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49- ÅRGANG

I anledning af 50-året for oprettelsen af
Historisk Samfund for Sønderjylland
(19. december 1922) udkom de første
40 sider af Sønderjysk Månedsskrifts
januarhæfte 1973 som et særtryk.

Særtrykket, der koster 5.- kroner frit
tilsendt, kan fås ved henvendelse til
ekspeditionen på Landsarkivet, telefon
(04) 62 46 83.

Haderslev museum
KAMMA SVENSSON
Udstilling lørdag den 3. februar til søndag 18. februar 1973.
Åbningstider: Daglig kl. 10-17, søndag kl. 10-12 og
kl. 14-17.
Gratis adgang.

Frøslevlejrens Museum er lukket i vintermånederne, men skoler og større

grupper kan få adgang efter aftale med
opsynet.

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

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

Professor Olaf Olsen fotogra
feret ved Mandø kirke foran
døren til våbenhuset.

I anledning af et halvt sekel
AF OLAF OLSEN
Formanden for Dansk Historisk Fællesfor
ening, professor, dr. phil. Olaf Olsen, Alrø,
skriver:

I henseende til alder er Historisk Samfund
for Sønderjylland en benjamin blandt de hi
storiske amtssammenslutninger, der som et
net dækker hele Danmark. Til gengæld er
det langt det største og - dette sagt uden at

forklejne andre - uden sammenligning også
det mest aktive og evnerige af alle de histo
riske samfund. Intetsteds er tilslutningen til
møder og arrangementer så stor, ingen an
dre af foreningerne kan fremvise en blot til
nærmelsesvis så stor og lødig publikations
virksomhed som den sønderjyske, og ingen
har været i stand til at kopiere den sønder
jyske praksis med hele to historiske tids-
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Antal medlemmer i
Historisk Samfund for
Sønderjylland 1922-1972
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

skrifter - årbogen og månedsskriftet. Alt
dette er imponerende og beundringsværdigt.
Men således burde det vel egentlig også
være. Thi i hverdagen lever historien langt
stærkere i Sønderjylland end i resten af Dan
mark. Landsdelens nationale struktur gør det
simpelthen nødvendigt for sønderjyden at
kende sin historie, hvis han vil forstå sin
egen situation. Selv om vi lever i en udso
ningens tid, er genforeningen dog ikke en
fjern begivenhed, og hver eneste sønderjyde
er i hele sit væsen og sin holdning dybt
præget af halvandet hundrede års nationa
litetskamp med dens nederlag og sejre, knu
gende sorg og lyse håb, splittelse og sam
menhold. Mærker han det ikke altid selv,
så vær forvisset om, at det gør vi andre!
Det tilkommer ikke mig at søge at vur
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60
379
379
514
548
582
657
657
681
701
726
742
755
673
642
637
677
691
690
696
788
868
1035
1090
1123
1202

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1225
ca. 1250
ca. 1250
1140
1169
1180
1160
1160
1300
ca. 1600
ca. 1700
1771
1840
1886
1976
2060
2687
2862
2920
3060
2908
2957
2921
2932
2853

dere den betydning, som Historisk Samfunds
indsats har haft for den sønderjyske befolk
ning siden genforeningen. Det kan kun søn
derjyderne selv. Men jeg fornemmer, at ar
bejdet både nationalt og kulturelt har været
af overordentlig stor værdi. For os andre har
det sønderjyske eksempel ikke blot været en
spore til forøget indsats i vort eget arbejde.
Også vi er blevet beriget af den øgede viden
om grænselandets vilkår og udvikling gen
nem tiderne, som er bragt til veje og formid
let gennem Historisk Samfunds virke. Søn
derjylland betyder så meget for hele Dan
mark, at Sønderjyllands lokalhistorie også er
Danmarks rigshistorie. Det er en lykke for
os alle, at Historisk Samfund for Sønder
jylland er livskraftigt og stærkt, og at det
styres med fremsyn og klogskab.

Landsarkivar Peter Kr. Iversen
blev medlem af Historisk Sam
funds styrelse 1946. Sekretær
1946-1956 og 1968-1971.
Formand 1956-1966 og siden
1971.
Foto ca. 1970.

Noter omkring

Historisk Samfund for Sønderjylland
AF PETER KR. IVERSEN
Formanden for Historisk Samfund for Søn
derjylland, landsarkivar Peter Kr. Iversen,
Åbenrå, giver et overblik over det mange
sidede arbejde, der blev udført i Historisk
Samfunds første år.
Det topografiske og lokalhistoriske arbejde
i Sønderjylland har rødder langt tilbage,
men det er ikke her stedet hverken at skrive
om Danckwerth, Johs. Mejer, Pontoppidan,
Nie. Falck, H. N. A. Jensen eller Trap for
blot at nævne nogle af de store navne. I
»magasiner« og tidsskrifter findes vel i tu

sindtal af artikler og afhandlinger med lo
kalhistoriske emner. Hovedparten af dem er
tyskskrevne, for den kulturelle overklasses
sprog var indtil midten af sidste århundrede
overvejende tysk, men i mellemkrigsårene
dukker i 1860 det på dansk skrevne tids
skrift Slesvigske Provincialefterretninger op.
Det var udgivet af en enkelt mand, og der
stod ikke nogen forening bag, og på samme
måde kom der heller ikke til i 1889 at stå en
forening bag udgivelsen af Sønderjyske År
bøger. Herom vil interesserede kunne læse
nærmere i Sønderjyske Årbøger 1964.
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Udkast til »Sønderjysk historisk
Samfund«
Men jævnsides med udgivelsen af denne
historiske årbog foregik der fra omkring år
hundredskiftet også et folkeligt historisk ar
bejde af anden art. Igangsætteren af dette
var den meget nationalt interesserede for
stander for mælkeriskolen i Ribe, S. H. Sal
ling (d. 1918), der kort efter århundredskif
tet i det stille oprettede nogle historiske læse
kredse ud over landsdelen. Her samledes
navnlig unge for at sætte sig ind i deres
landsdels historie, og Salling sørgede også
for, at dygtige historikere nord fra kunne
holdeforedrag i kredsene.
Som en videreudvikling heraf foreslog
Salling i 1911 oprettelsen af et »Sønderjysk
historisk Samfund«, men hans inspirerende
forslag synes imidlertid ikke at have ført til
noget, og snart kom verdenskrigen, som jo
fuldstændig hindrede gennemførelsen af så
danne planer.

Historisk Samfunds oprettelse
Også udgivelsen af Sønderjyske Årbøger
måtte indstilles, og det varede nogle år efter
krigsafslutningen, før man igen begyndte at
arbejde med planerne om oprettelse af en hi
storisk forening. Nu blev oprettelsen af en
sådan helt naturligt kædet sammen med ud
givelsen af Sønderjyske Årbøger. Ved bran
de var 2. halvbind af årgang 1914, som ikke
var blevet færdig før krigens udbrud, blevet
forsinket, og udsendelsen kunne ikke for
ventes at ske før hen på året 1923. H. P.
Hanssen, der var den eneste tilbage af udgi
verne, gik da også straks ind på tanken om
at lade Sønderjyske Årbøger udgive af et
amtshistorisk samfund, da denne var blevet
rejst på Dansk historisk Fællesforenings års
møde i Haderslev den 23.-25. juni 1922.
I sin velkomsttale udtrykte stiftamtmand
Viggo Haarløv håbet om, at mødet på bag
grund af landsdelens stærke historiske tra
ditioner måtte give stødet til, at der også
4

dannedes et sønderjysk historisk samfund,
en tanke, som forsamlingen hilste med
stærkt bifald. På mødet talte også redaktør
A. Svensson, Haderslev, om dansk historie
forsknings betydning for nationalitetskam
pen. Genforeningen havde givet ny tilskyn
delse til at arbejde med dansk historie, og
den lærde sprogforsker, dr. Marius Kristen
sen, Askov, fulgte tanken op ved at udtryk
ke håbet om, at det ikke måtte vare længe,
før Sønderjyske Årbøger atter udkom. Di
rektør P. A. Callø anbefalede oprettelsen af
et historisk samfund hernede, og redaktør
P. Eliassen, Kolding, kunne meddele, at de
første skridt til at få Sønderjyllands histo
riske tidsskrift udsendt igen allerede var ta
get.

Stiftelsen på Folkehjem 19.12.1922
I de følgende måneder forberedtes der
næst ved flere møder oprettelsen af Histo
risk Samfund for Sønderjylland. På det sid
ste af de forberedende møder d. 4. decem
ber 1922 deltog H. P. Hanssen, redaktør P.
Eliassen, Kolding, og pastor Thade Petersen,
Haderslev, og man besluttede her at udsen
de indbydelser til ca. 120 historisk interes
serede mænd (ikke kvinder) i Sønderjylland
og i kongeriget til et stiftende møde den 19.
december på Folkehjem.
Af referatet i Hejmdal fremgår, at der var
godt et halvt hundrede deltagere til stede
ved mødet, hvoraf størsteparten var fra
Nordslesvig. En del indbudte »fra nordfor
Kongeåen« havde sendt afbud, men havde
skriftligt givet deres tilslutning og meldt sig
som medlemmer.
H. P. Hanssen bød på indbydernes vegne
velkommen, og stiftamtmand, kammerherre
Viggo Haarløv, Haderslev, valgtes til ord
styrer. H. P. Hanssen redegjorde for udgivel
sen af Sønderjyske Årbøger før verdenskri
gen og foreslog, at der oprettedes et Histo
risk Samfund for de sønderjyske Landsdele,
der blandt andet skulle overtage udgivelsen

H. P. Hanssen, Nørremølle. Formand
for Historisk Samfund 1922-36.
Æresformand 1936.

af Sønderjyske Årbøger. Forslaget vedtoges
enstemmigt, og man gik derefter over til at
drøfte et af redaktør P. Eliassen udarbejdet
lovudkast, som blev vedtaget med enkelte
ændringer. Især var der nogen diskussion
om foreningens navn.
I indbydelsesskrivelsen var blevet fore
slået Historisk Samfund for de sønderjyske
Landsdele, men, heldigvis, kan vi vist godt
sige, var der mest stemning for Historisk
Samfund for Sønderjylland, og der var enig
hed om, at der ikke var noget i vejen for, at
foreningen også kunne have medlemmer syd
for grænsen. For os i dag kan det nok fore
komme lidt mærkeligt, at det skulle være
nødvendigt at fastslå dette.
I Hejmdals referat nævnes endvidere, at
seminarielærer Claus Eskildsen fremsatte
forslag om at drage hjemstavnshistorien i

mest omfattende forstand - i naturhistorisk,
geologisk, botanisk henseende osv. ind un
der foreningens formål. Forslaget medførte
en livlig drøftelse, hvor amtslæge, dr. med.
H. Lausten-Thomsen støttede Eskildsen, men
der var dog mest stemning for at bevare de
samme rammer, som de historiske samfund
nord for Kongeåen havde. Formålsparagraf
fen kom derefter til at lyde :

Formålsparagraffen
»Samfundets formål er at vække og nære
sansen for sønderjysk historie:
1. ved udgivelsen af »Sønderjyske Årbø
ger«;
2. ved indsamling af optegnelser til brug
for kommende tiders granskning, sær-
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Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen. For
mand 1936-1956, æresmedlem 1956.

lig vedrørende Sønderjyllands historie,
spec, også breve ;
3. ved at foranledige afholdt foredrag over
historiske, fortrinsvis lokalhistoriske
emner.
For så vidt samfundets midler tillader
det, kan der udgives eller gives under
støttelse til udgivelse af særlige frem
stillinger af historisk interesse for Søn
derjylland«.
Under drøftelsen var det også fra »for
skellig side« blevet »stærkt fremhævet«, at
Sønderjyske Årbøger burde udkomme i to
rækker, den ene med det mere videnskabe
lige historiske stof, den anden række inde
holdende det mere folkelige, lokalhistoriske
stof. Det nævnes ikke i referatet, men man
behøver vel ikke at gætte mange gange på,
hvem der var talsmand for den anden ræk
ke, den folkelige. Fra 1924 står Claus Eskildsen og H. Lausten-Thomsens navne på
det folkelige tidsskrift Sønderjysk Måneds
skrift.
I øvrigt var man på det stiftende møde
klar over, at der rundt omkring ville findes
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en »overordentlig stor mængde stof, som
egnede sig til og burde behandles og opbe
vares«. Indsamlingen af arkivalier skulle
»kunne ske i samarbejde med Rigsarkivets
afdeling i Åbenrå, der snart vil træde i virk
somhed, og som forsamlingen håbede ville
blive udvidet til et sønderjysk landsarkiv«.
Foreningen fik straks 66 medlemmer, og
til dens første styrelse, der i lovene var fast
sat til 9 medlemmer, hvoraf de seks skulle
være bosiddende i Sønderjylland, valgtes
H. P. Hanssen og købmand Thomas Ries,
begge Åbenrå, amtslæge, dr. med. H. Lau
sten-Thomsen og seminarielærer Claus Eskildsen, begge Tønder, pastor Thade Peter
sen, Haderslev, sparekassedirektør Nis Nis
sen, Nørborg, dr. phil. Marius Kristensen,
Askov, direktør ved Nationalmuseet, dr.
phil. M. Mackeprang, København og redak
tør P. Eliassen, Kolding. Medlemskontingen
tet var i lovene fastsat til 5 kr. om året.

Arbejdet påbegyndes
Mærkværdigvis konstituerede styrelsen
sig først ved et møde d. 4. januar 1923. H.
P. Hanssen blev foreningens første formand,
Thade Petersen blev sekretær og Th. Ries
kasserer. Redaktionsudvalget for Sønderjy
ske Årbøger kom til at bestå af formanden,
H. Lausten-Thomsen og sekretæren, der til
lige var redaktionssekretær. På mødet med
delte H. P. Hanssen, at der efter »opgør« for
udgivelsen af Sønderjyske Årbøger ville
kunne forventes en kassebeholdning på
1200 kr., medens 800 kr. opbevaredes hos
rådstuearkivar, den senere rigsarkivar Axel
Linvald. Restoplaget af ældre årgange af
Sønderjyske Årbøger ville kunne give 500
kr. i indtægt. På grundlag af disse oplysnin
ger opstilledes derefter det første budget for
1923, og i al sin enkelhed tager det sig så
ledes ud:

Indtægter:
Kassebeholdning
Salg af ældre årgange
Medlemsbidrag
Andre indtægter

2000
500
2500
500

kr.
kr.
kr.
kr.

5500 kr.
Udgifter:
Kassererens løn
Sekretærens løn
Trykning m. v.
Honorarer
Løbende udgifter

200
500
3000
1280
520

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5500 kr.

Den første og vigtigste opgave måtte nu
være at skabe en medlemskreds, der i det
væsentlige kunne bære udgivelsen af Søn
derjyske Årbøger. Det ser ud til, at redak
tør P. Eliassen på det første styrelsesmøde
fik i opdrag at skrive udkast til det opråb,
der skulle opfordre til indmeldelse, men han
opgav, og Thade Petersen konciperede deref
ter opråbet, som begynder således:
»Det land, vi bor i, er vort. Vore fædre
har levet her før vi, i tusinder af år. De
har ryddet de endeløse skove og vendt
hver fure på vore marker. De har banet de
gamle veje og rejst de hundreder af kæm
pehøje. De har trukket skellet mellem sys
ler, herreder, sogne og byer og mellem
deres og naboens mark. Og når fjenden
kom i landet, led og stred de for at vær
ne om det. Volde, grave og bavnehøje
vidner om deres tapre færd, ikke mindre
end de tusinder af våben, de rustninger
og de skibe, vore moser gemmer. De har
bygget de gamle gårde og rejst de smuk
ke borgerhuse, vi endnu glædes ved. Næ
sten på hver fodsbred jord i vort land fin
der vi spor af deres færd.
Alt dette og meget andet står som vid
ne om det liv, vore fædre har levet her
før vi - men som tavse vidner. Historie
skriveren søger at give det mæle. Hvor
det lykkes for ham, bliver vort land le

vende for os. Der fortæller skove, mar
ker, veje, høje, kirker, huse, skel og grøf
ter om, hvad der levedes her i tusinder af
år, før vi fik vort korte spand af tid at
færdes i.
»Historisk Samfund for Sønderjylland«
vil opmuntre til således at fortælle om vort
lands historie, vil tilskynde til det og
hjælpe til at udbrede det, der fortælles,
både om stort og småt. Det vil søge at
gøre vort land levende for os.«
Efter disse malende og i vore øren måske
lidt svulstige ord fortsættes med en opfor
dring til, at alle historisk interesserede nord
og syd for den gamle grænse bør slutte op
om Historisk Samfund for Sønderjylland.
Appellen gav også resultat, selv om ikke i
så stor udstrækning, som man havde ventet.
Helt uden lyde var starten ikke, idet det
kom til en mindre kontrovers med Sønder
jyske Årbøgers gamle københavnske støtte
forening »To Løver«, hvis formand, rektor
H. P. Hansen, hævdede, at foreningen sam
men med 4 S ejede og havde udgivelsesret
ten til Sønderjyske Årbøger. Om end både
H. P. Hanssen og dr. Mackeprang kunne
dokumentere, at To Løver og 4 S kun havde
ydet en ganske vist meget værdsat under
støttelse til Sønderjyske Årbøger sammen
med andre foreninger og fonds, fastholdt
rektor H. P. Hansen sit standpunkt, men er
klærede dog, at »To Løver«s nuværende sty
relse intet yderligere ville foretage sig i sa
gen. Et par årtier senere var »To Løver« så
formildet, at man af egen drift og vederlags
frit overlod Historisk Samfund en behold
ning af gamle årgange af Sønderjyske År
bøger.

Begyndervanskeligheder
På det første årsmøde på Umehoved den
15. juli 1923, der havde samlet et deltager
antal på op imod 150, gav H. P. Hanssen en
redegørelse for foreningens »oprindelse og
tilblivelse«, medens Claus Eskildsen holdt
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foredrag om Urnehoved tingsted, og dr. Ma
rius Kristensen talte om betydningen af at
værne om de historiske minder.
Om selve styrelsens virksomhed hedder
det i referatet, at redaktionsudvalget straks
efter konstitutionen d. 4. januar var be
gyndt at forberede udgivelsen af 1. halv
bind af Sønderjyske Årbøger 1923. På
grund af »nogle begyndelses vanskelighe
der« nåede det ikke at udkomme til 1. april,
men først midt i juli. Endvidere havde for
eningen overtaget udgivelsen af 2. halvbind
af årgang 1914, der som tidligere nævnt ved
krigens udbrud var blevet forhindret i at ud
komme og senere to gange var blevet forsin
ket ved ildebrand.
Det forekom styrelsen, at indmeldelsen af
medlemmer gik noget trevent. Man var kun
nået op på 382, og heraf var to allerede dø
de og en havde udmeldt sig. Fra første færd
ser vi således spørgsmålet rejst: Hvordan
får vi flere medlemmer? Man har forsøgt at
få bibliotekerne til at indmelde sig og at få
deres ledere til at hverve medlemmer. »Det
sidste har været aldeles forgæves, det første
omtrent«. Kun rigelig en fjerdedel af biblio
tekerne har indmeldt sig, og blandt dem for
tjener Højer at nævnes med hæder. Her har
man taget i alt 8 eksemplarer (!) Thade Pe
tersen slutter sit referat således: »Vi bliver
sikkert nødt til at skaffe os tillidsmænd ud
over landet, så meget mere som vi næppe
kan vente synderlig støtte fra en stor del af
dagspressen«. Og med disse ord tænkte Tha
de Petersen vel nok især på redaktør A.
Svensson, Haderslev, som følte sig forbigået
ved ikke at have været blandt de 120 ind
budte til det stiftende møde på Folkehjem d.
19. december 1922. Der skulle gå mange år,
før denne misstemning mellem A. Svensson
og Historisk Samfund var glemt, og Thade
Petersen oplevede ikke, at A. Svensson på
sine gamle dage blev en af Historisk Sam
funds flittigste og mest værdsatte medarbej
dere.
Styrelsesmødet på Folkehjem d. 1. marts
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1924 blev et af de mest betydningsfulde i
samfundets historie. Da fulgte Claus Eskildsen og H. Lausten-Thomsen deres tanker op
om udgivelsen af et folkeligt tidsskrift, der
ikke skulle holde sig til det snævert histori
ske stof. Beslutningen om udgivelsen af
Sønderjysk Månedsskrift blev taget. På
grund af snevejr havde kun H. P. Hanssen,
dr. Mackeprang, dr. Lausten-Thomsen, Claus
Eskildsen og Thade Petersen kunnet være til
stede, og det er disse seks, der traf den vig
tige beslutning, der i protokollen får føl
gende lakoniske formulering: »Efter forslag
af dr. Lausten-Thomsen og seminarielærer
Claus Eskildsen vedtoges det at udgive et
månedsskrift med lettere historisk og topo
grafisk indhold redigeret af nævnte to her
rer fra 1. juli d. år.« Så mange var ordene og
så mange er de skriftlige retningslinier,
hvorefter de to kunne påbegynde denne vig
tige side af Historisk Samfunds udgivelses
virksomhed.
På styrelsesmødet, der afholdtes på »Ho
tel Stadt Hamburg« i Løgumkloster i for
bindelse med årsmødet d. 29. juni 1924, op
lystes, at medlemstallet var nået op på 425,
og regnskabet, der efter Thomas Ries' død
var blevet ført af formanden, balancerede
med 2.787 kr. og 79 øre. For 1924 så bud
gettet således ud:

Indtægter:
Medlemsbidrag
Statsbidrag
Dansk Kultursamfund

2135 kr.
1500 kr.
500 kr.

4120 kr.
Udgifter:
Trykning, hæftning
Forfatterhonorar
Løn til sekretær og kasserer
Porto, budløn
Tryksager, klichéer osv.

2700
1280
700
150
150

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5050 kr.

Som man vil se, stemmer sammentællin
gen ikke, men man har i det første regelrette

regnskabsår regnet med et underskud på små
1000 kr., »som dog til dels ventes dækket af
boghandlersalget, hvis størrelse endnu ikke
kendes«. På styrelsesmødet vedtoges, at for
eningen skulle melde sig ind i Dansk histo
risk Fællesforening. Men arbejdet med opret
telsen og udgivelsen af Sønderjysk Måneds
skrift omtales ikke med et ord i referatet.
Ved det efterfølgende årsmøde, der af
holdtes som friluftsmøde i Mindelunden,
indvalgtes amtslæge, dr. Mads Michelsen,
Åbenrå, i styrelsen, hvor han skulle vareta
ge kassererposten. Kirkeminister Jacob Ap
pel talte om Kloster-politikken og dr. Mackeprang om kirken, der var under restaure
ring, og som bagefter blev forevist under
hans kyndige ledelse.
På styrelsesmødet i Nordborg d. 28. juni
1925 forud for årsmødet drøftedes beret
ning og regnskab, og budgettet for 1925
blev opstillet. Man takserede nu medlems
bidraget til 3000 kr., og med tilskud kom
indtægterne op på 5000 kr., og hermed skul
le der være balance i regnskabet. Det er i
øvrigt værd at lægge mærke til forholdet
mellem trykkeudgifter og forfatterhonora
rerne. De første er ansat til 2600 kr., de sid
ste til 1280 kr. Skulle samme forhold opstil
les i dag, skulle forfatterhonorareme i hvert
fald fordobles.
Af det korte referat af styrelsesmødet
fremgår i øvrigt, at »Eskildsen og LaustenThomsen bemyndigedes til at optage en kas
sekredit på indtil 2000 kr. med dem selv
som garanter til driften af Sønderjysk Må
nedsskrift«. Det var al den støtte, Sønder
jysk Månedsskrift kunne få af foreningen.
Formanden åbnede årsmødet kl. 14,30 og
gav straks ordet til sekretæren, der i sin be
retning oplyste, at medlemstallet var nået op
på 514, »og dermed har vi nået lavmålet for,
hvad vi skal have«. I forhold til befolk
ningstallet havde Tønder amt langt det stør
ste medlemstal. I beretningen gør Thade Pe
tersen opmærksom på, at foreningen ikke
ville have kunnet klare starten, såfremt den

Frimenighedspræst Thade Petersen. Sekretær
1922-1937. Udnævnt til æresmedlem 1937.

ikke havde fået en god begyndelseshjælp i
de omtrent 2500 kr., som den fik overladt
ved afviklingen af udgivelsen af 1. række
af Sønderjyske Årbøger, og såfremt den ikke
desuden havde fået »betydelig understøttel
se fra andre steder«. I hans manuskript er
meget betegnende derefter streget ud »nem
lig 1500 kr. på finansloven og et frivilligt
bidrag på 500 kr.« Det har åbenbart ikke
været opportunt af nationalpolitiske grunde
at nævne offentligt, at foreningen fik stats
støtte direkte og indirekte.
Ved det efterfølgende offentlige møde tal
te ingeniør Vilhelm Marstrand fra Lyngby
om Nerthusdyrkelsen i 1. århundrede e.Kr.
og dens tilknytning til Als, og i stedet for
den sygemeldte general Tuxen, der skulle
have talt om »Als og alsingerne bedømt af
deltagere i de slesvigske krige«, holdt dr.
Marius Kristensen et foredrag om national
politik før og nu.
I forhandlingsprotokollen er der derefter
ikke noteret styrelsesmøder før d. 29. au
gust 1926, forud for årsmødet på Folkehjem
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samme dag, og det var forholdsvis hurtigt
og smertefrit overstået. Det begyndte kl. 13
og selve årsmødet kl. 15. Fra styrelsesmødet
oplyses, at »Sønderjysk Månedsskrift er me
get tæt ved at opnå balance«. Det fremgår,
at der pr. 1. september 1926 i alt er 389
holdere, hvoraf ikke mindre end 156 hører
hjemme i Tønder amt. Abonnenttallet var
i øvrigt i roligt fremadskridende vækst, og
underskuddet var bragt ned til 333,90 kr.
Allerede på dette tidspunkt havde Sønder
jysk Månedsskrift engageret sig i bogud
givelse, idet man havde påtaget sig udgivel
sen af »Tønderbogen«, et skrift på 159 si
der, der var redigeret af H. Lausten-Thomsen, og som dels indeholdt referater af mø
derne ved det 3. danske hjemstavnskursus
arrangeret af Udvalget for Hjemstavnskultur
i Tønder i dagene d. 2. - 8. august 1925 og
dels gengav en del af foredragene efter taler
nes manuskripter. Stævnets leder var semi
narielærer Claus Eskildsen, og i bogen siges,
at »tiderne blev altid overholdt ved hele
stævnet«. Eskildsen var en fremragende or
ganisator. Den lille bog leverer gode bidrag
til Vestslesvigs historie. Senere, da Sønder
jysk Månedsskrift takket være Claus Eskildsens forstand på pengesager gav over
skud, fortsattes udgivelsen af småskrifter,
som holderne fik tilsendt gratis.
På selve årsmødet 1926 oplyste Thade Pe
tersen, at der havde været en nettotilgang på
45 nye medlemmer, således at medlemstallet
nu var på 559. Regnskabet, der balancerede
med 5434 kr. 50 øre, viste et overskud på
141,08 kr. Som foredragsholder havde man
igen ingeniør Vilhelm Marstrand, der den
ne gang talte om Åbenrås tilblivelse som
havnestad for Urnehoved ting, og valgme
nighedspræst Fenger fra Askov talte om
Ansgar og hans værk.

Aktivering af det historiske arbejde
Styrelsesmødet den 11. september 1927
blev afholdt på Gram Slotskro, og man ved
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tog, at man på næste årsmøde ville foreslå
en lovændring, hvorved antallet af medlem
mer af styrelsen kunne udvides, men i øv
rigt skete der ifølge forhandlingsprotokollen
ikke store ting. På selve årsmødet samme
dag, der havde samlet 300 deltagere, skete
der derimod noget, som er værd at notere
sig. I sin beretning kan Thade Petersen mel
de om medlemstilgang, således at medlems
tallet er kommet op på 582, men han frem
kommer med et lille hjertesuk over den rin
ge tilslutning, foreningen har i det såkaldte
ideile hjørne. Sønderjysk Månedsskrifts
abonnenttal var nu 394, og af Claus Eskildsens beretning fremgik i øvrigt, at det var
lykkedes at nedbringe gælden, dels takket
være et tilskud på 300 kr. fra Den grevelige
Hielmstieme-Rosencrone'ske Stiftelse og dels
ved en nedsættelse af trykkeomkostningerne.
I 1927/28 var der et driftsoverskud på
281,63 kr.
På årsmødet afløstes dr. Marius Kristen
sen, Askov, som styrelsesmedlem af for
stander Hans Lund, Rødding, der derefter
til sin død 1968 eller i alt 41 år var medlem
af foreningens styrelse - den længste perio
de, et styrelsesmedlem har siddet.
Dr. Mackeprang måtte igen holde for som
foredragsholder, og denne gang var emnet
»Bønder og herremænd i Nordslesvig«.
Derefter fortsætter Thade Petersens refe
rat i forhandlingsprotokollen således: »Efter
dette indledte H. P. Hanssen en drøftelse af
Historisk Samfunds fremtidsopgaver med
særligt henblik på det energiske arbejde, der
gøres fra tysk side. Det sønderjyske arkiv
depot kræves omdannet til landsarkiv, en
Sønderjyllands Historie fra de ældste tider
ønskes, rigere og lødigere stof til Sønder
jyske Årbøger var ønskeligt. Han fremsatte
følgende resolution (sic!): »Historisk Sam
fund for Sønderjylland, samlet til årsmøde
i Gram udtaler i betragtning af det omfat
tende historiske arbejde, der udfoldes syd
fra, den sikre forventning, at det sønderjy
ske arkivdepot i en nær fremtid må blive

Direktør for Nationalmuseet, dr. phil. M.
Mackeprang. Medlem af styrelsen for Hi
storisk Samfund 1922-49. Æresmedlem
1949.

omdannet til et sønderjysk landsarkiv, der
kan stå som et centralsted for udformning
af Sønderjyllands historie«. Resolutionen
vedtoges enstemmigt.«
Det er første gang, vi gennem forhand
lingsprotokollen erfarer, at der finder en
drøftelse sted om det historiske arbejdes
trivsel i landsdelen. Dr. Mackeprang og pa
stor M. H. Nielsen, Skrydstrup, talte om
foredragsvirksomhed, gårdejer M. Refslund
Poulsen, Bovlund, om indsamling af private
dokumenter og afholdelse af hjemstavnskur
sus, arkivar Frode Gribsvad ønskede bl.a.
undersøgt, hvad der lå til grund for, at den
nye grænse er blevet et skel mellem dansk
og tysk sindelag, og amtslæge, dr. LaustenThomsen ønskede beretninger om tiden ved
krigens ophør.

Københavnsk indblanding
Baggrunden for H. P. Hanssens oplæg til

denne drøftelse må søges i en tilkendegivel
se af utilfredshed med hensyn til det histori
ske arbejdes trivsel i landsdelen fra kredsen
omkring professor Aage Friis i København.
Aage Friis skriver d. 31. juli 1927 i et
brev til H. P. Hanssen således: »Arbejdet
med slesvigsk lokalhistorie må tilrettelæg
ges i et så højt plan som muligt, også af
hensyn til tyskerne, som er stærkt i gang
på dette område. Vi kan ikke være bekendt
at levere dilettanteri. Bestyrelsen for sønder
jysk historisk forening har efter min me
ning en særlig forpligtelse til i højere grad
end hidtil at sætte et systematisk videnska
beligt arbejde med sønderjysk lokalhistorie
i gang«. Der havde været stærke røster
fremme for at få oprettet et professorat i
sønderjysk historie ved Københavns univer
sitet. H. P. Hanssen havde også været til
hænger, men professor Friis var en bestemt
modstander heraf: »men der er trang til, at
den sønderjyske historiske forening optræ11

Amtslæge, dr. med Mads Michelsen.
Kasserer 1924-1940.

der aktivt; hvad der udrettes ved de ikke alt
for værdifulde Sønderjyske Årbøger er lidt
for tilfældigt«. Han peger på, at der bør
planlægges sønderjyske topografier og ind
samling af historisk kildemateriale. Der bør
i Sønderjyske Årbøger gives oversigt over
og kritiske vurderinger af den tyske histori
ske litteratur, og han meddeler, at han med
støtte fra den Hielmstierne-Rosencrone'ske
Stiftelse vil sætte arkivar Frode Gribsvad i
gang hermed.
Det kan i denne forbindelse oplyses, at
Aage Friis allerede i januar 1927 havde væ
ret i forbindelse med Thade Petersen om at
lade Gribsvad levere litteraturoversigter til
Sønderjyske Årbøger.
Kort efter det omtalte årsmøde i Gram
indbød Aage Friis til et fortroligt møde hos
ham selv d. 30. september 1927, om hvis
formål han skrev i et brev (26/9) til det nye
medlem af styrelsen, forstander Hans Lund,
at mødet ikke egentlig havde noget »større
positiv formål, men i anledning af det me
get overdrevne og uklare, der i den senere
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tid er skrevet og sagt om dansk historie
forsknings opgaver med hensyn til Slesvig,
et nyt professorat og alt sligt, har jeg anset
det for heldigt at få en fortrolig drøftelse af,
hvad der er fantasterier, og hvad der er på
krævet«.
I mødet deltog foruden Aage Friis H. V.
Clausen, Vilh. la Cour, Knud Fabricius, Hol
ger Hjelholt, K. Kretschmer, Emst Larsen,
Svend Larsen, L. Laursen, Axel Lindvald,
Hans Lund, M. Mackeprang, Jørgen Olrik
og Fr. Wendt. Endvidere havde været ind
budt J. Oskar Andersen, K. Friis Johannsen,
Frode Gribsvad, Hugo Matthiessen og Erik
Møller, men de var forhindrede. I sine ind
ledende bemærkninger nævnte Aage Friis
nogle historiske arbejder vedrørende Sønder
jylland, der var i gang, herunder også nogle
planlagte systematiske litteraturoversigter til
Sønderjyske Årbøger ved arkivar Frode
Gribsvad. Endvidere nævnte han, at der hur
tigst måtte oprettes et landsarkiv i Nord
slesvig, og med rigsarkivar L. Laursens til
slutning var der enighed om, at der burde

fremsendes en af de flest mulige danske hi
storikere undertegnet henvendelse til rege
ringen, og det blev overdraget til et udvalg
at formulere en sådan. Planen om oprettel
sen af et sønderjysk landsarkiv bakkes altså
nu op både på sønderjysk lokalt plan og på
landshistorisk plan.
Det er ikke her stedet at redegøre for de
forskellige forslag, der kom frem på mødet,
og som i nogen grad afslørede uenighed om,
hvordan man i København mente, at sønder
jysk historisk forskning og arbejde burde
fremmes. Det er vel også ganske kendeteg
nende for selve mødets tilrettelæggelse, at
man ikke havde fundet det nødvendigt at
indbyde de ledende i Historisk Samfunds
styrelse. Hans Lund blev nyvalgt på mødet
i Gram og fik først meddelelse om valget
ved Thade Petersens brev af 22. s.m., og dr.
Mackeprang kunne kun følge arbejdet i Søn
derjylland på afstand. Hverken formanden,
sekretæren eller de to mest aktive styrelses
medlemmer Claus Eskildsen og H. LaustenThomsén havde fået en indbydelse til trods
for, at såvel Sønderjyske Årbøger som det
folkeligt historiske arbejde blev gjort til gen
stand for drøftelse. Med hensyn til Sønder
jyske Årbøger udtaltes der ifølge Aage Friis'
referat ønsker om, at de »kunne få en mere
videnskabelig karakter; redaktionen måtte
nødvendigvis være sagkyndig, eventuelt
som i tidligere tider for en væsentlig del
henlægges til København«. Og med hensyn
til det folkelige arbejde udtaltes ønsker om,
»at der i Nordslesvig kunne afholdes møder
med foredrag til oplysning om Slesvigs hi
storie, og det henstilledes til Hans Lund at
undersøge den bedste form, og om det i
1928 kunne forenes med et møde af Dansk
historisk Fællesforening«.

Gode forfattere i årbøgerne
Hvorvidt Historisk Samfunds styrelse i
sin helhed blev orienteret om Aage Friis' ak
tion får stå hen - det fremgår i hvert fald

ikke af forhandlingsprotokollen - men kri
tikken af Sønderjyske Årbøger og Historisk
Samfunds arbejde må nok siges at skyde
over målet, og sandsynligheden taler for, at
det københavnske møde i nogen grad var
en afledningsaktion fra Aage Friis' side for
at hindre oprettelsen af et professorat i søn
derjysk historie eller et sønderjysk historisk
institut, hvilket sidste hans kollega Knud
Fabricius havde gjort sig til talsmand for.
Sønderjyske Årbøger var ikke så dårlige,
som Aage Friis gav udtryk for. Man havde
gode og særdeles velkvalificerede bidrag
ydere som f.eks. Johan Piessner, senere pro
fessor i Århus, Holger Hj elholt, senere over
arkivar, dr. phil Emilie Andersen, senere
arkivar, folkloristen, dr. phil Henrik Ussing,
de lærde præster Carsten, H. F. og Thade Pe
tersen. Sidstnævnte skrev endvidere natio
nalpolitiske oversigter, og H. P. Hanssen,
Harald J. Rud, Niels Hansen og Kr. Refslund
Thomsen leverede bidrag om nyere og ak
tuelle nationalpolitiske forhold. Redaktions
arbejdet udførtes i det store og hele af Tha
de Petersen, men i enkelte tilfælde indhente
des der sagkyndig bistand fra dr. Marius
Kristensen og dr. Mackeprang. Og i denne
forbindelse tør det efter erfaringerne fra et
mangeårigt samarbejde nok sættes på tryk,
at dr. Lausten-Thomsen havde en meget sik
ker fornemmelse af, hvilke artikler og af
handlinger, der egnede sig til udgivelse i en
amtshistorisk årbog, og at han lagde megen
vægt på den sproglige form. Kritikken skød
over målet, men førte dog med sig, at H. P.
Hanssen omgikkes med planer om at trække
sig tilbage som formand.
Sensommeren 1928 meddeler han i et brev
af 6. september Thade Petersen, at han af
helbredsgrunde tænker på at trække sig til
bage. Samtidig foreslår han Hans Lund som
sin efterfølger og endvidere, at arkivar Fro
de Gribsvad indvælges i styrelsen i stedet
for redaktør P. Eliassen, der var afgået ved
døden d. 8. maj. Thade Petersen lod straks
meddelelsen om H. P. Hanssens beslutning
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gå videre til de øvrige medlemmer af styrel
sen, og allerede d. 10. september skrev
amtslæge, dr. H. Lausten-Thomsen i den an
ledning i et svarbrev: »Det vil kun være
mig en glæde, om H. Lund gøres til for
mand. Jeg kender ham ganske vist kun fra
hans tale i Løgumkloster og fra hans medar
bejderskab ved »Det danske Folks Historie«,
men det var jo begge dele særdeles hæder
ligt, og selv om det ikke er særdeles betyde
ligt, er forfatteren dog virkelig historiker, og
jeg synes, det vil falde naturligt at give ham
den opgave at lede Historisk Samfund for
Sønderjylland«.
Mackeprang må på forhånd have været
kendt med H. P. Hanssens beslutning, for
allerede den 7. september skriver han til
Thade Petersen, at han vil stemme på Lund
som formand. Men spørgsmålet om en ny
mand på formandsposten kom ikke til at
foreligge, idet man på styrelsesmødet forud
for årsmødet d. 15. september 1928 på Høj
skolehjemmet i Haderslev vedtog, uden at
formandsskiftet er nævnt i forhandlings
protokollen, at indstille til generalforsamlin
gen, at arkivar Frode Gribsvad vælges til
medlem af styrelsen i stedet for afdøde re
daktør P. Eliassen, og at Hans Lund og
Gribsvad skal indtræde i redaktionsudvalget,
den første i stedet for H. P. Hanssen, der af
sundhedshensyn ønskede at udtræde af
dette.

Nye tanker
De to nye medlemmer af redaktionsudval
get for Sønderjyske Årbøger bragte nyt ini
tiativ og nye tanker frem på redaktionsud
valgsmødet i Haderslev d. 25. februar 1929.
Man vil søge at formå professor Knud Fabricius til i 1930 at skrive en større afhand
ling om Chr. Paulsen, medens professor
Franz Dahl skal anmodes om at skrive om
Chr. Paulsen som jurist. Man har planer om
at lade Mads Gram skrive om »indflytnin
gerne fra kongeriget efter 1920« og at lade
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M. Refslund Poulsen eller Tage Nissen skri
ve om »nedlæggelsen af landejendomme un
der jordkampen i 1890'erne og indtil ver
denskrigen«.
Man kan vel nok gøre sig sine tanker om,
hvorfra disse forslag er kommet, og der er
vel heller næppe tvivl om, at H. LaustenThomsen var ophavsmanden til tanken om
at søge udarbejdet levnedsskildringer af en
række af de førende danske i fremmedherredømmets tid. Det var en yndlingstanke, som
han senere ved lejlighed tog op igen. Tan
ken om udgivelse af kildeskrifter - og der
må vel her tænkes på selvstændige bøger drøftes også »under forudsætning af støtte
til det«. Der rettes derefter henvendelse til
forskellige fremtrædende kongerigske histo
rikere om hjælp med stof til Sønderjyske År
bøger, men henvendelsen var stort set for
gæves, og det blev først og fremmest de fire
sønderjyske præster Carsten Petersen, H. F.
Petersen, J. Holdt og H. Hejselbjerg Paulsen,
der i de kommende år med deres kirkehisto
riske afhandlinger kom til at præge Sønder
jyske Årbøger.
Tanken om udgivelse af selvstændige bø
ger dukker op igen på et forretningsudvalgs
møde i Åbenrå d. 22. juni 1929. I Thade Pe
tersens lidt knudrede sprog i forhandlings
protokollen refereres sagen således :
»På henvendelse fra redaktør Rud om at
overtage udgivelsen - uden økonomisk risi
ko - af en bog om udviklingen i Nordslesvig
siden genforeningen vedtoges det - under
forbehold af den samlede bestyrelses stilling
til sagen - at svare ja i princippet, dog må
der først foreligge en plan i alle enkeltheder
og en liste over medarbejdere og deres em
ner, så at vi evt. kan supplere«.
På en række møder i redaktionsudvalg,
forretningsudvalg og styrelse drøftedes re
daktør Ruds plan indgående i positiv ånd,
men man måtte dog fra foreningens side be
tinge sig et tilskud på 10.000 kr., før man
kunne vove sig i lag med udgivelsen af en

bog på 500 sider. På årsmødet i Tønder den
21. september 1930 måtte Thade Petersen
imidlertid beklagende oplyse, at det ikke
havde været muligt at opnå denne under
støttelse, og at man derfor havde været nød
saget til at opgive udgivelsen. Sådan endte
planerne om Historisk Samfunds udgivelse
af den første egentlige bog. Det skortede ik
ke så meget på interesse og initiativ her i
landsdelen, som på god vilje til hjælp og
støtte fra bevilgende myndigheder. Her kun
ne et godt ord og en håndsrækning fra Aage
Friis have været på sin plads.

Festskrift til H. P. Hanssen
På et styrelsesmøde d. 30. juni 1930 på Folkehjem drøftedes blandt andet muligheden
for at opnå hjælp fra amterne, og denne
drøftelse fortsattes på styrelsesmødet i Tøn
der d. 21. sept. 1930. I forventning om en
forhøjelse af statsstøtten bevilgede styrelsen
100 kr. til Claus Eskildsen til kontorhold.
Regnskabet balancerede i øvrigt med
5149,80 kr., og man regnede 1931 med en
indtægt på 5260 kr. og en udgift på 5105 kr.
Det var små tal, og der regnedes med hver
øre. Det oplystes i øvrigt, at tilskyndelsen på
sidste årsmøde til rejsning af et mindes
mærke for A. D. Jørgensen i Gråsten var ved
at blive til virkelighed.
H. P. Hanssen var født d. 21. febr. 1862,
og i et brev til Thade Petersen dateret d. 22.
februar. 1931 rejser dr. Lausten-Thomsen
tanken om et festskrift til 70-årsdagen 1932.
»Jeg tillader mig derfor herved at henstille
til Dem som sekretær for den nævnte for
ening (dvs. Historisk Samfund) at tage sa
gen op. Der bør efter min formening snarest
rettes henvendelse til danske historiegran
skere og forfattere om at være med til et så
dant festskrift; der må træffes aftale om
dets udstyr og omfang osv. Alt dette beder
jeg Dem tænke på - ikke for længe - og så
sammenkalde tidsskriftets redaktion til mø
de om sagen.«

Thade Petersen tænkte heller ikke for
længe, idet der indkaldtes til redaktionsmøde
i Haderslev d. 9. marts 1931. Først blev der
givet meddelelse om en tidligere behandlet
afhandling om Chr. Paulsen, og derefter kom
Lausten-Thomsens forslag om festskriftet til
H. P. Hanssens 70-årsdag til behandling.
Det hedder herom i protokollen - lidt vagt:
»Der var ikke lidt stemning for at skaffe
bindet om Chr. Paulsen færdig så tidlig, at
det- med en dedikation af redaktionsudval
get - kunne overrækkes ham på fødselsda
gen d. 21. februar. Samtidig skulle tanken
om et særligt festskrift drøftes på ny«.
Thade Petersen synes dog ikke at have
været særlig aktiv i denne sag, som sikkert
har forekommet ham lidt uoverkommelig.
Derimod virkede både Hans Lund og Frode
Gribsvad for planens gennemførelse. Hans
Lund kontaktede professor Aage Friis, der
imidlertid tilrådede at udsætte udgivelsen af
festskriftet, men Frode Gribsvad formåede
overbibliotekar Carl S. Petersen til at komme
til Åbenrå d. 20. juli 1931, hvor sagen drøf
tedes sammen med Thade Petersen. Man ud
arbejdede i fællesskab en liste over medar
bejdere og blev i øvrigt enige om, at det
måtte anses for rigtigst på ny at sætte sig i
forbindelse med Aage Friis. Carl S. Petersen
mente, at festskriftet måtte kunne gøres fær
digt til fødselsdagen, og at hver bidragyder
kun skulle skrive et ark, dvs. 16 sider.
En lille måned senere, d. 17. aug., holdtes
der igen et møde i redaktionsudvalget hos
Thade Petersen om sagen, og det vedtoges
nu enten at gøre festskriftet færdigt til fød
selsdagen eller lade det falde. Thade Pe
tersen skulle søge mundtlig forhandling
med professor Aage Friis.
Af forhandlingsprotokollen fremgår, at
udgivelsen af festskriftet har været behand
let på endnu et redaktionsmøde den 3. sept,
i Thade Petersen hjem, og at det her ved
toges at udsende opfordringer til en række
mænd om bidrag.
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Man forhastede sig ikke
I betragtning af, at H. P. Hanssens 70årsdag var d. 21. febr. det følgende år, tør
nok siges, at man ikke forhastede sig. Men
hvorom alting er. Man fik ikke blot det store
og flotte værk ud til rette tid, men man fik
også tilskud fra Sprogforeningen, Skolefor
eningen, hvilke to foreninger kom til at stå
som medudgivere, fra Den HielmstierneRosencrone'ske Stiftelse, Carlsberg-fondet og
Carlsen-Langes Legatstiftelse, således at
medlemmerne kunne modtage skriftet i ste
det for en årgang af Sønderjyske Årbøger.
Trods den korte frist, der var til rådighed,
blev det en fornem fødselsdagsgave, der
kunne overrækkes H. P. Hanssen d. 21.
febr. 1932. I det ydre var det et bogværk
fremstillet på uglittet papir i et format på
20 cm X 28 cm, beskåret, og med et sidetal
på 501 sider. For den tekniske fremstilling
stod Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S i Kø
benhavn. Som det i det ydre både med hen
syn til tryk og papir er et fornemt bogværk
og vel et af de smukkeste festskrifter, der
overhovedet er udkommet her i landet, så
ledes blev det også, hvad indholdet angår,
en samling værdifulde bidrag til belysning
af Sønderjyllands historie med hovedvægten
lagt på Nordslesvig i udlændighedsårene.
Ved at se ned over den efter forfattere al
fabetisk ordnede indholdsfortegnelse må det
ganske særligt have glædet fødselsdagsbar
net, at både læg og lærd, at gamle modstan
dere og venner fra før 1914 og fra afstem
ningstiden havde kunnet finde sammen til
en fælles hyldest, og at unge historikere var
med i denne. Den hilsen og hyldest, som
indleder bogen, er skrevet af dr. LaustenThomsen, som havde en sjælden evne til at
formulere dansk, så sproget fik marv og
ben. Lad os høre slutningslinierne i hans
hyldest: »I dag tolker de en hel befolknings
sindelag, dens tale og ønsker for H. P. Hans
sen. Han har måttet, han har villet, han har
kunnet gøre vor tids største gerning i vort
lands tjeneste.
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Hans værk vil gro i Danmarks historie,
hans navn og minde vil leve og æres, så
længe der er mennesker til, der taler dansk.
Kære H. P. Hanssen!
Sønderjyske Årbøger lægger i dag et fest
skrift i din hånd. Med det følger vor dybeste
ærbødighed, vor inderligste tak og hengi
venhed og vore ønsker om alt det gode, der
kan times et menneske«.
Festskriftet blev overrakt d. 22. febr. kl.
10 om formiddagen af en deputation bestå
ende af bestyrelserne for Skoleforeningen,
Sprogforeningen og Historisk Samfund for
Sønderjylland med amtslæge, dr. Mads Mi
chelsen, Åbenrå, som ordfører. Af Hejmdals
referat fremgår, at H. P. Hanssen fik over
rakt et i et pragtfuldt skindbind indbundet
eksemplar af festskriftet.
Økonomien havde ikke været helt i or
den ved udgivelsen, men på årsmødet d. 21.
maj 1933 oplystes, at Carlsberg-fondet post
festum havde givet et tilskud på 2000 kr.
til H. P. Hanssen-festskriftet, hvis trykning
i alt havde kostet 8889 kr., - omtrent halv
delen af, hvad det i dag koster at udgive en
af de små levnedsskildringer.

Landsarkivets oprettelse og
indsamling af arkivalier
Det på stiftelsesmødet d. 19. dec. 1922 ud
trykte håb om, at den planlagte oprettelse
af et arkivdepot i Åbenrå snarest ville re
sultere i en udvidelse til et sønderjysk lands
arkiv var lidt forhastet. Der skulle gå en
halv snes år, inden håbet gik i opfyldelse,
og i denne ventetid kom det til alvorlige
uoverensstemmelser inden for styrelsen om
landsarkivets placering.
Sagen om oprettelsen af et landsarkiv blev
for alvor taget frem igen af H. P. Hanssen
på årsmødet i Gram 1927, og samtidig
støttes tanken som andet steds omtalt af en
række sønderjysk interesserede, danske hi
storikere med professor Aage Friis i spidsen.
I den følgende tid omtales denne for det hi-

Museumsinspektør Hans Neu
mann. Med en kort afbrydelse
medlem af bestyrelsen 19401971. Udnævnt til æresmedlem
1971.

storiske arbejdes trivsel så vigtige sag ikke
i Historisk Samfunds protokol, men dette
må dog ikke forlede til at tro, at foreningen
og dens styrelse var uinteresseret i sagen snarere tværtimod.
Der herskede i styrelsen dyb uenighed
om landsarkivets placering. Idet der andet
steds (Arkiv 1972) vil blive berettet udfør
ligt om forhandlingerne omkring landsarki
vets oprettelse, skal her kun nævnes, at et
flertal inden for styrelsen nemlig H. P.

Hanssen, M. Mackeprang, P. Eliassen, Mads
Michelsen, Nis Nissen og Thade Petersen
ubetinget gik ind for placeringen i Åbenrå,
medens Hans Lund vanskeligt kunne tænke
sig sønderjysk historisk forskning »skønne
re hjemsted end i cisterciensernes gamle bo
lig« i Løgumkloster. Men da det for ham
var væsentligere at få et landsarkiv, og da
al for megen diskussion om stedet efter hans
opfattelse kunne forsinke tidspunktet for en
afgørelse, lagde han sit lod i vægtskålen for
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Åbenrå. Lausten-Thomsen mente, at stærke
grunde talte for, at landsarkivet placeredes i
det vestlige Sønderjylland, enten Tønder el
ler Løgumkloster, medens Claus Eskildsen
holdt på Tønder. Da styrelsen således ikke
var enig om landsarkivets placering, kom
mer henvendelsen til regering og rigsdag
udelukkende fra forretningsudvalget, som
blandt andet begrunder placeringen i Åben
rå med, at her er »Det sønderjydske Lands
bibliotek« beliggende - en begrundelse, som
årene fremover helt har frakendt sin værdi.
Derimod kan en mere uvildig eftertid jo al
deles ikke nære nogen tvivl om Åbenrås
centrale placering i landsdelen.
Der var personlige og økonomiske inter
esser indblandet i styrelsesmedlemmernes
stillingtagen til placeringen, og derfor var
det måske klogt nok, at drøftelserne herom
ikke fandt sted ved personlig konfrontation
på styrelsesmøder, men at man fik luft for
sine meninger ved skriftlig votering og ved
dagbladspolemik.
Men da beslutningen om landsarkivets
placering var taget, og da byggeriet var i
fuld gang, kunne styrelsen igen sluttet gå
ind for at støtte indsamling af arkivalier i
privateje til det nye arkiv. På et styrelses
møde d. 30. dec. 1932 vedtoges at sætte ind
samlingen i værk. Fra Videnskabernes Sel
skabs kommission til undersøgelse af de i
dansk privateje bevarede kilder til dansk hi
storie bevilgedes en understøttelse på 400 kr.
til lokalhistorikeren Thøste Thøstesen, Fæ
sted, til foreløbigt arbejde i Haderslev ve
steramt, og landsarkivets afleveringsjournal
viser, at Thøste Thøstesen i de følgende år
indtil sin død indsamlede et betydeligt an
tal sager, især gårdpapirer og udskiftnings
sager.
Man besluttede yderligere på styrelses
mødet, at i sognene i de andre egne af lands
delen skulle man søge tillidsmænd til at
hjælpe »ved indsamlingen«. I Sønderborg
amt skulle det ske under ledelse af Nis Nis
sen, Nørborg, i Åbenrå amt under ledelse af
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H. P. Hanssen, Mads Michelsen og Frode
Gribsvad, i Tønder amt skulle H. LaustenThomsen og Claus Eskildsen tage sig af sa
gens fremme, og i Haderslev østeramt skulle
Thade Petersen og »en han selv vælger« gå
i gang med udvælgelse af tillidsmænd. Inden
d. 15. marts skulle sekretæren indkræve
meddelelse om valget af sognetillidsmænd.
På styrelsesmødet i Skærbæk d. 21. maj
1933 blev det overladt til landsarkivar Fro
de Gribsvad at indgive beretning til Viden
skabernes Selskabs kommission vedrørende
organiseringen af indsamlingen af arkivali
erne i privat eje og i forbindelse dermed at
indsende et andragende underskrevet af for
manden om bevilling af yderligere midler til
dette arbejde. Disse ansøgninger medførte,
at foreningen efteråret 1933 fik midler stillet
til rådighed fra det Zeuthenske legat og fra
den Hielmstierne-Rosencrone'ske Stiftelse.
I indsamlingsarbejdet deltog senere bl. a.
viceskoleinspektør Werner Christiansen,
foreningens mangeårige styrelsesmedlem,
endvidere lærer J. Holdt, Rugbjerg, lærer
Chr. Maibøll, Jejsing, og kontrolassistent J.
Laursen, Bovrup. Selv om der ikke længere
fra foreningens side drives nogen egentlig
agitation med hensyn til aflevering af pri
vate arkivalier, kommer der stadig betyde
lige mængder til landsarkivet. Det er gået
ind i den sønderjyske befolknings bevidst
hed, at landsarkivet er dens arkiv, hvor fa
miliepapirer, der ofte betragtes som kleno
dier, grandesager og foreningsarkiver kan
opbevares og sikres for eftertiden.

Nye aktiviteter forsøges
På årsmødet i Haderslev d. 26. juni 1932
optog man en ny aktivitet på programmet,
idet man vedtog, at der d. 17. juli samme år
skulle arrangeres en udflugt til Brovold mel
lem Sønderborg og Augustenborg. Selve års
mødet i Haderslev 1932 afsluttedes med en
udflugt til Skamlingsbanken, hvor der blev
talt af dr. Lausten-Thomsen, redaktør Ernst

Christiansen, frk. Maren Sørensen og fru
Sievers, men kun få medlemmer deltog.
Om udflugten til Brovold kunne Thade
Petersen på årsmødet d. 21. maj 1933 i
Skærbæk oplyse, at den havde fået temme
lig god tilslutning, men nærmest fra om
egnen. »Selv om der godt ellers ved passen
de lejligheder kan være grund til at arrange
re slige udflugter til historisk mærkelige ste
der, har vi ment i år at skulle indskrænke os
til foredrag på mødestedet« (altså foredrag
på årsmødet). Det var ikke med den store
begejstring, hverken fra styrelsens eller med
lemmernes side, at den nye aktivitet blev
modtaget. Det var først fra omkring 1950,
at den helt store tilstrømning til de såkaldte
egnsvandringer kom, og at disse kom til at
udgøre en væsentlig bestanddel af forenin
gens folkelige virke - i de senere år dygtigt
ledet af foreningens næstformand, viceskole
inspektør Chr. Stenz.

Ny formand
I øvrigt skete der ikke de store begivenheder
inden for Historisk Samfund i 1930'eme.
Medlemstallet kulminerede i 1933 med 755
medlemmer for i løbet af de følgende tre år
at falde til 637 i 1937. Der kan vel nok gi
ves flere forklaringer herpå, men en af dem
er, at Thade Petersen, som havde trukket
hovedlæsset for foreningens oprettelse, var
ved at køre træt, og H. P. Hanssen, som al
drig havde blandet sig synderligt i forenin
gens dagligdag, og som havde så mange an
dre og vigtigere gøremål, var nu også mær
ket af alderen. Hans ønske om at træde til
bage fra formandsposten i 1928 var ikke
blevet imødekommet, men til årsmødet i
Rødding d. 24. maj 1936 forelå der medde
lelse om, at han, der på grund af sygdom
var forhindret i at være til stede, ønskede at
træde ud af styrelsen og dermed også ned
lægge hvervet som formand. I hans sted ind
valgtes i styrelsen pastor H. F. Petersen, se

nere Sattrup, og efter forslag fra den afgå
ende formand valgtes amtslæge, dr. H. Lau
sten-Thomsen til ny formand. LaustenThomsens første handling som formand var
at rette en smuk tak til den fraværende H.
P. Hanssen, hvori det bl. a. hed: »Vi ved, at
H. P. Hanssens arbejde hernede er historie,
men hans dåd er knyttet til historien, hvad
hans historiske arbejde er vidne om. Vi har
vist ham den ære at udsende det største og
smukkeste festskrift, der endnu er udsendt
i Danmark. Vi kan ikke udnævne ham til
vort æresmedlem, så blev æren vor, men vi
vil udnævne ham til æresformand med de
rettigheder, det medfører, men uden pligter«.
Imidlertid afgik H. P. Hanssen ved døden et
par dage senere, den 27. maj, men han nåede
dog at få viden om den hæder, foreningen
havde tiltænkt ham. Efter hans begravelse
fremsatte landsarkivar Frode Gribsvad for
slag om udgivelse af talerne herfra, og for
retningsudvalget godkendte forslaget d. 20.
juni. Dette blev det andet skrift, hvis udgi
velse Historisk Samfund medvirkede til, når
bortses fra de små skrifter, som Sønderjysk
Månedsskrift med mellemrum kunne udsen
de til abonnenterne.
Også på anden måde skete der noget i
1930'erne, idet student Viggo Petersen,
Øbening, senere lektor i Sønderborg, 1933
fik i opdrag at udarbejde et register til Søn
derjyske Årbøger. Dette arbejde betaltes til
at begynde med af Den Hielmstierne-Rosencrone'ske Stiftelse og var afsluttet med regi
sterets trykning i 1942. Registeret var da
ført frem til 1940 og blev til en anselig bog
på i alt 342 sider, hvis udgivelse kun kunne
gennemføres med understøttelser fra Staten,
den Hielmstieme-Rosencrone'ske Stiftelse,
H. V. Clausens og Johan Ottosens Minde
legat og Carlsen-Langes Legatstiftelse.
I sit forord til bogen siger Lausten-Thom
sen, at initiativet til udarbejdelsen af regi
stret kom fra H. P. Hanssen, og at det var
ham, der skaffede midlerne til arbejdet.
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Sekretærskifte
Ses der på regnskaberne fra denne tid, må
det i øvrigt siges, at der ikke var råd til de
store udskejelser. Medlemstallet var som tid
ligere nævnt vigende i midten af 1930'erne,
og kontingent-indtægten var tilsvarende
mindre. Man var derfor fra styrelsens side
meget interesseret i at opnå støtte fra stat
og kommune, men tilskuddene blev kun
små, og endnu i 1936 noterer Thade Petersen
resigneret i forhandlingsprotokollen, at Ha
derslev amtsråd vedblivende har nægtet at
yde tilskud.
I sit sidste og i sammenligning med tidlige
re meget udførlige referat af årsmødet d. 30.
maj 1937 oplyser Thade Petersen, at lektor
Adler Lund i tilknytning til beretningen
spurgte om Historisk Samfunds stilling til
oprettelse af et professorat i Sønderjyllands
historie. Det kan dog ikke af referatet ses,
hvilket svar der blev givet. Ved dette møde
skete der endvidere det, at Thade Petersen
efter mange års flittigt virke i Historisk
Samfunds tjeneste trådte tilbage som sekre
tær og afløstes af daværende adjunkt i Ha
derslev, dr. phil. Karl N. Bock som sekretær
og redaktionssekretær for Sønderjyske År
bøger. Som en anerkendelse og tak for store
fortjenester over for foreningen og lokalhi
storisk arbejde i øvrigt i landsdelen ud
nævntes han til æresmedlem.
Nye koste fejer som bekendt bedst, og der
blev i 1938 og 1939 afholdt en række mø
der i redaktions- og forretningsudvalg. Der
kom også mange sager, som styrelsen måtte
tage stilling til. For det første blev Dansk
historisk Fællesforening indbudt til at holde
sit årsmøde i Åbenrå i 1939, og man beslut
tede, at Historisk Samfunds årsmøde skulle
holdes i forbindelse hermed i dagene 19.-21.
maj. Det blev et godt møde med gode fore
drag af senere overarkivar, dr. phil. Holger
Hjelholt, amtslægerne Mads Michelsen og
H. Lausten-Thomsen, seminarielærer Claus
Eskildsen og DHF's formand, professor dr.
phil. Knud Fabricius. Navnlig må der være
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blevet lyttet til sidstnævntes udtalelser om
studiet af Sønderjyllands historie. Han imø
degik den kritik, som Claus Eskildsen i for
årshæftet af Sønderjyske Årbøger 1939 hav
de rettet mod de danske universiteter for
forsømmelse i vejledning af studiet af søn
derjysk historie set i sammenligning med
universiteterne i Kiel og Hamborg, men måt
te dog erkende, at der fra dansk side ikke
var gjort nok:
»Der burde skabes nye rammer for dette
arbejde, der ikke burde vedblive at være en
sideopgave. Som i Kiel burde man herhjem
me have et særligt institut til forskning af
Sønderjyllands historie i alle forskellige ret
ninger. Meget tyder på, sluttede han, at det
te ønske i en ikke alt for fjern fremtid vil
være en realitet, og alle vil arbejde for, at
det sker, thi studiet af Sønderjyllands histo
rie er en opgave af stor national betydning«.
Overvejelserne om disse nye rammer for stu
diet af sønderjysk historie gav ikke resultat
i første omgang, men i 1942 blev Troels
Fink lektor i sønderjysk historie ved Århus
Universitet.

Skrifter udgivne af Historisk Sam
fund for Sønderjylland påbegyndes
For det andet var spørgsmålet om udgivelse
af bøger som en særlig række ved siden af
Sønderjyske Årbøger dukket op igen. Den
senere rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald,
som altid nærede stor interesse for Historisk
Samfunds trivsel, havde allerede ved for
eningens oprettelse foreslået oprettelse af en
serie »Sønderjyske Samlinger«, hvori breve
og aktstykker, der ikke egnede sig for Søn
derjyske Årbøger, kunne publiceres, men
økonomien tillod ikke i de første mange år,
at man gik i lag med denne nye opgave. Bå
de Frode Gribsvad, Lausten-Thomsen og H.
P. Hanssen havde beskæftiget sig med tan
ken, men først på et styrelsesmøde den 12.
november 1938 og på et tidspunkt, hvor der
igen var en stigning i medlemstallet, tog

man mere realistisk tanken op om udsen
delsen af en »særrække«. Man drøftede på
dette møde udgivelsen af provst Erik Chri
stensens erindringer fra hans virksomhed i
Tønder, og vi hører her også for første gang
om udgivelsen af Tønder Bys Historie som
et dansk modstykke til Ludv. Andresens by
historie, der skulle udkomme i anledning af
byens 700-års jubilæum 1943. Provst Chri
stensens bog udsendtes 1939 som nr. 1 i se
rien »Skrifter, udgivne af Historisk Sam
fund for Sønderjylland«, og takket være
støtte kunne bogen udsendes gratis til alle
690 medlemmer. Og det skulle ikke vare
længe, inden nr. 2 i serien forelå i foråret
1941. Også denne bog kunne takket være
tilskud udsendes gratis til foreningens nu
696 medlemmer. Udgivelsen af skrifter var
ved at komme ind i en fast gænge. Flere var
planlagt eller under forberedelse, og mulig
hederne for udgivelse var bedre, efter at det
var lykkedes at opnå større tilskud.

Nye folk i styrelsen
En af hovedårsagerne hertil var vel nok, at
man fra myndigheders og anden side var
blevet klar over værdien af det historiske
arbejdes trivsel i grænselandet under besæt
telsen, men jævnsides hermed skete der på
næsten alle områder en aktivering af for
eningens arbejde. Inden for styrelsen skete
den ændring, at den unge museumsinspek
tør Hans Neumann, Haderslev, på årsmødet
i maj 1940 afløste amtslæge Mads Michel
sen på kassererposten. Indtil da havde selve
medlemsregnskabet og ekspeditionen af Søn
derjyske Årbøger være varetaget af Hejmdals bogholder J. Køcks, således at førelsen
af foreningens regnskab ikke havde krævet
den helt store arbejdsindsats. Men efter
Køcks død måtte den aldrende og stadig af
sin gerning optagne amtslæge Mads Michel
sen erkende, at kræfterne ikke slog til til
også at være kasserer for Historisk Sam

fund. Det siges, at han til tider for at skaf
fe balance i regnskabet, har suppleret ind
tægterne ved greb i egen tegnebog.
Neumann måtte straks i lag med at sæt
te skik på medlemsfortegnelsen, og da arki
var Johan Hvidtfeldt ved Karl N. Bocks ud
nævnelse til rektor i Nakskov den 1. juni
1941 overtog sekretærhvervet, kunne de i
forståelse med formanden foretage en om
lægning af ekspedition og regnskabsførelse.
Arbejdet herved blev mere omfattende både
for kasserer og sekretær, men man fik på
denne måde helt anderledes hold på den
voksende forenings økonomi og medlemstal.
Baggrunden for denne nyordning og
fremgang var blandt andet også, at den nye
sekretær straks på det første forretningsud
valgsmøde d. 21. juni 1941, der fandt sted i
Odense i forbindelse med Dansk historisk
Fællesforenings årsmøde der, havde peget på
medlemshvervning.
Teksten til en brochure blev godkendt, og
dennes udsendelse gav god virkning, idet
medlemstallet i de følgende år voksede med
gennemsnitligt 100 om året, således at det
første mål, medlem nr. 1000 passeredes
1944. Forretningsudvalget var i øvrigt meget
aktivt. Der holdtes møder, hvor foredrags
rækker og vejledende arkivkursus planlag
des, og iværksættelsen af disse arrangemen
ter krævede navnlig en stor indsats fra sek
retærens, arkivar Hvidtfeldts side. Det før
ste arkivkursus afholdtes på landsarkivet i
Åbenrå i dagene d. 5.-7. januar 1942 under
hans ledelse. Det havde samlet 11 deltagere
og skildres af formanden som meget vellyk
ket, og man omgås derfor inden for forret
ningsudvalget med planerne om et hjem
stavnskursus på en højskole, som imidlertid
på grund af tidernes ugunst måtte opgives.
I årene under besættelsen blev ved ek
semplarisk samarbejde inden for styrelsen og
med arkivar Johan Hvidtfeldt som initiativ
tager linierne stukket af for de aktiviteter,
som i de følgende år under mere rolige poli
tiske forhold kunne sættes i værk.
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Da Historisk Samfund for
Sønderjylland blev lavet om
AF JOHAN HVIDTFELDT

Rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt, Kø
benhavn, skriver om nye midler og mål, ide
er, der førte til nyt indhold i de gamle ram
mer i midten af halvtredserne.
I 1936 fulgte amtslæge, dr. Lausten-Thom
sen efter H. P. Hanssen som formand for
Historisk Samfund for Sønderjylland. Han
kom til at lede samfundets arbejde gennem
en lang række år, og der var i alle kredse
respekt for hans arbejde. Hans historiske in
teresse var stærk og ægte, hans viden bety
delig, og han havde en udmærket evne til i
skrift og tale at gøre fortiden levende. Ved
sin side som sekretær havde han fra 1946
den unge arkivar ved Landsarkivet i Åbenrå,
Peter Kr. Iversen, vestslesviger som LaustenThomsen. Han var historiker af uddannelse
med den videnskabelige skoling, som uni
versitetsuddannelsen giver, men samtidig
med en dyb forståelse af, at historie ikke
blot er et universitetsfag, men en virkelig
hed i et folks åndelige liv. Og det gjaldt må
ske nok i højere grad i grænselandet, hvor
fortidens begivenheder og forhold ligesom
har større betydning for den nutid, man le
ver i.
Hertil kom, at arkivar Iversen gennem sit
arbejde hurtigt fik en nær forbindelse til alle
de kredse og alle de personer, som havde in
teresse for landsdelens fortid. Samtidig var
han en mand med organisatorisk talent, en
betydelig arbejdskraft, men først og frem
mest en ideernes mand med evne til at gøre
sine ideer til virkelighed. Fra den første dag
fik han stor betydning for det historiske ar
bejde i Sønderjylland og for Historisk Sam
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fund for Sønderjyllands virksomhed. De for
andringer, der her skal berettes om, var på
en måde et resultat af et mærkeligt samspil
og modspil mellem de to mænd, som hver
på sin måde har betydet så meget i det hi
storiske arbejde i Sønderjylland.
Efter krigen og det tyske sammenbrud var
der på ny kommet gang i det historiske ar
bejde i Slesvig-Holsten. Til 2. hæfte af Søn
derjyske Årbøger 1953 udarbejdede P. Kr.
Iversen en oversigt over afhandlinger om
sønderjysk historie i tyske tidsskrifter 19451952. Denne oversigt var vel medvirkende
til, at man inden for Historisk Samfunds
styrelse tog spørgsmålet om dansk historisk
arbejde i Sønderjylland op til overvejelse og
drøftelse. Det betyder ikke, at der ikke alle
rede i nogen tid havde været tanker om, at
man måske burde gå nye veje.
Allerede før krigen havde der været tale
om at oprette et historisk institut for søn
derjysk historie ved Århus Universitet, og
disse planer var aldrig helt opgivet. Der var
i Historisk Samfunds styrelse dem, der men
te, at et sådant institut skulle være i Søn
derjylland, vel nærmest i Åbenrå, hvor
Landsarkivet var.
Et andet problem, man arbejdede med, var
Sønderjysk Månedsskrift, som man ønskede
udvidet, så der kunne blive mulighed for at
skabe et tidsskrift, der kunne komme ud til
en videre kreds og spille en større rolle i det
historiske kulturarbejde.
Allerede under krigen havde man søgt at
øge antallet af tillidsmænd rundt om i sog
nene og i højere grad at få dem draget ind i
arbejdet. Der var i tidens løb blevet gjort

Rigsarkivar ]ohan Hvidtfeldt. Medlem af styrelsen siden 1941, sekretær
1941-1946.

forsøg på ved hjælp af tillidsmændene at få
det historiske arbejde rundt om aktiviseret
gennem studiekredse, udvalg om lokalhisto
riske værker m.m. Resultaterne heraf var
dog yderst beskedne. Det var klart, at skulle
ønsket om at øge Historisk Samfunds folke
lige virke ude i landsdelen blive til virkelig
hed, måtte man gå nye veje.
Formanden var stærkt optaget af proble
merne omkring det historiske arbejde i Søn
derjylland. Før styrelsesmødet den 30. no

vember 1953 udarbejdede han en fortrolig
redegørelse »Studie af Sønderjyllands Hi
storie«, hvor han begyndte med en kort re
degørelse for Claus Eskildsens artikel i Søn
derjyske Årbøger 1939 om studiet af sønder
jysk historie ved tyske og danske universite
ter. Han kom også ind på Troels Finks over
sigt fra 1941 over slesvig-holstenske bidrag
til Sønderjyllands historie. Han fandt det ri
meligt atter at rejse spørgsmålet, »om der
forsømmes noget, om der foreligger noget,
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som universiteterne og den ungdom, de har
uddannet, kan og bør rette«. Det var Iver
sens nye oversigt, »der giver den øjeblikke
lige grund til at spørge, at søge svaret og
drage slutningerne af det.« Han gennemgik
i korte træk det historiske arbejde i Dan
mark: »Sammenfatter vi, hvad vore histo
riske faglærde har ydet i de sidste 15 år, bli
ver det yderst småt«. Han mente, der var al
grund »til at sige til unge danske historike
re, at Sønderjylland har brug for deres ar
bejde, og til vore universiteter, at det må
være en af deres nærliggende opgaver at
vække deres elevers interesse for sønderjysk
historie«.

Sønderjysk Månedsskrift for dårligt
På Historisk Samfunds styrelsesmøde den
30. november 1953 blev Sønderjysk Må
nedsskrifts forhold indgående drøftet. For
manden mente, at der burde ske en program
ændring. »Indholdet er blevet mere tilfæl
digt, og månedsskriftet bringer i nogen grad
affaldet fra Sønderjyske Årbøger. Stoffet bør
være mere selvstændigt og mere aktuelt«.
Johan Hvidtfeldt udtalte, at Månedsskriftet
burde lægges op i et højere plan, og at om
fanget (16 sider) burde udvides til omved
det dobbelte. Abonnementsprisen skulle for
højes, og der skulle betales honorarer. Ar
bejdet måtte intensiveres på forskellig måde.
P. Kr. Iversen nævnte muligheden af et sam
arbejde med Sprogforeningen om udgivelse
af et kulturelt sønderjysk tidsskrift. Der blev
ført en meget omfattende diskussion om
denne sag, og de fleste af styrelsens med
lemmer var velvillige over for tanken om en
dybtgående reform af månedsskriftet. Man
blev enig om, at der skulle udformes et ar
bejdsprogram.
Efter denne diskussion indledte forman
den en drøftelse om dansk og tysk indsats i
arbejdet med sønderjysk historie. Herunder
var man inde på spørgsmålet om et sønder
jysk historisk institut. Det var også vigtigt,
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om der kunne stilles bestemte opgaver, som
det ville være lettere at få tilskud til. Dis
kussionen mundede ikke ud i nogen vedta
gelse eller konklusion, men der skulle senere
finde en samlet drøftelse sted af hele proble
met.

De nye linjer for Historisk Samfund
afstikkes
Der kom til at gå et helt år, inden dette
skete. På styrelsesmødet i maj var en del af
medlemmerne forhindret i at møde, og det
blev først på styrelsesmødet den 28. novem
ber, at den store drøftelse fandt sted. I den
mellemliggende tid blev de mange proble
mer dog diskuteret mellem de enkelte sty
relsesmedlemmer. Også udforskningen af
sønderjysk historie spillede en rolle under
disse diskussioner. Man var inde på den
tanke, at der ligefrem skulle udarbejdes »et
videnskabeligt forskningsprogram«, og der
efter skulle man med professor Troels Fink
og nogle af professorerne i København
drøfte muligheden af at få dette - eller dele
deraf - gjort til virkelighed. Det sønderjy
ske historiske institut og dets placering var
på ny inde i overvejelserne.
Det var helt klart, at det måtte blive sek
retæren, der blev den drivende kraft i ar
bejdet med reformplanerne. Fra sommeren
1954 arbejdede han hermed, og han drøftede
sine ideer med de medlemmer inden for sty
relsen, som var interesseret i den nye ord
ning, især Hans Neumann, Knud Fanø og
Johan Hvidtfeldt. Den 15. november var han
færdig med sit »Forslag angående aktivering
af Historisk Samfunds arbejde«. I indlednin
gen hertil hed det: »Jeg har spurgt mig selv,
om Historisk Samfund for Sønderjylland
ved en omlægning af arbejdet kunne yde sit
bidrag til, at det historiske arbejde i grænse
landet i dets forskellige afskygninger kunne
intensiveres og fremmes. Det er min opfat
telse, at forinden vi retter anker mod andre
og stiller krav om større understøttelser til
studiet af sønderjysk historie, må vi først

gribe os i vor egen barm og undersøge, om
Historisk Samfund ikke både ved en samling
af kræfterne og en opdeling af opgaverne
kunne yde mere, end vi hidtil har gjort«.
I forslaget fastslog han, at Historisk Sam
funds arbejde også fremover måtte have et
tredobbelt sigte: 1. Det folkelige historiske
arbejde, 2. det lokalhistoriske og 3. det vi
denskabelige arbejde. P. Kr. Iversen foreslog,
at det folkelige historiske arbejde blev lagt
ud i fem amtskredse, og at der blev oprettet
amtsudvalg - heraf ét i Sydslesvig - som
skulle være på 3-5 medlemmer og skulle
lede og tilrettelægge arbejdet, der især skul
le bestå i foredrag, udflugter og byvandrin
ger, udarbejdelse af hjemstavnsbøger, opret
telse af arbejdsgrupper og lokalsamlinger,
hvervning af nye medlemmer. Amtsudvalge
ne skulle stå for udpegning af tillidsmændene. Sønderjysk Månedsskrift måtte udvides
efter de retningslinier, som var blevet drøf
tet på novembermødet 1953. Foruden de to
redaktionsudvalg for Sønderjyske Årbøger
og Sønderjysk Månedsskrift skulle der op
rettes et tredie redaktionsudvalg, for skrift
rækken. Dette udvalg skulle tage sig af sam
fundets mere videnskabeligt betonede arbej
de, om muligt i samarbejde med et sønder
jysk historisk institut ved Århus Universitet
eller på Sandbjerg, som var overgået til uni
versitetet.

En opgave til hver enkelt
Sekretæren understregede - som forman
den også tidligere havde gjort - at arbejdet
med udgivelse af kilder måtte tages op med
større kraft, da det var svært for mange at
læse de tyske kilder, skrevet med den gamle
skrift. Dette udvalg skulle også søge oprettet
arbejdsgrupper, f.eks. bestående af kirke- og
skolehistorikere, landbrugshistorikere eller
personalhistorikere. I øvrigt kunne der i og
uden for styrelsen nedsættes andre arbejds
udvalg, f.eks. et lokalhistorisk udvalg, et
museumsudvalg og et bibliografisk udvalg.

En hovedidé i sekretærens forslag var, at
alle medlemmer af styrelsen skulle have én
eller flere bestemte opgaver. Styrelsen skulle
derfor bestå af medlemmerne af forretnings
udvalget og af de tre redaktionsudvalg. Dis
se skulle vælges på årsmødet. Hertil kom de
fem amtsformænd. Endelig blev det foreslå
et, at der skulle nedsættes et snævrere ud
valg til at forberede de nye love for Histo
risk Samfund og for amtskredsene. Dette
skulle arbejde så hurtigt, at forslagene om
lovene kunne behandles på et ekstraordinært
styrelsesmøde i løbet af vinteren, så de kun
ne gennemføres på årsmødet i maj.

Ny formålsparagraf
På styrelsesmødet den 28. november 1954
forelagde sekretæren sit forslag. Han under
stregede betydningen af det folkelige arbej
de og henviste her til det dygtige arbejde,
der blev udført i Sydslesvig, bl.a. inden for
de såkaldte »Arbeitsgemeinschaften«. Amts
udvalgene måtte søge at vække den histori
ske interesse ude i befolkningen på mange
forskellige måder, også ved arrangementer
af mere underholdende karakter.
Formanden havde allerede under drøftel
ser med sekretæren forud for mødet givet
udtryk for en vis betænkelighed ved forsla
get. Blandt andet mente han, at styrelsen
ville blive for stor. Denne indvending førte
han frem på styrelsesmødet. Der kom også
enkelte andre kritiske bemærkninger, men
styrelsen billigede, at der blev nedsat et
snævrere arbejdsudvalg til at arbejde videre
med sagen. Det kom til at bestå af forman
den, sekretæren, Johan Hvidtfeldt, Knud Fa
nø og Hans Neumann.
Udvalget mødtes allerede dagen efter. Der
blev her formuleret et udkast til formåls
paragraffen i de nye love, og man drøftede
amtskredsinddelingen og styrelsens sam
mensætning. Formanden udtrykte på ny be
tænkelighed ved forslaget, »mens de øvrige
udvalgsmedlemmer mente, at ændringen vil-
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le betyde en aktivering af foreningens ar
bejde«.

Formandens betænkeligheder
Det næste udvalgsmøde blev afholdt den
30. december. Formanden ønskede, at amtsudvalgsformændene ikke skulle være med
lem af styrelsen. Formanden stod ene med
denne opfattelse. Han mente desuden, at de
medlemmer, der blev valgt på årsmødet, ik
ke skulle vælges til specielle hverv. Man
enedes om et kompromis, således at mindst
seks medlemmer skulle vælges på årsmødet,
og arbejdet i udvalgene skulle fordeles mel
lem dem. Nærmere retningslinier skulle ned
fældes i udførelsesbestemmelser. Sekretæren
havde udarbejdet udkast til vedtægter for
amtskredsene. Nyt møde og styrelsesmøde
skulle afholdes 6. marts.
Formandens betænkeligheder ved forsla
get var ikke fjernet ved det indgåede kom
promis. Han lagde ikke skjul på dette over
for sekretæren, men som P. Kr. Iversen
skrev den 1. marts: »Jeg synes, at arbejdet
nu er så vidt fremskredent, at vi ikke godt
kan vende om«. Der er ingen tvivl om, at de
øvrige medlemmer af udvalget var enig med
sekretæren. Da det på ny mødtes til et kort
møde den 6. marts, gav formanden atter ud
tryk for sine betænkeligheder, men ville dog
ikke »stikke en kæp i hjulet«. Ved styrelses
mødet umiddelbart efter sagde han da også,
at han principielt foretrak den gamle ord
ning, men hvis styrelsen vedtog, at forsla
gene skulle forelægges på årsmødet, »ville
han på loyal måde gøre dette, dog uden at
anbefale dem«.
Der blev foretaget enkelte ændringer af
redaktionel karakter i lovudkast og vedtæg
ter, og de af sekretæren udarbejdede udførel
sesbestemmelser blev gennemgået og god
kendt. Det hed heri bl.a., at amtskredsene
ikke måtte opkræve kontingent eller mod
tage offentlig støtte, og at det skulle tilstræ
bes, at der blev betalt honorarer for bidrag
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til Sønderjysk Månedsskrift. De specielle ud
valg for hele landsdelen nævnes også her,
og det blev fastslået, at der ved valget af
styrelsesmedlemmer skulle tages hensyn til,
»at de foreslåede er i besiddelse af kvalifika
tioner, som gør dem egnede til at bestride de
hverv, som de måtte være forudset til at va
retage inden for udvalgene«. Der blev fore
taget afstemning, om forslaget skulle fore
lægges på årsmødet. Der var 6 stemmer for,
2 imod. Hvis forslaget blev vedtaget, skulle
samtlige styrelsesmedlemmer nedlægge deres
hverv, og en ny styrelse foreslåes. Som nye
medlemmer skulle optages : Olav Christensen
og Troels Fink. Det var meningen, at tre af
de siddende styrelsesmedlemmer skulle være
amtsformænd; desuden skulle der her væl
ges to nye medlemmer: Cornelius Schmidt
og P. Clausen.
Formanden kunne stadig ikke overvinde
sin uvilje mod forslaget. Han ville godt være
formand endnu ét år, hvis omdannelsen blev
udskudt. P. Kr. Iversen kunne hertil kun be
mærke, at der her var en klar styrelsesbe
slutning. De medlemmer af styrelsen, som
han drøftede sagen med, var enige om, at
styrelsesbeslutningen måtte stå fast. Men
Iversen var ved at komme i tvivl. Den 30.
april skrev han: »Jeg er lidt i vildrede med
mig selv. Jeg har ondt af det for L. Th., og
jeg vil nødig være med til at gennemføre no
get nu på det sidste, som vil bringe ham
sorg. På den anden side er jeg jo også ud
mærket klar over, at det lokalhistoriske ar
bejde hernede ikke må lide under og hæm
mes af veneration for en enkelt mand. Han
er blevet gammel nu«.

Et utal af nye aktiviteter
Søndag den 22. maj 1955 afholdt Histo
risk Samfund for Sønderjylland sit årsmøde
i Gram. De forskellige forslag blev her fore
lagt, og der fandt nogen drøftelse sted. Der
efter blev de vedtaget. Kun én stemte imod formanden. Også forslagene om medlemmer

af styrelsen blev vedtaget. Dr. LaustenThomsen fortsatte som formand.
I den følgende tid blev de forskellige re
former ført ud i livet. Flere af de almindelige
udvalg, f. eks. det kirkehistoriske, blev op
rettet. Der blev sat ind med en ny kampagne
for at hverve medlemmer, og en fortegnelse
over medlemmer blev trykt, så tillidsmænd
og amtsudvalg vidste, hvem der ude i sog
nene var medlemmer. I december 1955 blev
der udsendt ledetråd for tillidsmændene. Det
vigtigste var at få de nye amtsudvalg til at
virke. Den 26. april 1957 blev den sidste
amtskreds, Sønderborg, oprettet, og dermed
var den ydre omlægning af samfundets vir
ke afsluttet.

Ny formand
Dr. Lausten-Thomsen havde taget mod
genvalg for endnu ét år. Men det var klart,
at på årsmødet 1956 ville han træde tilbage.
Der var en del underhåndsforhandlinger om,
hvem der skulle være hans efterfølger. Flere
var på tale, men enten ville de ikke, eller
der kunne ikke skabes enighed om deres
kandidatur. Drøftelserne endte med, at Lau
sten-Thomsen anmodede P. Kr. Iversen om
at overtage formandsposten. Efter pression
også fra andre medlemmer af styrelsen ind
vilgede Iversen heri. På årsmødet meddelte
Lausten-Thomsen sin beslutning om at træ
de tilbage. Han blev hyldet af Hans Lund
for sin store og mangeårige indsats: »Vi ved
alle, hvor meget Historisk Samfund skylder
Dem«. Hans Lund foreslog, at LaustenThomsen blev æresmedlem. Forsamlingen
rejste sig og hyldede formanden med kraf
tigt bifald. Efter årsmødet konstituerede sty
relsen sig med Peter Kr. Iversen som for
mand.
Peter Kr. Iversen havde i årene siden
1946 udført et stort arbejde som sekretær
for Historisk Samfund. Det var ham, der

idémæssigt og arbejdsmæssigt var den le
dende i det store reformarbejde. Og det viste
sig hurtigt, at hans ideer havde været rig
tige. Historisk Samfund kom ind i en rig
udvikling. Sønderjyske Årbøger fik i 1957
et nyt udseende, og en ny værdifuld rubrik,
Noter og Nyt, blev indført. De reformer,
der var drøftet og planlagt for Sønderjysk
Månedsskrift allerede i 1953, blev ført ud i
livet fra 1958. Omfanget blev forøget med
50 pct., udseendet blev fornyet, og indhol
det fik et bredere sigte. Det ene bind efter
det andet i skriftrækken kunne sendes ud.
Og rundt om i amtskredsene begyndte et
nyt, mere intensivt historisk arbejde. Med
lemstallet steg hurtigt. 1 1955 havde det væ
ret på 1100, og allerede i 1958 var det ste
get til 1700. Alene i Haderslev amt var det
i løbet af IV2 år forøget med 40 pct.

Lykkelige inspirationer
Det var rigtigt, at vi i 1955 gennemførte
reformen, at vi lavede Historisk Samfund
om. Det var Peter Kr. Iversens ideer, vi
gjorde til virkelighed. Det var rigtigt, at det
var ham, der som formand kom til - mere
end nogen anden — at omsætte disse ideer
til fysisk virkelighed. For den, der har ideer,
er det altid det mest spændende af alt at se,
hvordan den virkelighed er, som svarer til
det, man engang har oplevet i fantasiens ver
den. Vi, der har fulgt disse ideers tilblivelse
fra de første vage tanker, måske fremsat un
der samtaler og uformelle drøftelser, til klart
formulerede forslag, vi har kunnet glæde os
over, at idé og virkelighed her ligger hinan
den så nær.
Johan Hvidtfeldt

Udarbejdet på grundlag af mødereferater
m.m. og af korrespondence i RA. Privatar
kiv nr. 5667. fohan Hvidtfeldt. 00. Historisk
Samfund for Sønderjylland.
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Historisk Samfunds publikationer
AF TROELS FINK

Generalkonsul, professor, dr. phil. Troels
Fink, vurderer resultatet af det arbejde, der
udføres inden for Historisk Samfund.
Da Historisk Samfund for Sønderjylland
blev oprettet i 1922, kunne det som en arv
overtage Sønderjyske Aarbøger. Dette tids
skrift havde skiftende redaktionsudvalg sør
get for fra 1889 til 1914. Bag Sønderjyske
Aarbøger stod en kreds af københavnske hi
storikere og nogle sønderjyske foregangs
mænd, hvoriblandt H. P. Hanssen var den
dygtigste og mest produktive. Formålet var
at give Sønderjylland et organ, der kunne
levendegøre traditionen og fremdrage og be
handle aktuelt materiale af interesse for den
danske befolkning i dens kamp mod germaniseringsbestræbelserne.
Navne som A. D. Jørgensen, M. Mackeprang, H. V. Clausen og Aage Friis er for
uden H. P. Hanssens uløseligt knyttet til den
lysende indsats, som rækken af Sønderjyske
Aarbøger indtil 1914 repræsenterer. Da van
dene faldt til ro efter de stormfulde år 191820, havde vel H. P. Hanssen den nærmeste
hævd på Sønderjyske Aarbøger. Han havde
fra 1889 været en af udgiverne og han kun
ne nu i 1922 som formand for Historisk
Samfund være med til at videreføre Sønder
jyske Aarbøger. Det kunne nu ske under
langt lettere vilkår. Med en forening i ryg
gen vandt årbøgerne et langt fastere grund
lag end før, og samtidig kunne som en na
turlig ting redaktionens tyngdepunkt for
lægges til Sønderjylland selv.
Sammenligner man rækken fra før 1914
med rækken fra tiden efter 1922, kan man
konstatere, at årbøgerne til en vis grad skif
tede karakter derved, at det politisk aktuelle
stof gled lidt mere i baggrunden; ønsket om
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at bringe samtidshistorisk stof blev i modi
ficeret skikkelse opretholdt i årene fra 192233, idet der blev givet årlige oversigter med
oplysninger om den nationalpolitiske udvik
ling samt notater om økonomiske og kultu
relle forhold, men disse oversigter, der byg
gede på aviserne, havde kun begrænset vær
di; Sønderjyske Aarbøger blev i stigende
grad et rent historisk tidsskrift for Sønder
jylland.
Bind er fulgt på bind; når man tæller helt
fra 1889 er det blevet en statelig række på
75 med et imponerende alsidigt indhold; det
er rent ud sagt svært at holde overblik over
indholdet, men måske bliver det en dag sat
på bånd, så det kan tappes af EDB-maskiner.
Fra 1946 har landsarkivar P. Kr. Iversen væ
ret medlem af redaktionen, og siden 1955
har rektor Knud Fanø båret hovedbyrden i
redaktionsudvalget. Sammen med andre
medlemmer i dette udvalg har de skabt et
sjældent lødigt tidsskrift. Redaktionen kan
føle stolthed over, at intet historisk tidsskrift
i Danmark har flere abonnenter. Med et op
lag på ca. 3000 er Sønderjyske Aarbøger
størst i landet.
Aarbøgerne er flagskibet i Historisk Sam
funds flåde; den har efterhånden fået en
række andre enheder i sit kølvand og Histo
risk Samfunds publikationsvirksomhed har
nået et omfang, som ingen kunne drømme
om hverken i 1889 eller i 1922.
Det første nye initiativ var Sønderjysk
Månedsskrift, der kom til i 1924. Initiativ
tagerne var amtslæge dr. Lausten Thomsen
og seminarielærer Claus Eskildsen begge fra
Tønder. Det var vestkysten, der hermed kom
stærkere til orde; dermed skal ikke siges, at
Sønderjysk Månedsskrift nogen sinde har
forsømt østkysten, men det forhold, at beg-

Generalkonsul, professor, dr. phil. Troels
Fink. Medlem af styrelsen 1955-1971.
Formand 1966-1971. Udnævnt til æres
medlem 1971. Foto: 15. august 1971 ved
møde på Folkehjem, Åbenrå, i anledning
af opløsningen af Danske Samfund.

ge udgivere boede i Tønder, gav en god
modvægt til den overvægt, som de folke
rigere østlige egne, hvor Aarbøgernes redak
tionelle tyngdepunkt lå, ellers let kunne få.
Sønderjysk Månedsskrift rummer stort
og småt, vægtige artikler og lette glimt mel
lem hinanden; i de første år efter 1920 blev
de nye forhold og problemer, der fulgte med
genforeningen, indgående behandlet, men se
nere sørgede man for at aktuelt, historisk og
folkloristisk stof blev ligeligt blandet, og det
giver et særdeles broget billede.
I 1946 blev de to grundlæggere afløst i
redaktionen af museumsinspektør H. Neu
mann og P. Kr. Iversen; senere overtog
overlærer W. Christiansen og viceskolein
spektør Chr. Stenz redaktionen, og i 1963
blev den suppleret med fru Inger Bjørn
Svensson. Det gælder for begge tidsskrifter,
at den redaktionelle kontinuitet i vid ud
strækning har kunnet bevares. Under den

nuværende redaktion har månedsskriftet væ
ret inde i en rivende udvikling. De langt me
re omfattende kontakter med Sydslesvig,
som opstod efter 1945, afspejler sig i mere
stof fra denne del af Sønderjylland; måneds
skriftet kan med stadig bedre ret kalde sig
»sønderjysk«. I 1971 kunne man gå til en
udvidelse, idet månedsskriftet overtog en
del af de opgaver, som Vilh. la Cours
»Grænsevagten« havde løst gennem mere
end 50 år. En grænselandsdagbog er fra da
af blevet et fast element i hvert nummer.
Abonnenttallet er vokset, men desværre
langt fra nok til at opveje de stærkt øgede
omkostninger.
Der er i de senere årtier øst af Sønderjyl
lands rige historiske stof som aldrig før. Det
viste sig, at årbøger og månedsskrift ikke
kunne rumme alt, og i 1939 begyndte en
særlig række med den tunge titel: »Skrifter
udgivet af Historisk Samfund for Sønderjyl-
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land«. Det første bind var erindringer af
provsten i Tønder Erik Christensen med tit
len »Fra min virksomhed i Tønder«. For al
vor fik denne skriftrække luft under vinger
ne et par år efter afslutningen af den anden
verdenskrig. Skriftrækken har nu nået nr.
43 ; og alt tyder på en god fortsættelse i de
kommende år.
Dermed er publikationsvirksomheden dog
ikke udtømt. Foranlediget af 100-året for
begivenhederne i 1864 kom i 1964 »Sønderjylland-Historisk Billedbog. Tiden indtil
1864« ved Jørgen Paulsen og Poul Kürstein,
et pragtværk og tillige en introduktion til
Sønderjyllands historie for den moderne, billedorienterede læser. 1 1970 kom i anledning
af 50-årsdagen for genforeningen i 1920 en
tilsvarende billedbog »Nordslesvig 1920-70.
Historisk Billedbog« ved Ole Bech og Eskild
Bram; en omfattende billedberetning om 50
års udvikling under dansk styre. På ryggen
af denne bog står tre stjerner; det tilkende
giver, at der mangler et bind II om Søn
derjylland 1864-1920 og et bind IV om
Sydslesvig 1920-70; engang kommer vel
også disse bind.
Blandt publikationerne er der grund til at
nævne »Provst Johannes Pistorius Brevsam
ling 1541-1605«, udgivet af pastor A. An
dersen. Brevsamlingen er en fremragende
kilde for tidens kirkehistorie og kulturhisto
rie fortrinsvis i Ejdersted, hvor Pistorius
var præst; her skal særlig fremhæves udgi
velsesformen, bogen er kommet i xeroxkopi
på grundlag af det minutiøst nøjagtige ma
nuskript, som pastor A. Andersen selv har
maskinskrevet. Det er en økonomisk over
kommelig publikationsmåde for kildeskrif
ter, der kun efterspørges af en mindre kreds,
og man kan håbe, at der hermed er påbe
gyndt en ny kildepublikationsrække.
Endelig er der serien »Sønderjyske Lev
nedsløb«. Til at begynde med blev den bare
kaldt »den lille serie«, men da det i praksis
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viste sig, at hvert bind samlede sig om én
person, og der efterhånden var en hel ræk
ke, blev serien i en temmelig voksen alder
døbt med navnet »Sønderjysk Levnedsløb«.
Den omfatter i skrivende stund 13 bind, en
perlerad af biografier, som på en nem og al
sidig måde åbner porten til Sønderjyllands
nyere historie.
De 13 hidtil udkomne bind spænder i tid
fra slutningen af det 18. århundrede til vor
egen tid, og mange forskellige miljøer kom
mer til deres ret. Til den »lille« serie stilles
de samme kvalitetskrav som til den »store«,
blot ligger tyngdepunktet mere på den folke
lige side i den lille serie og mere på den vi
denskabelige side i den store serie. Historisk
Samfund er både folkeligt og videnskabeligt
forpligtet i sin stræben for at bidrage til søn
derjydernes selvforståelse og til andres for
ståelse af dem; kun ved historiens hjælp kan
en befolkning forstå sig selv, for sønderjy
derne betyder det accept af den inderlige til
knytning til det danske folk på den ene side
og åbenhed over for den tyske mod- og
medpart på den anden side; også den tyske
part må man prøve at forstå inde fra, hvis
man skal få den rette forståelse af sig selv.
Historisk Samfund kan stadig vedkende
sig nogle ord, der blev benyttet i det opråb,
hvormed det præsenterede sig for offentlig
heden i 1922. Bestyrelsen lovede at ville gø
re landet mere levende for dets beboere, men
dertil havde den brug for »mange årvågne
øjne til at opdage, hvad der kan tale om
fædrenes liv, mange skarpe blikke til at
granske, hvad minderne har at fortælle,
mange flinke og føjelige penne og munde til
at fortælle, hvad granskeren finder - og ik
ke mindst mange villige øren til at høre for
tællingen«. Det er gennem de sidste 50 år
lykkedes at virkeliggøre dette program i et
omfang, som initiativtagerne næppe havde
turdet håbe på; man må kun ønske, at ar
bejdet kan fortsætte ad disse linjer.

Historiske Samlinger for Sønderjylland
AF PETER KR. IVERSEN
En af nydannelserne inden for det historiske
arbejde i landsdelen er de »Historiske Sam
linger for Sønderjylland«. Landsarkivar Pe
ter Kr. Iversen, der har fået ideen til samlin
gerne, og som har udført et stort arbejde for
ideens realisering, skriver om oprettelsen, de
nåede resultater og fremtiden.
Historiske Samlinger er et barn af Historisk
Samfund for Sønderjylland. Af årsberetnin
gerne ses, at der allerede i slutningen af
1950'erne lidt spredt og tilfældigt er foreta
get indsamling af billeder og traditionsstof
m.v. Men det var først i vinteren 1959-60,
at tanken om oprettelse af en sønderjysk
studiesamling i forbindelse med restaurerin
gen af Sønderborg slot og dettes fremtidige
anvendelse tog fastere form. Et arbejdsud
valg inden for Historisk Samfunds styrelse
suppleret med formanden for de nationale
foreningers
samarbejdsudvalg, gårdejer
Hans Andersen, Kongsbjerg, og formanden
for Historisk Samfund for Als og Sundeved,
landsretssagfører Bent Miang, Sønderborg,
udarbejdede en redegørelse for de opgaver,
der var tiltænkt en sådan studiesamling, og
som derefter med styrelsens anbefaling blev
fremsendt til formanden for det af boligmi
nisteriet nedsatte udvalg vedrørende Sønder
borg slot, rigsantikvar, professor, dr. phil.
Johs. Brøndsted. Blandt de opgaver, der pe
gedes på, var indsamling af traditionsstof
fra fremmedherredømmets tid, fra genfore
ningsårene og besættelsestiden, af billeder af
personer, begivenheder, bygninger, veje,
gader og landskaber, optagelser af fremtræ
dende kvinders og mænds stemmer på bånd
samt registrering af aviser og pjecer, især
med henblik på de nationalpolitiske forhold.
På Historisk Samfunds årsmøde den 29.

maj 1960 omtalte formanden sagen og un
derstregede, at det hastede med iværksættel
sen af planerne. »År for år svinder det ind
i rækken af de gamle, små og store »førere«
fra fremmedherredømmets tid, derfor må vi
snarest i gang med indsamlingsarbejdet på
en mere effektiv måde, end tilfældet hidtil
har været«. Og han oplyste, at man havde
fået en bevilling fra tipsmidlerne på 2500
kr. til anskaffelse af en båndoptager, så at
indsamlingen af traditionsstof kunne påbe
gyndes. Båndoptager og bånd blev foreløbig
placeret på landarkivet, men det var menin
gen at overføre den og det kommende stem
mearkiv til den forventede studiesamling på
Sønderborg slot.
Men udviklingen kom til at gå i en anden
retning. Boligministeriets store udvalg ved
rørende restaureringen af Sønderborg slot,
der afgav betænkning i marts 1961, kunne
trods al sympati over for tanken om opret
telsen af en sønderjysk studiesamling ikke
indstille, at den fik sit hjemsted på Sønder
borg slot; men Agnete Vøhtz, departements
chef i undervisningsministeriet, der den
gang var arkivvæsenets ressortministerium,
gjorde under drøftelserne opmærksom på,
at studiesamlingen efter hendes opfattelse
naturligt måtte placeres på landsarkivet i
Åbenrå.

Udvalgsbetænkning om
Lokalhistorisk Samling
Allerede forinden, i efteråret 1960, havde
Historisk Samfunds styrelse imidlertid be
sluttet at aktivere arbejdet med indsamlingen
af traditionsstoffet, idet førstelærer Jens Kri
stensen, Hovslund, senere Genner, sammen
med arkivar H. H. Worsøe påbegyndte ind-
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samlingen af traditionsstof i Østerløgum
sogn og i Åbenrå, samtidig med at grunden
til en billedsamling på landsarkivet blev lagt.
Et samarbejde med lektor Karl Clausen, da
København, senere Århus, blev også skabt
om indsamling af remser, viser og sange, et
samarbejde, der har været opretholdt gen
nem alle årene siden da.
Efter forskellige overvejelser inden for
styrelsen nedsattes foråret 1961 et udvalg
til at arbejde videre med de tanker om en
sønderjysk studiesamling, som havde været
fremført over for det boligministerielle ud
valg. Dette udvalg, der fik følgende sam
mensætning: Troels Fink (formand), Johan
Hvidtfeldt, Hans Neumann, Olav Christen
sen, Peter Kr. Iversen, Hans Andersen og
Peter Gorrsen, medens H. H. Worsøe fun
gerede som sekretær, udarbejdede foråret
1962 en lille betænkning, hvis konklusion
var, at Ministeriet for kulturelle Anliggender
snarest skulle søges om midler til etablering
af en »Lokalhistorisk Samling for Sønder
jylland« på landsarkivet i Åbenrå. Samlin
gen skulle være en selvejende institution,
hvis drift afholdtes ved statsbevillinger.
Dens arbejdsområder angaves i øvrigt at
være følgende:
»1. Indsamling af traditionsstof til belysning
af sønderjysk historie, specielt fremmedherredømmets tid. Denne opgave haster, idet de
yngste, der har været med i det nationale
foreningsarbejde før 1914, nu er over 70 år
gamle.
2. Lokalhistorisk Samling skal kunne rumme
landsdelens billedsamling omfattende foto
grafier og films. Der må indsamles: a. por
trætter, b. billeder fra særlige sønderjyske
begivenheder, c. billeder af landskaber, ga
der, veje og bygninger, d. films vedrørende
Sønderjylland.
3. Lokalhistorisk Samling skal rumme lands
delens stemmearkiv, der må indeholde taler
af fremtrædende personligheder inden for
det politiske, kulturelle og faglige arbejde,
samt af de mere fremtrædende embeds32

mænd. Endvidere optagelse af betydnings
fulde møder og tilkendegivelser, optagelser
fra arbejdet i amts-, by- og sogneråd. Dia
lekter.
4. Vanskeligt tilgængeligt trykt materiale,
herunder småtryk, skal indsamles og regi
streres. Samlingen skal også være hjemsted
for landsdelens avissamling: det anbefales
derfor, at den overtager landsarkivets og an
dre samlinger af ældre og nyere aviser. Må
let er at få en tilnærmelsesvis komplet sam
ling af ældre nordslesvigske aviser i selve
landsdelen. De forskellige avisudklipsamlin
ger anbringes også her. Endvidere bør der
fremskaffes mikrofilm af alle ældre aviser,
der ikke kan skaffes til samlingen.
Det er en selvfølge, at Lokalhistorisk Sam
ling løbende skal indsamle materiale, der må
forventes at få historisk interesse i fremti
den.«
I redegørelsen var også opgivet det for
ventede personalebehov. Der skulle ansættes
en videnskabeligt uddannet leder, der tillige
skulle kunne fungere som lokalhistorisk
konsulent i landsdelen; endvidere en ikke
videnskabelig assistent samt en betjent, der
kunne tage sig af alle de mere praktiske ting.
Der var også på budgettet afsat en mindre
sum til honorering af løse medarbejdere.
Med udgangspunkt i departementschef
Agnete Vøhtz' tanker foresloges, at man
henstillede, at der ved en kommende udvi
delse af landsarkivet blev taget hensyn til
anbringelsen af samlingen. Det hedder ord
ret i betænkningen: »Under forudsætning af,
at læsesal, foredragssal og bibliotek er fæl
les med landsarkivet, vil der være et plads
behov for Lokalhistorisk Samling på ca.
320 m2.
Som nævnt blev der foreslået, at Lokal
historisk Samling skulle være en selvejende
institution, der opretholdtes ved statsbevil
linger, og der foresloges oprettet en besty
relse, som skulle sammensættes af repræ
sentanter for landsdelens museer, biblioteker
og historiske foreninger samt landsarkiva

ren og en repræsentant for kulturministeriet.
Herved ville der kunne skabes kontakt til
brede befolkningskredse, hvis medvirken
ville være nødvendig, for at samlingen kun
ne blive den levende og befrugtende inspi
ration i de folkeligt kulturelle arbejder, som
var tilsigtet.
Sluttelig hedder det i betænkningen, at
oprettelsen af samlingen ikke kan vente til
udvidelsen af landsarkivet har fundet sted,
og man foreslog derfor, at der allerede i fi
nansåret 1963/64 blev søgt om statsmidler
til etablering af Lokalhistorisk Samling i
midlertidigt lejede lokaler og til aflønning af
det til samlingen knyttede personale.
Denne betænkning blev den 18. april
1962 enstemmigt godkendt af Historisk
Samfunds styrelse og blev ved skrivelse af
24. s.m. fremsendt til kulturministeriet med
anmodning om, at Lokalhistorisk Samling
snarest blev oprettet.

Forhandling med Kulturministeriet For at følge sagen op havde udvalgets for
mand Troels Fink og Peter Kr. Iversen den
3. oktober 1962 en samtale med kulturmini
ster Julius Bornholt, som naturligvis ville
overveje sagen i positiv ånd, og samtalen
medførte, at der kom svar fra ministeriet den
18. november 1962. Der meddeltes, at for
slaget for tiden ikke kunne fremmes, men at
man dog ville »være villig til at overveje at
søge fremskaffet en mindre bevilling til ind
samling af traditionsstof til belysning af
sønderjysk historie«. Forinden ministeriet
foretog sig yderligere i sagen, ønskede man
dog oplyst, om der kunne etableres et sam
arbejde med Dansk Folkemindesamling og
med Danmarks Radio om løsningen af den
ovennævnte begrænsede opgave.
I den anledning indhentedes en udtalelse
fra Dansk Folkemindesamling (dat. 16. ja
nuar 1963), som meget varmt anbefalede op
rettelsen af Lokalhistorisk Samling, idet man
pegede på, at der i landsdelen endnu var

»overraskende store og gode muligheder for
at finde frem til sangere og fortællere, som
evner at give forbavsende levende indtryk
af sønderjysk folkekultur«. Folkemindesam
lingen var »i høj grad interesseret i, at der
gennemførtes et mere intensivt indsamlings
arbejde i Sønderjylland, når det gælder fol
keminder i ordets videste betydning, omfat
tende foruden viser og melodier også sagn,
eventyr, festskik, folketro o.s.v., idet dette
nye materiale er nødvendigt til belysning af
traditionskontakter og -spredning i et kul
turelt overgangsområde som Nord- og Syd
slesvig«. Man peger på, at indsamlingsarbej
det bedst kan foretages af folk, som bor i
Sønderjylland eller i hvert fald på forhånd
er fortrolige med landsdelen.

- og Danmarks Radio
Slet så positiv en indstilling som Dansk
Folkemindesamlings mødte man ikke - og
kunne man næppe heller forvente at møde fra Danmarks Radio, idet et sådant indsam
lingsarbejde naturligvis kun kunne have en
meget periferisk interesse for radioen. Tan
ker om et samarbejde blev drøftet mundtligt
med daværende programchef Laurits Binds
løv. Vi pegede på muligheden af teknisk bi
stand fra Åbenrå-studiet og på, at visse af
radioens bånd kunne blive opbevaret i Lo
kalhistorisk Samling. Spørgsmålene var dog
af så principiel karakter, at programchefen
mente, at de burde forelægges radiorådet til
afgørelse. I brev af 7. februar 1963 referere
des Dansk Folkemindesamlings brev og sam
talen med programchef Laurits Bindsløv til
kulturministeriet, og vi konkluderede der
hen, at vi havde mødt velvilje og forståelse
for opgavernes karakter ved henvendelser til
Dansk Folkemindesamling og Danmarks Ra
dio, men at begge kun så sig i stand til i me
get begrænset omfang at kunne medvirke i
et praktisk samarbejde. Man søgte derfor
ministeriet om et årligt tilskud på 18.000 kr.
til samlingernes drift.
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Indsamlingsarbejde iværksættes
Ministeriet gav sig - i hvert fald efter vor
opfattelse - mere end god tid til de lovede
overvejelser, og den 16. juni 1964 indsendte
vi derefter på ny en ansøgning, efter at sa
gen havde været nævnt overfor kulturmini
ster Jul. Bornholt under hans deltagelse i vor
jubilæumsfest på Folkehjem den 31. maj i
anledning af Sønderjyske Årbøgers 75-års
beståen. Med ministerens skrivelse af 29.
juni 1964 fulgte derefter en check på 10.000
kr. »til delvis dækning af udgifterne i for
bindelse med indsamling af traditionsstof til
belysning af Sønderjyllands historie«.
I de nærmest følgende år med hyppigt
skiftende kulturministre og med sparsomme
bevillinger til nye tiltag skete der ikke meget
udadtil med Lokalhistorisk Samling, men
trods alt kunne der med de beskedne midler,
der tilflød samlingen gennem tipsmidler,
H. P. Hanssens Mindefond og mere regel
mæssigt også fra Dansk Kultursamfund, ud
føres et indsamlingsarbejde.
Lærer Jens Kristensen fortsatte indsam
lingen af traditionsstof — efterhånden fra
hele landsdelen, og fra slutningen af 1964
hjalp fru Vibeke Gribsvad, der er biblioteks
uddannet, med ordningen og registreringen
af den efterhånden ret hurtigt voksende bil
ledsamling.
Den tidligere omtalte kontakt med Dansk
Folkemindesamling udbyggedes, og ny kon
takt søgtes knyttet til Nationalmuseets etno
logiske undersøgelser, bl.a. for at søge ind
samlingen af traditionsstof i videre forstand
fremmet.
Der søgtes sammen med lærere og stu
derende ved seminarierne i Haderslev og
Tønder at få etableret vejledning i indsam
ling af traditionsstof, en vejledning, der
samtidig kunne komme de nævnte to køben
havnske institutioner og Lokalhistorisk
Samling til gode.
Det lykkedes for arkivar ved Folkeminde
samlingen Iørn Piø sammen med historie
lærerne ved Tønder seminarium, dr. phil.
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Sig. Schoubye og dr. phil. G. Japsen at få en
punktundersøgelse i Emmerlev sat i gang.
Denne undersøgelse har varet nogle år og
har forhåbentlig givet de lærerstuderende,
der har deltaget, lyst til senere at medvirke i
et sådant arbejde. Undersøgelsens resultater
er delvis offentliggjort i nogle artikler i Søn
derjysk Månedsskrift, og Dansk Folkeminde
samling har optaget en film af ringridningen
i Emmerlev sogn.
Af forsøget i Emmerlev kan man vel nok
drage den slutning, at undersøgelsens om
fang må være meget begrænset - navnlig i
tid. Der kan kun regnes med de lærerstude
rende, som er motiveret for opgaven, i højst
to år, da de efter eksamen spredes over hele
landet. Ved Historisk Samfunds årsmøde
1967 kunne der meddeles om i alt 1100 op
tegnelser fra Emmerlev sogn. I Emmerlevundersøgelsen medvirkede fra Dansk Folke
mindesamling udover lederen Iørn Piø end
videre stud, mag.'eme Inger Vibe-Petersen
og Eske K. Mathiesen.

Fotografering af gamle bygninger
i Tønder amt
En anden sag, som der også er blevet of
ret mange kræfter og megen tid på, er foto
graferingen af gamle bygninger i Tønder
amt. I efteråret 1966 nedsattes et udvalg be
stående af amtmandinde Inger Tryde Haarløv (formand), arkitekt P. J. Petersen (sekre
tær), toldkontrollør Preben Jørgensen (prak
tisk leder af fotograferingen), gårdejer Cor
nelius Schmidt, museumsinspektør Hans
Neumann og Peter Kr. Iversen. Desværre
måtte toldkontrollør Preben Jørgensen ved
sin fraflytning fra Tønder ret hurtigt opgive
sin medvirken, og forsøgets lykkelige gen
nemførelse kom efterhånden til at hvile på
arkitekt Petersen og Cornelius Schmidt. Ef
ter at førstnævnte på grund af svigtende syn
har måttet trække sig ud af arbejdet, har fhv.
førstelærer V. Leick, Lydersholm, nu Tøn
der, overtaget ledelsen af arbejdet sammen

med Cornelius Schmidts afløser som for
mand i Tønder amtskreds, gårdejer Søren
Nissen, Harres. I alt er fotograferingen af
gamle bygninger gennemført i 20 sogne i
årene 1966-72, og et betydningsfuldt billed
materiale til belysning af bygningshistorien
i Vestslesvig er derved bevaret for eftertiden.

Historiske Samlinger for
Sønderjylland
Den voksende arbejdsbyrde, som var for
bundet med Historisk Samfunds og Lokal
historisk Samlings aktiviteter, medførte, at
der måtte skaffes udveje for ansættelse af
fast medhjælp, og takket være formanden,
professor Troels Finks energiske indsats og
store forhandlingsevne lykkedes det foråret
1968 at få de sønderjyske amtsråd og byråd
til i fællesskab med en bevilling på 10 øre
pr. indbygger at sikre aflønningen af en
kontoruddannet medhjælper, hvis arbejds
kraft kunne deles ligeligt mellem Historisk
Samfund og Historiske Samlinger. Efter
kommunalreformen har amtskommunen for
højet bevillingen til 15 øre pr. indbygger
for den første fireårige valgperiode, og vi
kan forhåbentlig også nyde godt af denne
værdifulde støtte i årene fremover.
Selv om arbejdet inden for Lokalhistorisk
Samling gik sin rolige gang, var det stadig
utilfredsstillende, at samlingens eksistens
fremover ikke var endeligt sikret. Særdeles
utilfredsstillende måtte det være, at det sta
dig ikke var lykkedes at få en bevilling til
ansættelse af en videnskabeligt uddannet
leder. Troels Fink opsøgte derfor i efteråret
1967 departementschef Henning Rohde og
kontorchef E. W. Thrane i kulturministeriet
for om muligt at få en sådan bevilling igen
nem. Resultatet af samtalen blev, at der den
11. december 1967 kunne indsendes en an
søgning om støtte på 15.000 kr., men herpå
kom der ikke nogen reaktion fra ministeriet.
I foråret 1968 tog det af styrelsen ned
satte udvalg bestående af formanden, Troels
Fink, Johan Hvidtfeldt og Peter Kr. Iversen

på ny Lokalhistorisk Samlings struktur op
til drøftelse, hvilket medførte nogle mindre
ændringer i det tidligere til Ministeriet for
kulturelle Anliggender fremsendte udkast til
statutter. Blandt andet blev navnet ændret
til »Historiske Samlinger for Sønderjylland«
ud fra den betragtning, at formål og opgaver
ikke bør snævert begrænses til det rent lo
kalhistoriske, men at opgaver af mere almin
delig karakter inden for sønderjysk historie
bør kunne tages op. Det nye udkast til sta
tutter blev indsendt til ministeriet den 29.
juli 1968 samtidig med, at der søgtes om en
bevilling på 10.000 kr. I ministeriets skri
velse af 27. august 1968 havde man dog
ikke bemærket navneændringen, men man
nøjedes med at meddele, at ansøgningen
ville kunne tages under overvejelse ved den
samlede uddeling af tipsmidler maj-juni
1969.

Lokaleproblemet løses
På anden måde skete der dog en glædelig
udvikling i sagen, idet det af kulturministe
riet nedsatte byggeudvalg for udvidelsen af
landsarkivet i Åbenrå allerede på dets første
møde den 7. juni 1968 på rigsarkivarens an
befaling vedtog, at Historiske Samlinger for
Sønderjylland skulle have sin blivende plads
på landsarkivet. Ministeriet og finansudval
get har senere godkendt dette, og efter de en
deligt udarbejdede planer vil Historiske Sam
linger få endog særdeles gode og rummelige
lokaler i den ombyggede stueetage i den
gamle bygning. Foruden et lederkontor ind
rettes to arbejdsrum, der kan anvendes af
medarbejdere og forskere, der indrettes end
videre et afspilningsrum for bånd og et sær
skilt rum til opbevaring af båndene. Billed
samlingen får gode pladsforhold - i hvert
fald i den første snes år. Fotografisk atelier
og mørkekammer er placeret sammen med
Historiske Samlingers lokaler, men må deles
med landsarkivet. Fra januar 1974 vil den
lokalemæssige side af sagen altså være i or-
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den, og man må så håbe, at udviklingen vil
arte sig således, at der også kan skaffes ud
veje for ansættelse af en videnskabeligt ud
dannet medarbejder.
Historiske Samlingers økonomi har i de
senere år, når bortses fra en bevilling på
5.000 kr. fra tipsmidlerne i 1970, helt hvilet
på bevillinger fra Dansk Kultursamfund. Det
har takket være disse været muligt at fort
sætte med lærer Jens Kristensens indsamling
af traditionsstof indtil 1971, da han på
grund af alder bad sig fritaget. I alt omfatter
båndsamlingen 155 bånd, og den vil i nær
fremtid få en meget betydelig forøgelse, idet
der er truffet aftale med lektor Karl Clausen
og Danmarks Radio om, at hans mange op
tagelser til brug for udsendelser i radioen
skal indlemmes i Historiske Samlinger.
Billedsamlingen har efterhånden fået et
ganske betydeligt omfang. I 1967 angaves
samlingen at omfatte ca. 10.000 stykker. Se
nere er samlingen vokset støt og må nu tælle
mellem 20 og 25.000 stykker. Fru Vibeke
Gribsvad søger stadig med stor omhu og
interesse at identificere, ordne og registrere
billedstrømmen, der i indeværende beret
ningsår 1972/73 vil passere de 4.000 numre.
Blandt de værdifuldeste samlinger kan
nævnes godsinspektør H. C. Davidsens pla
desamling fra Møgeltønder-egnen, Th. Møl
lers pladesamling fra Løgumkloster-egnen
og boghandler A. Martinsens samling af
plader og andre negativer fra Højer-egnen
og Als. Redaktør Morten Kamphovener har
foræret Historiske Samlinger en meget be
tydelig del af sine negativer fra optagelser
hidrørende fra hans lange liv som journalist
her i landsdelen. Af andre betydelige sam
linger kan nævnes amtsskolekonsulent Ni
colai Svendsens samling af fotografier fra
Vestslesvig, især af skoler, frk. Gudrun
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Schmidts fotografier, især fra Østerlindet,
og læge H. Lorenzens pladesamling. Histo
riske Samlinger har også for en rimelig pris
kunnet købe kopier af negativer hos nogle
af landsdelens fotografer og har ligeledes
fået kopier af fotografiske plader fra Tønder,
Sønderborg og Haderslev museer.
Efterhånden som billedsamlingen er vok
set, benyttes den også mere og mere. Besø
gende på landsarkivets læsesal kan i forbin
delse med personal- eller lokalhistoriske un
dersøgelser få kopier af fotografier af perso
ner, bygninger og begivenheder; der leveres
billedmateriale til illustrationer i dagblade,
tidsskrifter og bøger, ligesom der også har
kunnet medvirkes både med film og billeder
til fjernsynsudsendelser.
Historiske Samlinger har endnu ikke haft
sin egen udstilling, men har sammen med de
byhistoriske foreninger i Haderslev og
Åbenrå og museerne i de fire købstæder
samt Danmarks Radio medvirket i en udstil
ling omfattende fotografier fra tiden 18641920 på Åbenrå Museum i november 1971.
Hovedformålet med udstillingen var at hen
lede publikums opmærksomhed på værdien
af de gamle fotografier og postkort og at få
dem afleveret til en af samlingerne. Endvi
dere opnåedes ved arrangementet et sam
virke mellem landsdelens foreninger og in
stitutioner, som opbevarer billeder. Dette
samarbejde vil forhåbentlig kunne bevares
og trives i årene fremover.
En side af virksomheden, der endnu kun
er i sin vorden, er indsamling af gamle viseog melodibøger, skolebøger, trykte såvel som
utrykte, poesibøger, lægebøger for menne
sker og dyr. Også de betydelige avisudklip
samlinger og samlinger af gamle avisårgan
ge vil det være naturligt engang at overføre
fra landsarkivet til Historiske Samlinger.

Viceskoleinspektør Christian Stenz. Medlem af styrelsen 1950. Sekretær 1957-1961. Næstformand
siden 1961. Leder af Den store Egnsiiandring siden 1959. Foto på Rugkobbelskolen, Åbenrå, 1971.

De store egnsvandringer
AF CHR. STENZ
Viceskoleinspektør Christian Stenz, Åbenrå,
har ansvaret for Den store Egnsvandring, og
fortæller om det årligt tilbagevendende store
arrangement.

Eftersom det tre gange har drejet sig om sø
rejser, er betegnelsen egns vandringer nok
lidt misvisende, men den har nu engang
vundet hævd.
Efter nogle spredte, ikke vellykkede, for
søg i 1920'erne arrangeredes der fra 1932
byvandringer og senere egnsvandringer, som
især efter Historisk Samfunds decentralise
ring i amtskredse fra 1955 tog et stort op
sving. Det er også amtskredsene, som på

skift tager sig af de historiske søndage, der
sammen med andre ekskursionsformer by
der på rige muligheder for at lære vor lands
dels forskellige historiske seværdigheder at
kende.
De egentlige egnsvandringer tog deres be
gyndelse i 1949, som i en række andre tilfæl
de på initiativ af samfundets daværende se
kretær, senere formand, P. Kr. Iversen. De
blev fra første færd en succes med en delta
gelse, som snart truede med at sprænge alle
rammer.
Udflugtsmålene lå, bortset fra et besøg i
Slesvig i 1953, inden for Nordslesvigs græn
ser. Og der kunne nås meget på en eftermid
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dag. Fra 1959 gik man over til heldagsture,
undertiden med en varighed fra kl. 6 mor
gen til kl. 1 nat, for naturligvis faldt arran
gørerne flere gange for alle arrangørers fri
stelser: at lægge et for stramt program. Lige
som til amtskredsenes udflugter, der nu på
tog sig de mere begrænsede mål, var tilslut
ningen stadig stigende, det første år - til tre
slotte ved Westensee i Holsten - var der så’edes 400 deltagere fordelt i ni busser, så det
blev straks nødvendigt at begrænse antallet.
Kun i 1964 holdt vi os til Nordslesvig
(Als), og det var periodens eneste halvdags
tur. Tre gange har vi forsøgt med ture i »det
gamle land«, til Fyn i 1960 og 1971 og til
Ærø i 1966, udbytterige ture, men desværre
med for ringe tilslutning og som følge deraf
ret klækkelige underskud, som dog kunne
udlignes de andre år, for i følge en styrelses
beslutning skal egnsvandringerne hvile i sig
selv og må ikke belaste Historisk Samfunds
økonomi. Fingerpeget om, i hvilken retning
medlemmernes ønsker gik, var dog ret tyde
ligt. I forhold til prisudviklingen er for øv
rigt stigningen i udgiften for deltagelse
yderst moderat, eksempelvis 1959: 20 kr.
1966: 40 kr. 1972: 45 kr.
Selvfølgelig har alt ikke altid klappet ef
ter ønske, især hvad de kulinariske ydelser
angår, for fra første færd fandt man det rig
tigst at forbinde en pause med foredrag med
en fælles middag. Ledelsen var ikke stolt på
Før i 1963, da en flok ikke tilmeldte havde
besat en række pladser ved spisebordene,
mens mange vingårdsarbejdere fra dagens
første time sad i sidelokaler og gav udtryk
for en - berettiget - utilfredshed. Og man
husker, da der kun var en skefuld gullash
uden kød til dagens taler, en gammel gods
ejer og historiker fra Angel. Og værtens
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kommentar: »Jeg kunne da ikke vide, Deres
medlemmer havde så stor en appetit« ! ! !
Tre gange har vi haft dobbeltture, i 1965
(Svans-Egernførde), 1969 (egnen ved Kiel)
og 1972 (Ditmarsken).
Det har været og er stadig et fast princip,
at der til ekskursionerne er knyttet et fore
drag af en særlig sagkyndig, der næsten al
tid hentes uden for samfundets virkeområde.
Her kunne nævnes Hugo Matthiesen, Axel
Steensberg, Hans Stiesdal, Jørgen Paulsen
og flere tyske videnskabsmænd. Men også
vore hjemlige kapaciteter har i vidt omfang
stået til rådighed, og her vil det falde om
stændeligt at nævne navne.
Blandt de mange opgaver, Historisk Sam
fund har påtaget sig, repræsenterer egns
vandringer en mere udadvendt side af virk
somheden. Men at trangen til med egne øjne
at betragte historiens uudtømmelige skat
kammer af fortidsminder og få dem belyst af
kyndige eksperter er stor, derom vidner til
slutningen. Man gætter næppe helt forkert
ved at anslå tallet på deltagere i egnsvan
dringer, byvandringer og historiske søndage
til omkring 1000 årligt. Når hovedformålet,
at læse historie i marken, er opfyldt, må
sidevirkningerne heller ikke undervurderes.
For det første medfører arrangementerne
hvert år en ikke uvæsentlig forøgelse af
samfundets medlemstal. For det andet er her
lejlighed til at knytte kontakter mellem hi
storisk interesserede medlemmer fra lands
delens forskellige egne og uddybe disse gen
nem selskabelige samvær i busser, ved kaf
feborde og den store egnsvandrings fælles
spisning. Småting, javel, men hver især dog
med til at afrunde helheden inden for denne
gren af Historisk Samfunds forskellige ar
bejder.
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Abonnenttal 1924-1972:
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

267
389
394
375
381
350
356
332
366
373
419
449
451
460
455
453
450
479
521
535
617
642
606
602

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

600
618
800 (oplag)
800
—
800
—
700
—
700
—
700
—
700
—
750
850
850
—
850
850
1000
—
1150
1200
—
1250
1350
1350
1318
1321
1435
1500 ca.

De store egnsvandringer år for år
Egnsvandringerne blev i årene indtil 1958
hovedsagelig ledet af den daværende sekre
tær og nuværende formand for Historisk
Samfund for Sønderjylland, landsarkivar Pe
ter Kr. Iversen, og siden af Historisk Sam
funds næstformand, viceskoleinspektør Chr.
Stenz.
1949 Vestslesvig (Skastgaard, Ballum, Høj
kro).
1950 Vedsted-Skrydstrup.
1951 Hærvejen, Bolderslev.
1952 Als.
1953 Slesvig.
1954 Sundeved, Nørremølle og Sandbjerg.
1955 Løgumklosteregnen og Draved skov.
1956 Lyksborg.
1957 Als.
1958 Voldsteder i Haderslev amt.

Kiel. Westensee, tre slotte.
Fyn. Ladbyskibet, Fraugdegaard.
Husum og Frederiksstad.
Sejltur på Slien.
Før.
Als. (Vibæk vandmølle, Blommens
kobbel).
1965 Svans og Egernførde, tre herregårde*).
1966 Ærø.
1967 Stapelholm.
1968 Angel, To herregårde og Thorsbjerg.
1969 Kiel og omegn*).
1970 Flensborg og omegn.
1971 Fyn.
1972 Ditmarsken*).
De med *) mærkede ture gennemførtes både
lørdag og søndag, så deltagerne kunne vælge
turdag efter ønske.
1959
1960
1961
1962
1963
1964
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Styrelsesmøde på Sandbjerg slot 22. november 1970. Fra venstre: Rektor Knud Fanø (redaktionen
Sønderjyske Årbøger). Rektor D. Keller Hansen (Sønderborg amtskreds). Fuldmægtig Chr. Madsen
(Haderslev amtskreds). Gårdejer Søren Nissen (Tønder amtskreds). Viceskoleinspektør Werner
Christiansen (redaktionen Sønderjysk Månedsskrift). Professor, dr. phil. Troels Fink (formand,
skriftrækkens redaktionsudvalg). Rigsarkivar, dr. phil. Johan Hvidtfeldt (skriftrækkens redaktions
udvalg). Universitetslektor, dr. phil. G. Japsen (Sønderjyske Årbøgers redaktionsudvalg). Vice
skoleinspektør Christian Stenz (næstformand, redaktionen Sønderjysk Månedsskrift). Bankdirektør
H. Lildholdt (kasserer). Arkivar, cand. mag. Viggo Petersen (skriftrækkens redaktionsudvalg).
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson (redaktionen Sønderjysk Månedsskrift). Landsarkivar Peter Kr.
Iversen (sekretær, Sønderjyske Årbøgers redaktionsudvalg, skriftrækkens redaktionsudvalg).
Fuldmægtig, museumsinspektør Holger Jacobsen (Åbenrå amtskreds). Museumsinspektør Hans
Neumann. Ikke til stede: Seminarielektor, dr. phil. Sig. Schoubye, apoteker dr. pharm. Hans-Iver
Toft, kontorchef Lars Schubert (Sydslesvig) og pastor Tage Holm (Haderslev amtskreds).
Billedet er det sidste, der er taget af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland. Siden er
professor Troels Fink, museumsinspektør Hans Neumann og pastor Tage Holm gået ud, mens lærer
Tage Madsen, arkivar, cand. mag. Dorrit Andersen og gårdejer Kresten Hansen er trådt ind i sty
relsen.

Styrelsen for Historisk Samfund 1970. Foto mødesalen på Sandbjerg slot.

Af skifteprotokollen for
ALS NØRREHERRED
AF L. S. RAVN

Fhv. skoleinspektør L. S. Ravn, Haderslev,
har fundet en meget detaljeret boopgørelse
fra 1822 i en alsisk skifteprotokol. Af for
tegnelsen over fast ejendom og løsøre kan
man få et godt billede af levevilkårene på en
alsingergård for halvandethundrede år siden.

Den 13. november 1822 døde bolsmand Pe
ter Hansen Sarsgaard 56 år gammel på
slægtsgården i Broballe i Oksbøl sogn.
Allerede omkring 1600 omtaler præsten i
Oksbøl i sine optegnelser, der findes på
Landsarkivet i Åbenrå, gården Satzgaard, og
på Johs. Meiers kort fra 1649 er gården ind
tegnet og navngivet som den eneste i lands
byen Broballe. I følge jordbog for Mjelsgaard
Len af 1774 nr. 132 var gården et helbol på
48 tønder 3 skæpper jord af god bonitet og
arealet er i 1822 uforandret. Efter det på Als
almindeligt benyttede Hamborgermål var 1
tønde jord 320 kvadratroder, 1 skæppe lig 40
kvadratroder. Derefter skulle en tønde alsisk
jord sættes til 0,6720 ha. Ejeren hedder i
1774 Hans Christiansen udi Sarsgaard, og
fra samme år og indtil i dag bærer slægten i
lige linie gårdens navn.
Men nu var altså den næste ejer, Hans Pe
ter Sarsgaard, afgået ved døden, og herredsfogderiet i Nordborg indkaldte ved dekret af
6. marts 1823 arvingerne til at give møde på
»sterbeboet« den 14. april samme år. Her
skulle under herredsfogderiets tilsyn og le
delse takserings-, sande- og synsmændene,
Jens Matzen, Hans Christen Philipsen, Hans
Hinrichsen og Mads N. Madsen, foretage den
til overladelse og arvedeling fornødne taksa

tion, således at opgørelse af arv og gæld
kunne foretages.
Da bogstavelig talt alt - hver eneste gen
stand, der fandtes på gården - enkeltvis blev
registreret og vurderet til sin pengeværdi,
kan det ikke undre, at opgørelsen strakte sig
over to dage, og at overladelses- og delings
kontrakten fylder tretten tætskrevne sider i
skifteprotokollen for Als Nørreherred (1816
-30). Skiftet giver et særdeles anskueligt bil
lede af den alvorlige landbrugskrise otte år
efter statsbankerotten og et dokumenteret
indblik i en alsisk bondefamilies leve- og ar
bejdsvilkår i hverdagen for 150 år siden.
Peter Hansen Sarsgaard havde efterladt
sig to sønner af første ægteskab, Hans Peter
og Jørgen, enken Kirsten samt to døtre og tre
sønner af andet ægteskab. Den ældste søn,
Hans Peter, var af medarvingerne enstem
migt godtaget som arving til boet, hvad der
for resten under de givne omstændigheder
ikke viste sig at være så fordelagtigt for
ham, som man på forhånd ville antage. Hans
bror Jørgen var taget til søs og derfor fravæ
rende under behandlingen af skiftet.
Til at varetage arvingernes rettigheder
blev der udnævnt værge for Jørgen, for en
ken Kirsten, for de to døtre Ellen og Anne
Marie, mens de tre sønner Nis, Peter og Fre
derik på henholdsvis 19, 18 og 14 år fik be
skikket formynder, de fleste af Sarsgaardslægten. Det ses tydeligt, at alle formaliteter
under hele skiftet bliver nøje overholdt.
Før man påbegynder arvedelingen, bliver
de effekter, der ved arveladerens indgåelse
af andet ægteskab i 1798, blev tillagt de to
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sønner af første ægteskab som mødrene arv,
udleveret og formynderen for den fraværen
de Jørgen, bolsmand Frederik Hansen, Sarsgaard i Lamberg »i det Augustenborgske«,
overgiver til den ældste bror Hans i forva
ring: To sølvspiseskeer, en blå egekiste, en
blå og hvid underdyne, en dito overdyne, en
dito hoveddyne, to dito puder, to fine lage
ner, fire fine pudevår med kniplinger, et
drejlshåndklæde, et stykke hvidbundet sirts,
tre skjorter, et kattuns forklæde, en blå klæ
des frakke og et chatol.
Til brug på aftægtsboligen tilstås der en
ken Kirsten: Fire stole, to lænestole, et stue
ur med hus, et dusin hvide tallerkener, en
jernpande, en lille kobberkedel, en lille jern
gryde, en lille kærne og en flødebøtte, otte
tinbøtter, en økse, et gammelt skab, to span
de, en spade, en kobberpotte, to daglige sen
ge, et gammelt kar, en øltønde og et anker,
et egeslagsbord, lysestager og et rundt bord.
Det virker ejendommeligt, at adskillige
møbler, blandt andet et egechatol, to kister
med sengetøj, et klædeskab ikke udleveres
enken uden beregning, men vurderes til 38
rdl., hvilken sum hun ved den endelige opgø
relse må korte. Da enkens andel herved sæt
tes til 25 rdl. 34 skilling, hvortil kommer
hendes udlæg ved arveladerens begravelse på
10 rdl., bliver hun til slut boet 2 rdl. 14 skil
ling skyldig. Hertil bemærkes, at hun ved af
tægtskontrakt af 29. juni 1823 får tilkendt
en livsvarig aftægtsydelse.
Datteren Ellen har forud modtaget udstyr
for 33 rdl. 16 skilling, for hvilket beløb hun
må lade sig korte. Da hendes andel ved slut
opgørelsen andrager 22 rdl. 14 skilling, bli
ver også hun boet skyldig, nemlig 11 rdl. 2
skilling.
Hvert af børnen udvælger efter alder uden
taksation et får og et bistade; som godtgø
relse får enken de fire tilbageblevne bistader.
Der tilstås forud af boet hver af de tre
sønner 10 rdl. som hjælp til deres militær
tjeneste.
Og endelig skal arvtageren af boet god
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skrives for 150 rdl. for at give sine to sinds
svage farbrødre Hans og Christian livsvarigt
husly og pleje.
Først nu kan den egentlige taksation af
bygninger, besætning, tærsket og utærsket
sæd, løsøre og redskaber i stald, lo, lade,
huglade, bakhus, bryggers, køkken og stuer
ne helt ned til en værdi af 1 skilling foreta
ges. Der nævnes ikke færre end 270 effekter
og opgørelsen fylder syv spalter.
Bygningerne, heraf elleve fag »sædehus«
d.v.s. stuehus og tre fag aftægtshus, vurde
res i alt til 392 rdl. Besætningen på seks
heste, ti køer, to kvier, tre kalve, fem får, en
so med seks grise sættes til 86 rdl., idet en
hest vurderes til fra 12 til 8 rdl., en ko til
omkring 8 rdl.
Af såsæd, korn og utærsket sæd nævnes
rug, hvede, byg, havre, ærter, boghvede,
hørfrø og kløverfrø for ialt 55 rdl., idet en
tønde »rent« korn koster omkring to rdl. Til
husholdningen er fire lispund flæsk og to
og et halvt lispund kød vurderet til tre rdl. i
behold.
Så følger den lange opgørelse af løsøret,
i alt ca. 135 posteringer, der tilsammen kim
bliver til 197 rdl. Heraf fremgår, at der kær
nes smør, bages brød, brygges øl, forarbejdes
uld og hør, arbejdes i skov og huglade og
ikke at forglemme - der brændes brændevin.
Der er ikke tvivl om, at mange bol på Nord
alt spå dette tidspunkt har været i besiddelse
af de nødvendige ting til fremstilling af den
meget almindelige og yndede drik. Endnu for
halvtreds år siden omtalte det ældste slægt
led ret almindeligt gruekedlen i bryggerset
som »brændevinskedlen«, og hist og her lå
enkelte dele — navnlig lange kobberrør —
stukket ind under stråtaget. Men det har
ikke været muligt at finde frem til et fuld
stændigt brændevinstøj. End ikke museet i
Sønderborg kan fremvise et sådant. Allerede
i 1697 blev det forbudt at brænde brændevin
på landet, og forbudet blev gentaget, blot
ikke efterlevet. Så ansatte myndighederne
omkring 1850 de ildesete kontrollører, der

Udsnit af en side af skifteprotokollen, der er grundlaget for artiklen.

gik energisk og skånselsløst til værks ude på
landet. Det blev et privilegium at brænde
brændevin i byerne, og staten krævede en
afgift.
Til et fuldstændigt brændevinstøj hørte en
kobberkedel med låg, hvori man satte bræn
devinshatten med piber (et eller to rør) og
fra disse piber gik der lange kobberrør gen
nem en tønde med koldt vand, svaletønden.
Det fugtede, malede korn, rug, hvede, bog
hvede og spergel, henstod to-tre dage i et
kar, kom i gæring og benævnes nu mærsken.
Denne blev kogt i kobberkedlen og dampen
steg op i hatten og ud gennem piberne, blev
fortættet og dråberne dryppede nu i en skål
for enden af det lange rør. H. F. Feilberg op

lyser, at kobber tøj et blev forhandlet af fok
sønder fra, der kom årligt, solgte på kredit
og først næste år hentede betalingen.
Det er betegnende, at højst vurderet af
løsøret på gården er et fuldstændigt brænde
vinstøj, der sættes til ikke mindre end 25 rdl.
Skriveren på Nordborg ting bruger selv
sagt gotisk skrift og har sin egen stavemåde,
tydeligt påvirket af alsisk dialekt, så det vol
der sommetider nogen vanskelighed at tyde
skriften.
Den eneste »maskine«, der findes på går
den ,er en hakkelseskiste med kniv. Der fin
des intet komfur, men to jernkakkelovne. Af
særlige redskaber fra tiden omkring 1820
kan bl. a. nævnes: To hørribber, en valkstok,
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tre tidseljern, to lejer, en spinderok med has
pe, to hørhegler, et mærskningstrug, 44 mæl
kebøtter og en håndkværn.
På mange alsiske gårde fandtes langt til
bage i tiden en væv med tilbehør. På Sarsgaard nævnes ejendommelig nok ingen væv;
kvindfolkene har åbenbart ikke været fortro
lige med brugen af en sådan.
Gårdens jorder, 28 tønder 2 skæpper, god
alsisk agerjord vurderes til kun 20 rdl. tøn
den, i alt 890 rdl. 32 skilling, et bevis på,
hvor ringe kår landbruget på dette tidspunkt
måtte friste.
Boets aktiver udgør herefter i alt 1791 rdl.
Hvis man går ud fra, at bønderne for 150 år
siden - før kreditforeningernes tid - ikke
kendte til større gældsforpligtelser, tager
man fejl. Fortegnelsen over gældsforpligtel
serne nævner først heftelse til banken, 315
rdl.
Der er her tale om Nationalbanken, der i
1818 afløste Rigsbanken, som i 1813 efter at
statens pengevæsen var erklæret bankerot,
som sikkerhed for sine nye papirpenge be
lagde al grundejendom med en hypotek på
6°/o af værdien, og da kun meget få kunne
indfri denne hypotek med sølv, skulle den
forrentes med 6V2 % p. a. Rigsbankens sed
ler blev mødt med mistillid og kursen kom
snart til at stå katastrofalt lavt. Ved opret
telsen af Nationalbanken, som alle grund
ejere med en vis minimumsheftelse blev in
teressenter af, blev der skabt mulighed for,
at det danske pengevæsen kom ind under
sundere forhold.
Tilbagestående herskabelige afgifter og
bankrenter til 1. april udgør 362 rdl. Til de
to sønner af første ægteskab er boet skyldig
mødrene arv på 145 rdl. og i kirkepenge på
en gælds- og panteforskrivelse 210 rdl. Her
til veksler til Hans Christian Schmidt i Bro
balle, til bolsmand Frederik Hansen, Sarsgaard i Lambjerg, og til kådner og snedker
mester Hans Hansen Møller i Oksbøl ialt
145 rdl. Endelig skylder boet for varer hos
købmand Ahlmann i Nordborg 15 rdl., og
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præsten skal efter sædvane have 1 rdl. Til
de hjemmegående børn ydes der tjenesteløn
efter alder, fornøden aftalt understøttelse og
godtgørelse, og endelig betales stempelpapir,
gebyrer og udlæg med 34 rdl. Boets passiver
andrager herefter 1497 rdl. 8 skilling.
Der foretages nu en meget omstændelig
opgørelse, hvorefter der bliver at fordele til
arvingerne 267 rdl. 24 skilling.
Hver datter får 1/12 = 22 rdl. 14 skilling,
hver søn det dobbelte 2/12 = 44 rdl. 28
skilling.
Efter dette overdrages til Hans Peter Sarsgaard gården »som den befinder sig«, idet
han forpligtes til at overtage alle gældsfor
pligtelser, at udbetale til medarvingerne de
res tilgodehavende og at yde sin stedmoder
aftægt i henhold til den 29. juli 1823 opret
tede kontrakt.
Heri bestemmes blandt andet, at hun skal
have fri brødbagning og korntørring, når der
bages og tørres på bolet, fri brug af maler
redskaber, fri kørsel til kirke og andetsteds,
hvor det behøves, dog ikke i høst og pløjetid,
i fornøden tilfælde i sygdom og alderdom fri
vask og renlighed, samt tilsyn og pleje, to
får født sommer og vinter, hvert år en skæp
pe hørfrø sået og hørren forarbejdet, indtil
den er »laget« første gang. Daglig skal leve
res fra majdag til mikkelsdag fire kander ny
maltet malt, fra mikkelsdag til mortensdag
tre kander, fra mortensdag til 1. marts en
kande og fra 1. marts til 18. maj halvanden
kande. Hun har krav på en vrimpel efterårs
smør (en vrimpel er et smørtræ til 16 pund).
Af rent korn tre tdr. rug, to tdr. byg, to
skæpper boghvede, tre skæpper havre og en
skæppe ærter. Om efteråret en fed gris, som
i det mindste har otte pund flomme og en
delig to fede gæs, når der haves ti eller flere
på gården.
Aftægtskonen skal hverken have æg eller
mælk. Hun slukker åbenbart sin tørst i øllet,
måske kunne det af og til også blive til en
dram.
Nøjagtig hundrede år senere blev der på

Luftfoto af Sarsgaard. Øverst i billedet ses aftægtshuset (der er ældre end skiftet i 1822) med gen
nemkørsel og lade opført af svært, tilhugget egetømmer.

samme gård foretaget skifte og oprettet af
tægtskontrakt. At der bygningsmæssigt er
sket store fremskridt ikke mindst med hen
syn til stuehus og aftægtsbolig, ses på bille
det. Enkelte ydelser går fremdeles igen fra
slægt til slægt. Det gælder således ret til be
fordring og røgt og pleje under sygdom og i
alderdom. Af det følgende fremgår, at af
tægtsydelse af en størrelse som i kontrakten
af 1922 næppe fandtes andetsteds end netop
på Als: otte liter mælk om dagen, seksten
pund smør om måneden, tyve æg om ugen,
årlig en gris på 300 pund, et lam, tredive
pund oksekød, to kalvefjerdinge, otte slagte-

høns, fire hanekyllinger, hundrede pund
boghvedegryn, halvtreds pund kogeærter, ti
tønder korn, otte læs træ, firetusinde pund
kul og endelig fyrre liter øl om måneden.
Da kontrakten var tinglyst på gården og
stod som første prioritet, var forældrene øko
nomisk sikret i en tid, hvor der ingen folke
pension fandtes.
På baggrund af den gamle skifteprotokols
oplysninger står det klart, hvilken aldeles
forbavsende udvikling og fremgang i den al
siske bondes levevis og arbejdsvilkår der har
fundet sted i de hundrede år fra 1822 til
1922.
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Indvandringer i Burkal sogn
i 1700- og 1800-tallene
AF LORENZ HANSEN

Ved afstemningen i 1920 var der et meget
lille dansk flertal i Burkal; at der overhove
det var flere danske end tyske stemmer,
skyldtes, hævder forstander Lorenz Hansen,
Velling, den indvandring, der havde fundet
sted fra Nørrejylland gennem flere århun
dreder.

på hederne fra Ejderen og op til egnen syd
for Viborg. Mange af kolonierne havde navn
efter kongefamiliens medlemmer - kolonien
i Burkal sogn hed Christianshåb, vel opkaldt
efter kong Frederik V's ældste søn, den se
nere kong Christian VII.
Kolonisterne kom fra Württemberg, Hes
sen, Pfalz og Baden. Der var sat en dansk
agitation i gang i Rhinegnene. Man tilbød
et jordareal på 30-40 ha samt hus og løsøre
i fæste. Man fortalte ikke, at det drejede sig
om nøgen hede.

Et sogns befolkning blandes ustandseligt
med fremmede, der kommer udefra og slår
sig ned blandt den lokale befolkning.
For Burkal sogns vedkommende (som for
andre sogne nær Tønder) gjaldt det særlige,
at mange af sognets kvinder var beskæfti
gede med kniplearbejde, og derfor tog de
ikke del i husligt arbejde og landbrugsarbej
de i normalt omfang, hvorfor der hele tiden
var brug for kvindelig arbejdskraft udefra.
Gårdene havde også brug for trofast og bil
lig arbejdskraft, så derfor trak man stadig
arbejdskraft til sig, og navnlig Vestjylland
havde overskud.
Dertil kom en hel anden art indvandring,
der kom fra syd - nemlig kolonisterne. Begge
disse indvandringer skal behandles. Grund
laget for denne artikel er en gennemgang af
dødsregistret for Burkal sogn for tidsrummet
1763 til 1890. Desværre har nyere årgange
af dødsregistret ikke været anvendeligt, da
fødestedsangivelsen er alt for upræcis.

Mange blev skuffede og rejste bort igen,
nogle til Rusland, andre til Amerika. Men
11 familier slog sig ned i Burkal sogn. Nogle
for få år, andre for resten af deres liv.
Kolonisterne kom for enkeltes vedkom
mende 1761, men de fleste i efteråret 1762,
hvilket blandt andet ses af, at præsten fik
travlt med at døbe børn. Rejsen har forment
lig varet længe, for der blev døbt mange ko
lonistbørn i vinteren 1762-63. Der var man
ge flere kolonister i Rends og Jyndevad den
vinter end de, der senere slog sig ned. For
mentlig har nogle været på gennemrejse til
nordligere mål, andre har vel lidt skuffelse
og er rejst igen.

Falsk agitation

Fem i Jyndevad

Et ganske interessant kapitel i sognets histo
rie er kolonisterne. Der oprettedes 11 kolo
niststeder i sognet, men der var oprindeligt
planlagt 24. Der blev anlagt kolonier overalt

Der blev anlagt fem kolonisteder i Jynde
vad, to i Rends, et i Burkal, et i Stemmild,
et i Lund og et i Stade.
I Jyndevad (nu Li. Jyndevad) lå de fem
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Elleve kolonistfamilier blev

steder på stribe på strækningen fra skellet
til Rends mark i vest til Bøgelhusvejen i øst.
Alle fem familier kom fra Württemberg.
De tre familier flyttede hurtigt, nemlig
Georg Dresler, Philip Jung og Melchior Kel
ler. De to sidste rejste vistnok til Nordjyl
land.
Den 4. familie, Peter Kühner og Christi
na f. Meier blev i Jyndevad til deres død.
De havde 18 børn ialt, men kun tre overleve
de forældrene. Peter Kühner døde 1814 og
var den længstlevende af alle kolonister i
sognet.
Den 5. familie i Jyndevad var Johannes
Hamann og Maria Catharina. Dette ægte
par var langt oppe i årene, da de ankom. Den
ældste søn blev kolonist i Abild sogn. Johan
nes Hamann døde allerede 1773. Sønnen
Heinrich H. overtog ejendommen. Han døde
1811. En anden søn, Johannes, havde en
overgang gården Teptoft ved Rends. Hein
rich Hamanns søn hed Johann Heinrich og
var kådner i Jyndevad. Hans søn, Mathias
blev markmand i Rends i mange år. Math.
Hamanns datter blev gift med Christian Au
gust Jensen på Rends mark, og gennem den
ne familie er der mange slægtninge i sognet.

To i Rens
På Rends mark var to steder, der lå syd
for byen - nede på heden. De to steder lå
ganske tæt sammen, og på det østligste boe
de Johannes Mohr og Maria Elisabeth Vogt.
De kom fra Württemberg ligesom den anden
familie på Rends mark. Johannes Mohr døde
1791 og efterlod en datter, der sammen med
sin mand overtog stedet i få år, men derefter
gik ejendommen over til fremmede.
Den vestlige ejendom fik Jacob Herter og
hans kone Susanne Catharina f. Weingarten.
Denne ejendom brændte ved lynnedslag den
28. august 1873 og ved samme lejlighed
dræbtes den næstsidste Herter. Han var 73
år. Hans søn, Johann Herter døde året efter.
Dennes kone, Christine, giftede sig senere

med Johann Thygesen Meier, og denne fami
lie har stadigt det østligste kolonisted på
Rends mark.
En gren af Herterfamilien boede i Lund,
men der var her sket en navneforvanskning
til Ørter.
Koloniststedet på Burkal mark (kaldet
Pulvertårn) blev overtaget af Hans Jørgen
Küstner. En datter blev gift med Martin
Greisen fra Højst, og de to overtog stedet.
Kolonistedet på Stemmild mark lå nord
for byen. Det blev overtaget af Jacob Hein
rich Frank, der samtidig var kolonisternes
talsmand. Han blev dog ikke længe, men
rejste til Nordjylland, hvor han blev uld
handler. Hans slægt lever stadig omkring
Viborg.
I Lund lå stedet nær over mod Sottrup
skellet, og det ligger der endnu og bærer ko
loniens havn, Christianshåb. Her begyndte
Jacob Heinrich Schregle, men familien blev
ikke længe på stedet. En datter blev gift ind
i familien Kraus i Horns i Rabsted sogn.

En familie i Stade
Den mest spændende af kolonistfamilierne
i Burkal sogn er familien Kunzmann på Sta
de mark. De kom i modsætning til de andre
fra Baden-Durlach, den protestantiske del af
Baden. Manden, Georg Adam Kunzmann
kom fra byen Stein og konen, Magdalene
Glaser, fra byen Eutingen. De to døde hen
holdsvis 1808 og 1805. De havde syv børn.
Den ene søn, Martin, blev gårdmand i Stade
og den anden søn, Hans Jørgen, overtog ste
det, men derefter flyttede en gren af familien
til Kraglund i Bov sogn og en anden gren til
Bredebro-egnen. Begge steder lever der sta
dig efterkommere, men desværre er der sket
en navneforvanskning, idet familienavnet er
blevet til Kunstmann eller Konstmann, mens
det oprindelige var Kunzmann (vistnok efter
Conrad).
Den yngste datter Magdalene blev gift
med Hans Jacobsen, der dengang havde ko
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Indvandringen nordfra skete over en meget
lang periode. Allerede efter Trediveårskrigen
og navnlig efter den forfærdelige vinter
1658-59, hvor befolkningen på grund af be
sættelse og pest blev stærkt reduceret i Søn
derjylland, kom mange nordjyder til lands
delen. Det var navnlig til de nordlige sogne
i Sønderjylland, og det er en af årsagerne til,
at danskheden i disse egne omkring Rødding
48

Indvandrede voksne fordelt efter fødested:

Ialt

1763-70
1771-80
1781-90
1791-1800
1801-10
1811-20
1821-30
1831-40
1841-50
1851-60
1861-70
1871-80
1881-90

263
360
398
381
382
367
393
426
434
389
422
421
365

Ialt

Jylland

Sdrj.

Sognet
Dødsår

’PISÄX

Jyderne

og Gram var så stærk. Man kunne ikke an
vende tysk retssprog, fordi de mange jyder
ikke forstod det.
For det efterfølgende er, som nævnt, an
vendt dødsregistret for årene 1763-1890.
Dog mangler året 1825, men det spiller in
gen rolle for helheden. Der er kun lavet
statistik for den voksne del af befolkningen,
d.v.s. alle over 14 år.
For den voksne del er der lavet en opde
ling efter fødestedsangivelsen. Der er delt op
i 4 grupper. 1) De i sognet fødte. 2) Fødte i
hertugdømmet (fra Ejder til Kongeå). 3) Fød
te i Jylland, herunder er dog medregnet nog
le få fra øerne samt 1 fra Norge og 2 fra
Sverige. 4) Fødte i Tyskland, herunder er
medregnet en fra Picardiet i Frankrig samt
en fra Rusland.

1

lonistedet i Lund. Deres datter, Hanna Maria
blev gift med skrædder Hans Nissen Raben
i Burkal og gennem denne familie er der ad
skillige slægtninge på egnen.
En søn af Hans Jørgen Kunzmann i Stade
(fødehjemmet) Christen Hansen Kunzmann,
f. 1794 blev senere skorstensfejer i Kraulund.
Han var gift med Hanna Margrethe Truelsdatter fra Rends, datter af Truels Hansen.
Dette ægtepar kom meget på Kraulund kro,
hvor det ofte gik lystigt til. Hanna Margre
the kunne synge og danse, men en aften un
der et krobesøg gik det galt for hende. Hun
havde danset på bunden af en omvendt balje,
men faldt ned. Ingen har vel taget sig af det,
men på vej hjem faldt hun om. Hun blev
bragt ind i et nærliggende hus, hvor hun
døde. Det var den 19. februar 1858. Hun var
da 63 år, så det var jo også lovlig frisk at
være i den alder.
Deres datter kaldtes An Adams. Hun hav
de evner som digter og skrev mange smådigte. (Se Sdrj. Mdskr. nr. 5, 1931).
Kolonisternes indvandring fik ingen varig
betydning, men de begyndte dog hedeop
dyrkningen under meget barske og fattige
vilkår. En del af de oprindelige bygninger
står endnu tilbage med deres karakteristiske
høje rejsning. Disse kolonisthuse lå altid i
retningen nord-syd, så de er nemme at ken
de. Først omtrent hundrede år senere opret
tedes der ejendomme på heden i nærheden af
kolonisternes huse, så de var jo en slags
pionerer.

Børn Voksne De voksnes fødested

100
140
126
156
148
122
122
167
150
163
167
164
138

163
220
272
225
234
245
271
259
284
226
255
257
227

5001 1863 3138

120
135
146
135
132
157
165
132
162
120
137
150
174

31
68
94
65
75
58
71
98
88
86
93
82
38

7
22
27
19
24
25
35
28
33
19
22
22
10

5
5
5
6
3
5
0
1
1
1
3
3
5

1865 947 283 43

Mange af disse jyder kom til egnen i en me
get ung alder. Af konfirmationsregistret
fremgår, at mange ikke var konfirmerede,
når de kom. Det blev man først i 16-18 års
alderen i det meste af denne periode. Af de

283 er 168 kvinder eller ca. 60 °/o, hvilket
antagelig hænger sammen med det oven
nævnte, at de hjemmehørende kvinder for en
stor del var beskæftiget ved kniplehåndværket. Hvis man regner antallet af jyder ud i
forhold til det samlede antal voksne, vil man
se, at jyderne udgjorde 9 °/o af alle. Hvis der
overalt blev indgået blandet ægteskab (jyde
med sønderjyde) blev hvert 6. ægteskab
blandet.
Det gamle bondesamfund i disse egne var
strengt opdelt i sociale lag. Gårdmændene
sammen med præsten udgjorde øverste lag,
kådnerne det næste og indersterne det neder
ste. Håndværkerne fordelte sig ligeligt mel
lem de to nederste. Jyderne var fattige, og
derfor giftede de sig altid ind i kådnernes
eller oftest i indersternes familier.
Der findes enkelte eksempler på, hvordan
disse jyder i deres iver for at tækkes de store,
blev »tyske«, men det er dog undtagelser.
Der er ingen tvivl om, at dette stærke islæt
af nordjyder havde meget stor betydning for
danskhedens overvintring i det ellers så
tyskprægede Burkal sogn. Det kom til ud
tryk i 1920, hvor alle havde stemmeret, hvis
de havde boet i landsdelen før 1/1 1900, alt
så selv om de var danske statsborgere, hvad
mange af dem forblev.

Hvor kom »Jyderne« fra?
Et andet spørgsmål er, hvor de kom fra,
de 283.
En optælling viser følgende:
57 kom fra Jylland uden stedsangivelse,
86 kom fra Ringkøbing amt, 71 fra Ribe
amt, 20 fra Viborg amt, 18 fra Vejle amt, 7
fra Århus amt, 7 fra Ålborg amt, 1 fra Thi
sted amt, 1 fra Vendsyssel (et meget uheldigt
eksemplar, han drak sig ihjel), 7 fra Fyn, 3
fra Sjælland, 1 fra Møn, 1 fra Ærø, 2 fra
Sverige og 1 fra Norge.

Som det vil ses, kom de fleste fra Ring
købing amt, selv om Vejle og Ribe amter lå
nærmere. Det hænger sammen med, at jor
den er dårligere i Ringkøbing amt. Går man
i enkeltheder, ser man at de fleste kom fra
sognene mellem Ringkøbing og Ulfborg og
for Ribe amts vedkommende fra sognene
nord og vest for Varde. Sognene langs vest
kysten led i disse århundreder stærkt under
sandstorme, der lagde mange strækninger
øde. Dertil kom at statsbankerotten i 1813
tilsyneladende ramte særdeles hårdt i Vest
jylland.

Hvornår var de født?
Da alderen er angivet, kan man også se,
hvornår de kom, eller dog hvornår de var
fødte. Fødselsårene fordeler sig således:
Før 1700 .... ..
1701-1720 .... ..
1721-1740 .... ..
1741-1760 .... ..
1761-1780 .... ..
1781-1800 .... ..
1801-1820 .... ..
1821- senere . ..

9 personer
17
32
56
67
41
49
13

Disse tal tyder på, at der i årene omkring
1760 til 1820 trak særlig mange jyder her
ned. Man kan se eksempler på, hvordan hele
søskendeflokke drog afsted i meget ung al
der, mange så måske aldrig mere deres for
ældre.
Det er ikke muligt at sige, hvad denne
indsivning af nordjyder har betydet natio
nalt, men når man tænker på, hvor nær man
var ved tysk flertal i Burkal sogn i 1920,
hvor 49 °/o stemte tysk, så er det næppe for
meget sagt, at det var disse jydepiger og
jydekarle, der tjente hos de hjemmetyske
bønder, der reddede disse egne for Danmark.
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Barndom og ungdom
AF DETLEF CHR. CLAUSEN

Detlef Chr. Clausen (1843-1918) var degn
og lærer i Bjolderup i årene 1888-1918. Han
skrev på sine gamle dage et erindringsbillede
fra de unge år, mest til glæde for familien,
men der er mange enkeltheder i skildringer
ne, som har interesse for videre kredse.
Erindringerne er gengivet med Detlef Clau
sens egen ortografi.

Jeg Detlef Christian CLAUSEN er født i
Byen KORS (Kruz) i Adelby Sogn ved Flens
borg, den 23. Januar 1843. Min kjære Fader,
Gud lade ham endnu leve længe, er Johan
Jørgensen CLAUSEN i Kors, født samme
steds den 4. November 1800. Hans Fader var
Detlef CLAUSEN og hans Moder Christine
Dorothea født DUUS. Hans Fader, altsaa
min Bedstefader, var Skibstømrer om Som
meren og arbejdede ved Mergling, Skov
hugst og andre svære Arbejder om Vinte
ren, medens Arbejdet paa Skibsværftet hvi
lede. Min elskede, dyrebare, uforglemmelige
Moder, Gud glæde hendes Sjæl i sin Him
mel, var Catharina Maria, født HANSEN,
en Datter af Skræddermester og Selvejer
Christian HANSEN og sammes Hustru i
Valsbøl, født dersteds den 7. November
1797. Hendes øvrige Slægt er vel nu om
trent uddød. Min Moder døde den 17.
August 1864. Min Faders Moder nedstam
mede fra de Kolonister der var indkaldt fra
DURLACH i Baden og havde nedsat sig
sydlig for FLENSBORG, hvor deres Efter
kommere endnu lever.
Min Bedstefader paa Fædrenes Side døde
i sin bedste Alder, saavidt jeg ved i 1817, af
Tæring. Min Fader har ofte ytret at han
havde arbejdet for haardt og derved lagt
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Grunden til den Sygdom, der bortrev ham i
hans bedste Alder. Af mine Bedsteforældre
har jeg ingen kendt uden min Faders Sted
fader, den gamle, kærlige Skomager Claus
Münster, en født Holstener, der døde i mine
Drengeaar. Han boede i vor By og foruden
hvad han ved sit Haandværk fortjente, un
derstøttedes han af mine Forældre. Vi Børn
var meget glade ved ham, han syede jo vore
Sko og Støvler, havde i sin Have Solbærbu
ske og Blommetræer, der med Glæde over
lodes til os, naar Frugterne var modne. Den
Gang han endnu var stærk, hjalp han mine
Forældre i Høsten, ellers passede han sit
Haandværk. Mine Søstre var altid saa glade
naar de kunde bringe ham Levninger fra vor
Middagsmad og der blev altid noget tilovers
til »Grosvatter«. Vi græd meget da han
døde. Hans faa Efterladenskaber blev delte
mellem min Fader og min Onkel, der boede
i Byen.

Mine forældre
Mine Forældre blev gift i 1824. Min Fa
der havde gennemgaaet Skolen som Infante
rist i Slesvig, men lejede derpaa en Stedfor
træder for 800 Mark, hvilket jo dengang var
en stor Sum. De ejede intet de to kære For
ældre, dengang de giftede sig, uden deres in
derlige Kjerlighed, der aldrig har forladt
dem, men knyttet dem så uendelig fast til
hinanden og til os, deres Børn, en Arbejdsog Virkelyst, der var mageløs, begge et sundt
Legeme, hærdet fra Ungdommen, og et
fromt, gudfrygtigt Sind, der særligt viste sig
i hele den sædelige Opdragelse.
Der var faa Steder i vor By, hvor man

Detlef Christian Clausen og hans børn, sviger
børn og børnebørn fotograferet den 6. oktober
1911 i Bolderslev i forbindelse med sønnen, ma
skinbygger Chr. Clausens bryllup.
1. række fra venstre: Marie Helene Clausen,
nu gift Juhl, Hejsager, Detlef Christian Clausen
og hustru Marie Helene, Hansine og Chr. Clau
sen, Marie Helene Clausen, nu lærerinde i Jejsing, Cathrine og lærer F. Valbjørn, senere Rise,
Inge Clausen, senere gift Jørgensen, Søvang,
Nordborg, degn og førstelærer Detlef Clausen,
hustru Ellen og datter Christine, Dybbøl.

2. række fra venstre: Lærer Johan Clausen og
hustru Johanne, senere Haderslev, Johannes
Clausen, senere bankdirektør i Gram, Andreas
Clausen, senere boghandler i Sønderborg, Agnes
og Jørgen Clausen, senere gårdejer i Bolderslev,
og Thomas Clausen, nu pensioneret mekaniker
fra Københavns belysningsvæsen. Sidstnævnte
er den eneste nulevende af Detlef Christian
Clausens børn, ialt to døtre og syv sønner.
(Foto H. Nedell, Åbenrå).

dengang bad til Bords, jeg ved egentlig in
gen andre Steder end hos os, og nu, da jeg
skriver dette, er der ogsaa kun et Sted i Byen
hvor dette er Tilfældet, og det er endnu hos
min kjære gamle Fader, naar han nu som
Bedstefader beder med sine Børnebørn. Vi
maatte altid til Festtiderne, særlig til Julen,
lære de smukkeste Festsalmer udenad og for

læse dem de hellige Aftener og de Salmer
glemmes aldrig og de Timer endnu mindre.
Min Fader og Moder kjøbte det Huus, i
hvilket vi alle ere fødte og som har været et
saa kjerligt og kært Hjem for os, dernæst
lejede de en Deel af den Mark som i saa
mange Aar havde ernæret vor Familie og
som vi altid kaldte vor og hvortil saa mange
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smukke Minder knyttede sig. Det var en
svær Tid for de kære Forældre, en stor Fa
milie og knappe Indtægter. Marken var ikke
mærgiet og gav ikke synderlig Afgrøde,
Kornet havde en daarlig Pris og Landlejen
skulde samles Skilling for Skilling, men det
gik dog.
Fader har saa ofte fortalt hvorledes han
begyndte med Mærglingen. Han gravede en
Dag en Grøft for at aflede Vandet og der
traf han paa noget som han syntes maatte
være Mærgel. Han købte noget Skedevand
og det viste sig ganske rigtigt, at det var
Mærgel. Han kom hjem til Moder og sagde:
»Naa Moer, nu har jeg fundet Mærgel og
nu vil jeg til at mærgie«. Aa, Fa'r hvor kan
vi faa mærgiet, det bliver jo alt for dyrt, sva
rede Moder. Men mærgiet blev der alligevel.
Fader afrømmede en Grav og begyndte at
overkjøre en Ager med sin Hjulbør, det var
svært men blev gjort og viste sig snart som
gavnligt.

Min far var dødssyg af kopper
Min ældste og næstældste Søster døde
som Børn, ellers var mine Forældre, GUD
være lovet, i mange Aar sunde og nød et
godt Helbred, men det blev en meget tung
tid for dem, da min kjære Fader blev hjem
søgt af en meget svær Sygdom, nemlig Kop
per, der bragte ham nær Døden og i lang
Tid fængslede ham til Sygelejet. Det var
særligt tungt for vor kære Moder, flere smaa
Børn omgav hende, alt Arbejde, baade hjem
me og paa Marken maatte hun udrette og
sørgeligt laa Fremtiden for hende. Jeg min
des saa godt naar denne tunge Tid var paa
Tale, at hun saa ofte sagde Ja, det var en
svær Tid for os alle, alle Folk skyede Huset,
kun Nabokonen kom hver Dag og hun blev
dog forskaanet. Naar jeg gik til Marken syn
tes mig tit, jeg gik tilbage, idet jeg gik frem
ad. O, nu kan jeg saa godt forstaa Moders
disse Ord, jeg kan see hende gaa den bekjendte Vej med sorgbetynget Hjerte. Tan
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kerne dvælede i Hjemmet hvor alle de Kære
var, Tankerne kunde ikke løsrive sig derfra
og var det saa saa underligt at hun syntes at
være gaaet tilbage istedetfor fremad. Dog,
GUD være lovet, - han var med dem, han
gjorde Far atter rask, lidt efter lidt kom
Kræfterne tilbage, dermed atter Frimodig
hed og Virkelyst og Trængslernes Tid var
overstaaet. Der var ikke gaaet mange AAR
hen, saa lejede min Fader den hele Mark der
af os Børn blev betragtet som vor egen og i
hvilken vi kendte hver plet og i hvis Hegn
vi kendte hver Bugt og hvortil mit Hjerte
forunderligt nok endnu er knyttet.

Fem døtre
Eftersom mine ældre Søstre (fem ialt: Ca
tharina, Christne, Maria, Anna og Dorothea
- kaldet Doris) voxede til og kunde hjælpe
mine Forældre blev det stedse lettere for dem
at ernære den store Familie og da Tiderne
ogsaa blev bedre bragte de det til at eje 7
til Tider 8 Køer, hvad der efter en Begyn
delse med mindre end intet og med en talrig
Familie er det bedste Bevis for den Flid og
Nøjsomhed, der udmærkede baade min Fa
der og min Moder.

- og én søn

Omtrent 5 Aar efter min yngste Søsters
Fødsel og da min Moder var omtrent 45 Aar
gammel, blev jeg født. Fader har ofte med
en underlig Glæde talt om denne Fødsel det var jo en Søn - der blev født ham og
Moder paa deres gamle Dage. Da Naboko
nen sagde at det var en Søn, vilde han ikke
tro det, men desto større blev jo Glæden.
»HERRE GUD, sagde Moder, jeg lever da
ikke at se ham blive stor og dog oplevede
hun ikke blot dette, men ogsaa mange Glæ
der af mig. Naar jeg tænker tilbage paa min
lykkelige Barndomstid, i hvilket dejligt Lys
ligger den dog for mig, hvormange herlige
Minder fylde da min Sjæl med vemodig

Glæde, ak, at dette Liv, Barndomslivet kun
de leves nok engang. Gud glæde alle de
kjære Søstre, som nu med vor uforglemme
lige Moder alt er hjemme hos ham!
De tre af mine Søstre kom ud at tjene,
Christne endog til Kjøbenhavn. Den ældste,
Catharina og den yngste, Doris, var altid
hjemme. Naar jeg tænker paa min ældste
Søster, hvor maa jeg da takke hende i mit
Hjerte for al hendes opofrende Kjærlighed.
Hun var sine Forældres bedste Støtte, saa
trofast, saa flittig, saa kjærlig og omhygge
lig. Hun syede og Moder vævede og Mark
arbejdet passedes mest af Fader. Min Søster
havde faaet en god Undervisning i Skolen,
hun havde megen Sans for god Læsning,
navnlig gode Digte, af hvilke hun havde af
skrevet mange. Hun havde en fin Følelse
for, hvad der var smukt, godt og sømmeligt
og et fromt Hjerte. Hun stod ogsaa højt i
mine Forældres Agtelse og hendes Raad og
Meninger blev altid indhentet. Hun blev i
Begyndelse af Tresserne gift med Nis Han
sen Nissen og døde i Barselseng 1866. Efter
hende lever en Søn, Johan, der endnu er
hjemme hos min Fader.

Skal han være skolelærer?
Doris havde et livligt Temperament, var
altid munter og rask til enhver Gjerning.
Hun traadte senere i Hjemmet i Catharinas
Sted. Hun blev gift med Claus Tychsen fra
samme By og døde 1878, den 15. Oktober
af Udtæring. Efter Moders Død i 1864, kom
en anden Søster, Anna, hjem til Fader og
hun har nu i de mange Aar passet og plejet
ham i hans Alderdom. Hun er ugift hvilket
ogsaa er Tilfældet med min Søster Christne,
der stadig har været en kjærlig Datter, en
god Støtte for sine Forældre og ogsaa for
mig. Hun bestyrer Huset for min Svoger P.
Christiansen, Flensborg, hvis Hustru, min
Søster Maria, allerede er død i mange Aar.
Saasnart min Fader mærkede at jeg kunde
synge (det har han tit fortalt), hvad ingen af

mine Søstre kunde, sagde han til Moder:
»Hvad mener du Mo'er ! troer du ikke der
kunde blive en Skolelærer af ham«. Aa
GUD, Fader, hvad tænker du dog paa, hvor
kan vi læste (evne) det, svarede Moder. Ja,
jo, svarede Fader, nu faar vi at se. Denne
Tanke blev hans kjæreste, derfor maatte jeg
tidlig til at læse og da dette faldt mig nemt,
da jeg kunde lære mine Søstres Lektier hur
tigere end de selv, blot ved at høre dem, var
det idetmindste hos Fader afgjort, at jeg
skulde være Lærer.
Sjældent fik jeg Lov til at forsømme Sko
len og Privatundervisning fik jeg i hele min
Skoletid og hans Maal blev jo ogsaa naaet.
Om Vinteraftenerne læste Fader altid højt,
enten af Bibelen og da helst i det gamle Tes
tamente, eller ogsaa af andre gode Bøger,
særlig Ingemanns Værker, som vi fik i Sog
nebiblioteket. Denne Læsning blev jævnligt
afbrudt af Samtaler om det Læste; den var
for mig en stor Nydelse, og den var altid no
get vi allesammen længtes efter.

Julehøjtiden
Juletiden var i vort Hus den største Høj
tid i Aaret og Juleaften imødesaaes derfor
af os Børn med den største Længsel.
Om Formiddagen blev Æbleskiverne rørt
sammen af Moder og min ældste Søster,
medens vi andre saa til. Den store Potte
blev stillet paa Kakkelovnen og tildækket
med en Pude. Om Eftermiddagen begyndte
Søster Catharina at bage og snart begyndte
vi at smage. Jo længere det led hen mod
Aften, desto højtideligere blev Stemningen,
og naar Fader var færdig med Fodringen
(Køeme fik et extra Foder den Aften) og
Mørket indtraadte, kom Søster Catharina al
tid og meldte at »Kindlein JESUS« var kom
met. Nu kom Foræringerne og med dem en
inderlig Glæde. Naar vi havde spist Aftens
mad, Risengrød med Æbleskiver, saa læste
jeg alle Julesalmerne, saa blev der talt sagte
og alvorligt, aldrig støj et eller sunget, det
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kunde Fader ikke lide Juleaften, og derpaa
gik vi tilsengs.
Mange har vist feiret en mere glimrende
Juul end i vort Hjem, men vist ingen med
mere Inderlighed og i skjønnere Fred.
Saaledes var Livet i mit Barndomshjem
og derfor gjemmer det saa rige Minder for
mig og derfor er Tanken saa veemodig naar
jeg nu (1891), da alle mine kære Søskende
med undtagelse af een (Anna) og ogsaa min
kjærlige, trofaste Fader er hedengangne.
Min Fader døde i 1887 i Januar, altsaa over
86 Aar gammel og var fuldstændig aandsfrisk til sin Død. Om ham kun endnu en
Bemærkning. Da Revolutionsaaret 1848 ud
brød og Urolighederne ogsaa begyndte hos
os, da vidste han straks, paa hvilket Sted
han skulde staa, han blev sin Konge tro med
Liv og Sjæl.

En lille, dygtig lærer
I Aaret 1859 den 6. Marts, blev jeg kon
firmeret i Adelby Kirke og kort Tid efter,
den 13. April, kom jeg til Bøl i Angel som
Hjælpelærer. Her fik jeg en Elementærklasse
paa 60 Børn. Jeg var kun lille af min Alder,
men da en dygtig Førstelærer (nuværende
Skoleinspektør Matzen, en Broder til Profes
sor Henning Matzen i Kjøbenhavn) veiledede mig, gik det meget godt. Det følgende
Aar var jeg Hjælpelærer ved Flensborg og
den følgende Vinter i Egebæk, sydlig for
Flensborg.
I Foraaret 1862 blev jeg optaget som Elev
paa Seminariet i Tønder. En anden Angelbo,
der samtidig blev optaget, og jeg var saa
glade over vor Lykke, at vi endnu samme
Eftermiddag begav os fra Tønder til Flens
borg tilfods. Glæden blev stor hjemme, da
jeg kunde meddele at jeg blandt de ca. 30
var blevet Nr. 3.
Nu oprandt en hel ny Verden for mig i
det dejlige Seminarieliv med de mange unge,
friske Venner, de dejlige Undervisningstimer
og alt det nye der blev rullet op for Sjælen.
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Jeg fulgte med med Liv og Lyst og kunde
ved den første Aarsexamen fremstille mig
som Nr. 2. Udsigterne var altsaa gode og
mine Kjære vare inderlig glade, men desvær
re afbrødes denne skjønne Tid ved Udbrud
det af Krigen 1864.

Krigen 1864
Efter Dannevirkes Rømning, paa en Søn
dag den 7. Februar, forlod vi Tønder og min
Stuekammerat og jeg gik med en Afdeling
dansk Artilleri, der kom fra Frederiksstad
mod Nord. Vi vilde blive hos vore Egne og
frygtede for at blive udskrevne i en slesvigholstensk Arme, der som vi mente snart
vilde blive dannet.
Med Militæret fulgte vi med mod Nord,
blev venligt modtaget af Officererne og blev
sammen med dem den første Nat indkvarte
ret i Præstegaarden i Døstrup. Den følgende
Dag gik vi til Ribe og fik lige som Soldaterne
Kvarterbilletter og blev indkvarteret hos en
saare elskværdig Mand, Kommuneassessor
Rosenvinge. Vi blev paa det hjerteligste
modtaget af den elskværdige Familie, der
var dybt nedbøjet over Dannevirkes Røm
ning og Tilbagetoget.
Endnu inden det blev mørkt besøgte Paul
sen og jeg den berømte Domkirke og det
historiske Voldsted, hvor Ribehus har ligget.
Den følgende Dag skulde vi drage videre til
Kolding.
Det var en uhyggelig Morgen med Sneefog og en bidende Nordvestvind. Vor kjære
Vært, der ikke vidste, hvad godt han vilde
gjøre for os, forsynede os med Strømper,
Cigarer, Vin og Penge og ledsagede os en
Fjerdingvej og tog derpaa en hjertelig Af
sked med os.
Nu marschjerede vi videre i en rygende
Sneestorm ad den store Landevej fra Ribe
til Kolding, men endelig kjørte de svære Ka
noner (84 pundigere, forspændt hver med 8
kraftige Heste) fast i Sneedriverne (ved Le
jerskov) og maatte efterlades i denne Stil-

ling til næste Dag, da man efter utrolige Be
sværligheder fik dem bragt til Fredericia.
Heldigvis var en Seminariekollega fra Lejer
skovmark ogsaa taget med mod Nord, ham
traf vi nu paa og tog med til hans Hjem,
hvor vi efter utrolige Anstrengelser fandt
den fornødne Hvile og Vederkvægelse.
Da vi nogle Dage senere var kommet til
Kræfter igen og havde faaet vore Klæder og
Fodtøj tørret, gik vi til Kolding og derfra til
Fredericia. Med en Regeringsdamper fik vi,
med Kommandantens Tilladelse, Lov til gra
tis at komme med til Middelfart. Det var vor
Agt at søge Ansættelse ved Armeen, og
mente vi at vi vel bedst kunde opnaa dette,
naar vi tog over til Als. Men vore Penge
vare alle gaaet med og helt uden Penge kun
de vi jo ikke være. Vi besluttede derfor at
opsøge en Klassekammerat hvis Hjem laa i
Nærheden af Assens. (Det var Andersens,
senere Lærer i Haderslev) for hos hans Fa
der at faa et lille Laan.
Med en Husareskadron, der skulle til As
sens rede vi derhen (paa Haandhestene) og
bleve inkvarterede i Byen sammen med
Mandskabet.

Fra Fyn til Als
Nogle Dage senere opsøgte vi vor Ven og
bleve meget vel modtagne. Efter at have ud
hvilet nogle Dage, faaet det ønskede Laan i
Orden og atter var blevet friske og muntre
tog vi til Assens hvor der just laa en Mari
nedamper, der skulde til Sønderborg, og med
denne fik vi Lov til gratis at komme med.
Det blev en meget stormfuld Rejse og jeg
var søsyg, jeg kan sige dødssyg, hele Dagen.
Først henimod Aften kom vi til Sønderborg,
gik med en Seminariekollega, Degn Carlsens
Søn i Ulkebøl, til hans Hjem og blev der
nogle Dage.
Strax den næste Dag skrev jeg en Ansøg
ning til Armeens Intendantur om at blive an
sat i en for os passende Stilling ved Armeen.
Allerede den følgende Dag kom Kommandø

ren for Sundhedstropperne, Kaptajn Hallas,
og tilbød os Plads som Sygevogtere, da han
mærkede, at dette Navn skræmmede- mig,
smilede han og sagde, at vi ikke skulde blive
bange for Navnet, man vilde ikke benytte
os som Sygevogtere, derimod som Skrivere
paa Kontorerne, og hvis man blev tilfreds
med os, skulde vi begge om en Maaned blive
forfremmet til Skærsanter.
Paa disse Betingelser overtager vi saa vore
Pladser og blev begge ansatte ved det store
Lazaret paa Sønderborg Slot. Jeg førte her
hele Korrespondancen og havde en let og
behagelig Plads. Paulsen var ellers beskæf
tiget med jeg ved ikke hvad.
Vi havde ofte fri og kunde gjøre smaa
Udflugter op til Dybbøl og til Batterierne
ved Alssund.

Bombardementet af Sønderborg
Preusserne var ikke saa nær at vi kunde
se dem, men det varede ikke længe inden de
første Granater fra Broagerland (13 ialt)
regnede ned over Slottet og Byen. Slottet
blev ved den første Beskydning ramt af to
Granater, den ene ramte Taget lige over vort
Hoved og en Regn af Tags teen, Lægter og
Spær raslede ned for vore Vinduer; i Byen
blev enkelte Huse ramponerede.
Nu blev det altsaa farligt at være i Søn
derborg, og jeg tænkte ofte med dyb Vemod
paa mine Kjære i Hjemmet, der hver Dag
kunde høre Kanonernes Drøn og vidste at
jeg var paa dette farlige Sted. Vore Breve
gik igennem Danmark og over Lybæk, men
det var jo kun sjældent vi hørte fra hinan
den.
Endnu inden Maaneden var omme bleve
vi begge af Intendanturen udnævnte til
Skærsanter og jeg blev forflyttet til 12. Felt
lazaret, der havde Bolig i Karoline Amalie
Skolen i Havbogade i Sønderborg, medens
Paulsen kom til Augustenborg.
Nu fik vi ogsaa Uniformer som Skærsan
ter og samme Lønning og vi var jo for saa-
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vidt godt stillede. Foruden ca. 80 Syge hav
de vi Ambulance, d.e. Forbindstue for de der
daglig blev saaret i Stillingen, og det var
ikke faa. Her blev jeg Vidne til usigelig me
gen Nød og Jammer, der blev værre med
hver Dag.
Den værste Dag var anden Paaskedag, da
Fjenden prøvede at tage Dybbølstillingen
ved et rask Angreb, der dog blev afslaaet. I
nogle faa Timer fik vi flere en 60 saarede,
deriblandt flere (mange) haardtsaarede og
11 Læger havde nok at gøre med at faa dem
alle behandlede. Iblandt de haardtsaarede
var ogsaa en ung preussisk Leutnant, en
Baron von Seckendorf, der var skudt i Ho
vedet og ikke kunne leve. Det var en for
færdelig Morgenstund, denne 28. Marts og
vi fik den Dag Krigens Rædsler at se i hele
dens Forfærdelighed.
Den 2. April begyndte Preusserne at bom
bardere Sønderborg og snart stod mange
Huse i Flammer. Det var navnlig den syd
lige Del af Byen, der jo vendte mod Broager,
der blev ramt og vi laa længere mod Nord.
Hen imod Aften stod hele den sydlige Bydel
i Flammer, dog ogsaa i vor middelbare Nær
hed faldt Granaterne og tændte Bygnin
gerne.

Lazarettet på slottet rømmes
Hen imod Aften fik vi Befaling til at røm
me Lazarettet og alle vore Syge blev kjørte
bort men vi maatte blive ved alle Lazarettets
Effekter. Natten mellem den 2. og 3. April
var forfærdelig men vi var saa trætte og ud
asede at vi efter Midnat faldt i Søvn. Henimod Kl. 11 om Formiddagen d. 3. April
midt under det voldsomste Bombardement,
da vort Nabohus brændte, fik vi Ordre til
at flytte med Lazarettet til Lambjergskov og
paa Skolens Loft stod jeg i Timer og udle
verede Lazarettets Rekvisitter, for hvilke jeg
var ansvarlige, til mine Folk (ialt 14) der
pakkede dem paa vore Vogne og først med
den sidste Vogn forlod jeg Sønderborg, me
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dens Granaterne slog ned rundt om os, en
lige ved Siden af os i Marken, dog uden at
springe. Det var med ublandet Glæde vi for
lod den ulykkelige Stad, hvis stakkels Indvaanere saa deres Ejendele gaa op i Luer og
hvad der blev bjerget spredt ad for alle
Vinde. Mange blev ogsaa dræbt eller lem
læstede under Forsøget paa at bjærge saa
meget som muligt.
Alt dette bragte ikke Preusserne den
mindste Fordel, thi Broerne over Alssund
kunde de ikke Skade, og Hæren ej heller,
da den naturligvis nok skulde holde sig fra
den Deel af Byen der blev bombarderet.
Vi fik Lazarettet etableret i tvende Bøndergaarde i Lambjergskov og blev der til den
18. April.

Angrebet på Dybbøl
Klokken 4 den næste Dag blev vi vækkede
af Søvnen af en vældig Kanontorden fra
Dybbølegnen som vi endnu aldrig havde
hørt. Kanonskuddene lød ofte i hele Salver
saa Vinduesruderne klirrede og Jorden rys
tede under vore Fødder. At et Hovedangreb
fandt Sted, var vi alle klar over og vi ilede
saa hurtigt vi kunde op paa en Høj i Nær
heden hvorfra vi kunde overse hele Dybbølstillingen. Alt var der indhyllet i en tæt
Krudtrøg og kun Glimtene fra Kanonerne
kunde ses.
Pludselig begyndte de danske Batterier
ved Sønderborg og længere mod Nord paa
Alssiden at blande sig i Legen og vi kunde
sige os selv, at nu var Skanserne tagne, ellers
vilde man jo ikke skyde fra disse Punkter.
Da kom en ung Officer i strakt Karriere op
til os paa Højen og raabte, inden han fik
Hesten standset: De Sataner har taget Skan
serne«.
Efter flere Timers Artillerikamp mellem de
danske Batterier og de tyske Feltbatterier,
døde endelig Kampens Bulder hen og vi fik
nøjagtige Meddelelser om det sørgelige Re
sultat. Endnu samme Dag fik Lazarettet Or-

dre til at indskibe sig i Høruphav og tage til
Faaborg. Fra denne By blev alle vore Syge
paa Bøndervogne transporterede til Herregaarden Brobygaard (under Grevskabet
Schaffalitsky de Mukadel, 3 Miil sydligere
for Odense) og her etableredes Lazarettet i
Hovedbygningen.
Efter fire Ugers Forløb evakueredes Laza
rettet til Herregaarden Skjoldemose i Nær
heden af Svendborg. Allerede i lang Tid
havde en ondartet Homhindebetændelse i
begge mine Øjne (som jeg allerede havde lidt
af i min Barndom og hele Opvæxt) gjort mig
Tjenesten meget vanskelig og Lægerne hav
de forgjæves søgt at hjælpe mig og den sør
gelige Lazarettjeneste var jeg længe ked af
men det var utænkeligt at slippe ud af den
saalænge man var syg.
Jeg bad vor Læge at formaa hans Fader,
der var Divisionslæge om at undersøge mi
ne Øjne og paa min Bøn indstille mig til
Kassation. Han gjorde dette og ved Kassa
tionsretten i Odense blev jeg erklæret for
utjenstdygtig. Fra Lazarettet blev jeg nu
hjempermitteret og tog Veien over Sønder
borg til Flensborg. I Sønderborg vandrede
jeg over Tomterne til mit gamle Kvarter i
Havbogade for at se om det stod der endnu.
Det stod der godt nok men var gennemhul
let af Kugler et stort Træ der stod ved
Strandsiden var skudt over at en Granat og
havde i Faldet knust en Del af Taget, Vin

duerne var knuste og Loftet mange Steder
oprevet. Paa en Baad blev jeg befordret over
Alssund. Broen laa paa Havbunden, sænket
af de danske Pionerer d. 18. April. Jeg blev
modtaget af Preusserne, foreviste mit Pas
og fik Lov til at passere. I Selskab med flere
andre kjørte jeg nu over Dybbøl til Flens
borg, men mine Øjne var saa slemme at jeg
næsten ikke kunde aabne dem og derfor
kunde jeg ikke iagttage meget undervejs.
Saa hurtigt jeg kunde ilede jeg den kjendte
Vej ad Hjemmet til, hvor de kære gamle
Forældre og de kære Søskende modtog mig
med usigelig Glæde. Et Lægemiddel der før
havde kureret mine Øjne fandt vi Recepten
til, og det blev hentet i Flensborg og i kort
Tid var mine Øjne helbredte. Det har om
trent været midt i Juni jeg kom hjem og der
blev jo dengang i London underhandlet om
Fred, hvilke Underhandlinger jo desværre
ikke havde noget Resultat og den 29. i sam
me Maaned blev Als taget. Der herskede
blandt alle dansksindede i mit Hjem megen
Sorg og megen Bekymring for Fremtiden,
dog var der ingen der anede at vi for bestan
dig vare adskilte fra Danmark. Alt, mente
man, skulde nok komme iorden igjen og da
saa om Efteraaret Freden endelig blev slut
tet, og alle tre Hertugdømmer afstodes til
Fjenden, ja, da blev alle skuffede paa det
bittreste.

Boganmeldelser
Christiansfeld 1773-1973. Udgivet af Turistfor
eningen for Christiansfeld og Omegn. Pris: 30kr.
Det er en enestående smuk bog at tage i hånden.
Det store format, de mange billeder, der er gen

givet i blødt offsettryk på svagt tonet, mat, tykt
papir og i stærke forstørrelser med rigelig luft
til hvert billede - det er en fornøjelse at se.
Hvert fotografi er taget med sikker sans for det
stilfærdige og rolige i den bortgemte idyl, som
er det egentlige Christiansfeld: flest billeder af
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de karakteristiske huse, Søsterhuset, Enkehuset,
Brødrehuset og de andre, set under mange syns
vinkler, oftest ude fra, men enkelte fine intéri
eurs er der lykkeligvis også blevet plads til.
Nogle optagelser af gamle brugsting føjer sig
smukt ind i billedrækken, et par gengivelser af
Jeppe Madsen Ohlsen-malerier, nogle billeder
fra Gudsageren (man mangler et af indgangs
portens anden side) og endelig adskillige men
nesketomme gader, der lyser af stilhed og da
tid.
Det eneste billede med støj i er billedet af
blæserkoret, og det er faktisk bogens dårligste.
Jeg troede i øvrigt, at det hed »Basunkoret«, og
synes, at denne på samme tid festlige og næsten
ujordiske betegnelse er meget, meget bedre. Der
er et utal af blæsere i landet, men hvor mange
basunkor har vi?
Tommy Hoeck har ansvaret for billeder og

lay-out, og han har klaret sin del godt.
Derimod er Hans Gorrsen sluppet mindre
godt fra sin tekst. Han har mange enkeltheder
med fra Christiansfelds tohundredeårige histo
rie, men selve dispositionen er løs, og netop det
overdådige billedudstyr kræver en meget stram
tilrettelæggelse af stoffet, for at læseren ikke
skal løbe sur i detaljerne.
Men er det lidt svært at få overblik, er der
til gengæld fortalt en rigdom af småtræk, som
utvivlsomt vil fange den tilfældig besøgendes
opmærksomhed og vække nysgerrigheden efter
selv at se den scene, hvor disse begivenheder
har udspillet sig. Og da det er Turistforeningen
og ikke Historielærerforeningen, der har stået
for udgivelsen af festskriftet, er hensigten sik
kert nået. På en smuk, lidt sentimental og tem
melig romantisk måde.

ibs

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN.

1. november: Det er 50 siden »Slesvighus
Bogsamling« oprettedes som selvstændigt
dansk bibliotek i Slesvig by.

2. november: I Tønning indvies »Skipper
huset« efter endt ombygning og restaurering
som dansk forsamlings- og lejrskolebygning.
3. november: Den danske stats bevillinger til
Sydslesvig beskæres som følge af de danske
sparebestræbelser med 2,5 mill. kr.
11. november: Dansk Lærerforening for Syd
slesvig har bestået i 50 år.
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12. november: Sydslesvigsk Udvalg bebuder
på sit landsmøde i Haderslev, at man påny
vil rejse spørgsmålet, om danske statsborge
re ansat i Sydslesvig kan opnå stemmeret
ved valg i Danmark. Udvalget tilsiger des
uden sin støtte til oprettelsen af en dansk
efterskole i Sydslesvig.
14. november: På Flensborg Industri- og
Handelskammers generalforsamling rejser
forretningsføreren, dr. Detlev Buchardi kra
vet om et specielt støtteprogram for den
nordlige grænseregion som efter Danmarks
medlemsskab i EF hurtigt må sættes i stand
til at tilpasse sig den forventede hårde kon
kurrence.

november: Ved valget til den vesttyske
mndslag blev der i de tre sydslesvigske

CDU

valgkredse afgivet følgende antal stemmer
på de tre store tyske partier:

SPD

FDP

1. st.
2. st.
41.549- 40.769
53.335- 52.988
62.754- 62.767

59.158- 55.444
62.473 - 58.379
62.303 - 60.443

4.524- 9.678
4.914- 9.522
8.882 -11.525

72 ialt

157.638 -156.524

183.934- 174.266

18.320-30.725

59 ialt

(159.270 -154.468

128.756- 129.572

14.343 -16.876)

asborg by og land
svig-Egernførde
rdfriesland

1 Flensborg genvalgtes SPD-forbundsdagsdiem Walter Suck.

. november: Takket være danske ordrer
r Husum skibsværft bedre beskæftigelse
i flertallet af de mellemstore tyske
;rfter.

. november: Flensborgs tidligere bypræsiut og mangeårige chefredaktør af Flensrger Tageblatt dr. Hanno Schmidt dør
år gammel.

økonomi- og trafikministeriet i Kiel bevilget
500.000 DM.

NORD FOR GRÆNSEN.

2. november: 5400 sønderjyder fritages ved
afviklingen af Tiendebanken for at betale
tiende.

10. november: I en kronik i Flensborg Avis
opfordrer pastor Thorbjørn Heick, Grindsted,
til udgivelsen af en Sønderjyllands Amts
avis.
17-18 pct. af Løgumklosters indbyggere
er pensionister. Derfor skal antallet af pen
sionistboliger nu yderligere forøges.

. november: Folketingsmand Knud Nieln, Augustenborg, rejser kritik af den dane administration i Sydslesvig. Der er ko;salt mange ansatte, som får bemærkelses?rdigt høje lønninger, og han bebuder en
[erst kritisk undersøgelse.
Generalsekretær Hans Ronald Jørgensen,
rdslesvigsk Forening, oplyser hertil, at
>F's lønninger er lavere end tilsvarende
rininger nordpå.
Fire ældre sydslesvigere, Georg Iversen,
siting, Th. Andersen, Aventoft, W. L. Anesen, Husum, og fru Dora Lorenzen, Kolnd mark, får tildelt en hædersgave af
bers t H. Parko vs Mindefond for deres
angeårige personlige store indsats indenfor
t sydslesvigske danske arbejde.

11. november: I Alnor ved Graasten rejses
en ny tysk skole med plads til 60 elever.
Skolen skal være fællesskole for Graasten,
Broager, Bov og Lundtoft kommuner.
Dannevirke-Skolen på Haderslev næs,
Gladsakse kommunes lejrskole, har siden
starten i 1967 været besøgt af 6500 elever.
Likvidationen af dagbladene DannevirkeHejmdal vedtages på en ekstraordinær gene
ralforsamling med 1000 stemmed mod 21,
mens 35 undlod at stemme. Udgiverretten
overgår til Jydske Tidende.

. november: Til yderligere udbygning af
lustrikvarteret i Flensborg sporskifte har

14. november: Sønderjyllands Højspæn
dingsværk holder 50 års jubilæum. I forbin
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delse hermed skænkes 500.000 kr. til udbyg
ningen af Folkehjem i Åbenrå.
Amtsrådsmedlem, arkitekt Sv. Ingomar
Petersen, Vojens, får tildelt årets »ÆresRumlepotte«.
16. november: Nordschleswigsche Gemeinde
erhverver Breklum-missionens missionshus
på Rømø; det skal indrettes til et mødested
for tyske kristelige kredse på begge sider
grænsen.

17. november: På Folkehjem i Åbenrå ned
lægges grundstene af bl. a. to deltagere, som
også var med ved grundstensnedlæggelsen
af det første Folkehjem i 1910, arkitekt Jep
Fink og fru Thoma Jacobsen, Åbenrå.

18. november: Antallet af færdigbyggede
boliger i Sønderjylland var i 1971 en del
mindre end gennem mange år. Der blev i
1971 færdiggjort 1507 boliger eller omkring
200 færre end i 1970 og 400 færre end i
1969. Det samlede antal boliger var i 1971
92.695.
20. november: A/S Sønderborghus, der er
erklæret konkurs, overtages efter en tvangs
auktion af Sydbank. Det er ikke tanken at
bevare Sønderborghus som hotel.
21. november: Sønderjydsk Idrætsforening
har vedtaget at indrette et kursuscenter i den
nedlagte skole i Nr. Hostrup ved Rødekro.

22. november: Kontaktudvalget for det ty
ske mindretal holder møde i København.
Regeringen giver herunder tilsagn om, at der
sikres det tyske bibliotek i Åbenrå et samlet
tilskud på 75.000 kr. Forhandlingerne med
Bonn om en socialaftale for tyske rente
nydere i Nordslesvig vil blive fremmet. Der
blev desuden givet løfte om, at Der Nordschleswiger kommer i betragtning ved of
fentlig landsdelsavertering. I forbindelse med
udformningen af en ny teaterlov vil det
tyske mindretals forestillinger blive ligestil
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let med danske arrangementer ved fordelin
gen af offentlige tilskud. Kontaktudvalget
lovede desuden i april 1973 at aflægge et
besøg hos det tyske mindretal og se nogle
af mindretallets institutioner.
Sønderjyllands amtsråds uddannelseskom
mission går ind for et universitetssamarbejde
med Ribe-Esbjerg om universitetsplanlæg
ningen og anbefaler desuden, at lærerhøjsko
len i Haderslev får faste lærere med både
undervisnings- og forskningsmæssige opga
ver.

24. november: Fra Ingridfondet for Sønder
jylland uddeles 50.000 kr.: 40.000 kr. som
stipendier til 10 unge og 10.000 kr. til Søn
derjyllands kunstmuseum.
27. november: Folketingsmand Knud Niel
sen, Augustenborg, erklærer i et interview i
Der Nordschleswiger, at Nordslesvig viser
for ringe interesse for et samarbejde med det
kommende universitet i Flensborg, der burde
etableres som et dansk-tysk grænselands
universitet med Danmarks tilslutning til EF
som baggrund.

28. november: Generalsekretær Rudolf Stehr
foreslår oprettelsen af et tysk grænseforsk
ningsinstitut ved grænseakademiet i Sankelmark.
Dannevirke-Hejmdal udkommer for første
gang som del af Jydske Tidende.

29. november: Direktør Knud Fischer, Søn
derjyllands Højspændingsværk, oplyser, at
der arbejdes med planer om etableringen af
et stort dansk-tysk kraftværk ved Åbenrå.
31. november: I Rødekro startes en tysk
børnehave med 12 børn. Den afløser den
nedlagte børnehave i Øster Terp.

En udførligere udgave af »Grænselandsdag
bogen« er fremlagt på Landsarkivet, Åbenrå,
og Dansk Centralbibliotek, Flensborg.

OUGAARDS

Grænselandets liv

Boghandel

Grænselandets sang
møder De I

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

Syd- og Sønderjyllands store blad

Haderslev - tlf. 2 25 71
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Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd
og kvinder fra 3/5-28/7.

Tlf. (04) 42 18 48
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Tal med Sydbank
- de taler Deres sprog.

SYDBANK K
- den sønderjyske bank k
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BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

|

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

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

VEJLE

ANDELSBANKEN
Haderslev

Aabenraa

Tlf. 4 33 25

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning
HADERSLEV
TELEFON NR. (045) 2 27 25

A. R. Kjærby A-S
Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdals

f BOGTRYKKERI]

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen,
Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz,
Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson,
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s.
Tønder.

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

HADERSLEV BANK

DANEBOD HØJSKOLE - ALS

AKTIESELSKAB

3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

TRY

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner

HØJSKOLE

• 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat

i

|O

SØNDERBORG HANDELSSKOLE

• Store arealer ved kaj og jernbanespor
ledige til udleje

Handelsgymnasium - Handelshøjskole
aldeling

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

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktleselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

rW o rso S i o bego ds
Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongeliq Hofleverandør
NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1973/74 helst Inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (047) 2 12 30
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