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Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonne* 
ment uanset om man er medlem af Historisk Samfund eller ikke.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT brin
ger et overordentlig alsidigt artikelstof, 
hvis eneste fællesnævner er indholdets 
tilknytning til landsleden.

Af den meget afvekslende indholds
fortegnelse fra det sidste årstid kan 
nævnes dr. phil. Vilh. la Cours artikler 
om gamle borge og slotte, fhv. fabrikant 
Fr. Lorenzen: En gammel Åbenrådrengs 
erindringer, Dr. Ellen Redlefsens store 
artikel om maleren Niclaes Peters, Her
manns Sohn. Lensgreve Hans Schack 
har offentliggjort nogle breve fra det 
Schackenborgske arkiv, bibliotekslektor 
Poul Kürstein har skrevet om en middag 
hos redaktør J. Jessen, mens overbiblio
tekar Martin N. Hansen - alsinger digte
ren - af og til sender en vise eller to 
med noder og et lille indblik i digter
værkstedet. Viceskoleinspektør A.Thom- 
sen har fortalt om Haderslev i 1900- 
tallets første år, pastor Urban Schrøder 
om skolestuen i Genner og redaktør 
Aksel Lassen om danske og tyske valg
tal i det sidste århundrede.

Til dette brogede udvalg kommer de 
samtidshistoriske emner, som der blev 
plads til, da man besluttede at udvide 

Sønderjysk Månedsskrift fra januar 
1971, for eksempel professor Troels 
Fink: Vort behov for historie, redaktør 
Eskild Bram om Kontaktudvalget og om 
Sprogforeningen, journalist Karsten 
Svensson om Jordlov og Fællesmarked, 
viceskoleinspektør Chr. Stenz om det 
nye, sønderjyske storamt, lærer Karl 
Andresen om landdagsvalget april 1971, 
redaktør Bjørn Svensson om regional
radio og for s øgs distrikt og endelig dis
kussionen mellem denne og Dr. Gerd 
Callesen om sidstes disputats.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT brin
ger endvidere Grænselandsdagbog (over
taget fra Grænsevagten, da denne gik 
ind), citatrubrik, museumsstof, bogan
meldelser og meget andet.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT ud
kommer med gennemsnitlig 40 sider pr. 
hæfte, og stoffet bringes i moderne op
sætning med mange billeder.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT er 
billigt, fordi der gives tilskud til udgi
velsen. Det koster kun 30,- kroner årlig 
(inkl. forsendelse), og det kan bestilles 
skriftligt eller telefonisk.

Historisk Samfund for Sønderjylland
Ekspeditionen

Landsarkivet . Haderslewej, 6200 Aabenraa . Telefon (046) 2 46 83 
Eller hos redaktionsudvalget - se hæftets bagside.



Egernborg
AF VILH. LA COUR

Det er helt naturligt, at adskillige kaster sig 
over løsningen af historisk-topografiske pro
blemer. Det kan være selve hjemstavnens 
synlige fortidslevn, som virker inspirerende 
til vidtsvævende spekulationer, gætterier og 
påstande, eller det kan være fjerntliggende 
nationale mindesmærker, der sættesr fanta
sien i gang. Det gælder ikke mindst, hvad 
sønderjydske lokaliteter angår, og spekula
tionerne florerer den dag i dag, forvirrende 
for den ukyndige læser.

Amatøren skal passe på
Blandt dem, som ydede deres skærv til 

dette studium, var den i 1955 døde civil
ingeniør Vilh. Marstrand. For ham var grub
lerierne over danske købstæders tidligste 
vækstperioder en sand hobby, og betaget af 
emnet kastede han sig efterhånden ud i gis
ninger om Flensborgs, Lunds, Horsens' og 
Åbenrås oprindelse, altid fuld af ideer, altid 
drevet af trang til kombinationer og til som 
kendsgerning at fastslå påstande, der intet 
havde med kildekritiske metoder at gøre, 
hvor »lærd« han end iklædte sine teorier. 
Professor Kristian Hald fandt i Marstrands 
bog »Aabenraa« (1933) en »daarlig Trøst« 
ved, at »der er andre, der er endnu værre 
paa dette Område« (Fortid og Nutid, bd. 11, 
s. 47), og da Marstand søgte at imødegå 
hans skarpe kritik, svarede han: »Bevisfø
relsen svigter Gang paa Gang paa Grund af 
Forfatterens manglende Skoling og Trang til 
at operere med ubeviselige Postulater. Den, 
der bygger videre paa hans Resultater, byg
ger i Sandhed ikke paa Klippegrund« 

(smstds. bd. 12, s. 54). Hald var ikke ene 
om denne hårde dom. Da den virkelige 
»Åbenrå Bys Historie« I—II fremkom i 1961- 
67, hed det i et af lektor H. V. Gregersens 
afsnit, at man ved Marstands navnetolknin
ger var »havnet i et ganske tilfældigt gætteri 
uden hjemmel i nogetsomhelst« (a.a. I, s.12). 
Det var skarpe ord, og man kvier sig ved at 
citere dem; for Marstands »forskning« ud
sprang af en amatørs dybe glæde ved at ar
bejde med stoffet og træde stier, som ingen 
før havde trådt. Alligevel - de falder natur
ligt i tanken, når vi nu søger at få rede på et 
emne, som også han havde lagt på sin pri
vate Prokrustesseng.

Egernborg
I Flensborg Avis offentliggjorde Mar

strand den 24. novbr. 1951 en stor kronik: 
»Egernborg og Eckernförde«. Man finder 
ikke mange påstande i den, som er holdbare, 
og selve dens grundsynspunkt er totalt for
fejlet. Den begynder med at feje Traps få 
linier (Stat.-topogr. Beskrivelse af Hertug
dømmet Slesvig (1864), s. 627 og 652) af 
bordet. I al troskyldighed regnede Trap med 
to borganlæg ved Egernførde: 1) »Den paa 
den høie Fjordbred mod Nord ved Borreby 
Kirke liggende Ekernborg« og som dennes 
afløser 2) »et andet Befæstninsgværk, den 
saakaldte Burgwall (Borgvold), der antages 
at være Levningen af Forskandsninger, som 
Erik af Pommern anlagde paa en lille Holm 
omtrent 100 Skridt vest for Ekernborg«. Det 
sidstnævnte »borganlæg« kender vi kun fra 
stikket i Branius: Theatrum urbium (1584),
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Stålstik i Braunius: Theatrum urbium (1584) af Egern- 
førde med nærmeste omgivelser. Fjorden (yderst t. h.) er 
ved et smalt farvand forbundet med Vindeby nor (yderst 
t. v.). Ad en pontonbro kan man fra byen komme over til 
det bakkede landskab i nord. Her ses forneden et lavtlig
gende næs med en mærkelig kugleformet forhøjning, som 
stålstikkeren sikkert har været lige så meget i vildrede 
med som vi, men som siges at være en »forskansning« fra 
Erik af Pommerns forgæves kampe med holstenerne. Pra 
broen fører en vej op mellem bakkerne, forbi en vejrmølle 
og til Borby kirke, ved hvis side den (helt overdimensio
nerede) Egernborg ligger ude ved den stejle fjordskrænt. 
Lige over for den ses Egernførdes havn med de opankrede 
skibe og det lille toldbodshus.

SSSSE3S

y

$

EKELENFOKDA.
ivitifflium Jwlsatiæ ad Occanwn 

jpeninsuivre eppub&rt

1 '

I>
E



L^^^IEjgg



hvor man yderst til venstre finder en stor, 
rundpuldet banke med påskriften: »Hoc 
loco arx quondam sita fuit« (På dette sted 
var tilforn en borg). Ved stikkets øvre rand 
ser man derimod et virkeligt borganlæg med 
grav og volde og betegnelsen: »Situs quon
dam arcis Eckerenborck« (Borgen Egern
borgs fordums plads). Det er denne borg, 
som skal være hovedtemaet i dette lille ind
læg, medens vi i en stor bue lister forsigtigt 
uden om den mystiske »Burgwall«, fordi in
tet menneske kan afgøre, om der overhove
det har ligget nogen borg på dette sted - i 
sig selv giver navnet intet bevis derfor, og 
det gør stikket hos Braunius ikke heller. Vi 
har for kort tid siden (Sønderjysk Måneds
skrift, juli s. 238) fremhævet, hvor skeptisk 
man må være over for enkeltheder i »Thea- 
trum urbium«. Påskriftens »arx« (borg) kan 
meget vel skyldes en sen og helt uhjemlet 
tradition. Eksempler på sådanne er ikke få.

Egernbyborg og Egernborgby
Marstrand afviste kategorisk tanken om 

et kong Eriks-anlæg - om det var med rette 
eller urette, kan ingen afgøre. Højst besyn
derligt var det derimod, at han ikke skæn
kede borganlægget ved Borby kirke den 
mindste opmærksomhed, men til gengæld 
»opfandt« et borganlæg i Egernførde selv, 
skønt ingen tradition og intet bevaret eller 
slettet spor antydede det mindste om et 
sådant. Hans argumentation belyser klart 
hans »forsknings« karakter. Egernførde, 
sagde han, har »oprindeligt heddet Egern
by«, og derfor blev den borg, som bygge
des her, en Egernbyborg, forkortet kaldet 
Egernborg, medens bebyggelsen nord for 
Egernførde fjord hed Egernborgby, forkortet 
til Borreby. På grund af vadestedet over den 
skillende strøm blev Egernby selv omdøbt til 
Egernførde. Udviklingen var altså, forsikrede 
Marstrand, »lige ud ad Landevejen«. Han 
kunde træffende have sluttet sin argumenta
tion med det klassiske: »Keine Hexerei, 

meine Herrschaften, nur Behändigkeit!« Det 
skal lige tilføjes, at hans selvopfundne Egern
byborg formodedes anlagt nøjagtigt i årene 
804-08 som et østligt støttepunkt for kong 
Gudfreds berømte Danevirke. Fantasien fik 
fri flugt!

Små ringvolde må ikke foragtes
Det er betegnende, at Marstrand som sagt 
ikke med eet ord omtalte det borganlæg, der 
vitterligt havde ligget ved Borby kirke, og 
som man altså finder skitseret på stikket i 
Braunius. Man har tillige et andet vidnes
byrd om det. I ca. 1850 besøgte dansk old- 
forsknings daværende førstemand, J. J. A. 
Worsaae, stedet og noterede ved den lejlig
hed i sin lommebog (nr. XVIII, s. 48) : »Der, 
hvor Veien nu gaaer gjennem Borby, var 
forhen Slotsgraven. Stykker af Volden saaes 
i en Have, som nu støder op til Veien, men 
selve Bygn (ingen) stod paa et Sted, hvor der 
nu er en dyb Sandgrav. Banken (er) nemlig 
bortkjørt til Ballast og Fyld. I Sandgraven, 
som nu er et Anlæg, (ses) allevegne Spor af 
Kul. Ellers aldeles intet«.

Sic transit -! Det er meget muligt, at der 
ikke har været stort mere at se på stedet i 
Braunius dage, og rimeligvis er anlægget alt
for kolossalt på hans stik; men dets grund
form må have været kendelig endnu ved 
udgangen af det 16. årh.: en cirkulær ring
vold, omgivet af grav og ydervold og fyl
dende plateauet fra Borby kirke til strand
brinken.

Den, som nu færdes på stedet, vil se, at 
ringvolden må have været ret beskeden af 
omfang. Der har simpelthen ikke været plads 
til et af udstrækning stort borganlæg. De 
relativt små ringvolde skal man dog ikke 
foragte. De træffes i Nordfrankrig, vistnok 
fortrinsvis i Normandiet, hvor de kaldes 
»petites enceintes«. Jeg har set et par enkelte 
af dem, og af intet foreligger vederhæftig 
undersøgelse eller forsøg på datering. De 
kendes også enkeltvis fra Nordtyskland, 
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hvor jeg har besøgt Pippinsburg ved Bre
men. Denne ringvold må i omfang og di
mension svare til, hvad antagelig har været 
tilfældet med Egernborg, og gravninger har 
givet et resultat, der nu - efter nogen vaklen 
i opfattelsen - synes at kunne datere anlæg
get til begyndelsen af det 9. årh. Fra Dan
mark kan nævnes »Ridebanen« (Øster Lyby 
s., Salling nørre h., Viborg a.) og »Trold
borg Ring« (Nørup s., Tørrild h., Vejle a.). 
På begge steder har der for adskillige år si
den funde prøvegravninger sted, men ingen 
af dem har givet daterbart materiale. Samt
lige anlæg af denne type er for små til at 
kunne opfattes som kollektive værn for en 
bygds befolkning. Det må have været meget 
fremtrædende stormænd eller lokalt rådende 
styresmænd, som har sikret sig på denne 
måde. Det kan foreløbigt kun være gætteri, 
fordi materialet endnu er så spinkelt; men 
opfattelsen har en vis baggrund, og den tan
ke ligger nær, når man sysselsætter sig med 
Egernborg. Den må sikkert have hørt til ty
pen, der kan have spændt over lange tider, 
ligesom motte-typen, med hvilken den er 
nært beslægtet.

Ykærnæburg
Hvad vi af skriftlige kilder veed om 

Egernborg er særdeles beskedent. Den næv
nes - Ykærnæburg - i Valdemars Jordebogs 
hovedstykke, der er fra ca. 1231, og det sker 
i forbindelse med Fræslæt, der synes at have 
omfattet det meste af herrederne Hütten, 
Krop, Meggendorf og Hohn, d.v.s. et områ
de, der vistnok i tidlig tid lå ret øde hen og 
som alminding tilhørte kronen. I øst strakte 
det sig ud til bunden af Ekernførde fjord. 
Først i det 12. årh. tog en bebyggelse i Fræ
slæt fat, så vidt man kan forstå tidligst en 
beskeden dansk, kort efter en betydeligt 
større nedertysk kolonisation, og vi har ab
solut ingen grund til at tro, at Egernborg er 
ældre end denne bebyggelse. Her på øst
kysten lå det meste land både nord og syd 

for fjorden åbenbart længe hen i vidtstrakt 
skovøde. Siden borgen fik navn efter det 
lille egern, hvis pels var så yndet til brug for 
bræmmer på fornemme herrers og kvinders 
klædninger, er det ikke usandsynligt, at kon
gelig jagt har været drevet i skovene her, 
ligesom vi veed, at Valdemar den Store lod 
et stenhus, Gurre, bygge på en holm i yder
kanten af det vildtrige nordsjællandske skov
terræn. Selvfølgelig har datidens jagtglade 
konger ligesom de senere tiders haft deres 
»Eremitager«.

Navnet Egernborg
Men navnet Egernborg virker dog kun 

som et tidens smil. Den virkelig hensigt med 
anlægget må have været en anden og alvor
ligere. Liggende helt ude på kystbrinken må 
Egernborg have tjent samme formål som de 
»warther« (vagttårne), der i det 12. årh. 
skød frem ved Flensborg fjord, ved Alssund, 
ved Genner fjord, på Ærø, på de fynske og 
sjællandske sydkyster, på Langeland og 
Møen, ved begge Bælterne og ved Øresund 
- en spredt gruppe, et vidnesbyrd om, at vi 
nu var rede til at tage kampen op med de 
plyndrende vendiske pirater. Signalet blev 
givet af Knud Lavard med anlægget af de to 
Sli-warther, det ene ude ved mundingen, det 
andet ved Slesvig selv, Jurisborgen på Måge
øen (se Sønderjysk Månedsskrift 1971, fe
bruar, s. 41). At kæde Egernborg til denne 
lange række af danske warther, kan næppe 
være for dristigt.

Som til enkelte af de andre knyttedes der 
også til denne en funktion af lokal admini
strativ karakter. Den nærmeste bosættelse 
ved anlægget har været dansk - derpå tyder 
det forsvundne stednavn Gammelby - og i 
dens læ voksede en ny landsby frem: Borre- 
by, navnet afslebet til Borby. Dette er dog 
ikke hovedsagen. Af langt større betydning 
blev fremvæksten af den nedertyske koloni 
ved fjorden: Egernførde. Vi veed ikke, hvor
når det skete. Første gang finder vi stedet 

329



nævnt i 1197, da grev Adolf af Holsten og 
Schauenburg skænkede gods til kirken i Lü
beck og lod gaven bevidne af en række 
mænd, blandt dem »Godescalcus de Ekeren- 
vorde«. At denne Gotskalk har været holste
ner af æt, kan der næppe være tvivl om. 
Han optræder i et rent sachsisk milieu; men 
han må åbenbart have haft en eller anden 
forbindelse med kolonien i Sydslesvig, siden 
han skrive sig af denne by. Han slægt kan 
have hørt med blandt de tidligste indvan
drere.

Egernførde
Lad os, inden vi går videre, se en smule 

på bynavnet Egernførde, Navnet er sachsisk 
og ikke dansk. Det ses ikke umiddelbart af 
dets forled, for »egern« er næsten enslyden
de på begge sprog, på middelnedertysk dog 
udtalt og skrevet »ékeren«. Det fremgår der
imod klart af endelsen. Den vedrører, kan 
man sige, selve livsnerven for kolonien, der 
lå ved den vej, som fra Kiel førte op til Sles
vig. Kun på eet sted blev denne afbrudt. Det 
var, hvor vandet fra Vindeby nor gennem et 
smalt sund strømmede ud i fjorden. »Sund« 
kalder vi det her, for sund betyder egentlig 
et farvand så smalt, at man kan svømme 
over det. Det kunde dog de herrer, som lå 
på rejsefærd med varer, ikke indlade sig på, 
de måtte færges over, og for bysamfundet 
fik denne færgeforbindelse fundamental be
tydning.

På dansk kaldtes en sådan forbindelse et 
»far«. Vi kender udtrykket fra Mæthælfar 
(siden forvansket til det meningsløse Mid
delfart) ved den fynsk-jydske tværforbindel
se over Lille Bælt. Vi kunde også nævne 
landsbynavnet Farum i Nordsjælland ved 
»far«et over Mølleåen mellem Farum sø og 
Furesø, eller det angelske landsbynavn Far- 
endløse ved »far«et over Vedelbækken. Flere 
eksempler kunde anføres. Havde Egernførde 
været en dansk bosættelse, vilde navnet af
gjort have haft »far« som endelse. Nu fik 
det i stedet det nedertyske »vorde« (v står jo 

for en f-lyd) med samme betydningsindhold 
som »far« og rodbeslægtet med det, men 
fremmedlydende for en dansk. »Ekeren- 
vorde« 1197, fastholdt også senere, godtgør 
uimodsigeligt bosættelsens nedertyske ka
rakter.

Hvad var ældst?
Hvorledes skal nu borganlæggets og by

anlæggets ensbetydende forled forklares? 
Egernjagt kan naturligt tænkes udøvet af 
borgherren og hans eller hans fogeds følge. 
Fra Gurre kender vi middelalderens stumpe 
egernpile, der bare ved slaget kunde bedøve 
dyret, ikke gennemhulle dets skind, så det 
blev ubrugeligt til stadstøjet. Men hvordan 
skulde en bybefolkning finde på at sætte 
»egern« som forled i sin bys navn? Lad væ
re, at også borgerfolk nu og da kan have 
skudt et egern - en næringsvej, karakteri
stisk for et bysamfund og dermed navngi
vende for byen, kunde egernjagt dog aldrig 
blive. Af de to lokaliteters navne må absolut 
borgens tidsmæssigt have prioriteten, uden 
at der af den grund behøver at være nævne
værdig tidsforskel imellem dem. Den danske 
warth-udbygning og den sachsiske kolonise
ring i Sydslesvig var stort set jævngamle 
fænomener .Egernborg behøver kun at være 
»et bette nøk« ældre end Egernførde. Det 
kan ikke bevises, men rimeligheden taler for 
det. De kan have været, hvad vi som skole
drenge i sin tid lærte at kalde »forbundne 
kar«, når vi havde fysik.

Om de to elementers skæbne får vi en 
anelse ved at læse et brev fra 18. aug. 1288, 
skrevet af kong Abels enke, dronning Mech- 
tilde, til alle bymænd, landboer og herre- 
mænd »i vort retsområde Egernførde« (in 
nostro uidicio Eckerneuorde). Hun meddeler 
i brevet, at hun til sin broder, grev Gerhard 
af Holsten og Schauenburg har overdraget 
»hele vor arv eller vort gods mellem Slien og 
Ej deren«, som hun havde fået i arv efter sin 
søn hertug Valdemar Abelsøn, der døde alle
rede i 1257. Egernborg nævnes ikke med et 
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ord i brevet, det er Egernførde, som er blevet 
retsområdets trumf. Man kunde tro, at bor
gen slet ikke mere eksisterede.

Men det gjorde den dog. Henved 30 år 
senere - den 20. juni 1319 - udstedes et 
brev, dateret Egernborg. Brevudstederen var 
en mecklenborger, Henneke Moltke, sikkert 
da formel høvedsmand på borgen, og bre
vet godtgør, at han har solgt alt sit gods 
i Hostrup sogn (Slogs h., Tønder a.) til Abel 
Valdemarsøn i broderen, hertug Erik Valde- 
marsøns nærvær. Var Egernborg da gledet 
ud af holstenernes hænder og vendt tilbage 
til den sønderjydske hertugs? Aldeles ikke. 
Erik Valdemarsøn var kun på kant med sin 
lensherre, den danske konge, og søgte af 
den grund støtte hos holstenerne, gift, som 
ran var, med grev Gerhards (Gerts) søster 
Adelheid. Han kunde ved sit nærvær på 
Egernborg hjælpe sin broder med at få den
nes køb af svogerens, Gerts, lensmands gods 
på Tønderegnen retteligt i orden. Det skete 
næppe af interesse for den pågældende meck
lenborger; det var kun endnu en genvej til 
Eriks forståelse med de holstenske grever.

Ekerenvorde
Erik Valdemarsøn døde den 12. marts 

1325. Hans søn, Valdemar Eriksøn, var på 
det tidspunkt bare ti år gammel, altså umyn
dig, og hans morbroder, Gert, tøvede ikke 
med at sikre sig formynderskabet for ham. 
Nøjagtig en måned efter hertug Erik død 
enedes i Kiel den »kullede« grev Gert og den 
»milde« grev Johan om den i øjeblikket mest 
lovende politiske strategi, som den 12. april 
nedfældedes i to dokumenter, det ene kon
ciperet af Gert i sin myndligs navn, det an
det af Johan - begge fromt med »I Guds 
navn, ammen!« som introitus og af indhold 
enslydende: afslutningen af et forbund mel
lem grev Johan og formelt Valdemar Erik
søn, reelt grev Gert. Forbundet bestemte, at 
den »milde« skulde stille 100 ryttere til den 
unge hertugs disposition mod en over fire år 

tilbagebetalt ydelse på ialt 4000 mark sølv 
efter kølnsk vægt. Som sikkerhed skulde den 
»milde« i pant få »de stad Ekerenvorde vnde 
den Denschenwolt vnde allent dat ve hebbet 
twischen Sly vnde Eydere, ane de kercspele 
vnde man, de vse leue om greue Gherard 
van Holtzsten heft in dem lande«. Det var 
en godbid, den »milde« fik skåret sig ud af 
hertugens formelt uantastede rettigheder - 
den »kullede« havde på forhånd skaffet 
sig sogne og mænd på hertugens bekostning 
i den nu pantsatte del, og dem kunde der 
umuligt være tale om at røre. Det eneste, 
man forbavses over i denne kynisme, er, at 
ikke Egernborg bliver nævnt blandt det 
panasatte gods. Eksisterede borgen måske 
slet ikke mere?

Egernborg var væk
Jo, den gjorde; men den var ikke længere 

noget værd, en betydningsløs rekvisit, som 
man simpelthen glemte at registrere. »Dit 
vorbenomede slot scole we vseme vedderen 
greue Johanne antwerden«, står der i brev
teksten; men der er vitterligt i den slet ikke 
»benomet« nogen borg(slot). Vilde Johan 
inden for pantet have en afløser for Egern
borg, måtte en sådan opføres af ny - det 
stod Johan frit for. Han skulde endda, den 
kære fætter, blive hjulpet med byggeriet, en
ten han vilde lægge borgen »to Ekerenvorde 
inde stad oder vp de veltmarke«. Den gamle 
Egernborg, som vel nu havde det meste af et 
par århundreder på bagen, var kort sagt gle
det ud af sagaen, utidssvarende og uegnet 
for holstenernes formål, som den var. - Men 
den fik aldrig nogen afløser. For en sådan 
havde holstenerne ingen brug. Brevene fra 
1325, hvori man talte om »dit vorbenomede 
slot«, som man havde glemt at »vorbeno- 
me«, blev den »mildes« og den »kulledes« 
gravskrift over Valdemarernes udtjente 
warth og de fræslætske herreders lille borg
anlæg ude ved kystbrinken, hvor egern sta
digt lå på farten inde i de store skove.
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Industrieventyret i Kristiansdal
AF BJØRN SVENSSON

Vest for Haderslev Dam ligger Kristiansdal, 
en nu hengemt idyl, men engang stedet for 
industriel pionergerning på en række vigtige 
områder: blik, spejlglas, kryolit, soda og cel
lulose. Den spændende historie, der begyndte 
for 200 år siden, er her fastholdt af redaktør 
Bjørn Svensson.

To ejendomsoverdragelser, der fandt sted i 
efteråret 1771, har indskrevet Christian VIIs 
navn i dansk industrihistorie. Det er kongens 
navn, der lever i Christiansfeld og Kristians
dal, to foretagender, der blev sat i værk sam- 
tidig.

Den 23. september 1771 blev domænen 
Tyrstrupgård knap et par mil nord for Ha
derslev ved auktion tilslået Brødremenighe
den, der her ville oprette en menighedsby, og 
en måned senere, den 28. oktober 1771, slut
tede major Blechingberg, provstesøn fra 
Gram og sønnesøn af en rektor i Bergen, en 
slægtsforbindelse, der måske kan have givet 
ham interesse for jernindustri, en købekon
trakt, hvorved han en milsvej vest for Ha
derslev erhvervede en del af den kgl. Tørning 
ladegårds grunde, hvor han oprettede blik
fabrikken »Gothåb«.

Tidspunktet er bemærkelsesværdigt, for 
det rammer på en måde et hul i merkantilis
mens understøttelsespolitik, der vel allerede 
var noget slækket, men dog først udløb med 
toldloven af 1797. Struensee, der i løbet af 
1770 tiltog sig magten og blev styrtet den 
17. januar 1772, ønskede industriunderstøt
telsen begrænset til præmier, og han mente, 
at de fabrikker, der ikke kunne holde sig 
oppe, ikke burde underholdes af statens kas

se. Broderen, Carl August Struensee, der fik 
overdraget disse sager, fandt en arbejdsde
ling naturlig, så Norge lagde sig efter bjerg
værksdrift, trælasthandel og fiskeri, Dan
mark efter agerbrug og kvægavl, medens 
man på enhver mulig måde skulle søge fa
briksdriften fremmet i hertugdømmerne, 
hvor den havde vist sig mest levedygtig.

Planen om en almindelig toldnedsættelse 
nåede ikke til udførelse, men den 3. septem
ber 1771 nedsattes tolden på fabriksvarer 
indført til Danmark og Norge fra hertug
dømmerne fra 20 til 7V2 pct. Tre måneder 
efter at Struensee var styrtet, den 23. april 
1772, ophævedes toldnedsættelsen for her
tugdømmernes industrivarer, og København 
trådte atter i centrum for regeringens økono
miske politik (A. Nielsen: Industriens Histo
rie i Danmark, bind II, I. O. Bro Jørgensen, 
s. 124 o. f.). I det korte tidsrum blev antallet 
af vævestole halveret, og over 2000 arbej
dere var rejst bort.

Christiansfelds grundlæggelse
Herrnhuternes missionsarbejde i Danmark 

blev fra 1740'erne søgt bremset af statskir
ken, blandt andet med forbud mod at for
skrive skolemestre fra den herrnhutiske me
nighed til børns undervisning; mellem de 
mest nidkære angribere er kniplingshandler
sønnen, provst Balthasar Petersen, der ellers 
er kendt som grundlægger af Tønder Semi
narium 1788. Når brødremenigheden trods 
angreb og restriktioner fik tilladelse til at op
rette en menighedsby, er den tilbøjelig til at 
overlade æren til kong Christian VII, der i 
1768 besøgte menighedsbyen Zeist i Neder-
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Kristiansdal set fra luften o. 1930 (med vest opad).

landene. Frederik Schrøder, der har skrevet 
om Christiansfelds grundlæggelse i Sønder
jyske Årbøger 1923, tror mere på Carl Au
gust Struensee, der under et ophold i Schle
sien havde fået et stærkt indtryk af brødre
nes iver for nyttigt håndværk og industri, og 
som havde let ved at overbevise broderen 
om, hvor nyttige sådanne mennesker kunne 
blive for staten. Brødremenigheden fik en 
række værdifulde privilegier, der dog en tid 
var stærkt truet på grund af Struensees fald. 
Men da koncessionen bar kongens egenhæn
dige underskrift, lod man den stå ved magt, 
og måske har det også spillet en rolle, at for
handlingerne med Hermhut har været ført 
allerede i Berns torf f s tid. Den 1. april 1773 
blev grundstenen lagt til det første hus, og

1780 var byen færdig. Allerede 1788 skriver 
Ove Høegh-Guldberg, at »endog sko, støvler 
etc. kommer derfra dybt ind i Jylland«. For 
den opkommende industri var afsætnings
problemet afgørende ; brødremenighedens 
medlemmer satte kraftigt ind på markederne, 
f. eks. på Viborg snapsting fik de en fast 
kundekreds. Lige fra 1780 og ca. 40 år frem 
var skomager Grosser således stamgæst med 
sit fodtøj, skønt de Viborg mestre dog selv 
var godt hjemme i faget. Men Christiansfeld 
blev kendt for andet end fodtøj. 1 1820 hav
de »Viborg-Samler« den ærgrelse at se tor
vet fuldt af boder »med al den fylde af nød
vendigheder, unødvendigheder, luxusartikler, 
glimmerstads og knas lige til kager fra 
Christiansfeld og fuselsnapser fra staden«.
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Og 1821 genoptog bladet sine betragtninger 
over sukkerbagværket og honningkagerne, 
som piger og koner fra Haderslev slæbte til 
snapstinget »i læssevis til ganens behag og 
mavernes ødelæggelse« (Hugo Matthiesen: 
Snapstinget, s. 119, 177 og 179).

Fastlandsspærringen gav gode tider for en 
industriby som Christiansfeld, og byen gjor
de sig en tid gældende på en række produk
tionsområder, bomuldsvæveri, farveri, øl
bryggeri, lysestøberi, fajancetilvirkning, lå
sefabrikation, kakkelovnsstøberi, tobaksfa
brikation, sæbesyderi, kagebagning, fodtøj 
m. v. - i 1819 var 60 syersker i Christians
feld beskæftiget af en handskefabrikant i 
Randers, drevet af Charles Mattat - en ind
kaldt franskmand -, men de knappe tider 
efter Norges tab, statsbankerotten og land
brugskrisen efter Napoleonskrigenes afslut
ning gav tilbageslag. Efter 1864 kom græn
sen til at gå snært nord for Christiansfeld, 
og stagnationen illustreres udmærket af byg
ningstallene : Fra 1773 til 1780 blev der op
ført 25 huse, fra 1780 til 1806 yderligere 30, 
men i hele resten af århundredet kun 14. 
Efter en lang stagnationsperiode er Chris
tiansfeld blomstret op igen; fællesindustrien 
er forlængst ophørt, men menigheden ejer 
endnu en stor del af byen, og honningkager
ne bliver stadig solgt i læssevis.

Nu kunne grundlæggerne af Christiansfeld 
ikke vide, at grænsen kom til at gå så tæt på 
og hovedbanen så langt fra, men man over
raskes alligevel over placeringen af byen. Det 
menes, at Steppings nærhed ikke har været 
uden betydning. Her var en menighed på 
111, hvoraf ca. 80 var tilflyttet fra Jylland 
og det øvrige Slesvig, skønt der ikke var til
sikret dem religiøs frihed; de sad for største
delen småt i det. (Fr. Schrøder, Sønderjyske 
Årbøger 1939, s. 115, se også Morten Kamp- 
høvener, Sønderjysk Månedsskrift 1968, s. 
179). Fra 1745 har en eller flere menigheds
arbejdere haft fast station i Stepping, denne 
forløber for en menighedsby, hvorfra virk
somheden er blevet ledet, ikke blot for Søn

derjylland, men også for Nørrejylland, Hol
sten og Fyn.

Fr. Schrøder beretter, at da menighedens 
udsendinge var ude for at se på Tyrstrup
gård, lød det i deres hjerter for hvert skridt, 
de tog: »Her har Herren lyst til at bo«. Det 
kunne være interessant at vide, hvilke over
vejelser grundlæggerne ellers har gjort sig 
før valget. Om de har regnet med, at arbejds
kraften var så meget mere afgørende end bo
lignøden? Og kunne Christiansfeld have fået 
en bedre skæbne med en bedre beliggenhed? 
Man ville forstå, om de havde valgt Hejls- 
minde, hvor de fik deres byggematerialer ud
skibet. Eller Genner, hvor de kunne have få
et en endnu bedre havn. Eller om de var ryk
ket ind i landet til Hærvejen, dengang endnu 
en hovedrute, og på afstand af to konkurren
ter som Kolding og Haderslev. Eller måske til 
Kristiansdal.

Blikfabrikken Gothaab
Med Kristiansdal havde major Bleching- 

berg i hvert fald valgt en fortrinlig belig
genhed for sin og sine medinteressenters 
blikfabrik. Det opstemmede vand fra Tør- 
ning Mølle dannede her et nyt fald, der kun
ne give den fornødne kraft; der er skov til 
brænding af trækul, og da strømmen løber 
videre til Haderslev Dam, »kand Værkets 
Fabricata, med egen dertil anskaffede Baad, 
blive transporteret til Hadersleb, når Storm 
og Uveyr ej maatte forhindre«.

Også Blechingberg fik sine privilegier; 
jernet skulle komme fra Norge, men arbejds
kraften fra Tyskland, og måneden efter kø
bekontraktens underskrift rejste majoren 
sydpå og vendte tilbage med en blikmester, 
en tinmester og seks andre arbejdere. 1774 
berettes det, at fabrikken beskæftigede 16 
svende foruden faktorerne, og ved fortinnin
gen kan kvinder og børn hjælpe til. Men fa
brikken kan ikke klare sig, og Commercekol- 
legiet beder derfor advokat J. Thor S traten, 
Flensborg, om at se på virksomheden og mu
lighederne for dens videreførsel. I sin rap-
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Et reklameprospekt for spejlglas fabrikken tegnet 
vistnok 1856. Anløbsbroen og skibet med split
flaget viser, at trafikkanalen til Haderslev Dam 
var i orden, men kanalen gennem Teglholt, der

forøgede vandkraften, kom først til i 1862. Pla
ceringen af bygningerne er ændret lidt på teg
ningen af dekorative hensyn.

port af 23. marts 1776 anerkender Thor 
S traten anlæggenes velindre tte thed og varer
nes upåklagelige kvalitet, men foreslår, at 
fabrikationen udvides til særlig salgbare va
rer som leer, hakkelsesknive, søm o. s. v. Ste
det er på grund af den rigelige vandkraft og 
den tæt ved liggende skov meget egnet til 
fremstilling af alle arter af jernvarer. Dog 
bør et større stykke af den tilgrænsende kon
gelige skov henlægges under fabrikken, og 
allervigtigst er det, at ansvaret for fabrik
kens ledelse lægges på een mand, thi alt af
hænger af den personlighed, der står i spid
sen for et sådant foretagende. Den 17. april 
1776 tilføjer Thor Straten, at skulle han ind
lade sig på at overtage fabrikken, måtte den 
første hovedbetingelse være, at Tørning La
degård overdrages ham mod betaling af sæd
vanlige forpagtningsafgifter. Herpå strander 
det, thi rentekammeret meddeler, at lade
gården skal udstykkes, at skovens bevarelse 
må anses for uundværlig for den kgl. kasse, 
dels fordi forskellige sogne derfra forsynes 
med det nødvendige plov- og hjul træ, dels 
fordi man deraf udviser kongelige deputater, 

som man ellers ikke ville kunne finde udvej 
for (Jørgen Swanes artikel i Sønderjyske År
bøger 1939 om »Blik Fabrikken Gothåb«). 
Det var altså landbrugsinteresserne, der her 
bragte et industriforetagende til stranding. 
Thor Straten var nemlig ikke blot advokat, 
men ejer af landsdelens største fabriks virk
somhed, Kobbermøllen i Kruså, og han skul
le vel have været mand for at drive virksom
heden igennem, om nogen kunne.

Efter major Blichingbergs død 1777 blev 
Kristiansdalfabrikken overtaget af blegemes- 
ter P. H. Moore, Esrom, der havde været 
knyttet til den københavnske plejeanstalts 
ophævede lærredsfabrik, og grosserer Black, 
der på Kristiansdal indrettede blegeanstalt. 
Efter blegeanstalten og et væveri fulgte et 
s tampe værk, oliemølle og træsliberi (se J. C. 
Nielsens artikel i Haderslev Samfundets års
skrift 1958). På et tidspunkt stampedes (val
kedes) årlig ikke mindre end 72 000 alen 
vadmel, vist for en stor del husprodukter fra 
omkringliggende egne (s. 27 i bind II af A. 
Nielsen : Industriens Historie i Danmark).

Efter diverse ejerskifter kom Kristiansdal 
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1851 lige efter Treårskrigen i hænderne på 
handelshuset Theobald Weber & Co. med de 
to brødre Webers morbroder hof spejlhandler 
Frederik Lehmann som bagmand. Lehmann, 
der havde indført færdigpoleret spejlglas, be
gyndte i 1848 at indføre råglas for selv at 
slibe og polere det til spejlglas. Men sliberiet 
i København, der blev drevet af en 10 HK 
dampmaskine, var uøkonomisk, og i Kri- 
stiansdal kunne man opstemme vandet til en 
højde af fra 13 til 20 fod, hvorved der kun
ne indvindes 150 HK, og hertil henlagde 
man da den i København afbrudte glasslib
ning. Man gik så vidt, at man selv fabrike
rede den gibs, hvori glasset blev lagt under 
slibningen, og den filt, som brugtes til pole
ringen, og man pulveriserede selv den smer
gel, som over England indførtes fra Krim. 
Med den indstilling var det naturligt, at man 
også fik lyst til selv at støbe råglasset, men 
under forsøgene stødte man på vanskelighe
den ved at få ren soda (iflg. festskriftet »H. 
Pens. 1878-1928« fra et københavnsk glas
firma, hvis grundlægger, Heinrich Pens, i 
1854 blev kaldt fra Hannover til Kristiansdal 
som særlig sagkyndig i spejlglasfabrikation).

Tietgen og kryolitten
Sodaproblemet bragte Tietgen ind i bille

det. På verdensudstillingen i Paris 1855 var 
der for første gang udstillet aluminium. En 
geologisk orienteret sagfører i Manchester 
havde interesseret Tietgen for dette nye me
tal, som opfinderne først havde fremstillet 
af lerjord, senere af kry oli t, og havde gjort 
ham opmærksom på, at kryolit muligt kunne 
skaffes fra Grønland i større mængder. Tiet
gen henvendte sig til den grønlandske han
del og fik oplyst, at professor Julius Thom
sen for nogle år siden havde fået nogle prø
ver, der havde henligget på den grønlandske 
handels plads siden en ekspedition i 1807, 
og at han sammen med gasværksbestyrer 
Howitz havde sikret sig tilførslerne af kryo
lit, efter at han havde opdaget, at den kunne 
anvendes til fremstilling af soda og alun.

Tietgen var mere interesseret i aluminium, 
der havde større værdi, og da han fik en 
henvendelse om at skaffe 200 centner til en 
fransk aluminiumfabrik, sikrede han sig mod 
en afgift retten til kryoliten, købte skonner
ten »Sønderjylland« og blev således skibs
reder. Fem venner hjalp ham med at sam
menskyde kapitalen, og »Sønderjylland« 
kom 1856 hjem med fuld ladning, hvorefter 
den franske fabrik fik sine 200 centner. Men 
det var knap en tiendedel af ladningen. I si
ne »Erindringer og Optegnelser« side 43 
fortsætter Tietgen: »Med hele resten af lad
ningen måtte jeg ligge i lang tid. Man havde 
regnet på at benytte aluminium til smykker; 
dertil egnede det sig imidlertid ikke, fordi det 
ikke tog mod politur, derfor standsede for
retningen - og jeg blev som sagt liggende 
med alt mit kryolit«.

Tietgen selv betragtede det som en tab
givende forretning, Marius Vibæk vurderede 
det anderledes (C. F. Tietgen og hans Sam
tid, I, side 165 o. f.), men i alle tilfælde for
søgte Tietgen sig forgæves blandt andet hos 
støberiejer Holler, Carlshütte i Rendsborg, 
og tilsidst måtte han da holde sig til sodaen 
og sælge til Kristiansdal; han kendte Leh
mann, som havde købt råglas hos firmaet 
Hald & Rahr i Manchester, hvis repræsen
tant Tietgen var. Da Tietgen kunne sikre 
Weberne kryolittilførsler også i 1857 og 58, 
opførte de en sodafabrik i Kristiansdal, køb
te hans restladning og fik i 1857 endnu en 
last, hentet til Haderslev af fregatskibet 
»Christian«; i 1858 kom der fire skibslad
ninger. Fabrikken, der var beregnet til for
arbejdelse af 4000 ctr. kryolit årlig, kom i 
gang i juni 1858, og fra 13. juni til 6. no
vember forarbejdede firmaet 1345 ctr. eller 
10 ctr. daglig. Herved konstateredes, at det 
var muligt at benytte Julius Thomsens fabri
kationsmetode i det store, men forholdene i 
Kristiansdal egnede sig ikke til en større 
virksomhed, hedder det i C. F. Jarls festskrift 
»Fabrikken Øresund 1859-1909«, side 26. 
Formodentlig sigtes der til, at sodafabrikken 
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i Kristiansdal krævede omladning i Haders
lev. Jarl skriver nemlig: »Det gjaldt nu først 
om at finde en passende grund helst ved 
vandet, så kryolit og kridt kunne føres til pr. 
skib, og helst i København, hvor den største 
afsætning for krystalglas var«.

Skæbnesvangert prisfald
Her skiltes brødrene Webers veje. Sigvard 

Weber blev i Kristiansdal, medens Theobald 
sammen med broderen Thorvald Weber byg
gede en fabrik i København. Købekontrakt 
blev underskrevet den 4. oktober 1858, og 
allerede den 16. februar 1859, på Julius 
Thomsens fødselsdag, kunne den første del 
af det nye fabrikskompleks »Øresund« tages 
i brug. I fabrikkens første år oparbejdedes 
30 000 ctr. kryolit årlig, hvilket gav en pro
duktion på 45 000 ctr. soda. Imidlertid sank 
sodapriserne på verdensmarkedet. Der var 
kalkuleret med en sodapris på 22 mark; da 
fabrikken 1859 sattes i gang, var den sunket 
til 16 mark, og 1882 var den faldet ned til 
12 mark ctr. Det store underskud fik Weber 
til at starte en stråmassefabrik, hvor halm 
kogtes med natronlud for at danne cellulose 
som råmaterialer til papirfabrikationen, se
nere efterfulgt af en papirfabrik, så man selv 
kunne udnytte denne masse. Men intet hjalp 
Weber, der var ved at køre fast.

Da Weber, der til at begynde med selv 
dækkede udgifterne ved Grønlandsekspedi
tionerne, ikke ved siden af fabriksbyggeriet 
havde kunnet klare finansieringen af den 
stadig mere omfattende kryolitbrydning, 
overtog firmaet I. P. Suhr & Søn denne side 
af sagen. 1865 blev ordningen lagt i faste 
rammer af Tietgen og handelshuset Suhr, 
idet de dannede aktieselskabet Kryolit Mine 
og Handelsselskabet, der skulle sørge for 
fremskaffelsen af kryoliten. Selskabet, hvori 
Suhr havde 400 000 af den 500 000 rdl. sto
re aktiekapital, blev »Øresunds«s største kre
ditor og tog 1866 »Øresund« under admini
stration; da fabrikationen fortsatte med sta
dige tab, gik fabrikken 1869 til auktion. Den 

blev købt af to af fabrikkens tidligere kemi
kere, G. A. Hagemann og Tietgens svoger, 
Vilh. Jørgensen (hvis sønner senere tog nav
neforandring til Jarl). Udviklingen gav så 
gode resultater, at J. P. Suhr & Søn, den sto
re aktionær i mineselskabet, der stadig havde 
koncession på kryoliten, 1899 i taknemme
lighed doterede 100 000 kr. til Videnskaber
nes Selskab, hvis præsident, Julius Thomsen, 
»ved sin geniale forståelse af kryolittens be
tydning har muliggjort, at der overhovedet 
er opstået en kryolitindustri« (C. Nyrop: 
»Det Suhrske Hus i København 1749- 
1899«). Den anden, der muliggjorde kryolit- 
industrien, Theobald Weber, blev mindet af 
Jarl i dennes festskrift side 35: »Det var et 
held for kryolitindustrien på dette tidspunkt 
(1858) at være kommen i forbindelse med en 
mand som Theobald Weber, der havde dri
stighed og storsyn nok til at vove noget«. 
Theobald Weber blev iøvrigt senere fore
gangsmand indenfor frugtplantagerne og 
frugtudnyttelsen, idet han oprettede Gi. He- 
stehauge.

Kryolitindustrien blev bjerget, men Kris
tiansdal ikke. Handelshuset Suhr, der helt 
fra 1852 jævnlig havde forstrakt brødrene 
Weber med kapital, som endvidere var med 
til at finansiere Tietgens første kryolitekspe- 
dition og siden gik stadig stærkere ind i dette 
for Kristiansdal så skæbnesvangre kapitel, 
havde haft sin grundlægger, Suhrs oldefar, 
blandt de interessenter, der skød kapital i 
blikfabrikken Gothaab. Huset arbejdede med 
grovvarer, og Suhr formidlede endog i 1774— 
75 eksport af ialt 169 kasser blik til Danzig, 
Königsberg, St. Petersborg og Riga. Handels
huset forpagtede siden valseværket på Frede
riksværk og erhvervede part i Brede Kobber
mølle, men har altså ikke følt trang til at få 
gang i Kristiansdal. Det lod man Weberne 
om. På grund af venskab mellem grevinde 
Danner og Sigv. Webers kone fik Kristians
dal ved lejlighed kongebesøg, og overleverin
gen påstår også kongelig håndsrækning.

Kvaliteten af spejlglas var fin, forsikrer
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Papirfabrikken var i sine velmagtsdage i 1870'- 
erne et omfattende industriforetagende, der be

skæftigede o. 300 arbejdere. Man kan genkende 
arbejderboligerne fra billedet side 335.

Pens, men hvorlænge fabrikken fortsatte, 
står ikke helt klart; formentlig til 1864. Sta
tistikken i 1860 har optalt et personale på 
25 mand ved denne fabrikation. I Trap 1864 
oplyses, at spejlfabrikken, »der endnu be
står«, ved siden af spejlglas nu også produ
cerer vinduesglas.

Fra 1866 findes imidlertid et notat om, at 
glasværket er brudt ned, og dermed er altså 
det oprindelige grundlag for familiefremstø
det i Kristiansdal forsvundet. En glasfabrik i 
Flensborg, der før 1864 beskæftigede 100 ar
bejdere, fik halveret sit arbejdertal, da den 
danske glastold efter 1864 hindrede afsæt
ningen nordpå (Nordelbingen III bind, side 
446), og tilsvarende vanskeligheder har sik
kert gjort sig gældende i Kristiansdal.

De to kanaler
Bemærkningen i Trap 1864 om spejlfa

brikken, »der endnu består«, suppleres med 
en bemærkning om, at sodafabrikken for 
kort tid siden er flyttet til København, me
dens bygningen samt den større del af vand

kraften (200 HK) nu benyttes til en træ- 
slibefabrik, »hvor med store slibesten hvid
bøg og andre træsorter decomponeres til en 
trevlet masse, der afgiver materiale for pa
pirfabrikationen (i flere papirsorter anven
des således heraf 60 pct)«. Det må formo
dentlig have været af hensyn til træsliberiet, 
at Sigvard Weber i 1862 lod udgrave den 
højtliggende, imponerende 8 alen brede ka
nal gennem Teglholt fra Tørning Mølle til 
Kristiansdal for at sikre et større fald; tid
ligere havde man - måske i forbindelse med 
kryolit- og sodafabrikationen? - ladet grave 
en kanal fra Kristiansdal til Dammen for at 
sikre en bedre sejlforbindelse til Haderslev 
end Tørning Bæk kunne give. Ligesom brød
rene i København besluttede også han at 
fremstille papirmasse af halm foruden af 
træet. Tilsidst indrettede han - ligesom brød
rene i København - en papirfabrik, så han 
selv kunne udnytte en del af papirmassen, 
men 1868 måtte han give op. Kristiansdal 
blev solgt på auktion for 130.000 rdl. R-M 
(Haderslev Avis 15. april 1868). »Øresund« 
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gik året efter til de højstbydende for 80.200 
rdl.

Det er ikke uinteressant at følge finansie
ringen, som den tegner sig i Landsarkivets 
panteprotokoller. Da Sigv. Weber i 1851 un
derskrev købekontrakten for Kristiansdal, 
indtrådte onklen, hofspejlfabrikant Lehmann 
som selvskyldnerkautionist for restgælden. 
I 1856 låner Sigvard Weber og Theobald 
Weber i fællesskab 80.000 rdl., der tinglyses 
i Kristiansdal, og til yderligere sikkerhed 
indtræder hofspejlhandleren som selvskyld
nerkautionist og prokurator Raphael Camillo 
Meldola (siden 1854 Theobald Webers svi
gerfar) som kautionist for den eventuelle 
restgæld. De 80.000 rdl. blev lånt i Dan
marks ældste pengeinstitut, »Sparekassen for 
Grevskabet Holsteinborg«, som efter en æn
dring i organisationen og navneforandring 
til »Sparekassen for Grevskabet Holstein
borg og Omegn« havde udvidet sit låne
område. At det blev udvidet til hertugdøm
met Slesvig, skyldes formodentlig den nye 
birkedommer H. V. Fiedler, der netop i 1856 
indtrådte i direktionen ; han havde været un
derdirektør i hertugdømmets vejvæsen og 
kendte altså forholdene.

At sparekassen dog ikke har været uden 
betænkeligheder fremgår af direktionsmødet 
den 22. maj 1856. Sparekassens direktør har 
meddelt mig, at der herom er tilført for
handlingsprotokollen :

»Med hensyn til det betingede tilsagn, 
som for et år siden var givet... grosserer Th. 
Weber og fabrikant S. Weber om at supplere 
et lån, som i 11. december termin androg 
50.000 rdl., til 80.000 rdl. i løbet af indevæ
rende år, fandt direktionen, uagtet en udbe
taling til lån i 11. dec. termin d. å. af 30.000 
rdl. sandsynlig vil overstige kassens kræfter, 
det rettere at bringe sagen til ende ved at 
tilstå denne udbetaling, end at udsætte sig 
for at føre proces, hvis udfald efter omstæn
dighederne befandtes tvivlsom ... «

løvrigt blev skyldnerne forpligtet såvel 
efter hertugdømmets som efter kongerigets 

retsregler. 1857 protokolleres en kredit på 
indtil 50.000 rdl. hos handelsfirmaet Hol- 
beck & Sønner, Hamborg. 1866 tinglyses en 
skyld fra Sigvard Weber til Meldola på 
45.000 rdl. Birkedommer Fiedler optræder 
samme år med en fordring på 50.000 rdl. og 
en panteforskrivning på yderligere 30.000 
rdl., han var åbenbart blevet nødt til at fi
nansiere en nedskrivning af sparekassens til
godehavende.

Den 20. februar 1868 bragte Haderslev 
Avis (Dannevirke) følgende annonce fra 
advokat Salicath :»Til efterretning for d'hrr. 
her i byen og omegn, der have erklæret at 
ville gå ind på den foreslåede administration 
af Christiansdal fabrikker skal jeg herved 
meddele, at det påtænkte forsøg har måttet 
opgives, da flere af Creditorerne have næg
tet at antage den gjorte proposition«.

I løbet af april bortsælges Webers indbo 
ved fire dages auktion, og den 5. august 
meddeler Dannevirke, at Sigvard Weber er 
død i udlandet.

Efter Webers konkurs blev Kristiansdal 8. 
april 1868 tilslået de to fætre ritmester Ernst 
von Düring, Damager, Haderslev, og rit
mester von Düring-Rosenkrantz for 130.000 
rdl. Heraf får birkedommer Fiedler en pante- 
obligation på 80.000 rdl., og sparekassen en 
på 42.000 rdl., medens 8000 rdl. betaltes 
kontant til sparekassen. Düringerne gør om
gående brug af en ny lånekilde, idet de låner 
20.000 rdl. hos lensgreve Holck-Hardenberg- 
Reventlow.

I en kommentar til ejerskiftet bemærker 
Haderslev Avis, at når de sidste panthavere 
eller andre lysthavere ikke bød på Kristians
dal, skønt pantegælden udgjorde 172.000 
rdl. og altså oversteg det højeste bud med 
42.000 rdl., »må grunden hertil vist væsent
lig søges i de for al trafik her uheldige poli
tiske forhold«.

Allerede den 11. februar 1870 går Kri
stiansdal over til et selskab, Die Christians- 
thaler Papierfabrik Actiengesellschafft in 
Hamburg, for 170.000 Thaler preussisk cou- 
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rant (svarende til 227.000 rdl.) hvoraf sæl
gerne beholder en aktiepost på 20.000 Tha
ier og får udbetalt 48.355, medens 101.643 
Thaler er restgæld til Fiedler (60.000), hans 
sparekasse (27.562) og grev Holck-Harden- 
berg-Reventlow (14.081).

Store planer
Hamborgselskabets dannelse forudsætter, 

at der skal ske store ting. I Haderslev land
rådsarkiv (overgået til Landsarkivet) findes 
en fremstilling, fabrikkens direktør, Eduard 
Wilhelm Rothamel, har nedskrevet den 14. 
september 1871. Han oplyser, at Weber var 
den første, der i Tyskland fabrikerede halm
cellulose og bragte den på markedet. Der 
blev fremstillet 3600 ctr. årligt. Yderligere 
produceredes 4000 ctr. træmasse årligt ved 
hjælp af seks slibeapparater. Det gamle an
læg var baseret på vandkraften. Udvidelsen, 
der baseres på dampmaskiner, skal fabrikere 
færdigt papir af egne råmaterialer. Man ven
ter at have det nye anlæg i drift inden årets 
udgang med en produktion på 45-50 ctr. pr. 
dag, hvortil kræves en arbejdsstyrke på 90 
mdl. og 90-100 kvdl. arbejdere. Går det efter 
beregning, kan der etableres en fordobling 
af produktionen.

Men økonomien blev for anstrengt, og 
penge måtte hentes sydpå. Kristiansdal kom 
i gæld til handelsfirmaet Wiebe & Co., Ham
borg, i 1872 protokolleret til 120.000 Thaler 
preussisk courant, og 1873 blev betalingerne 
standset; Kristiansdal overgik med en arbej
derstab på ca. 300 arbejdere til panthaveren 
Wiebe & Co., der også gik fallit. Så blev 
Kristiansdal den 28. oktober 1873 overdraget 
til godsejer Johannes Hage, Nivaagaard, for 
100.000 Thaler preussisk courant, hvoraf 
19.909 blev udbetalt kontant, medens godt 
90.000 udgjorde den overtagne pantegæld 
(18.375 til den holsteinborgske sparekasse, 
66.000 til birkedommer Fiedler og 11.715 til 
grev Holck-Hardenberg-Reventlow).

Det har ikke været muligt at opspore en
keltheder i forbindelse med godsejer Hages 

overtagelse og drift af Kristiansdal. Man 
kunne tænke sig, at især birkedommer Fied
ler har været interesseret i at finde en kapi
talstærk dansk køber - Johannes Hage hav
de lige arvet, og Fiedler har kendt familien 
Hage; i hvert fald blev han 1846—47 ind
valgt i østifternes stænderforsamling sam
tidig med cand. jur. Hother Hage, Johannes 
Hages farbror, og eftersom Johannes Hage 
frivilligt havde meldt sig til deltagelse i kri
gen 1864, kunne muligheden for en indsats 
ved siden af den økonomiske måske virke 
tillokkende. Johannes Hage kom, når han 
var på Kristiansdal, meget hos naboen, møl
leejer Asmus Boysen og var interesseret i at 
købe Tørning Mølle, som han ville slå sam
men med Kristiansdal, men Boysen sagde 
nej (meddelt af sønnedatteren, frk. Anne 
Boysen til lærer Andreas Michaelsen, Sty- 
ding).

Til direktør for Kristiansdal var udset 
overretssagfører Johannes Hage Valløe, der 
også havde ført forhandlingerne om overta
gelsen, men allerede den 21. juli 1875 kan 
»Fædrelandet« meddele, at Valløe, »af hvem 
vore landsmænd i Nordslesvig lovede sig 
støtte«, er død efter i vinter at være ramt af 
et apoplektisk tilfælde.

Kort efter direktør Valløes død blev drif
ten af papirfabrikken standset og har siden 
ikke været i virksomhed, hed det i »Danne
virke« (iflg. Flensborg Avis 5. maj 1881) i 
forbindelse med meddelelsen om, at gods
ejer Hage nu havde solgt Kristiansdal til 
papirfabrikant Walther i Flensborg. I en se
nere meddelelse tilføjes, at fabrikant Wal
ther ventes at ville udvide Kristiansdal og 
påny sætte papirfabrikken i drift med en søn 
som bestyrer. Nationaltidende uddyber skil
dringen af den udvikling, der har ført til 
salget: Efter at aktionærerne i det hamborg
ske aktieselskab, der med det bekendte firma 
Godeffroy i spidsen havde anlagt en stor
artet papirfabrik, havde mistet så godt som 
alle deres penge, blev den overtaget af gods
ejer Hage, der drev den med så store tab, at
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Teglholtkanalen, der i 1862 
blev skabt til noget stort, 
driver nu kun et lille elektri
citetsværk, men byder i til
gift på en idyllisk spadsere
tur fra Tørning til Kristians
dal.

han, da direktør Valløe døde, efterhånden 
standsede hele virksomheden, og på fabrik
ken, »der til sine tider har beskæftiget flere 
hundrede arbejdere, af hvilke de fleste boede 
i nette huse, som Weber havde bygget, har 
der siden den tid været tomt og øde« (cit. i 
Flensborg Avis 7. maj 1881).

For at få en baggrund for godsejer Hages 
dispositioner er det nødvendigt at kende 
konjunkturudviklingen indenfor papirbran
chen både i Danmark og Tyskland. For Dan
marks vedkommende er den skildret af di
rektør Poul Schou i det særnummer af »Pa
pirposten«, som De forenede Papirfabrikker 
udgav i 1964 i anledning af 75-års jubilæet. 
Finere papir blev i 1870 kun fremstillet på 
Strandmøllen og Ørholm (med Nymølle), 
ejet af Chr. Drewsen, og Silkeborg, ejet af 
broderen Michael Drewsen; maskinerne mu
liggjorde en produktion på ialt højst 2500 
tons pr. år. Situationen gav anledning til en 
ret stærk offentlig kritik, idet bogtrykkere 
og forlæggere beklagede sig over, at de ikke 
fik papir nok, og biblioteksfolk over, at pa
piret var urent og ikke holdbart. De følgende 
år så da en række nye virksomheder lyset. 
Nogle af de største bogtrykkere slog sig 
1872 sammen om starten af en papirfabrik,

Maglemølle i Næstved, der kom i gang 1875. 
En række Odense-borgere startede fabrikken 
i Dalum, der kom i gang 1874, hvorefter de 
fem danske fabrikker for finpapir kunne 
producere 4000 tons pr. år. Men yderligere 
anlagdes også nye fabrikker for tarveligere 
papir, således 1874 Nørrebro i København, 
og 1876 Haraidskær ved Vejle. Det er for
ståeligt, om godsejer Hage har ladet sig 
smitte af denne stemning, da han i 1873 er
hvervede Kristiansdal. Men denne fabrik lå 
jo syd for Kongeågrænsen. Om konjunktur
udviklingen her kan man finde en del oplys
ninger i beretningerne fra Handelskammeret 
i Flensborg, der 1872 meddeler, at Walthers 
papirfabrikker i Flensborg er betydelig ud
videt og nu beskæftiger 120 mand. 1874 
meldes om 220 arbejdere, men 1876 er tallet 
igen faldet til 120 arbejdere. Toldforhøjelser 
på importerede kemikalier og toldlettelser for 
indførte papirvarer har i forbindelse med 
hård konkurrence ført til en betydelig ind
skrænkning af produktionen. 1877 oplyses, 
at mange papirfabrikker i Tyskland har ind
stillet driften, og priserne kan knap dække 
fremstillingsomkostningerne. Walther har 
dog stadig 120 arbejdere. 1878 er markedet 
endnu sløjere, og Walther kan knap nå en 
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trediedel af den tidligere omsætning. Det be
mærkes, at Tyskland, der har told på råstof
ferne, ikke kan konkurrere med udlandet, 
som ikke har det. Det skandinaviske marked 
svigter, og Danmark har pludselig forhøjet 
tolden på papir fra 2 øre til 10 øre pr. kg.

Henvisningen til den danske toldpolitik 
undrer. Såvidt det har kunnet skaffes oplyst, 
har den danske papirtold ligget fast fra 1863 
til 1908: 10 pct. told på import af træslib, 
2 øre pr. kg for groft pakpapir og 10 øre 
pr. kg for bedre papirer. Forklaringen kan 
være, at toldvæsenet har ændret klassifice
ringen af Walthers papir og flyttet det fra 
2-øres gruppen til 10-øres klassen.

På denne baggrund overrasker det mere, 
at Walther har købt Kristiansdal i 1881, end 
at Johannes Hage har solgt den papirfabrik, 
som nu har ligget stille i flere år, og som 
kun hjembringer ham 145.731 mark, hvor 
han i 1873 måtte betale 330.000 mark.

Men netop 1881 kommer der en længere 
redegørelse i Flensborgs Handelskammer
berichte, som antyder forklaringen på er
hvervelsen af Kristiansdal, skønt denne ikke 
er nævnt. Overhovedet findes Kristiansdal 
ikke nævnt i den flensborgske papirfabriks 
jubilæumsbøger el. 1. Man har en mundtlig 
overlevering om en filial på Haderslevegnen, 
det er alt, til trods for at Kristiansdal i 1871 
havde større rammer end fabrikken i Flens
borg. Erhvervelsen af Kristiansdal har altså 
ikke fået nogen betydning for firmaet, skønt 
den har haft sin rimelige begrundelse, som 
det fremgår af beretningen 1881. Da lands
delen er fattig på skov- og vandkraft, må 
papirfabrikkerne hente den nødvendige træ
masse langt borte. Tidligere, da der ikke var 
told på importen af træmasse, hentede man 
den til Flensborg fra Norge og Sverige, be
gunstiget af billige søfragter. Nu tvinger tol
den (næsten 15 pct. af værdien) til at hente 
træmassen i Harzen, hvor imidlertid jern
banefragten, der udgør 13-15 pct., gør det 
svært at konkurrere med gunstigere belig
gende virksomheder.

Punktum
Tanken har formodentlig været at hente 

træslibemassen i Kristiansdal. Men da han
delsberetningerne fra Flensborg påny be
skæftiger sig med papirfabrikationen, i 1889 
og 1890, er »en betragtelig del« af træmas
sen igen importeret fra Skandinavien. Forud
sætningerne for erhvervelsen af Kristiansdal 
har åbenbart ændret sig, men man har vel 
bevaret fabrikken som reserve. Lejlighedsvis 
dukker en avisnote op, som illustrerer situa
tionen, f. eks. i Dannevirke den 30. januar 
1885: Ejeren af papirfabrikkerne i Flensborg 
og Kristiansdal har købt fhv. tapetfabrikant 
I. G. Bahrs gård nr. 52 på Storegade for 
88.000 mark; den skal omdannes til papir
fabrik. Og samme blad den 25. september 
1889: »I den sidste tid har der ofte været 
tale om, at Kristiansdals papirfabrik atter 
skulle optage sin i flere år afbrudte virksom
hed. Da det samme tidligere flere gange er 
blevet sagt, ville man ikke tro det, men nu 
er det alligevel blevet til virkelighed. Den 
store skorsten ryger nok så lystigt ... « Og i 
Dannevirke 11. august 1891: »På Kristians
dals papirfabrik arbejdes der efter afbrydelse 
af papirfabrikationen kun i træsliberiet, der 
som filial til Flensborg papirfabrik leverede 
træmasse til samme. Da imidlertid de for
nødne maskiner var for hånden, så optages 
papirfabrikationen igen i efteråret 1889. Af
sætningsforholdene var gode, navnlig var 
Kina og Japan de betydeligste afsætnings
steder, men i disse lande er indbyggernes 
økonomiske kår gået betydeligt tilbage som 
følge af oversvømmelse og hungersnød. Det
te skal have bidraget til en indskrænkning i 
papirforbruget derinde, så at afsætningen 
dertil for tiden er ophørt. På grund af disse 
forhold er papirfabrikationen på Kristiansdal 
indtil videre standset. Følgen heraf er, at 10- 
12 arbejdere have måttet opsiges«.

Endelig bliver der sat punktum i 1907. 
Den 1. juli kl. 4 om morgenen opdagede man 
brand, og fabrikken nedbrændte til grunden.
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På det gamle industriterræn kan man ikke stikke 
spaden i jorden uden at støde på murbrokker. 
Her ses en af de solidere rester, et maskinfunda- 
ment. I baggrunden vognmuseet, som boghand

ler ]. C. Nielsen har fået opført. Resterne af de 
store rørledninger vedligeholder beretningen om 
en arbejder, der blev suget med, og som sporløst 
forsvandt.

Skaden blev anslået til 50.000 mark. Danne
virke kommenterer: I de senere år er der kun 
drevet træsliberi, som nu kun beskæftigede 
6-8 mand. Ellers hvilede arbejdet, og maski
nerne stod stille; de fleste af maskinerne 
skal for nogle år siden være solgt til Rus
land.

1908 blev Kristiansdal solgt til et konsor
tium, som udnyttede vandkraften til frem
stilling af elektricitet, og det lille elektrici
tetsværk eksisterer endnu, ejet af Haderslev 
by.

Hverken Kristiansdal eller Christiansfeld 
kom til at indfri forventningerne. Trods alt 
har befolkningens høje standard i menig
hedsbyen med mindre midler skabt større 
eller i hvert fald mere varige resultater end 

anstrengelserne i fabrikskolonien. Store ka
pitaler fra København og Hamborg er inve
steret og sat til i Kristiansdal, man er stødt 
på navne som Thor Straten, Weber, Julius 
Thomsen, Suhr, Tietgen, Johannes Hage og 
Walther, dygtigt fagarbejde er præsteret, 
alsidigt initiativ er udfoldet - blikfabrikken 
var den eneste af sin art i kongens lande, 
spejlglasfabrikken ligeledes, i Kristiansdal 
stod kryolitindustriens vugge, sodafabrikken 
var den første i verden, der var baseret på 
kryolit, halmens forvandling til papirmasse 
foregik her som det eneste sted i Tyskland - 
og alligevel er i dag næsten det eneste spor 
af den fordums travlhed en hengemt idyllisk 
kanal, der driver et lille elværk. Så svært 
kan det være at få industri sat i gang.
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Vil Sydslesvig 
ha' Sprogforeningen?
AF ESKILD BRAM

Tiden er løbet fra Sprogforeningens oprinde
lige opgaver, som lå i Nordslesvig, men man 
har jævnt hen fundet nye områder at sætte 
kræfterne ind på. Redaktør Eskild Bram, Ha
derslev, spørger, om målsætningen i forenin
gen, der står foran et generationsskifte, ikke 
bør tages op til debat nu - bør Sydslesvig 
være Sprogforeningens fremtidige egentlige 
arbejdsfelt?

Sprogforeningen risikerer at komme til de
bat. Det sker ikke så ofte. Vor ældste natio
nale forening er ellers født til kamp og spil. 
Sprogforeningen, oprindelig Foreningen til 
det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig, 
stiftedes 1880 på initiativ af kendte Flens- 
borg-folk til værn om det danske sprog mod 
den fortyskning, som især satte ind i skoler
ne. Det skabte debat i begge nationale lejre. 
Nu går det meget fredeligt med udgivelse af 
den årlige almanak, uddeling af sangbøger 
og læsemapper i Sydslesvig og med omska
belse af foreningens gamle borg og bibliotek, 
»Folkehjem« i Åbenrå til et moderne kul
turcenter.

Alligevel er der taget varsler om Sprog
foreningens fremtid. Er dens opgaver udtøm- 
te? Eller står den netop overfor påtrængende 
uløste opgaver? Begge spørgsmål er beretti
gede. Anvender man ensidigt den gamle for
målsparagraf: at »værne om cfet danske 
Sprog i Nordslesvig, navnlig ved Udbredelse 
af folkelig Oplysning« til en bedømmelse, da 
er formålet så ganske åbenbart opfyldt. 
Flensborg-barnet indfriede de forventninger, 
som stilledes til det og kan nu gå af, mæt af 
dage og med sine fortjenester indskrevet i hi

storien. Det danske sprog kan stå på egne 
ben i Nordslesvig. Den folkelige oplysning 
varetages af aftenskoler, højskoler, bibliote
ker osv. I dag er vi mere tilbøjelige til at kal
de en dansk-britisk klub i Aabenraa eller en 
Alliance Française i Haderslev for en sprog
forening.

Sprogforeningen var da heller ikke mere 
forbenet, end at den allerede efter genfore
ningen støttede det danske kulturelle arbejde 
i Sydslesvig. Efter 1945 har hovedindsatsen 
ligget her. Sprogforeningens største enkelt
gave til danske sydslesvigere var forsam
lingshuset i Medelby. Desværre var rejsnin
gen af det smukke danske centralbibliotek på 
hovedstrøget i Flensborg for stor en mund
fuld for Sprogforeningen alene. Det ville el
lers have klædt den og været i Monrads, Gu
stav Johannsens og Jens Jessens ånd at stå 
som bygherre og fadder.

Nye opgaver til Sprogforeningen
Spørgsmålet, om Sprogforeningen af 1971 

har nye, påtrængende opgaver, kan herefter 
kun besvares med et ja, for så vidt det un
derforståes, at disse opgaver ligger i Sydsles
vig. Hvorfor så ikke åbent undersøge, om ti
den er inde til at foretage en radikal omgrup
pering ved at forlade den gamle forsvars
linie omkring Åbenrå og gå på forpost i 
Sydslesvig.

En sådan undersøgelse må i første om
gang, som i de foregående tilfælde, angribes 
dualistisk. Sprogforeningen har ikke noget at 
gøre i Sydslesvig som juridisk person. Syd
slesvig trænger ikke til flere foreninger, men
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Folkehjem i Åbenrå. En stor del af bygningen er i dag nedrevet for at give plads 
til bibliotek og andre kulturelle formål.

til færre. Sydslesvig har i forvejen vanskelig
heder nok med at koordinere de bestående 
foreninger. Sprogforeningens march over 
grænsen i fredelige tider kunne fejlagtigt bli
ve opfattet som en offensiv, som et frem
skudt, camoufleret EEC-kulturværn, skabt af 
det danske slagord: Nu bliver vi alle sønder
jyder!

Sydslesvig savner en sprogforening
Men svaret kan også lyde: Der er intet, 

Sydslesvig savner mere end en sprogfore
ning. Det er ikke noget, vi har fundet på 
nord for grænsen. Det har en kendt dansk 
sydslesviger påvist for ganske nylig. Her er 
vi så heldige, at Sønderjysk Månedsskrift i 
forrige nummer - juli 1971 - bragte den ful
de ordlyd af distriktsskoleinspektør Svend 
Johannsens såkaldte sydslesvigske testamen
te, en afskedstale han holdt i Slesvig efter et 
livslangt arbejde i skolens, i pressens og i 

foreningslivets tjeneste. Dette testamente 
forpligtede arvingerne til ét eneste: at værne 
det danske sprog i Sydslesvig. Man kan sige, 
det var skrevet af efter Sprogforeningens 
formålsparagraf. Man kan også sige, at Jo
hannsen følte sig i samme situation, som 
hans forfædre i Flensborg må have følt sig i 
omkring 1880. Erkendelsen næsten 100 år 
efter er nøjagtig den samme: det »lille« dan
ske sprog må have støtte og næring for at 
kunne stå på begge ben. Vanskelighederne 
afspejles stærkest af den danske presse i Syd
slesvig. Jessens arv, »Flensborg Avis«, har 
ikke nær så mange holdere i selve landsdelen 
som dens tysksprogede aflægger »Südschles- 
wigsche Heimatzeitung«, hvis navn virker 
som en undskyldning for sig selv.

Hvis nogen får lyst til at genlæse Svend 
Johannsens testamente, vil de bemærke, at 
han flere gange beder om tilgivelse for sin 
åbne tale. Nu er Johannsen teolog og ved, at 
kun en synder skal bede om tilgivelse. Men
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Forstander ]. Th. Arnfred. Medlem af Sprogfor
eningens bestyrelse siden 1936 og foreningens 
formand siden 1953.

han er ingen synder. Vi skal tværtimod alle 
være tilfredse med, at han har slået et hul i 
den ligegyldighedens mur, også kaldet af
spændingen ved grænsen, som er en trussel 
også mod sproget. Man bemærkede da også 
et hurtigt følgende forsøg fra rigsdansk side 
på at gøre hullet større. Det var rejseinspek
tør Fr. Rudbeck, der i en kronik i »Berlingske 
Tidende« i slutningen af august førte en kniv 
gennem hullet og bortskar en del dødt kød. 
Rudbeck bad ikke direkte om tilgivelse, men 
sluttede operationen med at forsikre patien
ten om, at den, man elsker, tugter man.

Det frie ord om Sydslesvig i den byge
fulde sommer 1971 fjernede rent principielt 
et tabu. Hidtil har vi sagt, Grænseforenin
gens skiftende formænd ikke mindst: »aldrig 
kritisere sydslesvigerne, altid støtte sydsles
vigerne«. Nu har denne trosartikel fået en 
drejning henimod: »gerne konstruktiv kritik 

og derefter støtte efter de af debatten udledte 
retningslinier«.

Den sydslesvigske presse
Det er kendt, at de bevilgende myndighe

der har kigget på den danske presses forhold 
i Sydslesvig. Stor opsigt vakte det, da selve
ste Kr. Damsgaard dukkede op i Flensborg. 
Det blev til, at nu skulle også sparekniven 
føres gennem hullet i muren. Sagen kan være 
en helt andet. Danske politikere med Dams
gaard i spidsen har på skatteydernes vegne 
pligt til stoppe eventuelle huller i Danaider
nes kar, før der kommer nyt vand i. Et af de 
største huller i karret fremkommer nok ved, 
at man spreder de i forvejen svage kræfter 
over to aviser med hver sit tekniske og re
daktionelle hold. Når det fremstillede pro
dukt yderligere er beskedent, er det forstan
digt at pege på, at kræfterne, det vil også 
sige statsmidlerne, bør koncentreres om at 
lave et bedre fælles produkt. Når dette er 
sket, og god vilje til en rekonstruktion er 
konstateret hos alle parter, bør det være 
hævet over al tvivl, at Danmark skal støtte 
en i hvert fald efterhånden rent dansksproget 
avis i Sydslesvig. For det er en dansk opgave 
at værne landsdelens gamle sprog, hvor det 
kan gøres.

Det samme er Sprogforeningens første og 
eneste opgave, som den må leve med og for, 
hvis den ikke skal dø. Et medlem af Sprog
foreningens bestyrelse, redaktør Morten 
Kamphovener, har da også i den åbne tales 
sommer fremhævet, at Sprogforeningen bør 
vende hjem til Flensborg. Dette er også en 
slags testamente, for Sprogforeningen står 
overfor fornyelser i sin ledelse. Bestyrelsens 
medlemmer er kommet til års, og alderspræ
sidenten, forstander J. Th. Arnfred, bebudede 
på generalforsamlingen i foråret, at han vil 
gå af til næste år. Et andet medlem har alle
rede trukket sig tilbage på grund af alder. 
Kamphovener tænker sig herefter noget i ret
ning af, at de danske sydslesvigere »erobrer« 
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Sprogforeningen indefra ved at overtage 
nogle af de ledige bestyrelsesposter, natur
ligvis på baggrund af, at der tegnes medlem
mer i Sydslesvig, som så får fællesskab med 
de nuværende ca. 15.000 medlemmer i »det 
gamle land«. Disse medlemmer kan næppe 
have noget imod at »gå over grænsen«, ikke 
for at kæmpe mod det tyske sprog, men for 
at værne om det danske.

Hvis Sprogforeningen kunne blive en ga
ve til Sydslesvig, må sydslesvigerne selv gø
re brug af den. Der skal ikke følge brugs
anvisning med. Men Sprogforeningen kunne 
måske til en begyndelse stille sig bag Cen
tralbiblioteket som folkevalgt støtteforening, 
og den skulle uden tvivl fortsætte uddelingen 
af danske læsemapper. Læsemapper er sådan 
et fint ord. Det drejer sig, ærlig talt, om uge
blade af »Hjemmet«-typen, men det er dog 
dansk læsning. Selv mener jeg, at fjernsynet 
i dag er den egentlige sprogkilde. Derfor sy
nes jeg, det er ærgerligt, at de tekniske for
udsætninger for god TV-modtagning i Syd
slesvig ikke er bragt i orden. Jeg har fået op
lyst, at det så langt nede mod syd som på 
den flade halvø Ejdersted er muligt at tage 
de danske fjernsynsprogrammer, forudsat at 
den enkelte seer lader opsætte en ekstra for
stærkerantenne, vendt mod nord. De danske 
i Ejdersted får ikke mange teater- og kon- 
certbesøg, men fjernsynet kan sætte dem i 
forbindelse med dansk kulturliv. Sprogfore
ningen kunne oprette en lille lytterfond og 
betale sådanne forstærkerantenner for ube
midlede. Det ville næppe blive en stor sum.

TV-fremtidsdrømme
Tør en forynget Sprogforening drømme 

fremtidsdrømme om, at den med tiden kan 
udlåne kassetter i Sydslesvig med gode dan
ske film og dansk tale? Har den fantasi til at 
forestille sig et kommende sønderjysk TV- 
regionalprogram med sydslesvigske indslag? 
De forsøg, radioen har i gang i Åbenrå un
der redaktør Bjørn Svenssons ledelse, kan 
godt føre derhen. Det betyder selvfølgelig 
ikke, at Sprogforeningen kan overtage radio
en. Men den kan samarbejde.

Skal der til slut, i overensstemmelse med 
åbenbar god tone, bedes om tilgivelse for 
noget, da bliver det ikke så meget for at have 
»blandet sig«, men snarere for, at vi i begge 
retninger over grænsen har blandet os for 
lidt og for sent. Vi har været på vej til at 
indrette et nationalt reservat for fredeligt 
græssende hellige køer. Af frygt for at 
skræmme disse udsendes der for mange be
retninger med rene almindeligheder.

Men med års mellemrum slår en af disse 
køer sig i tøjret. Det skete ved udlandsdan
skernes stævne på Kronborg for mange år 
siden, hvor forstander Niels Bøgh Andersen 
uden at bede om tilgivelse talte om et Dan
mark, der var ved at blive snusket. Som den 
synder, han er, revser han også Danmark for 
porno-eksporten. Og på gamle Danmarks 
vegne blander han sig af alle kræfter i fæl
lesmarkedsdebatten.

En anden sjælden undtagelse er de danske 
landbrugskonsulenter i Sydslesvig, der for 
balancens skyld og på grundlag af praktiske 
erfaringer i selve fællesmarkedet har dæmpet 
forventningerne om et landbrugets EEC-Sla- 
raffenland lidt ned.

På samme prosaiske vis indankes sagen 
om Sprogforeningens fremtid og det danske 
sprogs stilling i Sydslesvig herved til debat.
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Fortidens spor udviskes 
i storkommunerne
AF AKSEL LASSEN

Redaktør Aksel Lassen, København, viser i 
denne afsluttende artikel, hvorledes den nye, 
administrative inddeling udvisker historien 
bag valgtallene, han skriver om tiden siden 
genforeningen og om mindretallets forhold 
aflæst på stemmesedlen.

Hånd i hånd har den nye kommunale ind
deling og en ny lov om valg til Folketinget 
bevirket, at historiske grænser er slettet. 
Man skal ikke mere af et valgkort kunne se 
kløften mellem enklavesognene og Slogs 
herred, som den kendes fra blandt andet 
valgene til den tyske rigsdag fra 1867 til 
1912 og fra folkeafstemningen den 10. fe
bruar 1920. Den tid er forbi, da man af 
valgresultater kan aflæse, hvor dronning 
Margrethe og Erik af Pommern lagde vest
slesvigsk gods til bispestolen i Ribe, og hvor 
den kongerigske administration via amtman
den i Ribe satte et særpræg på befolkningen 
i Visby, Daler og Møgeltønder i forhold til 
den i Abild, Hostrup og Højer. For fremtiden 
vil stemmetallene fra Møgeltønder gå op i en 
højere enhed med dem fra Tønder og Ubjerg, 
og den forholdsvis store tyskhed i Højer til
sløres af en stærk danskhed i Daler, Emmer- 
lev og Hjerpsted. Man kunne i 1968 for sid
ste gang af et officielt valgresultat klart se 
Møgeltønder kile sig ned mellem Højer og 
Tønder, som sognet har gjort det, hver gang 
man gennem hundrede år ville tegne et kort 
over det nationale styrkeforhold i Sønder
jylland.

Skellene sløres
Tiden har ikke respekt for historiens tale 

og planlæggerne ikke for de enheder, der 
kan bringe historisk og demografisk inter
esserede til at falde i staver og undre sig 
f. eks. over en forskel på danskhedens styrke 
på den vestlige og den østlige del af øen Før 
i 1867, i 1920 og i 1946 for nu at nævne tre 
markante årstal. Enklavernes karakteristiske 
kile vil komme til at stumpe, hvor den nye 
sydgrænse for Bredebro storkommune er 
trukket nord om Daler og Møgeltønder, og 
Højer vil efter at have draget Emmerlev og 
Hjerpsted til sig sammen med Daler sende 
en stribe tyskhed op mod det Ballum, hvis 
enlige tyske stemme fremtidig forenes med 
dem fra Bredebro stationsby. Med Hviding, 
Roager og Spandet er to enlige tyske stem
mer gledet ud af valgbilledet. Det kunne 
være interessant at vide, om der til gengæld 
dukker stemmer på Slesvigsk Parti op i Taps, 
Vejstrup og Hejis efter indlemmelsen i Chri
stiansfeld nye storkommune. De kunne være 
der som rester af den hjemme ty skhed, der 
faktisk eksisterede i disse sogne før og længe 
efter 1864, og de kan være der som følge af 
tilvandring fra den gamle del af den sønder
jyske amtskreds i nyeste tid.

Tyskhedens fordeling
Købstædernes relative tyskhed tilsløres 

ved sammenslutningen med altid overvejen
de dansksindede nabokommuner, mens på 
den anden side viljen til at stå fast om hjem- 
metyskheden kan tænkes styrket i storkom
muner med landlig overvægt langs 1920- 
grænsen.

Vi får et valgkort, der stærkere end de 
hidtidige bekræfter den almindelige forestil-
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Ved afstemningen den 10. februar 1920 brugte 
man denne enkle, lille kiste som stemmeurne i 
Gram godskommune. Der var ikke en eneste

tysk stemmeseddel i kisten, da afstemningsresul
tatet blev gjort op.

Kisten står i dag på Gram slot.

ling om, at tysk sindelag væsentligst må 
være et spørgsmål om grænsens nærhed, 
mens de gamle kort gav vished for, at æld
gamle indgreb ude fra har kunnet virke på 
befolkningens sindelag i hundrede år.

Efter valget til det nye fælles amtsråd i 
1970 ligger der helt regelret tværs over lan
det fire storkommuner med et stærkt tysk 
islæt: Højer med 16,3, Tønder med 13,2, 
Løgumkloster med 15,6 og Tinglev med 20,7 
procent af vælgerkorpset som tyskhedens 
aktive støtter. Så følger nordøst for Tinglev 
en gruppe af storkommuner med fem-otte 
procent af vælgerne bag mindretallets repræ
sentation i det nye amtsråd, nemlig Lund
tofte med 6,0, Gråsten med 5,4, Rødekro 
med 5,3 og Åbenrå med 8,0. Først derefter 
kommer den østligste af selve grænseegnens 
storkommuner, Bov, med et så beskedent 
tysk islæt som 4,4 procent af vælgerkorpset.

Derefter dukker med fire-to procent tyske 
stemmer Haderslev, Broager, Sønderborg og 

Sundeved op i billedet fulgt af en halv snes 
af de nye storkommuner med under to pro
cent vælgere aktive på tysk side, nemlig 
Bredebro med lige knap to procent tysk 
stemmeafgivning i 1970, videre Augusten
borg, Nordborg, Skærbæk, Vojens, Sydals, 
Rangstrup, Gram, Christiansfeld og endelig 
- Rødding med knap og nap en halv procent 
af vælgerkorpset som støtte for de hjemme- 
tyske kandidater ved valget i 1970.

Sindelag i tal
Mens 20,4 procent af den bosiddende be

folkning (tilflyttet eller født i landsdelen se
nest den 1. januar år 1900) i 1920 stemte for 
tilknytning til Det tyske Rige, stemte ved 
folketingsvalget i 1968 kun 4,6 procent af 
landsdelens vælgere på Slesvigsk Parti. Ved 
afstemningen i 1920 stemte 71,7 procent af 
vælgerne for genforening med Danmark, 
mens i 1968 de 84,0 procent af det sønder
jyske vælgerkorps stemte på partier, der og-
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1. kreds Vælgere Danske
HADERSLEV stemmer

Folkeafstemning 1920 11.310 7.544
Folketingsvalg 1920 10.771 6.541

- 1939 14.572 11.501
- 1943 15.042 12.084
— 1953 17.230 12.809
- 1964 19.414 15.487
- 1968 19.756 16.746

Amtsrådsvalget 1970 19.915 13.913

CHRISTIANSFELD
Folkeafstemning 1920 3.112 2.735
Folketingsvalg 1920 2.851 2.186

- 1939 3.632 3.154
- 1943 3.645 3.278
- 1953 3.934 3.051
- 1964 4.162 3.451
- 1968 4.233 3.776

Amtsrådsvalget 1970 5.884 4.420

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

2.689 1.077 66,7 23,8 9,5
1.101 3.129 60,7 10,2 29,1
1.966 1.105 78,9 13,5 7,6

- 2.958 80,3 — 19,7
1.124 3.297 74,3 6,5 19,2

937 2.990 79,8 4,8 15,4
711 2.299 84,8 3,6 11,6
772 5.230 69,9 3,9 26,2

189 188 87,9 6,1 6,0
82 583 76,7 2,9 20,4

116 362 86,8 3,2 10,0
- 367 89,9 - 10,1

27 856 71 ,f> 0,7 21,7
34 677 82,9 0,8 16,3
20 437 89,2 0,5 10,3
26 1.438 75,1 0,5 24,4

så opstiller kandidater i det øvrige Danmark. 
De passive vælgeres andel i den samlede 
vælgermasse var kun øget fra 7,9 til 11,4 
procent. Selvom mange betragtede 1968- 
valget som ganske afgørende, kunne det 
selvsagt ikke i befolkningens øjne stå mål 
med den store og længe ventede beslutning, 
der skulle træffes i februar 1920.

De 4,6 procent af vælgerne, der stemte på 
Slesvigsk Partis kandidater, kan dog ikke 
opfattes som et fuldgyldigt udtryk for (hjem
me) tyskhedens styrke i Sønderjyllands amts
kreds. Vælgerne vidste, at chancen for at få 
en tysksindet folketingsmand valgt ind var 
lig nul, og som dansksindede i Sydslesvig i et 
vist omfang foretrækker at stemme på f. eks. 
socialdemokratiske kandidater ved forbunds
dags- og landdagsvalg, har utvivlsomt en del 
tysksindede nordslesvigere i 1968 stemt på 
danske partier. Da det i 1970 gjaldt at sikre 
tyskheden stærkest mulig repræsentation i 
det nye amtsråd, mødte de tysksindede frem 
i større tal end ved folketingsvalget i 1968.

Procenten af vælgere, der stemte tysk, steg 
fra 4,6 i 1968 til 4,9 i 1970. Over for denne 
procent ville det ikke være rimeligt at stille 
procenten af vælgere, der stemte på de lands
omfattende partier som udtryk for omfanget 
af dansk sindelag i 1970. Over alt i landet 
var valgdeltagelsen i fjor ekstraordinært rin
ge. Grunden skal ikke her analyseres. Det 
må være nok at fastslå, at ved amtsrådsval
get var stemmeprocenten (blanke og ugyl
dige stemmesedler inklusive) i Sønderjyl
lands amtskommune 77,1, og at kun Stor
strømsamtet og Ringkøbing amt mødte med 
en lidt stærkere valgdeltagelse.

Tyvernes tilvænning
Procenten af afgivne stemmer i Sønderjyl

land lå de første år efter genforeningen en 
del under det øvrige land. Sammenligner 
man således stemmeprocenten i den sønder
jyske amtskreds med valgdeltagelsen i det 
tilstødende Ribe amt giver tyvernes valg 
følgende billede af udviklingen:
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Sønderjylland Ribe amt

Folketingsvalget 1920 69,1 77,3
1924 70,4 78,5
1926 74,2 78,5
1929 78,2 82,4

Sønderjyderne skulle vænne sig til de 
danske partier, og stemmeprocenten går på 
begge sider af Kongeåen noget i vejret, men 
mest i Sønderjylland. I 1932 ændres dog bil
ledet. Sønderjylland fortsætter opgangen, der 
vel bærer præg af den økonomiske usikker
hed, men umiddelbart betragtet ikke af na
tionalt frafald. I 1932 er stemmeprocenten 
omtrent den samme i Sønderjylland og Ribe 
amt, men mens trediverne præges af tilbage
gang i stemmeafgivningen i det gamle land, 
sættes der rekord på rekord i Sønderjylland 
med følgende stemmeprocenter:

Sønder
jylland

Ribe 
amtskreds

Folketingsvalget 1932 79,8 80,8
1935 82,2 78,1
1939 91,9 75,3

En kappestrid mellem dansk og tysk udvikler 
sig nærmest til et livtag. Målt i procent af de 
afgivne stemmer (efter revision på grundlag 
af Jakob Petersens tal i Vælgerforeningens 
Arkiv) stemte 77,7 procent af den hjemme
hørende befolkning ved folkeafstemningen i 
1920 for Danmark og 22,3 procent for Tysk
land. Ved folketingsvalgene 1920-39 var 
forskydningerne små:

F’rocent danske Procent tyske
stemmer stemmer

Folketingsvalget 1920 85,6 14,4
- 1924 86,5 13,5
- 1926 84,4 15,6
- 1929 85,7 14,3
- 1932 86,7 13,3
- 1935 84,5 15,5
- 1939 84,1 16,9

Men der var langt mere bevægelse i vælger
korpset end disse tal er udtryk for. Der skal 
her henvises til tabel I side 287 i artiklen i 
forrige nummer af månedsskriftet: Nationa
le tilkendegivelser gennem hundrede år. Ef
ter en nedgang på over tyve pct. i stemme
afgivningen sammenlignet med februar 1920 
steg den danske andel af det sønderjyske 
vælgerkorps støt fra folketingsvalg til folke
tingsvalg for i 1939 at nå op på 77,3 pro
cent af vælgerkorpset (mod 71,7 pct. den 
10. februar 1920). Slutresultatet for det ty
ske mindretals vedkommende blev en ned
gang fra 20,4 i 1920 til 14,6 i 1939.

De fremmede i landsdelen
Hele tilvæksten i antallet af vælgere var 

kommet Danmark til gode, men trods alt var 
tyskheden i følge valgets hovedtal kun gået 
tilbage med henved to tusind stemmer fra de 
angivne knap 17.000 i februar 1920 til lidt 
over 15.000 i 1939. Når man husker, at der 
endnu i 1921 i Nordslesvig fandtes over 
10.000 personer, som var født syd for Ejde- 
ren, kan det ikke undre, at der var og i hele 
perioden op til den anden verdenskrig blev 
afgivet et betydeligt antal tyske stemmer. 
Heller ikke de 6.500 personer, der var født i 
Sydslesvig, kan jo alle anses for dansksinde
de. Ofte var de endda stærkt præget af øn
sket om grænseflytning mod nord. Men ad
skillige syd fra tilvandrede var ubetinget 
loyale mod deres nye land og ikke så få af 
disse indvandrere blev lige så loyale danske 
borgere, som udlændinge, der i tidens løb 
har slået sig ned andre steder i landet. Næv
nes kan et enkelt eksempel: Fr. Wilh. Tei- 
chert, der er født i Lippe-Detmold af tyske 
forældre, som slog sig ned i teglværksområ
det nord for Flensborg fjord. Siden 1946 har 
han siddet i det danske folketing som repræ
sentant for Socialdemokratiet og interesseret 
og loyalt arbejder i landsdelens og sine væl
geres interesser, idet han ubetinget har ac
cepteret det dansk flertals ret til at bestemme 
landsdelens nationale skæbne.
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2. kreds Vælgere Danske
ÅBENRÅ stemmer

Folkeafstemning 1920 6.025 3.203
Folketingsvalg 1920 5.567 2.444

- 1939 8.124 5.646
- 1943 8.653 6.103
- 1953 10.860 7.514
- 1964 12.304 9.346
— 1968 12.901 10.611

Amtsrådsvalget 1970 13.278 8.998

RØDEKRO
Folkeafstemning 1920 3.329 2.385
Folketingsvalg 1920 2.948 1.734

- 1939 3.843 2.928
- 1943 4.001 3.107
- 1953 4.498 3.197
- 1964 4.854 3.661
- 1968 5.035 4.149

Amtsrådsvalget 1970 4.758 3.396

LUNDTOFT
Folkeafstemning 1920 2.873 2.376
Folketingsvalg 1920 2.503 1.426

- 1939 3.054 2.441
- 1943 3.137 2.546
- 1953 3.466 2.348
- 1964 3.575 2.614
- 1968 3.605 2.890

Amtsrådsvalget 1970 3.681 2.479

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

2.176 646 53,2 36,1 10,7
1.159 1.964 43,9 20,8 35,3
1.976 502 69,5 24,3 6,2

- 2.550 70,5 - 29,5
1.386 1.960 69,2 12,8 18,0
1.296 1.662 76,0 10,5 13,5

940 1.350 82,2 7,3 10,5
1.065 3.215 67,8 8,0 24,2

696 248 71,6 20,9 7,5
336 878 58,8 11,4 29,8
643 272 76,2 16,7 7,1

- 894 77,7 - 22,3
395 906 71,1 8,8 20,1
359 834 75,4 7,4 17,2
246 640 82,4 4,9 12,7
251 1.111 71,4 5,3 23,3

211 286 82,7 7,3 10,0
63 1.014 57,0 2,5 40,5

409 204 79,9 13,4 6,7
- 591 81,2 - 18,8

302 816 67,7 8,7 23,6
287 674 73,1 8,0 18,9
184 531 80,2 5,1 14,7
221 981 67,3 6,0 26,7

Svingende styrkeforhold
I de nuværende storkommuners område 

formede udviklingen i den tyske vælger
andel fra afstemningen i 1920 til folketings
valget i 1939 sig således:

1920 
Tønder .................... 52,3
Åbenrå .................... 36,1
Tinglev .................... 36,0
Højer ........................ 33,9
Sønderborg ................ 33,4
Løgumkloster ........... 33,0
Bov ............................. 29,6
Haderslev ................ 23,8
Gråsten .................... 22,2

Rødekro ....................
Broager ....................
Augustenborg ...........
Nordborg ................
Vojens........................

1939 Lundtofte ................
30.7 Sundeved ................
24.3 Nr. Rangstrup...........
31.3 Skærbæk ....................
32.3 Gram ........................
16.7 Christiansfeld ............
27,0 Bredebro ....................
18,0 Rødding ....................
13,5 Sydals ........................
19,0 Hele området ............

20,9
13,8
11,5

9,4
8,8
7.3
6,6
6,6
6,2
6.3
6,1
6,0
6,0
4,9

20,4

16.7
13.8
11,1
11.4
5.4

13.4
7.2
4.6
5,0
3.5
3.2
3,8
2.7

10,2
14,6
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1867 : Kortet angiver tyske stemmers andel i det 
samlede antal indskrevne vælgere ved februar
valget i 1867 i samtlige daværende afstemnings
distrikter. Stort prikkede områder markerer de 
steder, hvor over 20 procent af vælgerne stemte 
på tyske kandidater, i områder med vandrette

striber stemte ikke over 10 procent af vælgerne 
på tyske kandidater, og i småt prikkede distrik
ter gav over 10, men under 20 procent af væl
gerne deres stemmer til tyske eller slesvig-hol- 
stenske kandidater.

JF&Så

Det er bemærkelsesværdigt, at netop områ
derne med de store bysamfund viser en be
tydelig tilbagegang i den tyske vælgerandel. 
Årsagen må dog ikke så meget søges i til
bagegang i de tyske stemmetal som i en 
fremgang i de danske stemmetal, der vokser 
i takt med vælgernes antal. Nogle steder 
vokser også det tyske stemmetal, selv om 
den tyske vælgerandel går tilbage. Det gæl
der blandt andet et så hurtigt voksende om
råde som den nuværende Bov storkommune.

Visse steder, for eksempel Højer, var til
bagegangen i den tyske vælgerandel forbav
sende ringe sammenlignet med udviklingen 
i nabolaget. Men endnu mere bemærkelses
værdig er det tyske stemmetals stabilitet i 

Broager og den betydelige tyske fremgang 
på Als som helhed, i Lundtofte og Sundeved 
storkommuners nuværende områder. Her var 
fremgangen ikke blot relativ. Der er rent 
faktisk afgivet et langt større tysk stemme
tal i 1939 end i 1920. Det grelleste eksempel 
er nok Sydals, hvor der i februar 1920 kun 
faldt 142 tyske stemmer, men hvor 313 væl
gere i 1939 stemte på Slesvigsk Parti. Der er 
her gjort et synligt indhug i de danske stem
mer, og man tager næppe fejl i den antagel
se, at landbrugskristen har øvet sin virkning.

De kriseramte og Slesvigsk Parti
Noget lignende kan man pletvis konstate

re i de gamle sognekommuner, hvis særlige
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3. kreds Vælgere Danske
SØNDERBORG stemmer

Folkeafstemning 1920 5.561 3.157
Folketingsvalg 1920 5.616 2.794

- 1939 9.257 6.836
— 1943 9.909 7.651
— 1953 12.551 9.199
- 1964 16.946 13.543
- 1968 18.229 15.499

Amtsrådsvalget 1970 18.974 12.678

GRÅSTEN
Folkeafstemning 1920 2.160 1.452
Folketingsvalg 1920 2.080 956

- 1939 3.076 2.233
- 1943 3.213 2.398
- 1953 3.643 2.551
- 1964 4.107 3.114
— 1968 4.168 3.463

Amtsrådsvalget 1970 4.229 2.963

BROAGER
Folkeafstemning 1920 2.490 1.970
Folketingsvalg 1920 2.187 1.456

- 1939 2.627 2.069
- 1943 2.675 2.196
- 1953 2.908 2.159
- 1964 3.311 2.695
- 1968 3.471 2.981

Amtsrådsvalget 1970 3.461 2.566

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

1.858 546 56,8 33,4 9,8
804 2.018 49,8 14,3 35,9

1.545 876 73,8 16,7 9,5
- 2.258 77,2 - 22,8

1.107 2.245 73,3 8,8 17,9
978 2.425 79,9 5,8 14,3
682 2.048 85,0 3,7 11,2
675 5.621 66,8 3,6 29,6

480 228 67,2 22,2 10,6
222 902 46,0 10,7 43,3
583 260 72,6 19,0 8,4

— 815 74,6 - 25,4
358 734 70,0 9,8 20,2
337 656 75,8 8,2 16,0
225 480 83,1 5,4 11,5
227 1.039 70,1 5,4 24,5

343 177 79,1 13,8 7,1
126 605 66,6 5,8 27,6
363 195 78,8 13,8 7,4

- 479 82,1 - 17,9
162 587 74,2 5,6 20,2
166 450 81,4 5,0 13,6
135 355 85,9 3,9 10,2
124 771 74,1 3,6 22,3

udsving drukner i modgående tendenser i 
den købstad, de nu er sluttet sammen med. 
Det gælder eksempelvis Løjt, der i oven
stående liste er inkluderet i tallene for Åben
rå. Og det gælder sognekommuner med 
stærk, gammel hjemmetyskhed som Nr. Lø- 
gum og Burkal. I disse landbrugskristeramte 
områder synes Slesvigsk Parti i sidste halv
del af trediverne virkelig at have spillet en 
rolle som protestparti og som det sted, hvor 
et mindre antal nordslesvigere gav udtryk 
for deres tvivl om at have valgt rigtigt, da 
de i 1920 sagde ja til Danmark.

Ved valget i 1943 tyder tallene på, at en

del af de protesterende vælgere, der i 1939 
havde sluttet op om Slesvigsk Parti har for
trudt. Slesvigsk Parti ønskede som bekendt 
ikke at stille op ved dette valg under besæt
telsen, og det er forbløffende, så nær væk
sten i de passive vælgeres tal fra 1939 til 
1943 svarer til det antal stemmer, der i 1939 
blev afgivet på Slesvigsk Parti, men det er 
også interessant, at der kan konstateres en 
særlig fremgang i de danske stemmetal net
op i de sogne, hvor der havde fundet en 
overraskende fremgang sted i det tyske 
stemmetal i trediverne. I Sydals steg den 
danske andel i vælgermassen således fra 
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79,2 til 84,3 procent og antallet af tyske og 
passive vælgere under et dalende fra 636 i 
1939 til 481 i 1943. Alt i alt er det dog 
bemærkelsesværdigt så tæt forøgelsen af de 
passive vælgeres antal lå op ad det tyske 
stemmetal i 1939. I Ravsted sogn, hvor der i 
1939 var afgivet 199 stemmer på Slesvigsk 
Parti, steg antallet af passive vælgere i 1943 
med 198 fra 39 til 237, og det samlede antal 
stemmer på de danske partier faldt fra 396 
til 393, altså med tre. En tilbagegang i væl
gernes antal på fire blev med så nær mate
matisk nøjagtighed som det er muligt for
delt mellem den større gruppe af danske 
vælgere og den mindre gruppe af tysksinde
de og nationalt passive (eller snarest lovligt 
forhindrede) vælgere. Eksemplet er noget 
nær typisk for en række sognekommuner 
med stærk hjemmetyskhed.

Enkelte steder var den danske vælgerandel 
dalende. Det gælder Tønder, Højer og Lø
gumkloster, altså områder ved grænsen, hvor 
der kan have været særlige problemer.

Med denne gennemgang er ikke tilsigtet 
en bevisførelse, men en påpegning af for
hold, som kan tages op til nærmere under-

Efterkrigsårene bragte særlige problemer 
i forhold til mindretallet. De skal ikke be
røres her, ud over at det må konstateres, at 
mindretallets valgdeltagelse i første omgang 
svækkedes. Først ved efterårsvalget i 1953 
kunne det antages, at mindretallet igen var 
kommet til kræfter og havde indstillet sig 
på med størst mulig kraft under de givne 
forhold at gøre sig gældende politisk. Efter 
kulminationen i 1943 i stemmeafgivningen i 
Danmark som helhed og på dansk side i Søn
derjylland, svækkedes interessen for valgene 
i efterkrigsårene. Det må dog fastslås, at 
den ikke-tyske stemmeafgivning i Sønder
jylland satte en ny rekord i 1945 med 
81,5 procent. Derefter svingede stemmeaf
givningen noget nedad, men det nationale 
satte igen - som i trediverne - spor i Søn
derjylland i form af en noget højere stem

meafgivning end i det øvrige Danmark. Vi 
sammenligner atter med valgdeltagelsen i 
Ribe amt:

Sønder- Ribe 
jylland amtskreds

Folketingsvalget 1947 84,2 84,7
1950 83,2 81,9
1953,1 79,2 77,5

Valget i efteråret 1953 skulle vise, om be
sættelsen havde svækket Slesvigsk Parti me
re, end man kunne se af valgtallene fra 1943 
og mere end det rekordagtige ikke-tyske 
stemmetal i 1945 antydede.

Svækkelsen var overalt en kendsgerning. 
Især hvor fremgangen i 1930'erne havde væ
ret stor.

En sammenligning mellem den tyske væl
gerandel i 1939 og ved efterårsvalget i 1953 
giver i de nuværende storkommuners om
råder følgende procenttal:

1939 1953
Tinglev ................ ... 31,3 22,5
Løgumkloster ....... ... 27,0 20,0
Højer .................... ... 32,3 19,8
Tønder ................ 30,7 19,7
Åbenrå ................ ... 24,3 12,8
Gråsten ................ ... 19,0 9,8
Sønderborg ........... ... 16,7 8,8
Rødekro ................ ... 16,7 8,8
Lundtofte ........... 13,4 8,7
Bov ........................ ... 18,0 7,1
Haderslev ........... ... 13,5 6,5
Broager ................ ... 13,8 5,6
Nordborg ........... ... 11,4 4,5
Sundeved ........... 7,2 3,2
Augustenborg ....... ... 11,1 3,2
Sydals .................... ... 10,2 2,4
Skærbæk ................ 5,0 2,1
Vojens.................... 5,4 2,0
Rangstrup ............ 4,6 1,5
Bredebro ................ 3,8 1,8
Gram .................... 3,5 1,2
Rødding ................ 2,7 0,9
Christiansfeld ....... 3,2 0,7
Hele området ....... ... 14,6 7,9
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4. kreds Vælgere Danske
SUNDEVED stemmer

Folkeafstemning 1920 2.395 2.110
Folketingsvalg 1920 2.020 1.488

- 1939 2.296 1.959
- 1943 2.269 2.012
- 1953 2.429 1.883
- 1964 2.623 2.059
- 1968 2.649 2.270

Amtsrådsvalget 1970 2.716 2.016

NORDBORG
Folkeafstemning 1920 4.151 3.522
Folketingsvalg 1920 3.589 2.355

- 1939 4.040 3.102
- 1943 4.075 3.379
- 1953 4.729 3.466
- 1964 7.907 6.362
- 1968 8.560 7.450

Amtsrådsvalget 1970 9.122 6.374

AUGUSTENBORG
Folkeafstemning 1920 1.952 1.624
Folketingsvalg 1920 1.819 1.204

- 1939 2.421 1.930
- 1943 2.446 2.010
- 1953 2.728 1.986
- 1964 3.420 2.739
- 1968 3.811 3.175

Amtsrådsvalget 1970 3.938 2.760

SYDALS
Folkeafstemning 1920 2.898 2.547
Folketingsvalg 1920 2.559 1.550

- 1939 3.064 2.428
- 1943 3.074 2.592
- 1953 3.223 2.358
- 1964 3.526 2.711
- 1968 3.648 3.063

Amtsrådsvalget 1970 3.738 2.599

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

158 127 88,1 6,6 5,3
18 514 73,7 0,9 25,4

165 172 85,3 7,2 7,5
- 257 88,7 - 11,3

77 469 77,5 3,2 19,3
86 478 75,5 3,3 18,2
65 314 85,7 2,5 11,8
56 644 74,2 2,1 23,6

388 241 84,8 9,4 5,8
151 1.083 65,6 4,2 30,2
460 478 76,8 11,4 11,8

- 696 82,9 - 17,1
212 1.051 73,3 4,5 22,2
230 1.315 80,5 2,9 16,6
150 960 87,0 1,8 11,2
147 2.601 69,9 1,6 28,5

225 103 83,2 11,5 5,3
141 474 66,2 7,7 26,1
269 222 79,7 11,1 9,2

- 436 82,2 — 17,8
71 671 72,8 2,6 24,6
84 597 80,1 2,5 17,4
70 566 83,3 1,8 14,9
76 1.102 70,1 1,9 28,0

142 209 87,9 4,9 7,2
35 974 60,6 1,4 38,0

313 323 79,2 10,2 10,6
- 481 84,3 - 15,7

76 789 73,2 2,4 24,5
66 749 76,9 1,9 21,2
50 535 84,0 1,4 14,6
41 1.098 69,5 1,1 29,4

Man kan ud fra resultatet for hele områ
det sige, at der er sket en halvering af den 
tyske andel af vælgerkorpset, men fordelin
gen er højst ulige.

Tilvænningen fuldbyrdes
Med en valgdeltagelse på 80,1 procent lig

ger Sønderjylland ved efterårsvalget i 1953
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5. kreds Vælgere Danske
TØNDER stemmer

Folkeafstemning 1920 4.483 1.895
Folketingsvalg 1920 4.118 1.871

- 1939 5.667 3.601
— 1943 5.782 3.515
- 1953 6.784 4.316
— 1964 7.337 5.227
— 1968 7.546 5.875

Amtsrådsvalget 1970 7.561 4.849

HØJER
Folkeafstemning 1920 1.919 1.128
Folketingsvalg 1920 1.604 799

- 1939 1.894 1.193
— 1943 1.886 1.164
— 1953 2.163 1.367
— 1964 2.267 1.479
— 1968 2.191 1.655

Amtsrådsvalget 1970 2.165 1.411

BREDEBRO
Folkeafstemning 1920 1.991 1.769
Folketingsvalg 1920 1.671 1.233

- 1939 2.020 1.735
— 1943 2.044 1.756
— 1953 2.245 1.734
- 1964 2.405 1.877
— 1968 2.313 2.019

Amtsrådsvalget 1970 2.374 1.807

SKÆRBÆK
Folkeafstemning 1920 3.161 2.738
Folketingsvalg 1920 2.901 2.075

— 1939 3.645 3.064
— 1943 3.844 3.325
— 1953 4.288 3.148
— 1964 4.515 3.661
— 1968 4.777 4.081

Amtsrådsvalget 1970 4.788 3.509

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

2.347 241 42,3 52,3 5,4
1.137 1.110 45,4 27,6 27,0
1.741 325 63,5 30,7 5,8

— 2.267 60,1 — 39,9
1.336 1.132 63,6 19,7 16,7
1.266 844 71,2 17,3 11,5

906 765 77,9 12,0 10,1
996 1.716 64,1 13,2 22,7

651 140 58,8 33,9 7,3
378 427 49,8 23,6 26,6
612 89 63,0 32,3 4,7

- 722 61,7 - 38,3
428 368 63,2 19,8 17,0
403 385 65,2 17,8 17,0
302 234 75,5 13,8 10,7
353 401 65,2 16,3 18,5

120 102 88,9 6,0 5,1
14 424 73,8 0,8 25,4
77 208 85,9 3,8 10,3
- 288 85,9 - 14,1

41 470 77,2 1,8 21,0
47 481 78,0 2,0 20,0
35 259 87,3 1,5 11,2
48 519 76,1 2,0 21,9

197 226 86,6 6,2 7,2
50 776 71,5 1,7 26,8

181 400 84,1 5,0 10,9
- 519 86,5 - 13,5

88 1.052 73,4 2,1 24,5
90 764 81,1 2,0 16,9
53 643 85,4 1,1 13,5
78 1.201 73,3 1,6 25,1

et godt stykke over Ribe amt, men ser man 
nu foreløbig bort fra 1966-valget, da det 
tyske mindretal ikke opstillede, viser stem
meprocenterne en helt ny, men tilsynela

dende stabil overensstemmelse mellem de to 
amtskredse. Perioden var præget af stigende 
valgdeltagelse, som det fremgår af denne 
oversigt:
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1920: Mens afstemningskort plejer at angive 
danskhedens styrke i procent af det samlede an
tal afgivne stemmer, er det her tyskhedens styr
ke, der er markeret med en procentdel af det 
samlede vælgerkorps i de nye »storkommuners« 
områder. I områder, der er markeret med store

prikker stemte over 20 procent af vælgerne tysk, 
i »storkommunale« områder med små prikker - 
kun Broager og Augustenborg - stemte 10-20 
procent for Tyskland, mens under 10 procent af 
vælgerne stemte tysk i de med striber markerede 
områder.
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Sønder
jylland

Ribe 
amtskreds

Folketingsvalget 1957 81,9 81,9
1960 84,2 84,3
1964 84,9 84,8
1968 88,6 88,7

Tilgangen falder udelukkende på de danske 
partier. Slesvigsk Parti er i defensiven. For
holdet var følgende i procent af det samlede 
vælgerkorps :

Tyske mindretal Øvrige partier

Folketingsvalget 1957 7,2 74,7
1960 6,9 77,3
1964 6,5 78,4
1968 4,6 84,0

Periodens overensstemmelse i væksten af de 
ikke-tyske partier syd og nord for Konge- 
åen var brudt i 1966, da Slesvigsk Parti ikke 
opstillede til folketingsvalget. Sammenlignet 
med 1964 steg stemmeafgivningen i Ribe 
amt i 1966 med 3,4 procent af vælgerkorp
set, mens stigningen i Sønderjyllands amts
kreds androg 7,3 procent. Forskellen synes 
at være udtryk dels for et »naturligt« fald i 
mindretallets styrke - cirka én promille pr. 
år - og dels for, at adskillige af mindretallets 
vælgere har stået parat til at stemme på et 
dansk parti, så snart deres loyalitetsfølelse 
over for »folkegruppen« tillod dem det. Dis
se vælgere vendte, for så vidt de ikke repræ
senterede et naturligt fald i hjemmetyskhe-
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af Sønderjyllands amt har under 10 procent til
slutning til de tyske lister. Ti områder med over 
10 procent tyske vælgere i 1920 er reduceret til 
fire i 1970.
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1970: Der er nu kun ét område med over 20 
procent vælgerstøtte til de tyske lister (den stor- 
prikkede Tinglev kommune), mens Højer, Tøn
der og Løgumkloster kommuner (med små prik
ker) har 10-20 procent tyske stemmer og resten

dens styrke, delvis tilbage i 1968i og for- Bov ......................... 7,1 4,4
mentlig helt ved amtsrådsvalget i 1970. Set Haderslev 6,5 3,9
under ét formede udviklingen for mindre- Sønderborg ............. 8,8 3,6
tallet sig fra efterårsvalget 1953 til amts- Broager ................. 5,6 3,6
rådsvalget i 1970 således, stadig målt i pro- Sundeved ............. 3,2 2,1
cent af det samlede vælgerkorps : Bredebro ................. 1,8 2,0

Augustenborg ........ 2,6 1,9
1953 1970 Nordborg ............. 4,5 1,6

Tinglev 22,5 20,7 Skærbæk ................. 2,1 1,6
Højer .................... 19,8 16,3 Vojens 2,0 1,2
Løgumkloster ....... 20,0 15,6 Sydals ..................... 2,4 1,1
Tønder 19,7 13,2 Nr. Rangstrup........ 1,5 1,0
Åbenrå 12,8 8,0 Gram ..................... 1,2 0,8
Lundtoft ................ 8,7 6,0 Christiansfeld ........ 0,7 0,5
Gråsten 9,8 5,4 Rødding ................. 0,9 0,5
Rødekro ................ 8,8 5,3 Hele området ........ 7,9 4,9
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6. kreds Vælgere Danske
TINGLEV stemmer

Folkeafstemning 1920 3.849 2.095
Folketingsvalg 1920 3.461 1.465

- 1939 4.827 2.986
- 1943 4.909 3.066
- 1953 5.508 3.223
- 1964 5.920 3.796
- 1968 5.965 4.216

Amtsrådsvalget 1970 6.013 3.530

LØGUMKLOSTER
Folkeafstemning 1920 2.450 1.389
Folketingsvalg 1920 2.045 904

- 1939 2.908 1.898
- 1943 2.946 1.904
- 1953 3.377 2.080
- 1964 3.591 2.534
- 1968 3.736 2.852

Amtsrådsvalget 1970 3.934 2.405

BOV
Folkeafstemning 1920 1.745 1.147
Folketingsvalg 1920 1.739 906

- 1939 3.188 2.438
- 1943 3.448 2.645
- 1953 4.338 3.061
- 1964 5.328 4.148
- 1968 5.667 4.575

Amtsrådsvalget 1970 5.726 3.883

RANGSTRUP
Folkeafstemning 1920 3.610 3.086
Folketingsvalg 1920 3.045 2.061

- 1939 4.277 3.695
- 1943 4.411 3.837
- 1953 5.098 3.896
- 1964 5.342 4.415
- 1968 5.470 4.840

Amtsrådsvalget 1970 5.485 4.175

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

1.386 368 54,4 36,0 9,6
771 1.225 42,3 22,3 35,4

1.509 332 61,9 31,3 6,8
- 1.843 62,5 - 37,5

1.238 1.047 58,5 22,5 19,0
1.331 793 64,1 22,5 13,4
1.105 644 70,7 18,5 10,8
1.242 1.241 58,7 20,7 20,6

808 253 56,7 33,0 10,3
384 757 44,2 18,8 37,0
784 226 65,3 27,0 7,7

- 1.042 64,6 - 35,4
675 622 61,6 20,0 18,4
681 376 70,6 19,0 10,4
505 379 76,3 13,5 10,2
615 914 61,1 15,6 23,3

518 80 65,8 29,6 4,6
313 520 52,1 18,0 29,9
573 177 76,5 18,0 5,5

- 803 76,7 - 23,3
307 970 70,6 7,1 22,3
289 891 77,9 5,4 16,7
242 850 80,7 4,3 15,0
253 1.590 67,8 4,4 27,8

240 284 85,5 6,6 7,9
33 951 67,7 1,1 31,2

195 387 86,4 4,6 9,0
- 574 87,0 - 13,0

77 1.125 76,4 1,5 22,1
84 843 82,6 1,6 15,8
46 585 88,5 0,8 10,7
53 1.257 76,1 1,0 22,9

Sammenhængen mellem befolknings- og 
vælgertilvækst og den relative styrkelse af 
de danske partier som helhel betragtet er 
åbenbar. Fra 1920 til 1970 rykkede Tønder

fra førstepladsen til fjerdepladsen blandt de 
tyske »højborge«. Åbenrå fra andenpladsen 
til femtepladsen og Sønderborg fra femte
pladsen til tolvtepladsen af de nye storkom
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munale områder. Modsat rykkede langsomt 
voksende områder som Tinglev og Højer i 
deres nuværende udstrækning fra tredie- og 
fjerdepladsen til første- og andenpladsen.

Set under et formede udviklingen fra af
stemningen 1920 til folketingsvalget i 1968 

sig således, hvis man sættter antallet af 
stemmeberettigede den 10. februar 1920 til 
100,0 og man desuden sætter danske, tyske 
og passive vælgere i 1920 og vælgertal samt 
danske, tyske og passive vælgere i 1968 i 
relation hertil:

Afstemningen 1920 .....................................
Folketingsvalg 1968 .....................................
Tilvækst ..........................................................

Danske Tyske Passive Vælgere
stemmer stemmer vælgere i alt

71,7 20,4 7,9 100,0
149,9 8,2 20,5 178,6

+ 78,2 +•12,2 + 12,6 + 78,6

Set over hele perioden har det tyske mindre
tal i intet af de områder, der for tiden går 
under betegnelsen storkommuner, haft frem
gang. Det normale er, at fremgangen i dan
ske stemmer målt i procent af antal vælgere 
ved afstemningen i 1920 ligger noget under 
den procentvise fremgang i antallet af væl
gere, og at tilvæksten af passive vælgere 
minus afgangen af tyske vælgere dækker 
forskellen. For landsdelen som helhed siuges 
fremgangen i vælgerkorpset på 78,6 procent 
næsten helt af en 78,2 procents tilvækst af 
danske stemmer, mens tilvæksten på 12,6 
procent passive minus 12,2 procent tab af ty
ske stemmer udfylder forskellen på de 0,4 
procent. Men udviklingen har, som den føl
gende opstilling viser, formet sig uensartet:

Fremgang i procent af vælgertal 1920
Vælgertilvækst

1920-1968
Dansk stemme

tilgang

Sønderborg 227,8 221,9
Bov 224,7 196,4
Vojens 110,0 101,6
Nordborg 106,2 94,7
Augustenborg 95,3 79,5
Gram 80,5 69,2
Rødding 51,9 50,1
Nr. Rangstrup 51,5 48,5
Skærbæk 51,1 42,5
Christiansfeld 36,0 33,4
Sydals 25,9 17,8
Lundtoft 25,5 17,9
Bredebro 16,2 12,5
Sundeved 10,6 6,7

Forskellen mellem tilvæksten i vælger- og 
stemmetal skulle først og fremmest være et 
udtryk for, at valgdeltagelsen ved de to valg 
ikke lå på hundrede, men omkring halvfems. 
Men der er en række steder, hvor tilvæksten 
i det danske stemmetal i procent af vælger
tallet ved afstemningen i 1920 ligger over 
tilvæksten i vælgertal, som i følgende stor
kommuners områder:

Kommuner med stærk dansk fremgang
i procent af vælgertal 1920

Vælgertilvækst Dansk stemn
1920-1968 tilgang

Højer 14,1 27,4
Broager 39,4 40,6
Rødekro 51,2 53,0
Løgumkloster 52,5 59,7
Tinglev 55,0 55,1
Tønder 68,3 88,8
Haderslev 74,7 81,4
Gråsten 93,0 93,1
Åbenrå 114,1 122,9

I hvert fald tilsyneladende kunne der her ta
les om en dansk erobring fra det tyske min
dretal, men befolkningens bevægelser er me
re komplicerede, og en række forhold, der 
ikke skal belyses nærmere her, har spillet 
ind. Nationale mindretal er sejlivede, trofast
heden mod fædrenes trufne beslutning er 
stor. Som siden en mand af hjemmetysk rod 
sagde: Man ærer bedst sine forældre ved at 
stemme tysk.
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7. kreds Vælgere Danske
RØDDING stemmer

Folkeafstemning 1920 4.382 3.758
Folketingsvalg 1920 4.118 2.793

- 1939 5.380 4.841
- 1943 5.407 4.941
- 1953 6.218 5.118
- 1964 6.513 5.399
- 1968 6.656 5.953

Amtsrådsvalget 1970 6.707 4.948

GRAM
Folkeafstemning 1920 1.798 1.560
Folketingsvalg 1920 1.625 1.124

- 1939 2.354 2.073
- 1943 2.474 2.224
- 1953 2.904 2.263
- 1964 3.159 2.645
- 1968 3.246 2.806

Amtsrådsvalget 1970 3.223 2.477

VOJENS
Folkeafstemning 1920 4.577 3.864
Folketingsvalg 1920 4.058 2.865

- 1939 5.586 4.800
- 1943 5.808 5.091
- 1953 6.970 5.335
- 1964 9.016 7.537
- 1968 9.614 8.515

Amtsrådsvalget 1970 9.961 7.286

Tyske 
stemmer

Passive 
vælgere

Procentfordeling
Danske Tyske Passive

263 361 85,8 6,0 8,2
84 1.241 67,8 2,0 30,2

147 392 90,0 2,7 7,3
- 466 91,4 - 8,6

53 1.047 82,3 0,9 16,8
33 1.081 82,9 0,5 16,6
24 679 89,4 0,4 10,2
35 1.724 73,8 0,5 25,7

114 124 86,8 6,3 6,9
10 491 69,2 0,6 30,2
83 198 88,1 3,5 8,4
- 250 89,9 - 10,1

34 607 77,9 1,2 20,9
27 487 83,7 0,9 15,4
14 426 86,4 0,4 13,2
26 720 76,9 0,8 22,3

403 310 84,4 8,8 6,8
92 1.101 70,6 2,3 27,1

301 485 85,9 5,4 8,7
- 717 87,7 - 12,3

142 1.493 76,6 2,0 21,4
162 1.317 83,6 1,8 14,6
120 979 88,6 1,2 10,2
121 2.554 73,2 1,2 25,6

Som for hundrede år siden
Det er forbløffende i dag at konstatere, at 

procenten af vælgere, der stemte på Sles
vigsk Parti i ni sogne i den hidtidige Løgum- 
klosterkreds, fra 1953 til 1964 svingede om
kring 22,5 procent - mod 25,6 procent i 
1867 og 22,4 i 1884. Det er i disse egne med 
sognene Løgumkloster, Nr. Løgum, Ravsted, 
Højst, Hostrup, Burkal, Bylderup og Tinglev, 
hjemmetyskheden for alvor havde slået rod 

før 1867. Og lige vest for ligger så enklave
sognene Møgeltønder, Daler, Visby, Emmer- 
lev, Hjerpsted, Brede, Skads, Randerup, Bal- 
lum, Mjolden og Døstrup, hvor tyskheden i 
halvtredserne og tresserne i dette århundre
de, som i halvfjerdserne i forrige århundre
de kun mønstrede to-tre procent af vælger
korpset.

Og så vil nogle slå en streg over historien!
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Amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg og 
dettes ledende embedsmænd. 1. række fra ven
stre: amtsskolekonsulent E. Thygesen, Tønder, 
fru Christa Knudsen, Blans (r.), amtsborgmester 
Erik Jessen, Åbenrå (v.), sparekassedirektør 
H. P. Jensen, Agerskov (v.), lærer Edgar Ander
sen, Visby (s.), fru Helga Hörlück, Skodborg 
(v.), og overtrafikassistent P. E. Jensen, Røde
kro (s.J. 2. række fra venstre: amtsskolekonsu

lent J. Nybro, Åbenrå, skolepsykolog H. Ny
gaard, Sønderborg, viceskoleinspektør Chr. 
Stenz, Åbenrå (k.), sekretariatschef Johan Niel
sen, Åbenrå, amtsskolekonsulent for fritidsun
dervisningen J. Damgaard Christensen, Vojens, 
overtelegraf montør Dycke Hoff, Åbenrå (s. og 
udvalgets formand) og amsskolekonsulent P. 
Alkærsig, Åbenrå.

Det sønderjyske storamt
AF CHR. STENZ

Det nye storamt har mange, vidt forskellige 
opgaver at varetage. Viceskoleinspektør Chr. 
Stenz, Åbenrå, som er konservativt medlem 
af amtsrådet, skriver om det nye administra
tive organ.

Det sønderjyske storamt
Kommunalreformens gennemførelse er 
utvivlsomt den mest dybtgående administra
tive forvandlingsproces, Danmark nogen

sinde har gennemlevet. Det har været mere 
mærkbart på det primærkommunale felt end 
på det amtskommunale (i øvrigt er udtrykket 
primærkommunalt ikke heldigt). Landets 
omtrent 1300 kommuner er i dag reduceret 
til 273, mens de tidligere 26 amtsrådskredses 
antal knapt er halveret. Nordslesvigs 115 
kommuner er nedbragt til 23, de tre tidligere 
amter - med fire amtsrådskredse - til én 
amtskommune.
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Amtskommunens areal svarer nogenlunde 
til gennemsnittet i landet som helhed, men 
befolkningsmæssigt ligger den på elvteplad- 
sen blandt de 14 amter. Københavns amt har 
et befolkningstal på 610.000, Århus amt 
527.000, og Sønderjyllands amt har 238.000 
indbyggere, hvad omtrent svarer til befolk
ningstallene i de nærmeste nordjyske amter, 
Ribe, Ringkøbing og Vejle.

I det følgende skulle jeg forsøge at give et 
indtryk af amtets struktur og virkefelt, men 
for hovedpartens vedkommende bliver der 
kun tale om en kortfattet oversigt, mens et 
par spørgsmål får en nærmere uddybning. 
Udvælgelsen af disse må dog ikke betragtes 
som noget forsøg på en prioritering af ar
bejdsområderne inden for amtet.

Navn og sæde
Forud for gennemførelsen af kommunalre
formen arbejdede et fællesudvalg fra amts- 
og købstadkommuner med den praktiske til
rettelæggelse af omlægningen. Udvalget ind
stillede, at storamtet skulle hedde Det søn
derjyske amt. Et forslag om navnet Nord
slesvigs amt kunne vel både historisk og 
geografisk begrundes - ligesom Det sønder
jyske amt - men vel under indtrykket af 
gamle nationale brydninger i forbindelse 
med spørgsmålet om navnene Slesvig-Søn- 
derjylland vandt forslaget ikke genklang. 
Trods det nyvalgte amtsråds enstemmige til
slutning til fællesudvalgets indstilling holdt 
indenrigsministeriet fast ved navnet Sønder
jyllands amt, som herved er officielt knæsat.

Folketingsudvalget vedrørende amtsråds
strukturen besluttede sig for Åbenrå som 
sæde for administration og amtsråd. Og alt 
i alt er det den mest centralt beliggende af 
købstæderne. Så vidt vides var Løgumkloster 
ikke bragt i forslag, skønt både historiske - 
Løgumkloster har før været amtsby - og 
egnsudviklingsmæssige hensyn kunne tale 
derfor.

I Vestslesvig var der en ikke ringe stem
ning for at bevare Tønder amt. Andre røster 

har hævet sig for at udviske den gamle 
Kongeå-grænse ved at slå det gamle Tønder 
amt sammen med Ribe amt og det østlige 
Sønderjylland med Vejle amt. Sønderjyllands 
amt afgav dog et par sogne i nordvest til 
Ribe amt, men modtog til gengæld fra Vejle 
amt tre sogne, Vejstrup, Hejis og Taps, som 
sammen med fem andre sogne indtil 1864 
hørte til Sønderjylland.

Amtmandens stilling
er undergået en betydelig forandring. Han 
var tidligere født formand for amtsrådet og 
for dettes forskellige udvalg. Efter kommu
nalreformen er hans tilknytning til det folke
valgte råd meget løsere. Han deltager ikke i 
amtsrådsmøderne, hans forvaltningsområde 
er udskilt fra amtet som en særlig statsinsti
tution, der blandt andet som før har familie
retlige spørgsmål under sit regie (overøvrig
hed), men på en række områder, blandt an
det i nævn og bestyrelser, drager man nytte 
af hans sagkundskab, og på et vigtigt punkt 
har han bevaret stor indflydelse, idet han er 
formand for TILSYNSRÅDET, der består af 
ham selv plus fire amtsrådsmedlemmer. Det 
fører tilsyn med kommunernes økonomi og 
har ret til at gribe afgørende ind i deres dis
positioner.

Til amtmandsposten valgtes C. Vagn- 
Hansen, der i forvejen var amtmand i den 
by, der blev amtets hovedsæde.

Det var uundgåeligt, at nyordningen måt
te få virkninger på tjenestemandsområdet og 
medføre visse problemer ved stillingsbesæt
telserne. Man kan ikke have svært ved at 
forestille sig nogle blandede følelser hos vel
tjente embedsmænd, som tilsyneladende end
nu havde en lang årrækkes aktivt virke for
an sig, når de pludselig så sig gjort helt eller 
delvis overflødige. Man har dog fundet frem 
til en del positive løsninger over for dette 
delikate spørgsmål. For eksempel er de tre 
amtsskolekonsulenter indbyrdes blevet enige 
om at lade den yngste overtage embedet. Det 
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blev Johs. Nybro, Haderslev, mens de to an
dre, E. Thygesen, Tønder, og P. Alkærsig, 
Åbenrå-Sønderborg, har overtaget specielle 
hverv inden for administrationen.

Amtsrådets sammensætning
Det var typisk for de kommunale valg den 
4. marts 1970, at rene partipolitiske opstil
lingslister blev reglen - med ganske få und
tagelser, f. eks. i Bredebro og Bov kommu
ner. Det kan nok betragtes som en virkning 
af tidligere tiders tradition, at partiet Ven
stre, som før havde en dominerende rolle i 
amtsrådene, ved amtsrådsvalget fik et særlig 
stort stemmetal og en særlig stor repræsen
tation af landmænd. Valgresultatet blev som 
følger: Liste A - Socialdemokratiet - opnåe
de 44.727 stemmer og 11 mandater, liste B - 
Radikale Venstre - 10.955 stemmer og 2 
mandater, liste C - Konservative Folkeparti 
- 20.428 stemmer og 5 mandater, liste D - 
Venstre - 27.215 stemmer og 6 mandater og 
liste S - Slesvigsk Parti - havde 7.501 stem
mer og 1 mandat.

Der var i fællesudvalget fra de radikale og 
Slesvigsk Parti stillet forslag om, at amts
rådet skulle omfatte 27 medlemmer. Var 
dette blevet vedtaget, havde Venstre og 
Slesvigsk Parti fået hver et mandat mere.

B, C, D og S dannede efter valget en 14- 
mands valggruppe, der over for Socialdemo
kratiets 11 medlemmer kunne vælge Åben
rås tidligere borgmester Erik Jessen som 
Sønderjyllands første amtsborgmester.

Der har ikke fra flertalsgruppens side, 
som tilfældet har været andre steder i landet, 
været tale om en majorisering af mindre
talsgruppen. I de fire stående udvalg stiller 
Socialdemokratiet de to formænd. I tilsyns
rådet og i økonomiudvalget er der »fødte« 
formænd. I det daglige foregår samarbejdet 
gnidningsløst, og kun sjældent kommer par
tipolitiske modsætninger til orde.

Udvalgene og deres arbejde
Økonomiudvalget, der har amtsborgmeste

ren som formand, har karakter af forret
ningsudvalg, magistrat eller finansudvalg, 
hvad man nu foretrækker. Alle sager af øko
nomisk interesse eller betydning skal passere 
udvalget. Det forekommer dog, at udvalget 
i sager af mindre afgørende karakter kan 
foretage afgørelser uden at forelægge sagen 
for det samle amtsråd.

Den største arbejdsbyrde er pålagt tek
nisk udvalg, der har vejvæsen, byggeri, 
vandløbsvæsen, trafikspørgsmål og meget 
andet under sit domæne. Det skal admini
strere loven om by- og landzoner og har i 
denne egenskab haft den noksom bekendte 
sag om el-master at forvalte. El-master er af 
boligministeriet anerkendt som bygnings
værker og skal som sådan godkendes af byg
ningsrådet. Sønderjyllands Højspændings
værk henholder sig imidlertid til trafikmini
steriets stilling med ekspropriationer efter 
dettes regler. Det nægter at anerkende am
tets kompetance, og sagen skal nu afgøres af 
domstolene - en højt besynderlig udvikling, 
for afgørelsen må da ligge dels hos den lov- 
livende myndighed, folketinget, og dels hos 
de ansvarlige ministre, når de love, de selv 
har foreslået og vedtaget ,skal fortolkes.

Sygehusbyggeri
Teknisk udvalg har for finansåret 1971/72 
et budget på godt 23 mill. kr. Sygehus
udvalget er derimod oppe på over 53 mill, 
kr., hvortil må lægges en sum på 25 mill, 
kr., som er henlagt til sygehusbyggeri i Ha
derslev og Sønderborg.

Som omlægningen af skolestrukturen vel 
var det væsentligste motiv til samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne og til senere 
sammenlægninger, var en samlet sygehus
planlægning den mest bestemmende faktor 
for inddelingen i storamter. Det er store 
summer, det drejer sig om. Landshospitalet 
i Sønderborg har hidtil kunnet aflaste det 
sønderjyske sygehusvæsen i betydeligt om
fang, således at landsdelen har den laveste 
sygehusudgift pr. indbygger i hele landet, 
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224 kr. årligt mod f. eks. Københavns 466 
kr. Denne position kan næppe holdes. Staten 
har skænket landshospitalet til amtet, en 
gave, som ikke blev modtaget med den 
umiddelbare glæde, man kunne forvente 
over for den glade giver, der oven i købet vil 
ledsage gaven med et kontant tilskud til byg
geriet på 35 mill. kr. Når man erfarer, at om
bygningen i Sønderborg vil koste over 150 
mill, kr., er den beherskede taknemmelighed 
måske forståelig. Hertil kommer udgifterne 
til det store byggeri i Haderslev, foreløbig 
anslået til 150 mill. kr. — den endelige ud
gift kommer sikkert ikke under 200 mill. kr. 
Altså må der inden for et kortere åremål reg
nes med omkostninger til sygehusbyggeri på 
o. 350 mill, kr., hvortil må lægges inflations
bestemte stigninger, som antagelig ikke er 
under 10 °/o om året.

Det er for øvrigt hensigten også at lade 
statshospitalerne overgå til amterne, og det 
forberedende arbejde er allerede indledt.

Social- og sundhedsudvalget
er et nyt fænomen inden for amtsrådets 
funktionsområde. Foreløbig er dets virkefelt 
ret begrænset - formanden er den eneste ud
valgsformand, der ikke har krav på fast ho
norar - men det er givet, at Socialreform
kommissionens betænkning, som danner ud
gangspunkt for de kommende års sociale 
lovgivning, vil medføre endog betydelige 
udvidelser. Udvalget administrerer i dette 
finansår 5,4 mill, kr., og under dets opgave
område hører f. eks. plejehjem, forsorgshjem, 
revalidering, arbejdsformidling og meget an
det. Udvalget nedsætter et plejehjemsudvalg, 
men ellers er amtsrådet af den opfattelse, at 
plejehjem er en kommunal opgave, bortset 
fra specialehjem for f. eks. unge handicap
pede og psykisk handicappede. Amtet råder 
for tiden kun over et plejehjem, der er op
rettet af det tidligere Tønder amt - i Skær
bæk, men der har længe været forhandlinger 
i gang, som formodentlig fører til, at Skær
bæk kommune overtager det. Som et af de 

nyeste områder må nævnes narkotikaproble
met, som der netop for tiden nedsættes et 
udvalg til at varetage.

Uddannelse
Hvert af de tidligere amter havde en skole
direktion til at administrere og lede folke
skolevæsenet. Amtmanden var formand, og 
den daglige ledelse varetoges - som nu - af 
amtsskolekonsulenten. I nogle amter har 
man oprettet stillinger som forvaltningsche
fer. Spørgsmålet, om disse skal være admi
nistrative eksperter, det vil vel normalt sige 
jurister, eller pædagoger, er ikke afklaret.

Amtsrådene har overtaget skoledirektio
nens beføjelser, som nu henhører under UN
DERVISNINGS- OG KULTURUDVALGETS 
myndighedsområde. Udvalget disponerer i 
1971/72 over ca. 18 mill, kr., og det er det 
udvalg, der havde den største stigning i for
hold til forrige finansårs budget, men en del 
af denne stigning skyldes en nedsættelse af 
refusionerne fra staten. Det kan nævnes, at 
alene amtets udgifter til befordring af skole
elever nærmer sig de 5 mill. kr. om året. De 
samlede befordringsudgifter i 1972/73 kom
mer sikkert ikke under 8 mill. kr.

Undervisnings- og kulturudvalget skal i 
henhold til folkeskoleloven forberede en 
planlægning af uddannelsen inden for amtets 
grænser. I april måned er der med dette for 
øje afholdt en række møder med repræsen
tanter for kommunerne. Derimod er et for
søg fra amtsrådets side på at gennemføre en 
koordinering af det skolepsykologiske arbej
de ikke blevet mødt med velvilje fra kommu
nernes side. Især blandt de gamle købstad
kommuner sporedes en ret udtalt modstand 
mod en samordning. På et møde i Åbenrå 
den 22. marts udtalte repræsentanter for 17 
af amtets 23 kommuner sig for en primær
kommunal løsning, mens kun to, Tinglev og 
Højer, fandt det mest praktisk med en plan
lægning på amtsplan. Naturligvis kan en 
sådan også gennemføres uden om amtsrådet, 
men for det første råder amtet i forvejen 
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over en del specialister, skolepsykologer, ta
le- og hørepædagoger m. v., for det andet be
står der risiko for, at enkelte små kommuner 
bliver sorteper i spillet, og for det tredje vil 
kapaciteten vanskeligere kunne udnyttes så 
effektivt, som det er ønskeligt.

Det var også et led i planlægningen af ud
dannelsen, at der i forsommeren blev holdt 
et møde i Åbenrå, hvor samtlige skoleformer 
i landsdelen og en del foreninger og nævn i 
tilknytning hertil var repræsenteret. Stem
ningen var udelt for at lade amtsrådet ned
sætte en uddannelseskommission, hvor alle 
uddannelsesgrene, folkeskole, ungdomsskole, 
højskole, fagskoler af enhver art, gymna
sium, seminarium m. m. har muligheder for 
at få indflydelse på udviklingen. Efter at be
slutningen om Esbjerg som universitetsby er 
taget, må den sønderjyske universitetsfor
ening betragte sit egentlige formål som ude 
af sigte, og den koncentrerer sig nu om at 
finde muligheder for oprettelsen af uddan
nelsesinstitutioner i Nordslesvig. Den er na
turligvis repræsenteret i kommissionen.

Det er hensigten at søge skolecentralerne, 
der får stadig større betydning for den pæ
dagogiske udvikling, koordineret i en fælles 
institution. Dog vil efter de foreliggende for
slag amtets nuværende centraler i hver af de 
fire købstæder blive opretholdt med en af 
dem som hovedcentral. Derimod er der ikke 
kommet en helt klar afgørelse om en for
ening af de fire fælleskommunale samlinger 
til en enhed med ét udlånssted, sådan som 
det er forudset i betænkningen om »Under
visningsmidler i folkeskolen«.

Kun det gamle Åbenrå amt havde sin egen 
lejrskole, i Hejis. I erkendelse af et dalende 
socialt behov bliver »Kronprinsesse Ingrids 
Feriehjem« ved Blåvand og Bøgebjerg (på 
Fyn) omdannet til lejrskoler og får navnet 
»I. P. Nielsen-hjemmene«. Sammen med lejr
skolen i Hejis sorterer de nu under amtets 
forvaltning, men der vil fortsat blive lejlig
hed til for de danske skoler i Sydslesvig at 
benytte dem.

Der er lige udkommet en betænkning, som 
vil komme til at danne grundlag for en ny 
lov om biblioteker, men det er usikkert, i 
hvor stort omfang det samlede biblioteks
væsen underlægges amtsrådet, som dog i 
hvert fald i forbindelse med centralbibliote
ket vil blive stærkt økonomisk engageret.

Bibliotekerne har jo i vor tid taget flere og 
flere opgaver op, så de får karakter af kul
turcentre, og som et sådant må man vurdere 
det nye bibliotek i Sønderborg, hvortil en 
række faciliteter er knyttet. En hårdt til
trængt nybygning er på trapperne i Åbenrå.

Museerne
i Nordslesvig har indtil nu haft forskellig 
status. Museumsvæsenet bliver dels en kom
munal opgave, dels en amtsopgave. Som no
get særligt for Sønderjylland bliver det, at 
museerne kommer til at fremtræde som et 
fælles foretagende for landsdelen. Der er ud
arbejdet statutter for ledelsen, hvor kommu
nerne for hvert museum bliver repræsenteret 
med en fjerdedel, amtet med tre fjerdedele. 
Kunstmuseet i Tønder, der antagelig får nav
net Sønderjyllands Kunstmuseum, bliver dog 
en ren amtsopgave. De nye bygninger, der 
er sammenbygget med det allerede eksiste
rende museum i resterne af det gamle Tøn
derhus slot, forventes færdige om få måne
der.

To museer i Nordslesvig, Kommandørgår
den på Rømø og Frøslevlejrens museum, 
henhører under Nationalmuseet, men derud
over findes nogle privat oprettede museer, 
hvis beståen og videre udvikling der forhå
bentlig skabes betingelser for. I Bov kom
mune planlægges et museum på den gamle 
gård Oldemorstoft ved Padborg, hvortil en 
samling, som i nogle år har haft til huse i 
en museumsstue på biblioteket, vil blive 
overført. Det er nærliggende også at nævne 
Olivia Holm-Møller-museet i Løgumkloster, 
der indviedes i maj måned, og hvor en del af 
kunstnerindens værker er samlet i hensigts
mæssige, tiltalende lokaler i den gamle gård
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Holmen, der samtidig gennemgik en grundig 
restaurering.

Symfoniorkestret
Efter aftale mellem de forskellige statslige og 
kommunale instanser har hver af købstæder
ne fået tilsagn om at blive sæde for en kul
turel aktivitet. Haderslev har fået en afdeling 
af Danmarks Lærerhøjskole, en ret beskeden 
erstatning for de bristede universitetsplaner, 
Tønder får sit kunstmuseum, Åbenrå sand
synligvis en kommende landsdelsscene, mens 
Sønderborg huser Sønderjyllands Symfoni
orkester. Orkestret med sin høje standard er 
et vigtigt kulturelement i landsdelen, dets 
koncerter i de forskellige egne, herunder og
så Sydslesvig, med et rigt afvekslende reper
toire dækker et stort behov til glæde for søn
derjyske musikelskere. Her må også under
streges den betydning, som de pædagogisk 
opbyggede skolekoncerter har for den op
voksende ungdom.

Det må bemærkes, at orkestrets virke ræk
ker ud over Sønderjylland med afholdelse af 
koncerter i Vejle og Ribe amt, ligesom det 
også tager på gæstespil andre steder. For få 
år siden havde formanden, amtmand Vagn- 
Hansen, formidlet en koncertrejse til Fær
øerne.

Kulturelle udfoldelser er ikke gratis. Selv 
om staten betaler 75 °/o af udgifterne til løn
ninger, og Sydslesvigsk Forening også yder 
tilskud til Symfoniorkestret, kommer amtets 
andel i underskuddet op på godt V2 mill. kr. 
årligt, men der er vist enighed om, at de 
penge er givet godt ud.

De økonomiske forudsætninger
Ved amtsrådets budgetlægning for 1972/73, 
der inden dette læses allerede er færdigbe
handlet, vil man nok bestræbe sig på i lig
hed med de bestræbelser, der udfoldes fra 
regeringshold, at skære ned, hvor det over
hovedet er muligt. Amtskommunens indtæg

ter er hidtil kommet gennem de amtskom
munale ejendomsskatter og gennem beløb, 
der er pålignet de enkelte kommuner, hvortil 
kommer et skattegrundlagstilskud fra staten, 
som for Sønderjyllands vedkommende i 
1970/71 androg 24 mill. kr. Fra næste fi
nansår bliver der derimod udskrivning af en 
direkte skat til amtet, en personlig indkomst
skat. Det vil næppe vække begejstring hos 
skatteyderne, at der fremtidig bliver tre for
mer for direkte skatter, og selv de største 
optimister har nok vanskeligt ved at fore
stille sig en tilsvarende nedgang i stats- og 
kommuneskatten. Men det er et andet 
spørgsmål. De lovbefalede udgifter, som no
torisk sluger hovedparten af stigningen, kan 
der hverken fra kommunernes eller amtets 
side rokkes ved. I 1960erne er sygehus- og 
forsorgsudgifterne i Danmarks steget med 
18 °/o årligt, mens bruttonationalproduktet 
kun er vokset med 10-11 °/o om året.

Blandt landets 14 amter har Sønderjyl
lands amt ellers en placering, der vidner om 
fornuft og omtanke ved planlægningen. Med 
hensyn til administrationsudgifter ligger vi 
procentvis på niendepladsen blandt landets 
amter, vi ligger absolut lavest med sygehus
udgifter, mens vi derimod er i toppen med 
udgifter til vandløb, vejvæsen og bygge
sager. Placeringen her kan let forklares ved 
de store afstande og de tyndt befolkede egne 
i Vestslesvig og midtlandet. Investerings
posten ligger lavt, kun Storstrømsamtet og 
Bornholm yder mindre pr. indbygger. Søn
derjyllands amt yder til dette formål 275 kr. 
pr. indbygger og samtlige dets kommuner 
688, ialt 883 kr. pr. indbygger. Til sammen
ligning: Københavns amts tilsvarende post 
er 1828 kr.

Beskatningsgrundlaget i Sønderjylland gi
ver ikke anledning til selovervurdering, i for
rige finansår var det 8.900 kr. pr. indbygger, 
kun Bornholms, Ringkøbing og Viborg am
ter ligger under os. I Københavns og Frede
riksborg amter var beskatningsgrundlaget 
pr. indbygger hhv. 18.600 og 17.800 kr.
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Amtsbygning
Vandløbsvæsenet og dele af den tekniske 
forvaltning er placeret i Tønder, men ellers 
er størstedelen af de administrative afdelin
ger samlet i Åbenrå, hvor også det såkaldte 
statsamt har hjemsted. Men i det lange løb 
er det utilfredsstillende med lejede lokaler 
forskellige steder i byen. Amtsrådsmøderne 
og en del af udvalgsmøderne holdes på 
Åbenrå rådhus. Problemet har flere sider, og 
i første omgang vil nok hensynet til skatte
yderne veje stærkt til ved planlægningen af 
et amtshus til 10, 20, 30 eller flere millioner 
kroner, for under realitetsdrøftelserne til sin 
tid vil sikkert forskellige valgmuligheder 
komme på tale, og selv om der vel ikke bli
ver flertal for et alt for skrabet byggeri, er 
den dyreste løsning ikke under alle omstæn
digheder den bedste. Men før eller siden må 
spørgsmålet finde sin løsning, og så kan der 
blive grundlag for en mere detailleret rede
gørelse for planerne.

Landsdelsscenen
Et af de emner, der i den kommende tid kan 
give størst anledning til en offentlig debat, 
er landsdelsscenen. Uden for København fin
des der landsdelsteatre i Odense, Ålborg og 
Århus, og som antydet andetsteds er der al
lerede for længst stillet et i udsigt for Nord
slesvig. Efter at Sønderjysk Teaterforening i 
nogle år havde arbejdet med sagen, nedsat
tes i 1965 et statsligt teaterudvalg for Nord
slesvig, som i 1968 barslede med en betænk
ning. Her kalkulerede man - med bygge
indekset fra 1966 som grundlag — med en 
samlet anlægsudgift på 17,6 mill, kr., hvoraf 
de 11 mill, skulle anvendes til en teaterbyg
ning i Åbenrå, resten til udbygning af de 
bestående spillescener. I mellemtiden er byg
geindekset vokset fra 166 til 338, så en 
ajourføring til januar 1971 vil medføre en 
stigning til 25,2 mill. kr.

Langt den største byrde vil påhvile Åben
rå kommune, som skulle påtage sig bygge

riet af scenen. Der synes at være flertal i by
rådet for at fremme planerne. I teaterloven 
af 1963 er der åbnet adgang til at forøge sta
tens tilskud til anlægsudgifterne, som nor
malt er halvdelen, til 75 °/o, og da det er 
lovet, at denne adgang vil gælde for Sønder
jylland, bliver Åbenrå kommunes andel ca. 
4 mill. kr. Bestemmelserne om det særlige til
skud, som også gælder for driftsudgifterne, 
er blevet gentaget i teaterloven af 1970.

Derimod kommer amtet til at bære ansva
ret for driften, der ifølge betænkningen vil 
koste 5,2 mill. kr. pr. år, hvoraf amtets an
del skulle udgøre o. 850.000 kr. En ajour
føring af priserne vil nok i dag ændre oven
nævnte beregninger til hhv. ca. 7 og ca. 1,2 
mill. kr.

Egentlig skulle disse poster, der jo kun 
virker som dråber i havet i det samlede bud
get, ikke virke afskrækkende. Men i første 
række er det den økonomiske side af sagen, 
som vil fremkalde modstand mod teaterpla
nerne. Andre betænkeligheder, som naturligt 
må medgå i overvejelserne, kan udtrykkes 
omtrent således: Har det såkaldt levende 
teater ikke overlevet sig selv? Er der over
hovedet et behov til stede? At vor tids man
ge nye muligheder for underholdning og for 
adgang til at modtage indtryk af dramatisk 
kunst har indvirket på det traditionelle tea
ter, kan ikke be tvivles. Da København var 
på størrelse med Esbjerg i dag, havde byen 
fem teatre. Alligevel må vi gå ud fra, at der 
stadig vil være et behov for en skueplads, 
hvor de optrædende har direkte kontakt med 
publikum. Her kan det være på sin plads at 
skele til naboen i syd. Sydslesvig har tre fa
ste scener med fast personale i hhv. Flens
borg, Slesvig og Rendsborg. Det må så sam
tidig oplyses, at skuespillergagerne i f. eks. 
Flensborg ligger betydelig under de tilsva
rende danske.

En anden indvending går ud på, at man 
ikke kan få de gode kræfter blandt skuespil
lerne til at flytte til Sønderjylland, hvor der 
ikke består tilstrækkeligt med muligheder for 

369



at udfolde talentet under andre former end 
teatret, her tænkes naturligvis på radio og 
TV.

Der er andre uafklarede spørgsmål, som 
sammen med de allerede nævnte kun kan 
besvares ad erfaringens vej. Men der er hel
ler ikke endnu truffet endelig beslutning om 
en sønderjysk landsdelsscene. Den 7. decem
ber 1970 vedtog amtsrådet at bemyndige 
undervisnings- og kulturudvalget »til at ar
bejde videre med sagen med henblik på, at 
amtskommunen yder 25 % af driftsudgif
terne ved en landsdelsscenes etapevise ud
bygning. Når planerne for en sådan udbyg
ning foreligger, afgiver udvalget indstilling 
til amtsrådet om en iværksættelse af disse og 
ydelse af tilskud.«

I betænkningen er præciseret, at det også 
drejer sig om en tournerende scene, der og
så skal optræde på de allerede eksisterende 
spillesteder. Det vil hos mange teaterelskere 
vække nogen betænkelighed, dersom en for
udsætning for teatrets etablering skulle med
føre bortfald af det privilegium, som Det 
kongelige Teaters gæstespil betyder.

Ordlyden af amtsrådets vedtagelse er tem
melig forsigtigt formet, og den trufne beslut
ning har ikke nogen særlig forpligtende ka
rakter. Foreløbig har et teaterudvalg, sam
mensat af repræsentanter fra Sønderjysk 
Teaterforening og amtsrådet - også med 
deltagelse fra Sydslesvigsk Forening - fore
taget nogle undersøgelser, blandt andet har 
det efter indbydelse fra Flensborg byråd be
set Flensborg teater. Det er vistnok en almin
delig erkendelse, at planerne til syvende og 
sidst hviler på et realistisk grundlag.

Dersom amtets forskellige udgiftsposter 
alene skulle vurderes ud fra økonomiske kri
terier, ville opgaven næsten blive uløselig. 
Det er i de fleste tilfælde også vanskeligt - 
for ikke at sige umuligt - at bedømme efter 
principper om behov og nytteværdi, og det 
gælder især over for udgifter til kulturelle 
formål, hvor man i tider med kapitalmangel 
let falder for fristelsen til at sige, at det og 

det kan vente - hvad det som regel også 
kan. Men om man derfor på langt sigt væl
ger rigtigt ved prioriteringen, kan ofte være 
problematisk.

Vurdering af nyordningen
Hensigten med kommunalreformen var dels 
at decentralisere, således at amtsrådet i en 
del tilfælde overtog statens opgaver som be
stemmende myndighed, dels at gennemføre 
en rationalisering af administrationen, efter
som nutidens elektroniske hjælpemidler kræ
ver større operationsområder for at kunne 
udnyttes tilfredsstillende.

En væsentlig ændring af styrelsesstruktu
ren er, at også købstadkommunerne er blevet 
underlagt amternes tilsyn, hvor de før hen
hørte direkte under indenrigsministeriet. Fra 
første færd lå der her en spire til modsæt
ningsforhold, som også ret hurtigt kom til 
udtryk. Over for de kritiske røster udtalte 
folketingsmand, viceamtsborgmester Peter 
Gorrsen den 12. februar på et møde i Amts
rådsforeningen i København: »Der arbejdes 
bevidst på at skabe tvivl om kommunalrefor
mens berettigelse.« Amternes overflødighed 
eller direkte skadelighed bliver både offent
ligt og privat påstået af nogle kommunal
politikere - hovedsagelig fra de tidligere 
købstadkommuner.

Hvis disse kritikere har ret eller vil få ret 
- hvad ingen i dag tør forsværge - kan det i 
bedste fald blive med profeteriske evner som 
baggrund, for der kan i den korte tid, den 
nye kommunale struktur har virket, ikke 
være tale om et erfaringsgrundlag, som kan 
give blot et mindstemål af saglig begrundel
se for de hidsige angreb. Et så omfattende 
lovgivningskompleks som kommunalrefor
men må temmelig givet i tidens løb, når til
strækkeligt erfaringsmateriale er indhentet, 
undergå revisioner. Der kan ikke være tale 
om at ændre selve amtsinddelingen, før et 
åremåls prøvetid kan bekræfte eller afkræfte 
rigtigheden i den trufne ordning.
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Årbogspræmien 1971
Konsulent Aage Lauritsen, Ulbølle, har fået 3000 kroner 
for en artikel i Sønderjysk Månedsskrift

Hvert tredie år præmierer Dansk historisk 
Fællesforening en afhandling, som har været 
offentliggjort i et af de tidsskrifter eller en af 
de årbøger, som medlemsorganisationerne 
udsender. Afhandlingen skal være skrevet af 
en ikke-professionel historiker.

For tre-året 1967, 1968 og 1969 afgjorde 
bedømmelsesudvalget, at en artikel skrevet 
af konsulent Aage Lauritsen, Ulbølle, skulle 
præmieres. Artiklen, der hed »Hedeby, Had- 
deby, Slesvig og Sli« var trykt i Sønderjysk 
Månedsskrift 1967, side 363-384 og 401- 
420, og bedømmelsesudvalget skriver om 
den:

»I denne afhandling genoptager Aage Laurit
sen ældre historikeres og topografers teori 
om et system af dæmninger, der tværs over 
Slien kan have skabt landforbindelse mellem 
Slesvig by i nord og Haddeby i syd. Aage 
Lauritsen fremlægger en række topografiske 
og kartografiske iagttagelser til støtte for 
denne teori, og i forbindelse hermed forsøges 
nytolkninger af de mange vold- og befæst
ningsanlæg i Hedebys nærmeste omegn.

Hverken sagligt eller formelt er afhandlin

gen helt uden mangler. Forfatteren er næppe 
tilstrækkelig kritisk over for de gamle kort, 
og hans ønske om at kunne forklare alt leder 
ham til tider ud i meget hypotetiske fortolk
ninger. Det er også en svaghed, at det ledsa
gende kortmateriale er mangelfuldt og ikke 
støtter læsningen.

Alligevel må afhandlingen karakteriseres 
som et velargumenteret, idérigt og særdeles 
nyttigt diskussionsoplæg. Forfatteren har et 
sikkert topografisk blik og en usædvanlig ev
ne til at kombinere iagttagelserne i landska
bet. Fremstillingen er klar og levende, og læ
seren smittes af forfatterens ildhu. Afhand
lingen er ubetinget værdig til præmiering«.

Vi lykønsker konsulent Aage Lauritsen, 
både til den hædrende omtale og til selve 
præmien, som udgør 3000 kroner; de mange 
kroner kommer utvivlsomt amatørhistorike
ren godt tilpas. Det er ikke nogen helt billig 
hobby at vandre rundt i landskabet.

Og samtidig glæder Sønderjysk Måneds
skrift sig naturligvis over at have en beske
den andel i den fornemme pris.
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Veteranen
AF HENNING JENSEN

Lige i de første dage af 1. verdenskrig, helt 
nøjagtigt den 3. august 1914, udspillede der 
sig i Skovby ved Slesvig (ved en uheldig 
sprogudvikling er det blevet til Schuby) en 
episode, der mere end nogen anden viser 
noget om grænselandets skæbne.

På vejen i Skovby står der en gruppe men
nesker og taler sammen. Ved et krigsudbrud 
er der mere end nok at tale om. I gruppen er 
der også den gamle veteran fra 1864, Tho
mas Hagge, som ejer en større gård i Skov
by. Thomas Hagge kæmpede hele tiden på 
dansk side i 1864; han endte som trænkusk 
på Als, og han deserterede ikke, sådan som 
det var tilfældet med andre sydslesvigere. 
Som følge af at han var forblevet tro til det 
sidste, var han lige som andre sydslesvigske 
veteraner blevet tildelt æressold lige som 
veteranerne fra kongeriget. Æressolden blev 
lovmæssigt vedtaget på Christiansborg den
10. oktober 1913. 100 kr. om året fik Tho
mas Hagge udbetalt ved byens kasse i Sles
vig, til han døde i 1917.

Da nu gruppen står i samtale på gaden 
i Skovby, dukker der en flok ryttere frem 
på skovvejen fra Slesvig. Rytterne er iført 
sorte skindhuer - i anledning af mobilise
ringen er der åbnet for våbenkammeret, og 
den sorte hovedbeklædning, som befolknin
gen ikke var vant til at se, er kommet frem 

til de genindkaldte dragoner.
Pludselig er der en i gruppen, der udbry

der: »Det er danskerne, der kommer.« Halv
treds års tysk historieundervisning i Skov
by har gjort danskerne til et farligt folke
færd, der kun tænker på revanche, og i mo
biliseringens dage, hvor ingen fronter endnu 
er stivnet, er noget nyt og fremmed selv
følgelig de fæle danskere, der nu skal tage 
hævn.

Den gamle veteran, der heller ikke mere 
ser så godt, og heller ikke er orienteret om 
huernes oprindelse og derfor i første om
gang ikke kan tage afstand fra forslagsstil
lerens tankegang, siger så beroligende ind i 
flokken, udfra sin egen erfaring og kendskab 
til det danske: »Ja, hvis det er danske, så 
kan I være ganske rolige, de gør jer i hvert 
fald ingen fortræd.«

Historien blev fortalt mig den 30. juni 
1971 af Thomas Hagges barnebarn, fru Mar- 
gretha Levsen i Skovby, medens vi var på 
aftentur til Danevirke og de omkringliggen
de landsbyer, Lille Rhejde, Hollingsted og 
Treia. På Thomas Hagges gård, som fru 
Levsen og hendes mand arvede efter Claus 
Hagge, hendes far, (hendes bror faldt i før
ste verdenskrig), fandtes det lager af ka
nonhjulseger fra 1864, som der tidligere er 
berettet om.

SØFARTSUDSTILLING PÅ SØNDERBORG SLOT

Den 20. september 1571 underskrev Chr. 
Ill's enke, dronning Dorothea, på Sønder
borg slot et brev til sin søn, Frederik II, hvori

hun understøttede en ansøgning fra Sønder
borgs skippere og købmænd. Disse skrivelser 
er de første vidnesbyrd om, at skippere og 
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købmænd i Sønderborg var sluttet sammen, 
og datoen fejres derfor hvert år som fødsels
dag for Sønderborg Skipperlaug. Købmæn
dene skilte sig ganske vist i 1680 ud i deres 
eget købmandsgilde, men skipperlauget fort
satte og udøvede især i 17- og 1800-tallet en 
livlig virksomhed. Denne er beskrevet i Niels 
Knudsen: »Sønderborg Skipperlaug 1571- 
1971«, der udkom som årbog for Historisk 
Samfund for Als og Sundeved. 400-året mar
keres desuden ved en reception i september, 
en festregatta (den fandt sted i Sønderborg 
havn d. 28.-29. august) og ved en stor sø
fartsudstilling på Sønderborg slot, der er 
åben indtil videre daglig kl. 10-18. Museet 
på Sønderborg slot opbevarer efter gammel 
aftale med Sønderborg Skipperlaug alle lau
gets gamle kostbarheder og dets meget store 
billedsamling. Det er dette materiale, der 
danner grundstammen i museets søfartsud
stilling.

Indledningsvis vises nogle billeder fra 
Sønderborg havn, de to meget sjældne silke
bannere fra 1614, som man tidligere troede 
var laugets stiftelsesår, og to gamle laugs- 
skrin, det ældste fra 1684. I det næste lokale 
vises laugets øvrige skatte, sølvpokalerne fra 
1672 og 1914, fattigbøsserne, nogle fine por
celænskopper med skibsmotiver og en del 
billeder, bl. a. af gamle kaptajner. På store 
vægplancher fortælles om laugets historie 

med oldermandslister, menukort og danse
følge fra gamle laugsfester og om de forskel
lige sider af laugets virke som søretsinstans, 
leverandør af ballast, sø-assurancer og inde
haver af liglaugsprivilegier. En vægmontre 
viser de ældste laugsprotokoller.

De to næste rum fortæller i billeder, gen
stande og vægplancher om Sønderborg sø
fart gennem tiderne. Her ses adskillige skibs
modeller, både ældre og nyere, en del halv
modeller og adskillige smukke malerier af 
gamle Sønderborg-skibe, hvoraf flere er ma
lede i Kina.

Skibstømrerens og sejlmagerens værktøj 
er samlet i en montre, og der vises eksempler 
på nautiske instrumenter som f. eks. kompas 
og sekstant. I en stor montre er samlet 
eksempler på ting, søfolk har bragt hjem fra 
fjerne lande. På vægplancherne kan man læ
se om Sønderborgs udvikling som havneby 
og om byens skibsbyggeri, og på et kort ser 
man, hvor i verden Sønderborg-skibe i tidens 
løb er forlist.

Der er meget stof i denne udstilling, og 
man kan så selv vælge, om man vil gå den 
hastigt igennem og glæde sig over de enkelte 
smukke ting eller om man vil fordybe sig i 
de fyldige tekster og derved få øget viden 
om 400-års skibsfart i en af provinsens 
havnebyer.

AABENRAA MUSEUM

Aabenraa museum kan glæde sig ved mange 
gaver. Blandt de særlig interessante, der er 
indkommet i den forgangne måned, er to 
små salvekrukker, som er fundet ved ud
gravningen til en byggeplads. Krukkerne, 
der er velbevarede, kan være helt fra det 
syttende århundrede.

Fra en gammel slægtsgård har man fået 

en smuk jydepotte og et fransk sjal fra 
1850'erne.

Til sølvsamlingen er indkøbt et hoved
vandsæg af guldsmed Thomas Jensen jun. 
1797-1853 i Aabenraa. Det er vaseformet 
med syv flusser.

I sommer har museet haft stort besøg af 
udenlandske turister.
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Sagt og skrevet

Kronik af Ingolf Thomsen i Flensborg Avis 
27/7 71.

Hvor hører den unge slesviger til i talen 
om den fredelige sameksistens i grænselan
det?

De unge danske sønderjyder - i al fald 
nordslesvigerne - har sagt farvel til histo
rien og dermed droppet den vigtigste præ
mis til at kunne konkludere en ny livshold
ning. 1920-generationens børnebørn har ge
nerelt set ingen holdning til en grænselands
situation; de er i en forstand unationale. Der 
er ikke sket noget regulært oprør mod histo
rien og traditionen; det er snarere historien 
selv, der har gjort, at Nordslesvig ikke læn
gere »skriver historie«. Nordslesvig er ble
vet en integreret del af Danmark.

For de unge danske i Sydslesvig er situa
tionen lidt mere broget. Her har man kun
net spore en uvilje mod den historiske tra
dition, samtidig med at de samme uvillige 
på den anden side ønskede en mere tydelig
gjort danskhed i Sydslesvig. Danskheden var 
ikke dansk nok, og hvorfor skulle ligeberet
tigelse mellem dansk og tysk medføre de 
danskes kapitulation over for tyskerne?

Den historiske gang i Sydslesvig efter 
midten af 1950'erne har i sameksistensens 
ånd medført en afmatning af det danske ved 
de åbne armes politik. Vi må være åbne over 
for tyskerne og derfor give afkald på det 
danske sprog som kendingsmærke for dansk 
kultur og aktivitet, har det lydt fra enkelte 
- og det gav genlyd.

Oprørerne svarede igen.

Her er vi så tilbage ved udgangspunktet. 
Der tales om tøbrud, men kun inden for idé
havernes kreds, ikke udenfor. Der er ingen 
kommunikation mellem idéhaver og idé
modtager. Det skyldes bl. a., at »den brede 

masse« har afskåret sig selv fra historien. 
Ikke af samme grund som de unge kærne
danske, men fordi arbejde, tv-kigning og 
læsning af ugeblade ikke levner tid til at 
leve sig ind i det ny grænselands-billede. Der 
er opstået en kløft mellem den teoretiske 
sameksistens (ord og lærde artikler) og den 
virkelige eksistens i grænselandet.

¥

Landbrugskammeret har udarbejdet en struk
turanalyse for 85 kommuner i Flensborg og 
Slesvig amter:

? ? at Angel er et af de mest industrifattige 
områder i Sydslesvig. Som et udslag heraf 
nåede områdets reale skatteindtægt i 1969 
kun op på tre fjerdedele af lands-gennem
snittet.

Af de adspurgte landmænd i området sva
rede 42 procent, at de er interesseret i at øge 
arealet ved tilkøb. 63 procent af alle land
mænd pagter allerede jord til - gennemsnit
lig 7,7 ha pr. ejendom. Disse tal tyder på, at 
udviklingen mod større landbrugsenheder vil 
fortsætte også i Angel.

Allerede for et par år siden krævede Flens
borg kredsdag, at Program Nord blev udvi
det til hele amtet, men foreløbig er intet sket. 
Strukturanalysen viser, at udvidelsen er 
stærkt påkrævet.

¥

I 1819 har ornitologer for første gang regi
streret, hvilke fugle og hvor mange der holdt 
til på de nordfrisiske øer. Senere er der i åre
ne 1870 og 1880 foretaget lignende optæl
linger. Fra 1920 har disse optællinger fundet 
sted regelmæssigt. I dag har man 60 rugende 
fuglearter og desuden 60 forskellige træk
fugle. Mange fuglearter er trukket fra fast
landet ud på øerne på grund af forurening af 
såvel luft som vand (søer, åer og lignende)
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2. juli: Kontaktudvalget for det danske min
dretal holder møde i Flensborg og besøger en 
række danske institutioner.

6. juli: Ministerpræsident dr. Stoltenberg 
holder møde med landdagsmænd Berthold 
Bahnsen og repræsentanter for Sydslesvigsk 
Vælgerforening. Ministerpræsidenten lovede 
at tage det danske mindretals ønsker med i 
overvejelserne for den fremtidige politik.

8. juli: Sydslesvigs danske Ungdomsforenin
ger fremsætter projektet om et foreningernes 
hus i Flensborgs forstad Engelsby, hvor SdU 
allerede har indrettet en idrætsplads. Huset 
skal omfatte såvel omklædningsrum, fritids
hjem, cafeteria og mødelokaler, foruden en 
sal til kulturelle og idrætslige formål.

Kruså byggeforening har siden 1961 gen
nemført opførelsen af ialt 66 selvbyggerhuse. 
Hertil kommer et tilsvarende antal huse, som 
er opført af private danske kredse. Forenin
gen disponerer desuden over ca. 50 bygge
modne grunde.

9. juli: I forbindelse med landbrugsminister 
Ertl's besøg i Kiel holdes nye bondedemon
strationer i Sydslesvig og Holsten.

I Ladelund ved den dansk-tyske grænse 
opføres 72 militærboliger.

12. juli: Med 766 stemmer valgtes SSV-by- 
rådsmedlem, elektrosvejser Olaf Christensen, 
som lønmodtagernes repræsentant i Tilsyns
rådet ved Flensborg skibsværft.

15. juli: En byrådsdelegation fra Århus med 

borgmester Bernhardt Jensen i spidsen aflæg
ger et venskabsbesøg i Flensborg.

16. juli: Den tyske grænseorganisation Ar
beitsgemeinschaft Deutsches Schleswig dri
ver nu syd for grænsen 13 børnehaver, 3 
skolehjem og et omfattende socialt arbejde.

Der holdes rejsegilde på nybygningen ved 
Skipperhuset i Tønning, som vil give plads 
til yderligere 34 lejrskoleelever.

17. juli: I Sydslesvig og Holsten arbejder p.t. 
31.800 udenlandske gæstearbejdere. I Ham
borg er tallet oppe på 93.000 gæstearbejdere.

21. juli: Forbundstilskudet til Program Nord 
forhøjes med yderligere 2,3 mill. DM. 11971 
skal der anvendes ialt 77,3 mill. DM.

24. juli: En ny kanalomsætter for tysk TV 
placeres i Flensborgs forstad, Harreslev.

29. juli: Den endelige opgørelse efter valget 
den 25. april viser, at den højeste procentvise 
andel i danske stemmer nåedes i Tinningsted 
med 23,3 pct. af samtlige afgivne stemmer. 
Derefter fulgte Vollerwik med 22,5 pct. og 
Harreslev med 21,6 pct. I Flensborg by op
nåede SSV 16,6 pct. af stemmerne. Derefter 
fulgte Flensborg amt med 8,3 pct., Nordfries- 
land med 5,0 pct. og Slesvig amt med 4,6 
pct., mens Egernførde-Rendsborg amter hav
de 1 pct. danske stemmer.

30. juli: I en erklæring vender amtmand G. 
Lausen, Flensborg amt, sig imod Flensborg 
amts indlemmelse i Flensborg by. Amtet vil 
ifølge vedtaget lov blive ophævet i 1974.
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2. juli: Justitsminister Knud Thestrup går ind 
for et fælles nordisk politi ved den dansk
tyske grænse.

3. juli: Efter en kendelse i forfatningsdom
stolen i Karlsruhe bliver det lettere for ud
lændinge at indgå ægteskab med selvvalgt 
partner. Der er indtil nu viet 1250 udenland
ske par i Tønder, men i fremtiden ventes der 
færre bryllupper i byen.

På Hans Lorenzens gård i Ballum åbnes et 
slægtsmuseum.

4. juli: Det tyske mindretals skolekonsulent 
fra 1939-45 Chr. Elholm er død i Geesthacht 
79 år gammel.

5. juli: Sønderjyllands amtsråd afgiver en 
enstemmig indstilling om, at Højer apotek 
bevares.

7. juli: Undervisnings- og kulturudvalget i 
Sønderjyllands amt bevilger 465.000 kr. til 
Den sønderjydske Landsdelsscenes investe
ringsfond.

9. juli: Undervisningsministeriet anbefaler, 
at der ydes elever i tyske privatskoler samme 
kørselstilskud, som normalt ydes til elever i 
danske skoler.

10. juli: Fra nordslesvigsk side vil man starte 
en aktion mod forureningen af Flensborg 
fjord, som især skyldes slamudtømningen fra 
Flensborg by.

Berlingske Aftenavis peger i en artikel
serie på de ulemper, der kan ramme Sønder
jylland ved en dansk fællesmarkedstilslut
ning, samt på at landsdelen savner en ho
vedby, som kan imødegå Flensborgs voksen
de indflydelse.

11. juli: I den tidligere frimenighedskirke i 
Stenderup har KFUM & K og Indre Mission 

i Danmark indrettet et Sundeved Center som 
kursussted.

14. juli: Den tyske efterskole i Tinglev star
ter det nye skoleår med 64 elever. 47 elever 
kommer fra Nordslesvig, 15 fra Tyskland. I 
de forløbne 20 år har skolen haft et samlet 
elevtal på ca. 1600.

Den fra tysk tid stammende betegnelse 
»artikel« for grundarealer afløses nu af den 
danske betegnelse »matrikel«.

17. juli: Bov og Harreslev kommuner indle
der et samarbejde til gensidig orientering om 
bebyggelsesplaner, bolig-, skole- og børne
havebyggeri, forureningsproblemer og andre 
spørgsmål af fælles interesse.

20. juli: Grænseforeningens landbrugsudvalg 
har taget initiativet til et samarbejde mellem 
danske og tyske konsulenter i Sydslesvig og 
landbrugsorganisationerne i Nordslesvig. 
Spørgsmålet drøftes på et møde i St. Jynde- 
vad forsøgsstation, hvori også præsidenten 
for landbrugskammeret i Kiel, Georg Fless- 
ner, deltager.

23. juli: Ved et fælles dansk-tysk landvin
dingsarbejde er der indvundet 2000 ha land 
mellem Silddæmningen og Emmerlev Kiev.

24. juli: Keramikeren Emil Ruge, Dybbøl, 
modtager en officiel tak fra forbundspræsi
dent G. Heinemann og forbundskansler W. 
Brandt, fordi han i 1933 reddede det tyske 
socialdemokratis partiformue over grænsen.

26. juli: De sønderjyske husmænds formand 
gennem 26 år, folketingsmand J. P. Jensen, 
Agerskov, trækker sig tilbage og afløses af 
husmand Gunnar Groth, Stenderupgårde.

30. juli: I nærværelse af dronning Ingrid 
indvies et nyt plejehjem i Rinkenæs. Det op
lyses, at der stadig mangler 400 plejehjems
pladser i Sønderjylland.
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OUGAARDS
Boghandel

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

Haderslev - tlf. 2 25 71

Grænselandets liv 

Grænselandets sang 

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

Idrætshøjskolen I Sønderborg

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

Tlf. (044) 218 48 Bent Brier.

^11| Da har hørt om det penge-
^BBBLB lese tamfund... det er noget
1 JmB 11^1 me<1 checks ... det er noget

nemt . . . noget der holder 
^■«bABTbB orden I det økonomiske. 
1I111A Bil Tal med Sydbank

f 1> - de taler Deres sprog.

SYDBANK«
-den sønderjyske bank k.

Besøg 
landsdelens 

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens
Jernbanegade 8, '

Bogtrykkeri Ajs
Tønder, tlf. 2 15 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

ANDELSBANKEN
Haderslev Aabenraa

I .
i Læs
i

Dannevirke
J Sønderjyllands ældste blad

Sønderjyllands 

Kreditforening

Haderslev

Sønderjydsk 

Tæppefabrik

A. R. Kjærby A-S 
Højer

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdals
C BOGTRYKKERI]

AABENRAA TLF. (044) 1 31 31

Spare- cg Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

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

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

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

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

ledige til udleje

TRY
HØJSKOLE

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

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

Selskabs- og udflugtskørsel

Ruteautomobil-Aktieselskabet 
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

Morsø Støbegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet 

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

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % » VOJENS


