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Dansk lokalhistorie nord og syd 
for Kongeåen Af Kim Furdal

Dansk lokalhistorie har indtil for 20-30 
år siden gået hver sin vej nord og syd 
for Kongeåen. Overinspektør Kim Fur
dal har set nærmere på starten af den 
kongerigske lokalhistorie på Askov 
Højskole i 1891 og forsøger at forklare 
denne forskel.

Indledning

Blandt de mange kvaliteter ved at 
arbejde med sønderjysk lokalhi
storie er muligheden for at sammen

ligne udviklingen i Sønderjylland 
med forholdene nord for Kongeåen. 
Intet er dermed på forhånd givet, 
som når fokus alene er rettet mod ens 
egen hjemstavn. Ved at foretage en 
sammenligning kan vi se, hvad der er 
del af en generel samfundsmæssig 
udvikling, og hvad der afspejler særli
ge træk i Sønderjylland.

Et af de steder, hvor en sammenlig
ning er særlig interessant, er lokalhi
storiens historie. Mange interesserer 
sig for lokalhistorie, ligesom mange 
er aktive i det lokalhistoriske arbejde 
på bl.a. de lokalhistoriske arkiver eller 
som skrivende lokalhistorikere. Der
imod er der kun meget få, der interes
serer sig for, hvad lokalhistorie egent
lig er for en størrelse, og hvorfor lo
kalhistorie skrives, som den gør. I det 
følgende vil vi derfor bevæge os lidt 
nord for Kongeåen til Askov Højsko
le for at se nærmere på starten af 

dansk lokalhistorie og på de forskelle, 
der har udviklet sig i dansk lokalhi
storie nord og syd for Kongeåen.

Aarbog for Dansk Kulturhistorie 
Mens linierne i dansk lokalhistorie 
kan trækkes tilbage til den såkaldte 
topografiske tradition fra slutningen 
af 1600-tallet og frem, med så promi
nente personer som bl.a. Peder Han
sen Resen (1625-1688) og Erik Pon- 
toppidan (1698-1764), kan moderne 
dansk lokalhistorie tids- og stedfæstes 
meget præcist til 1891, da højskole
lærer på Askov Højskole, Poul Bjerge 
(1853-1931), udgav årsskriftet 'Aar
bog for Dansk Kulturhistorie'.

Askov Højskole udviklede sig efter 
den spæde start i 1865 hurtigt til et 
kulturelt og videnskabeligt kraftcen
ter inden for sine særlige arbejdsfel
ter, med markante personligheder 
som forstander Ludvig Schrøder 
(1836-1908), komponisten og musik
forskeren Heinrich Nutzhorn (1833- 
1925), sprogforskeren Marius Kristen
sen (1869-1941) og ikke mindst fol
kelivsforskeren H.F. Feilberg (1831- 
1921), der i 1863 udgav værket 'Fra 
heden' om folkeliv i Vestslesvig.

Det blev dog om nogen Poul Bjerge, 
som i kredsen omkring Askov Høj
skole blev katalysator for udviklingen 
af det lokalhistoriske arbejde i Dan
mark. Poul Bjerge kom fra et vestjysk 
bondehjem i Ølgod, hvor han fik sin
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grundtvigske prægning af moderen. 
Som ung kom han efter konfirmatio
nen på flere højskoleophold, bl.a. på 
Askov Højskole, inden han fra 1881 
begyndte at undervise på Askov Høj
skole, hvor han virkede som lærer 
frem til sin død. Videnskabeligt stod 
han ikke mål med personer som H.F. 
Feilberg, Marius Kristensen og Hein
rich Nutzhorn, men Poul Bjerge var 
udrustet med en betydelig praktisk 
sans og et organisatorisk talent, som 
på flere måder kom til at spille en 
væsentlig rolle for Askov Højskole. 
Ambitionerne fejlede ikke noget hos 
Poul Bjerge, som i forbindelse med sit 
ægteskab med Dagmar Schjørring 
byggede 'Bakkehus', opkaldt efter 
Knud Rahbeks berømte bolig på Fre
deriksberg, som fra 1787 til Rahbeks 
død i 1830 blev et samlingspunkt for 
tidens kulturelite i København. Bjer
ge har udgivet flere personalhistori- 
ske skildringer, men mest kendt er 
nok 'Danske Vider og Vedtægter', 
som han i perioden 1904-1920 udgav 
sammen med Th.J. Søegaard.

Hans mest betydningsfulde og vari
ge indsats blev dog som redaktør af 
'Aarbog for Dansk Kulturhistorie', der 
udkom fra 1891 til 1900. Udgivelsen 
af første årgang skete med en næsten 
manisk hastighed, der endnu i dag 
må imponere. Fra idéen opstod, til 
første årgang med et oplag på 2.500 
eksemplarer blev revet væk, gik der 
mindre end et år. På et tidspunkt, 
hvor amts- og lokalhistoriske årbøger 
var fuldstændig ukendte, blev 'Aar
bog for Dansk Kulturhistorie' en 
kæmpesucces, der fik uhørt stor ud
bredelse. At der var tale om en ny
hed, får man en tydelig fornemmelse 
af i foromtalen til første årgang, hvor 
Bjerge må forklare, at hensigten ikke 
var at tjene penge på bogen: "Det er 
vel et foretagende, der er sat i gang 
for at tjene Penge? Hører jeg flere 
spørge, der sér denne bog. Og jeg sva
rer: Det er ikke gjort for at tabe pen
ge; det skulle gerne betale sig; men 
når det kan det, så er det også nok". 
For Poul Bjerge var årbogen fra star
ten et meget målrettet kulturhistorisk
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Askov Højskole var barn 
af de nationale brydninger 
i Sønderjylland og gård
mandsstandens voksende 
selvbevidsthed og behov 
for at komme ud af rollen 
som en rå, udannet og 
foragtet bondestand. Som 
en konsekvens af krigen i 
1864 blev Askov Højskole 
etableret i 1865 lige nord 
for Kongeågrænsen, så 
man i næsten bogstavelig
ste forstand kunne se 
sydpå til det tabte land.
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Poul Bjerge (1853-1931) kom fra et 
vestjysk bondehjem. Som ung kom 
han på flere højskoleophold og fik 

fra 1881 fast tilknytning til Askov 
Højskole som lærer. Her har han 

formentlig lært den unge H.P.
Hanssen at kende, da han i tre 

vintersæsoner, 1881-82, 1882-83 
og 1885-86, var på skolen.

projekt, der skulle bidrage til interes
sen for "vort folks kulturhistorie" og 
især den del af kulturhistorien, som 
skildrer "det jævne dagligdags liv". 
Bogen skulle give 'folk' en god ad
gang til forskningsbaseret historisk 
litteratur. Endelig skulle den gøre det 
muligt for 'folk' selv at arbejde med 
kulturhistorien ved bl.a. at udgive re
sultaterne af deres arbejde. I dag er 
formålene ikke revolutionerende. De 
kan i moderne sprogdragt findes i de 
fleste lokalhistoriske foreningers for
målsparagraffer, men vi befinder os 
på dette tidspunkt midt i forfatnings
kampen mellem Højre og Venstre i 
Kongeriget, hvor det bestemt ikke var 
hverdagskost at beskæftige sig med 
bønder og andre 'almindelige' men
nesker.

Oprindeligt var det i 1889 tanken, 
at Poul Bjerge skulle udgive en bog i 
anledning af Askov Højskoles 25-års 
jubilæum, men på et tidspunkt opgav 
Bjerge denne idé til fordel for udgi
velsen af et kulturhistorisk årsskrift. 
Man kan kun gisne om, hvorfor han 
droppede den oprindelige idé. Inter
essen for historie havde Poul Bjerge 
fået fra den 'sønderjyske' rigsarkivar 
A.D. Jørgensen (1840-1897), forfatte
ren til 'Fyrretyve fortællinger af 
Fædrelandets Historie', som havde be
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tydelige forbindelser til såvel højskole
kredse i kongeriget som danske kredse 
i Sønderjylland. A.D. Jørgensen var 
født og opvokset i Gråsten og havde 
derfor ikke alene faglige, men også 
stærkt personlige interesser i Sønder
jylland. Siden 1886 havde A.D. Jør
gensen forgæves søgt at starte et hi
storisk tidsskrift i Sønderjylland, der 
hvert år skulle komme i fire små hef
ter i lighed med de flensburgske pro- 
vinsialefterretninger. Skred i projektet 
kom der først det følgende år, da den 
unge H.P. Hanssen kom til Køben
havn, hvor han snart blev gode ven
ner med A.D. Jørgensen.

Dette venskab førte til starten på 
'Sønderjydske Aarbøger' i 1889, som 
dermed er landets ældste 'amtshisto
riske' årbog med H.P. Hanssen, 
Gustav Johannsen og P. Skau som re
daktører, suppleret med A.D. Jørgen
sen og P. Lauridsen som uofficielle re
daktører i København. Det er derfor
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et åbent spørgsmål, om ikke Poul 
Bjerge ad denne vej har fået idéen til 
udgivelsen af 'Aarbog for Dansk Kul
turhistorie'. H.P. Hanssen var på 
Askov Højskole tre gange: I vintrene 
1881-82, 1882-83 og 1885-86, dvs. på 
tidspunkter, hvor Poul Bjerge var læ
rer på skolen. Siden holdt H.P. Hans
sen forbindelsen til Askov Højskole, 
ligesom skolen værdsatte ham højt. 
Det gjaldt ikke mindst forstander 
Ludvig Schrøder, der støttede H.P. 
Hanssen i hans videre uddannelse. 
H.P. Hanssen kom aldrig selv til at 
skrive i 'Aarbog for Dansk Kulturhi
storie', men mon ikke Poul Bjerge har 
haft 'Sønderjydske Aarbøger' med 
den indledende artikel af A.D. Jør
gensen om Gråstens ældre historie i 
tankerne, da han i første halvdel af 
1890 skiftede spor og udgav et kul
turhistorisk årsskrift i stedet for en ju
bilæumsbog om Askov Højskole. 
Første halvdel af 'Sønderjydske Aar
bøger' udkom i maj 1889, og i efter-
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A.D. Jørgensen (1840-1897) voksede op 
i Gråsten under de nationale vækkelser i 
hertugdømmerne og i nederlagets skygge 
i 1864.11882 blev han udnævnt til 
geheimearkivar (fra 1889 rigsarkivar) 
og kom dermed til at lede et stort 
reformarbejde inden for statens arkiv
væsen. A.D. Jørgensen havde en sjælden 
evne til at begejstre, hvilket Poul Bjerge 
levende har beskrevet i sin mindeartikel 
om A.D. Jørgensen. Dermed bragte A.D. 
Jørgensen ikke blot fortidens skrig om 
retfærdighed uden for Rigsarkivets vægge 
i Kongeriget, men også i Sønderjylland.

året samme år udkom anden halvdel, 
så årgangen kom op på i alt 320 sider. 
Bjerge havde i alt fald fra 1891 og 
gennem mange år kontakt med H.P. 
Hanssen. I november 1894 sendte 
Bjerge således et brev til H.P. Hans
sen, hvor han roste 'Sønderjydske 
Aarbøger', herunder bl.a. A.D. Jør
gensens artikel om Gråsten, og det 
følgende år bad han H.P. Hanssen om 
at sende et nyt eksemplar af første år
gang, som på mystisk vis var for
svundet.

Der er næppe nogen tvivl om, at 
A.D. Jørgensen direkte og indirekte 
spillede en meget central rolle for 
starten på 'Aarbog for Dansk Kultur
historie' og 'Sønderjydske Aarbøger', 
som dermed delvis havde samme 
fædrene ophav. 11897 skrev Poul Bjer
ge i forbindelse med A.D. Jørgensens 
død en meget personlig artikel om 
A.D. Jørgensen, som på den ene side 
giver et levende indblik i A.D. Jør
gensens personlighed og hans evne til
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at begejstre og på den anden side vi
ser Poul Bjerges dybe beundring for 
ham som hans store ikon og mentor. 
I artiklen skriver han således udførligt 
om sit første møde med A.D. Jør
gensen i 1883 på Rigsarkivet. Her kan 
man bl.a. læse følgende: "Vi gik gen
nem arkiverne. Der stod reol ved reol, 
overalt reoler, og alle var de fulde af 
papirer i pakker: Bunke ved bunke i 
endeløse rækker og gamle protokoller 
hist og her indimellem. Der var ikke 
noget tillokkende for mig heri, ingen 
æstetisk skønhed. Jeg kunne ikke lade 
være med at gøre sammenligning 
med et bibliotek med sine velind- 
bundne bøger, og arkivet faldt ynke
ligt igennem. Men A.D. Jørgensen 
fortalte om, hvad der var her og hvad 
der. Så på en gang standser han og si
ger: 'Når jeg går herinde, er det, som 
jeg hører råb om retfærdighed fra alle 
de mange slægter, der århundrede ef
ter århundrede er gået til hvile, og 
hvis historie ligger her i de gamle 
støvede papirer'. Det, der før var så 
grimt, blev næsten som levende for 
mig. 'Henfarne slægter taler også til 
Dig', lød det i mine øren. Jeg fik en 
pakke under armen, og i næste øje
blik sad jeg mellem de studerende på 
arkivets læsestue".

Poul Bjerge ville have afhandlinger, 
så fortidens skrig om retfærdighed 
kunne høres uden for Rigsarkivets 
vægge. Og afhandlinger fik han fra 
den nære kreds af venner på Askov 
Højskole, som de følgende ti år fyld
te årbogen op med artikler om 
bondestandens vilkår før landbore
formerne samt rene kulturhistoriske 
og folkloristiske afhandlinger om 
kongerigsk bondekultur før det store 
opbrud fra midten af 1800-tallet. Ser 
man på den struktur, som ligger bag 

de mange artikler om bondestandens 
fornedrelse, særligt i 1700-tallet un
der 'hoveritiden', så er det tanken om 
en oprindeligt fri bondestand, der - 
ikke mindst som følge af væksten i 
det ubestemte hoveri - endte i et øko
nomisk, socialt og åndeligt forfald, 
der kulminerede i 1700-tallet inden 
landboreformerne.

Det var ikke tilfældigt, at den første 
artikel i 1891 var 'Bonden og Herre
manden', forfattet af højskoleforstan
der på Vallekilde Højskole og tidlige
re elev på Askov Højskole, Povl Han
sen. De følgende år bragte årbøgerne 
artikler som 'Bondestandens kår i det 
sydlige Jylland i midten af det atten
de århundrede’, 'De jordegne bønder 
i gi. dage, 'Bondestanden i Danmark' 
og 'Fra hoveritiden'. Nu skulle forti
dens slægter have en stemme, der 
kunne høres. Og stemme fik de. Ikke 
mindst det åndelige forfald hos 
bondestanden lå flere af forfatterne 
på sinde. I N. Rasmussen Søkildes ar
tikel om de jordegne bønder i gamle 
dage hedder det således: "Den folke- 
frihed i Danmark, der fik en brat ende 
ved Kristian den Andens voldsomme 
fremfærd mod den svenske adel, var 
allerede forberedt i hans faders tid". 
Denne synsvinkel ligger også bag J.A. 
Fredericias artikel 'Bondestanden i 
Danmark i midten af det syttende 
aarhundrede', et uddrag af hans bog 
'Adelsvældens sidste Dage', hvor han 
hæfter sig ved to væsentlige kår for 
bondestanden, faldet i antallet af 
selvejerbønder og fæstebøndernes 
voksende byrder og forøgede sociale 
afhængighed. Til tider har man det 
indtryk, at skildringerne af bønder
nes voksende sociale og åndelige de
route bliver så dystre, at flere forfat
tere ligefrem følte behov for at und-
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H.F. Feilberg (1831-1921) 
virkede som præst i Sønder
jylland efter en kort periode 
som lærer ved Zahles skole.

Det var dog hans lange og 
ualmindelig frugtbare 

pensionisttilværelse ved 
Askov Højskole, der har 

placeret ham som en af de 
mest markante kultur

historikere i Danmark. Den 
myreflittige forsker ses her 

ved sit arbejdsbord, måske i 
gang med en af sine mange 

artikler til 'Aarbog for 
Dansk Kulturhistorie'.

skylde de forgangne slægter eller kor
rigere det meget ensidige billede. Det 
gjaldt bl.a. Askovs gode ven og politi
ker NJ. Termansen, der i en kulturhi
storisk skitse af Malt herred meget ka
tegorisk konstaterede, at man ikke 
kunne kæmme hele bondestanden 
over en kam: "Derfor måtte det fylde 
med harme, når man i mange blade 
endnu i 1888 så bønderne i det 18. 
århundrede skildrede som væsener, 
der ikke har haft stort mere af det 
menneskelige indhold tilbage end 
skikkelsen".

Særligt de kulturhistoriske artikler 
kom til at spille en meget frem
trædende rolle i årbogen, hvilket ikke 
mindst skyldes den myreflittige 'før
tidspensionist' H.F. Feilberg, der 
hvert år bidrog med store perspektiv
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rige artikler af meget højt videnska
beligt niveau. Samlet stod H.F. Feil
berg sammen med Evald Tang Kri
stensen og Marius Kristensen, som 
begge bidrog med enkelte artikler, for 
674 sider eller 34 % af det samlede si
detal i de ti årgange af 'Aarbog for 
Dansk Kulturhistorie'. Mange af Feil
bergs artikler kredsede om folketroen 
og dens forhold til den kristne tro. 
Flere af artiklerne var flere årtier for
ud for deres tid inden for dansk kul
turhistorisk forskning. Dette og hans 
sammenligninger af elementer i den 
danske folketro med såkaldte 'primi
tive kulturer' på tværs af national
grænser er formentlig forklaringen på 
det karaktermord, Feilberg blev udsat 
for i 1921 fra så prominente forskere 
som historikeren Axel Olrik (1862-
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1924) og hans elev, arkivar ved Dansk 
Folkemindesamling, Hans Ellekilde 
(1891-1966).

Det kan i dag være svært at forstå 
den opsigt og interesse, årbøgerne 
med de mange kendte og endnu flere 
ukendte personer skabte i samtiden. 
Selv om der i 1890'erne var et tide
hverv på vej, så er det stadig på plads 
at erindre geheimearkivar C.F. Brickas 
meget negative anmeldelse fra 1879 
af E. Carstensens lokalhistoriske bog 
om Hjørdelunde Sogns historie, hvor 
man bl.a. kan læse følgende: "Om nu 
nogen vil benytte dette hjælpemid
del, kan imidlertid være tvivlsomt 
nok, thi det er jo indlysende, at vor 
viden ikke forøges i nogen mærkelig 
grad ved, at vi får navnene på disse 
hundreder af gårdmænd og hus- 
mænd at vide: hvad de have heddet, 
er aldeles ligegyldigt, de have aldrig 
tilhørt historien og ville aldrig kom
me til at tilhøre den. Så har den kine
siske kejserrække dog større betydning 
for os". C.F. Bricka tilhørte en ud
døende generation, fremtiden A.D. 
Jørgensen, der med arkivloven fra 
1889 skabte basis for en større udnyt
telse af de offentlige arkiver og der
med et solidt arkivmæssigt funda
ment for det lokalhistoriske arbejde.

Poul Bjerge var næppe klar over, 
hvad han satte i gang, da han tændt 
af ilden fra A.D. Jørgensen startede 
'Aarbog for Dansk Kulturhistorie' i 
1891. I 1900 stoppede han udgivel
sen uden at give læserne en forkla-

En af H.P. Hanssens (1862-1936) 
mindre kendte roller var som 

medstifter og de første år medredaktør 
af 'Sønderjydske Aarbøger'. 

ring. Det kan have været vanskelig
heder med at skaffe stof. Han trak 
store veksler på vennekredsen om
kring Askov Højskole og frem for no
gen H.F. Feilberg. Måske var der hel
ler ikke længere brug for årbogen. I 
slutningen af 1900 henvendte Ludvig 
Schrøder sig til stiftamtmand Gustav 
Stemann for at sætte et arbejde i gang 
med at indsamle materiale om Ribe 
Amt. Resultatet blev oprettelsen af 
Historisk Samfund for Ribe amt i juli 
1902 og de følgende godt 20 år op
rettelsen af historiske samfund i re
sten af landet.

Et skrig om retfærdighed
A.D. Jørgensen kom til at spille en 
central rolle for udgivelsen af 'Søn
derjydske Aarbøger' og lidt mere indi
rekte for starten på 'Aarbog for Dansk 
Kulturhistorie'. Men det råb om ret
færdighed, som A.D. Jørgensen efter
lyste, fik forskellige konsekvenser
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nord og syd for Kongeåen. Kongeriget 
var i disse år præget af forfatnings
kampen. Politisk var det en kamp 
mellem Højre og Venstre, men paral
lelt med denne foregik der en kultur
kamp mellem den nye selvbevidste 
bondestand på den ene side og byer
nes borgerskab, embedsstanden og 
adelen på den anden. Ove Korsgaard 
har i sin disputats 'Kampen om folket' 
beskrevet den ændring, som i løbet af 
1800-tallet skete i begrebet 'folk' fra at 
være medlemmerne af en husstand 
med husfaderen i spidsen til 'folk' 
som medlemmerne af en nation. Den 
forskning, som A.D. Jørgensen, H.F. 
Feilberg, Poul Bjerge og kredsen om
kring Askov Højskole leverede, var dy
best set et forsøg på at tegne et nyt bil
lede af bondestanden som et folk i 
stedet for det traditionelle billede af 
bonden som en dyrisk ukultiveret 
person præget af konservatisme, do
venskab og manglende åndsevner. I 
det perspektiv var den lokalhistorie

Soiulerjydske Aarbøger
1889.

Forste Bin <1.

og kulturhistorie, der udsprang af 
kredsen omkring Poul Bjerge og As
kov Højskole, ikke blot upolitisk søn
dagslæsning. Allerede i foromtalen til 
første årgang betonede Poul Bjerge 
flere gange 'folket', og i hans erin
dringsartikel om A.D. Jørgensen er 
man heller ikke i tvivl om, at han vil
le en historie, som ydede folket ret
færdighed. Med folket mente han 
først og fremmest bondestanden, som 
ikke blot havde lidt under herreman
dens åg og hoveri, men også det om
givende samfunds foragt. Det var 
altså et dannelsesprojekt med politisk 
sprængstof, der skulle vise byernes 
borgerskab, at bønderne var ligevær
dige, selvstændige og en aktivt hand
lende del af det danske folk. At dette 
bestemt ikke faldt i god jord hos by
ens borgerskab, udtrykte C.F. Bricka 
rammende i den førnævnte anmel
delse: "Vor gamle danske adel bedømt 
af bønder og skolelærere i det 19de 
århundrede! Hvilken nemesis!". Med 
systemskiftet i 1901 ændredes de po
litiske rammer i Kongeriget for det lo-
kalhistoriske arbejde, der ikke siden 
har haft et tilsvarende politisk revolu
tionært projekt på sin dagsorden.

I Sønderjylland bragte 'Sønderjyd- 
ske Aarbøger' ikke alene traditionelle 
historiske afhandlinger, men også 
dagsaktuelle artikler om den politiske 
og nationale situation i Nordslesvig. 
Emnet fortjener endnu mere grund
læggende undersøgelser, men der er 
ingen tvivl om, at der derved blev 
grundlagt en tradition for en lokalhi-

Forsiden på første årgang af 'Sønderjydske 
Aarbøger' 1889, trykt og udgivet i Flensborg og i 
hovedkommission hos Gyldendalske Boghandel.
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storie i Sønderjylland, som mere var 
præget af lokalpolitisk historie, dvs. 
kampen mellem dansk og tysk i alle 
dens forskellige afskygninger, og 
mindre af den kulturhistoriske tradi
tion, der har præget dansk lokalhi
storie nord for Kongeåen. Det var så
ledes ikke tilfældigt, at den første år
gang af 'Sønderjydske Aarbøger' brag
te Gustav Johannsens artikel 
"Nordslesvig i 1888", der blev til en 
fast, årligt tilbagevendende artikel 
om Nordslesvig i det forgangne år. 
Denne oversigt blev i perioden 1901- 
1909 efterfulgt af 'Dagshistorie' med 
optegnelser over dagsaktuelle begi
venheder i landsdelen. Til det mere 
dagsaktuelle stof hører også N. Han
sens artikel 'Forsamlingshusene i 
Nordslesvig', bragt i 'Sønderjydske 
Aarbøger' 1912, om den danske be
vægelses trængsler med at skaffe lo
kaler til sine møder og arbejdet med 
at oprette forsamlingshuse i Nord
slesvig. Dermed blev 'Sønderjydske 
Aarbøger' ikke blot rammen om hi
storiske undersøgelser, men også en 
kampplads for den videnskabeligt 
korrekte opfattelse af Sønderjyllands 
historie. 'Sønderjydske Aarbøger' le
verede ikke blot historisk ammuni
tion i den nationale kamp, den skrev 
også en løbende samtidshistorie set 
med danske briller. Dermed plantede 
A.D. Jørgensen og resten af kredsen 
omkring 'Sønderjydske Aarbøger' spi
ren til et lokalhistorisk arbejde i Søn
derjylland, der har vist sig særdeles 
frugtbart, både set i forhold til det na
tionale arbejde som til den øvrige del 
af landet. Det er imidlertid også en 
lokalhistorie, som indtil for 20-30 år 
siden har været stærkt fokuseret på 
den nationale kamp og i modsætning 
til resten af landet kun i meget ringe 

omfang på landsdelens kulturhisto
rie. Efter Genforeningen overtog Hi
storisk Samfund for Sønderjylland, 
der blev oprettet i 1922, udgivelsen. 
Selv om det aldrig har stået i vedtæg
terne, er foreningen en dansk fore
ning, der vil fremme en dansk opfat
telse af den sønderjyske lokalhistorie. 
Med det historiske navn 'Sønderjyl
land' blev det også understreget, at 
foreningen også beskæftiger sig med 
lokalhistorie i Sydslesvig og dermed i 
hele hertugdømmet.

Inden for de sidste 20-30 år har der 
fundet en betydelig forskydning sted 
i den lokalhistoriske interesse, hvor 
ikke mindst kulturhistorien har fået 
en langt mere fremtrædende place
ring i den sønderjyske lokalhistorie 
såvel som i resten af landet. Måske er 
der i disse år også inden for lokalhi
storien ved at ske en 'genforening' 
med resten af landet? ■
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De lokalhistoriske årbøger 2006
Af Kim Furdal

Lokalhistorisk konsulent Kim Furdal, 
har set på de mange årbogsudgivelser 
fra 2006, der rummer flere overraskelser.

Indledning

Har man fulgt de lokalhistoriske 
foreninger og deres årsskrifter 
gennem knap 13 år, så er der unæg

telig noget af en omvæltning af stof
fet i årgang 2006. Erindringsstoffet 
har, sammen med de biografiske ar
tikler, normalt udgjort godt halvde
len af årbogsstoffet, men i 2006 ud
gjorde de kun 35 %. Faldet er mere 
markant, end tallet lader ane, idet jeg 
i år har valgt at medtage 'Tønder
erindringer'. Det godt redigerede 
'skrift' med små korte erindringer 
bærer ikke titlen årsskrift, men efter 
syvende hefte i serien har den reelt 
fået karakter af et årsskrift fra Lokal
historisk Forening i nu GI. Tønder 
kommune. Uden dette nye bidrag 
havde det biografiske stof udgjort en 
væsentlig mindre del af årbogsstoffet.

Kildeudgivelser
Forandringerne er dog ikke større, 
end at artiklerne stadig klumper sig 
omkring nogle ganske få emner sup
pleret af en række emner, som hver 
især udgør mindre end 5 % af årbø
gernes sidetal. I 2006 var det især kil
deudgivelser, der fyldte mange af års
skrifternes sider. Kildeudgivelserne 
spiller en meget forskellig rolle i de 
lokalhistoriske årsskrifter. Lokalhisto
risk forening for Oksenvad, der har 
tradition for at udgive temahefter, 

har valgt at udgive Martin Madsens 
feltpostkort til sin kone. I årsskriftet 
fra Ensted finder man avisudklip fra 
udvalgte år. Emnerne i udvalget 
spænder vidt, fra notitser om bryl
lupper og dødsfald til artikler om nye 
arbejderboliger og sognerådets fast
sættelse af skatteprocenten. Avisud
klip indtager også en vigtig rolle i års
skriftet fra Starup, men her er stoffet 
blevet redigeret sammen og ordnet 
efter måneder. Lokalhistorisk arkiv i 
Gram har, tro over for foreningens 
tradition, valgt at bringe forskellige 
kilder, hentet fra arkivet. Blandt de 
mange små kildeudgivelser finder 
man bl.a. en fortegnelse over hol
landske børn i 1945, et brev fra Axel 
Hansen til en god ven og to kortfat
tede breve fra Jens Sørup til godsin
spektør Jensen på Gram slot.

Der er intet i vejen med udgivelse af 
centrale kilder i de lokalhistoriske 
årsskrifter, men jeg synes generelt, at 
flere af redaktionerne svigter deres 
læsere med små kilder, hvis relevans 
er vanskelig at få øje på i lokalhisto
risk sammenhæng. Det ville også i 
flere tilfælde gøre forståelsen af kil
derne bedre og lette læsevenlighe
den, hvis man startede med en intro
duktion til kilden med oplysninger 
om, hvor den stammer fra, og hvil
ken sammenhæng kilden indgår i. 
Hvem er personerne, som optræder i 
kilderne osv. Det gør heller ikke 
læsningen lettere, når det, som det er 
tilfældet et par steder, er særdeles 
vanskeligt at se, hvor kilden starter 
og slutter. Hvis man tillige skrev,
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hvorfor kilden har interesse for læser
ne, undgik man samtidig, at der blev 
sat spørgsmålstegn ved dens relevans. 
Gør man sig ikke disse overvejelser 
som redaktør, er læserne nok bedre 
tjent med, at man ikke bringer kil
den.

Erhvervshistorie
Historie om lokalsamfundets er
hvervshistorie er en genre, der har til
trukket sig stigende opmærksomhed 
inden for de seneste år. Tendensen 

skal formentlig ses på baggrund af 
den mindre købmand og hånd
værksmesters forsvinden fra landom
råderne og koncentrationen af er
hvervslivet på stadig færre og større 
virksomheder i købstæderne. I Skær
bæk har man altid valgt temahefter 
med større og mere udtømmende ar
tikler om bestemte emner. I anled
ning af Skærbæk Håndværker- og 
Handelsstandsforenings 125-års jubi
læum var temaet i 2006 erhvervslivet 
i Skærbæk med to artikler om hen-

Oversigt over emner i de lokalhistoriske årbøger 2006 fordelt 
på antal af artikler og sider*

Enkeltstående billeder, indholdsfortegnelser, vignetter etc. er ikke medtaget i optællingen.

Emner Artikler i % Sider i%
Erindringer 47 21,2 % 340 24,9 %
Kilder 31 14,0 % 150 11,0%
Biografier 21 9,5 % 137 10,0 %
Erhvervshistorie 10 4,5 % 96 7,0 %
Gårdhistorie 8 3,6 % 62 4,5 %
Årsberetninger m.v. 27 12,2 % 52 3,8 %
Søfartshistorie 2 0,9 % 49 3,6 %
Foreningshistorie 8 3,6 % 46 3,4 %
Socialhistorie 3 1,3 % 43 3,2 %
Skolehistorie 5 2,3 % 35 2,6 %
Før 1848 6 2,7 % 35 2,6 %
Efter 1945 3 1,3 % 36 2,6 %
Kommunikation 2 0,9 % 32 2,3 %
Landbrugshistorie 2 0,9 % 27 2,0 %
Sognehistorie 3 1,3 % 28 2,1 %
Forvaltningshistorie 6 2,7 % 27 2,0 %
Besættelsen 3 1,3 % 26 1,9 %
Kulturhistorie 6 2,7 % 21 1,5 %
Kirkehistorie 3 1,3 % 18 1,3 %
Bygningshistorie 2 0,9 % 3 0,2 %
Dialekt 2 0,9 % 2 0,1 %
Brandvæsen 1 0,5 % 1 0,1 %
Andet 21 9,5 % 100 7,3 %

I alt 222 100 % 1.366 100 %



254 Sønderjysk Månedsskrift 7 • 2007
Fo

to
: C

.C
. B

ie
hl

. M
us

eu
m

 S
øn

de
rj

yl
la

nd
 - 

IS
L.

Årbogen fra Gråsten bringer en længere artikel af Preben Vagn Knudsen, tidligere 
ansat i statsskovvæsenet, om slottets karpefiskeri fra 1880'eme og frem til i dag. 
Billedet viser karpedammene, som de så ud i begyndelsen af 1900-tallet.

holdsvis pastor Jacobsens erhvervs
politiske foretagender og foreningens 
historie, begge skrevet af H.E. Søren
sen. I betragtning af den generelle 
udvikling er det måske en trøst, at op
timismen i Håndværker- og Handels
standsforeningen aldrig har fejlet no
get, selv om konkurrencen er blevet 
voldsomt skærpet gennem de sidste 
20-30 år. Der er i mere end én for
stand en verden til forskel fra han
delsstandsforeningens medlemmer i 
Skærbæk til Brugsforeningen i Hørup 
sogn, som Chresten Clausen har skre
vet om i årbogen fra Hørup sogn. Det 
er bl.a. blevet historien om dividen
de, som kun lidt ældre borgere i dag 
nikker genkendende til. Et af de mere 
morsomme indslag, der nok skal fin

de sine læsere, finder man i årbogen 
fra Felsted, hvor Ellen Jensen skriver 
om firmaerne bag en række regnings
hoveder, som hun har fundet i sin 
svigermors gemmer.

Sønderjysk erhvervshistorie er 
spækket med virksomheder inden for 
nu glemte fagområder. En af disse er 
kradsuldsfabrikken i Pamhule, der i 
perioden 1834-1854 producerede 
genbrugsuld af gamle klude og affald 
fra spinderier og væverier. Denne hi
storie, skrevet af Jørgen Hasberg, fin
der man i årsskriftet fra Hoptrup. Et 
af de mere uopdyrkede områder er fe
rieindustrien, der fortjener større op
mærksomhed. Et godt og velskrevet 
bidrag finder man i den smukke 
årbog fra Løjt 'Det gamle Løjt', der
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bringer en artikel af Erling Madsen 
om Løjt Feriecenters historie gennem 
35 år.

Erindringer og biografier
Det synes nærmest at være et dogme, 
at en velrespekteret årbog skal inde
holde mindst en erindring eller en 
biografi. Kun fire årbøger bragte i 2006 
ingen af delene. I årbogen fra Gråsten 
tegner Elsebeth Thygesen Kristensen 
et portræt af prinsesse Feodora og her
tuginde Dorothea og deres ophold på 
Gråsten Slot op til Genforeningen i 
1920. Fra den næste krig finder man i 
årbogen fra Bevtoft og Tirslunde sogne 
Peter J. Mortensens barndomserin
dringer. Den korte artikel rummer fle
re fine erindringer, der vidner om, at 
afstanden 60 år tilbage ikke blot er et 
spørgsmål om mindre velstand, men 
også mentalt, som det fremgår af bl.a. 
hans beskrivelse af børnenes forhold 
til døden. Besættelsestiden er også om
drejningspunktet for Nis Branderups 
erindringer i årbogen fra Rødekro om 

besættelsesårene set bag købmands
disken. Købmandsdisken er også ud
gangspunktet i Birgit Christensens ind
levende skildring af købmand Ernst 
Lorenzen i Egernsund, som døde i 
1972, kun 59 år gammel. Den sidste 
artikel er ikke blot historien om en 
stilfærdig ungkarl, men også om over
gangen fra købmandsbutik til et lille 
supermarked. Artiklen finder man i 
Broagerland XIV.

Til de mere kuriøse, men nok så al
vorlig for de implicerede parter hører 
'Historien om den sorte liga', som 
man kan stifte bekendtskab med i 
årbogen fra Toftlund. Historien, der 
har undertitlen 'Hvoraf man kan 
lære, at det er vigtigt at kunne stave. 
En rigtig skolehistorie', skrevet i rødt, 
handler om en pengeafpresningssag i 
1937, hvor flere skolelærere blev ud
sat for pengeafpresning med trusler 
på livet. Sagen endte med domfæl
delsen af en ung mand, der havde et 
lidt for anstrengt forhold til lærerne 
fra sin skoletid.

Løjt Ferieby, etableret af Dansk Folke-Ferie, som det så ud ved indvielsen i 1973.
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En af de mere markante personligheder, 
som er blevet kærligt portrætteret, er 
landråd von Löv i Haderslev, der i kraft 
af sin meget forstående holdning over 
for de indkaldte og deres familier under 
Første Verdenskrig opnåede stor aner
kendelse langt ind i danske kredse. 
Ved afrejsen fra Haderslev i 1920 fik 
han, som den eneste landråd, en 
takkeskrivelse underskrevet af 1.500 
dansksindede kvinder i kredsen.

Kirkegårde, gravsteder og gravsten 
rummer et rigt personal-, slægts- og 
socialhistorisk stof. Dette får man 
genbekræftet i Tim Skovrups artikel 
'Den store mystiske gravsten!' i årbo
gen fra Vojens, om en gravsten fun
det under et gravearbejde. Det svæk
ker desværre nok artiklens troværdig
hed en del, når den slutter af med or
dene: "Jeg garanterer ikke for rigtig
heden, for de oplysninger og historie 
i denne efterforskning, for jeg har 
kun hæftet mig ved de ting, som er 
nedskrevet og fortalt".

Lidt blandede bolsjer
Det er måske i de mindre stofområder, 
at man finder de mest spændende ar
tikler. Glædeligt er det således, at den 
ældre historie om tiden før midten af 
1800-tallet har fået større plads i 
årbøgerne. Den sønderjyske oldtidshi
storie er repræsenteret med hele tre ar
tikler. Den ene finder man i årbogen 
fra Bov og Holbøl, hvor arkæolog Ingo 
Lütjens, Museum Sønderjylland - Ar
kæologi Haderslev, har bidraget med 

en artikel om udgravninger i Nytoft. 
Men også fra nyere tid leverer årbøger
ne bidrag. I Langs Fjord og Dam finder 
man bl.a. Helge Wingaards artikel 'Sla
get ved Tybrind vig' om svenskernes 
march over isen fra formentlig Hejls- 
minde til Wedellsborg Hoved en kold 
januarnat 1658 og det efterfølgende 
slag på den isbelagte Tybring Vig. En 
iskold og velskrevet gyser. 'Galgehøjen 
ved Egen' om fortidens mest ultimati
ve straf, som man finder i årbogen fra 
Egen sogn, er ikke for sarte sjæle. Her 
kan man bl.a. læse beretningen om 
radbrækningen af Christen Mathiesen 
og den efterfølgende partering. Jeg har 
aldrig lagt skjul på min bekymring 
over, at den ældre historie er så ringe 
repræsenteret i de lokalhistoriske år
bøger. Man kan derfor håbe, at der 
ikke blot er tale om døgnfluer, men at 
tiden før 1850 også fremover må få 
større plads, også med knap så blodige 
emner.

Forvaltningshistorie er en sjælden 
gæst i de lokalhistoriske årsskrifter, 
men i anledning af den forestående 
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kommunalreform bringer årsskriftet 
fra Sundeved en artikel om sammen
lægningen af de preussiske landkom
muner til danske sognekommuner i 
1921. Det var bestemt ikke lettere at 
komme til rette dengang om den 
fremtidige kommuneinddeling, spe
cielt ikke når den ene part var Sand
bjerg Slot med særlige administrative 
rettigheder.

Det er nok Rangstrupsenderens 
skæbne, at den først bliver synlig, når 
den er ude af drift, og tv-skærmene 
bliver sorte og radioen tavs. I Ager
skov har man gjort lidt ved sagen ved 
at bringe en artikel om senderen. Et 
rigtig godt initiativ om den upåagte
de, men vigtige sender. Jeg kunne 
dog nok ønske, at man havde fulgt 
historien helt til dørs i stedet for at 
stoppe midt i 1980'erne.

Gårdhistorie har stadig tilhængere, 
selv om den synes på retur i disse år. 
En af de kreative artikler i genren er 
'Afskrift af hovedfærdselsåre gennem 
Starup sogn' skrevet af N.P. Bladt, 
som man finder i årbogen fra Halk-

257

Hej sager. Den for udenforstående 
kryptiske titel dækker over en beskri
velse af gårde og huse langs 'Svensk 
Postvej', som den svenske post fulgte 
gennem sognet.

Godbidder fra den lokalhistoriske 
arbejdsmark
Som tidligere år bringer Sønderjysk 
Månedsskrift også i år udvalgte artik
ler fra de lokalhistoriske årsskrifter. I 
årsskriftet fra Augustenborg har re
daktionen valgt Birte Thuesens arti
kel 'Augustenborg elektricitetsværk' 
om elektricitetens spæde start om
kring 1900. Det er en erindringsarti
kel, skrevet af faren Niels P. Thuesen 
om en tid, hvor elektricitet bestemt 
ikke var en selvfølge.

I årsskriftet fra Løgumkloster finder 
man Jürgen A. Wissings erindringer 
om tiden som elev på teknisk skole 
(Fortbildungsschule) i Løgumkloster i 
perioden 1913-1916. Vi har, i mod
sætning til vor viden om statsskoler
ne, meget begrænset viden om de 
mange tekniske skoler, der prægede
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landsdelen frem til reformen af de 
tekniske skoler efter 1959, og erin
dringer om lærlingetiden hører be
stemt til sjældenhederne. Måneds
skriftets læsere fortjener derfor at stif
te bekendtskab med Wissings erin
dringer fra den 'lille' fagskole.

Årsskrifter
Lokalhistorisk Forening for Agerskov 
Sogn. Årsskrift 2007. 24 s., ill.
Årsskrift - 2007. Udg. Lokalhistorisk 
arkiv for Augustenborg kommune. 40 
s., ill.
Årsskrift med lidt aktuelt fra arkivet. 
Udg. Lokalhistorisk Forening for 
Bevtoft og Tirslund sogne 2007. 34 s., 
ill.
Historisk årbog for Bov og Holbøl 
sogne. Udg. Historisk forening for 
Vis Herred og Bov Museum. Årg. 29, 
2006. 64 s., ill.
Broagerland XIV. Udg. Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland 2006. 96 s., 
ill.
Egen sogns Lokalhistoriske Forening. 
Årsskrift 2006. 44 s., ill.
Årsskrift 2006. Udg. Ensted Sogns Lo
kalhistoriske Forening. 64 s., ill. 
Historisk årbog for Felsted sogn. 
Udg. Historisk Forening for Felsted 
sogn. Nr. 24, 2006. 92 s., ill.
Årsskrift 2006. Udg. Historisk Fore
ning for Graasten by og egn. Nr. 32. 
84 s., ill.
Langs Fjord og Dam. Lokalhistorie 
omkring Haderslev. Udg. Forlaget 
Gammelting 2006. 95 s., ill.
Gammelt Nyt 2006. Udg. Halk-

Hejsager Lokalhistorisk Forening. 8. 
årg. 48 s., ill.
Hoptrup sogns Lokalhistoriske Fore
ning 2006. 23. årg. 47 s., ill. 
Årsskrift 2006. Udg. Lokalhistorisk 
Arkiv for Gram og omegn. 43 s., ill. 
Årsskrift nr. 25, 2007. Udg. Lokalhi
storisk Forening for Hørup sogn. 40 
s., ill.
Historisk Forening for Løgumkloster 
kommune. Årsskrift 2006. 59 s., ill.
Det gamle Løjt. Bind 26. Udg. Løjt 
lokalhistoriske Forening 2006. 120 
s., ill.
Lokalhistorisk Forening for Oksenvad 
Sogn og Omegn 2007. 31 s., ill.
Fra Rødekro kommune. Udg. Lokal
historisk Forening i Rødekro 2006. 
160 s., ill.
Pastor Jacobsen. Handel og hånd
værk. Fra Skærbækegnens Fortid nr.
21, 2007. Udg. Historisk Forening og 
Skærbæk Museum i samarbejde med 
forlaget Melbyhus. 31 s., ill.
Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
forening 2005. 20 s., ill.
Skrift for Historisk Forening for Sun
deved 2006. 101 s., ill.
Toftlund Lokalhistorisk Forening. 
Årsskrift 2007. 32 s., ill.
Tønder-erindringer VII. Udg. af Lo
kalhistorisk Forening for Gl.-Tønder 
Kommune 2006. 48 s., ill.
Årbog 2006 for Lokalhistorisk Fore
ning for Vojens Kommune. 20. årg. 
68 s., ill.
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk 
Sogn. Årsskrift 3. årgang, 2006. 20 
s., ill. ■



259

Augustenborg elektricitetsværk
Af Birte Thuesen

Elektricitet skal man vænne sig til. 
Birte Thuesen, Augustenborg, har fun
det sin fars erindringer om etableringen 
af strømforsyningen i Augustenborg.

Indledning

Den 24. november 1903 sendte Au
gustenborg flækkekollegium en 
skrivelse ud til byens borgere for at lod

de stemningen for etablering af gade- 
og ejendomsbelysning. På kvindesemi
nariet på slottet havde der været et 
stort ønske om elbelysning, og rege
ringen i Slesvig sendte derfor flække
kollegiet en forespørgsel om mulighe
den for at koble seminariets og byens 
elforsyning sammen. Interessen var 
der, men først den 17. januar 1907 var 
den tekniske installation færdig.

Elværket blev bygget på den grund, 
der i dag hedder Møllegade 10 og 10a. 
Bygherren var købmand Andreas 
Nielsen Ohlsen, Sjellerup pr. Gude- 
rup, og murermester var Johan Rose, 
Augustenborg. Huset var 17,6 m 
langt og 10,5 m bredt. Der var privat 
beboelse ovenpå med tre værelser og 
et køkken. På taget var en lille skor
sten til brug for kontor og beboelse. 
Bag huset blev der bygget en stor 
skorsten på 25 m, og en dampkedel 
blev leveret af firmaet Carl Schütte, 
Rendsborg.

Som gamle naboer fra Kastaniealle 
og begge med stor interesse for lokal
historie korresponderede Hans Lind 
og min far Niels P. Thuesen, Ullerup, 
meget sammen. Den følgende beret
ning om elværket er skrevet til Hans
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Tegning fra 1906 af elværksbygningen, Møllegade 10, Augustenborg.

Lind den 12. august 1975. Det skal 
tilføjes, at min far med sine forældre 
under beretningens første del boede 
på Stavensbølgade 23a, hvor min 
bedstefar havde forpagtet borgmester 
Jürgensens karetmagerværksted. El
værkets og Jürgensens grunde stødte 
op til hinanden.

Niels P. Thuesens erindringer
I foråret 1908 købte min far en 

båndsavmaskine til håndkraft, dvs. at 
ved savning af lettere træstykker kun
ne han ved hjælp af et ben træde ma
skinen i gang, men ved sværere sav
ning skulle mor hjælpe med at træk
ke i et svinghjul. Dette gik også me
get godt, indtil jeg var undervejs, så 
kunne mor ikke trække svinghjulet 
mere. Da der var meget at bestille i 
forretningen, far havde også et par 
svende indimellem, så fik far installe-
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ret en ny båndsav til eldrift og opsat 
en motor på 2 hk. til at trække saven.

Men selv om far fik kraft til sin mo
tor, så faldt det ham ikke ind at in
stallere nogle elektriske lamper. Nej, 
man brugte skam stadig petroleums
lamper. I stuehuset brugte vi petrole
um, indtil vi flyttede over på Kasta
niealle i 1922. Hvor øm man den
gang var over for et sådant maskine
ri, får man bedst et indtryk af, ved at 
far skrev hjem til mor fra fronten, at 
hun skulle pakke motoren ind i 
avispapir og fylde alle huller med avi
ser, så den åbne model ikke blev øde
lagt af fugt. Han var klar over, at han 
ikke kom hjem de første år. Motoren 
overlevede godt og flyttede med over 
på Kastaniealle, hvor den arbejdede, 
indtil der kom vekselstrøm.

Mit egentlige kendskab til Augus
tenborg elværk skriver sig fra den tid, 
vi endnu boede hos Jürgensens efter 
Første Verdenskrig. Det var vor nabo, 
Franz Petersen, der var klejnsmed, 
maskinbygger og meget andet, der på 
den tid var elværksbestyrer. Jeg ved, 
at han drev restauration (senere 
Alskroen), og at han havde bil, noget 
ret sjældent dengang. Hans kone hed 
Kjesten, og gamle Anmaj Steffen var 
hendes tante. Gamle Anmaj havde 
elektrisk lys, som Franz havde indlagt 
til hende. Hun havde et lampested i 
sin stue, og anlægget var uden måler, 
hvad det vistnok var, så længe huset 
stod (nuværende lægehus). Denne 
Franz Petersen var smedesøn fra 
Dyndved og flyttede i 1921 tilbage til 
Dyndved og overtog sin fars forret
ning.

Elværket på Møllegade så vi ikke 
meget til, men jeg ved, at jeg har 
været med far derinde, et sted der var 
fuldkommen lukket for børn. Jeg 

spurgte om både det ene og det an
det, og svaret blev omsider: Hold nu 
mund, dreng! Maskinparken fra den 
tid var en stor Køln, Deutsch suge- 
gasmotor, og i den bagerste del af hal
len ude ved den store skorsten stod 
gasanlægget, idet man selv udvandt 
gassen til maskinens drift af kullene. 
Disse kul leveredes fra England, an- 
tracitkul hed de vist, og de var så fine, 
at der næsten ingen aske eller mindre 
slagger blev tilovers ved forbrændin
gen, hvorimod de tyske kul ikke var 
nær så fine. Store hobe af begge dele 
lå bagude i haven, indtil de blev kørt 
bort ved lejlighed af byens vogn- 
mænd. Dette syn havde jeg udstrakt 
lejlighed til at iagttage fra vor have, 
da vi boede hos Jürgensens, idet hans 
grundstykke gik helt ind til elværkets 
plads.

På den tid, da værket blev solgt til 
Gustav Karstens, var det denne ma
skine, der sørgede for strømtilførslen 
til byen. Det var en virkelig stor ma
skine med et kæmpemæssigt sving
hjul, for her skulle hjulet overvinde 
modstanden ved kompressionen og 
havde derfor en stor kapacitet. Tæn
dingen af den komprimerede gas fo
regik med elektricitet fra en magnet, 
og i øvrigt virkede maskinen som en 
normal firetaktsmotor. Maskinen 
blev startet med komprimeret luft fra 
nogle beholdere, som et pumpeag
gregat sørgede for at fylde op. Franz 
Petersen havde ingen vanskeligheder 
med maskinen, og han startede den, 
uden at det næsten kunne høres. Jeg 
har ofte hørt lyden fra elværket, når 
han satte maskinen i gang, og kendte 
lyden, der kom ud gennem de store 
lydtromler, der lå oppe på taget af 
bygningen. Jeg så op på dem i start
øjeblikket og så den lille sorte sky, der
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stod ud af udstødningsroret. Få se
kunder efter var der ikke mere at se. 
Når gassen var så ren, var der næsten 
ingen udstødning, da den forbrænd
te fuldkommen.

En dag kom der nogle voldsomme 
knald fra værket, og jeg spænede op i 
haven for at se, hvad der foregik. Det 
var Gustav Karstens, der var ved at 
starte motoren. Der kom lidt efter 
endnu nogle knald og sådan, at jor
den rystede 15-20 meter fra bygnin
gen. Far var også kommet ud for at se, 
hvad der foregik, men det eneste, vi 
kunne se, var, at dørene blev lukket 
op, og en sort kvalmende røg drev 
ud. Maskinen ville ikke i gang, og i 
startøjeblikket gik den baglæns med 
det resultat, at udstødningsprodukter 
gik ud inde i bygningen, og det var 
disse, der nu blev luftet ud. Der gik en 
halv times tid, og atter var det galt. 
Der hørtes nogle knald, men mere 
skete der så ikke. En time senere stod 
Franz Petersens bil foran døren til el
værket, og han hjalp så til med at 
starte motoren. Nu gik den, som den 
skulle og helt upåklageligt, men den 
blev startet med håndkraft, for tryk
luften havde Karstens brugt op. Det
te kunne gøres, da maskinen var ind
rettet til det, men det var et ulideligt 
arbejde for to mand. Dag efter dag 
hørtes derovrefra knald og skud. 
Sommetider lykkedes det Karstens at 
få maskinen i gang, og sommetider 
måtte Franz hentes. Det skete, at 
Franz kom ind i vort værksted for at 
hilse på far, når han nu alligevel var i 
byen. Da der var gået nogle måneder 
på denne måde, hørte jeg under et 
besøg af Franz Petersen, at han sagde, 
at nu havde han sagt til Karstens, at 
nu ville han ikke mere, nu måtte han 
selv sørge for at få maskinen i gang.
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Karstens havde været nogle måneder 
hos ham for at sætte sig ind i hele 
værkets virkemåde, ledningsnet, og 
hvad der ellers kunne være. Nu hav
de Franz hjulpet ham så mange gan
ge, at nu var det slut. Hvordan det gik 
for Karstens, ved jeg ikke, men kort 
tid efter fik han installeret en ny die
selmotor, og så var det forbi med 
knalderiet fra værket, for den kunne 
han få startet, uden at den løb bag
læns.

Denne maskine gik så upåklageligt, 
indtil den trængte til en hovedrepa
ration, så skulle Karstens have en an
den kraftkilde i mellemtiden. Til det 
brug lejede han en dampmaskine (lo
komobil) på Gammelgård, placerede 
den på fortovet uden for værket og 
slog hul i muren, så remmen til dy
namoen kunne komme igennem. 
Han kunne ikke bruge dynamoen fra 
dieselmotoren, da disse to dele var 
sammenbygget, så han havde anskaf
fet en ældre dynamo og selv beviklet 
den med spoler, og alt dette gik også 
meget godt. Vi drenge stod ofte der
ovre og kiggede, men vi måtte ikke 
komme for nær, for aggregatet var 
sådan lidt halvfarligt i sin opstilling. 
Og det viste sig også, at det var det. 
Dampmaskinen var nemlig ikke kraf
tig nok til at trække dynamoen, når 
den skulle op på fuldt omdrejnings
tal. For at forøge kraften på en damp
maskine lægger man bare et par lod
der på stangen til sikkerhedsventilen. 
Som sagt så gjort, med det resultat, at 
trykmålerens viser naturligvis gik 
over den røde streg, som lokomobilet 
var indstillet på at gå på. Men det er 
jo utroligt, hvad man kan klemme ud 
af en dampmaskine. Og det gik godt 
i flere dage.

Men en dag gik det alligevel galt.
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Jeg sad oppe i stuen i tagetagen og 
læste lektier, så begyndte huset at ry
ste. Kakkelovnen opførte sig på en 
måde, så jeg næsten troede, den ville 
falde om. Jeg kiggede ud af vinduet 
over mod elværket og så, at damp
maskine og hus næsten var ved at 
forsvinde i damp. Hvad der egentlig 
var sket, stod mig ikke klart, men at 
maskinen var løbet løbsk, var der ikke 
tvivl om. Den stod og huggede i sine 
fortøjninger, så jorden rystede i stor 
omkreds, samtidig med at den løb 
rundt, hvad jeg kunne se på den fart, 
svinghjulet havde, og hvor man nor
malt kunne se egerne i hjulet. Det gik 
nu så stærkt, at man ikke kunne se 
egerne, og indimellem forsvandt det 
hele så i damp. Nogle mennesker løb 
rundt derovre, og der blev råbt højt. 
Da de værste rystelser var forbi, løb 
jeg ned af trappen og over for at se, 
hvad der var sket. Karstens selv hav

de fået nogle svære brandsår af den 
udstrømmende damp og måtte under 
lægebehandling og kom noget senere 
tilbage med begge arme i bind til 
skuldrene. I mellemtiden havde man 
så fået styr på maskinen. Den blev 
klodset op igen, og fyret blev sat i 
gang, og man startede, dog uden at 
dynamoen gik rundt. Der blev smurt 
her og der, og ekstralodderne på sik
kerhedsventilstangen blev taget af, 
og da remmene til dynamoen igen 
var lagt på, kørte hele herligheden 
igen. Nogle dage senere blev den re
parerede dieselmotor igen sat i gang, 
og dampmaskinen blev kørt hjem til 
Gammelgård. Da den nye dieselmo
tor blev installeret, var der ikke brug 
for den store dampskorsten mere, og 
Karstens ville af med den, da den tog 
megen plads bagved. Murermester 
Rose havde bygget den i sin tid, og 
den var solidt lavet, men et par ældre

Elektricitetsværket i brand. Efter at støvet og røgen havde lagt sig, var byens 
vartegn endegyldigt borte.
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mænd fra Ulkebøl var villige til at 
vælte skorstenen. Det gik for sig på 
den måde, at de to mænd lavede et 
hul i bunden af skorstenen og hugge
de sten for sten ud ind mod midten, 
og omsider faldt den med et brag. 
Den ene tredjedel faldt over i Jür
gensens have og lavede nogle svære 
ødelæggelser i den smukke have, bl.a. 
gik det ud over nogle aspargesbede, 
som Jürgensen var meget øm overfor. 
Den ødelagde også et hegn, hvor 
man flere år efter kunne se, hvor den 
var gået igennem. Så der blev nogle 
erstatninger, der skulle udredes. Skor
stenen faldt ved middagstid, og jeg 
sad inde og var i gang med at spise, 
da braget kom. Ingen af os var i tvivl 
om, hvad der var sket, da vi havde 
ventet det i flere dage. Der var ikke 
gået en halv time, siden jeg havde 
været oppe for at se, hvordan det gik, 

men man ventede, at det først ville 
ske hen imod aften. Men nu var det 
sket. Jeg for ud af køkkendøren og op 
gennem haven, men det hele var ind
hyllet i en støvsky, så mor og andre 
fik travlt med at lukke døre og vindu
er for støvbølgen, der kom. Og så var 
Augustenborgs vartegn fra den tid 
borte.

Efter dieselmotoren var indlagt, var 
der ro i nogle år. Karstens udbyggede 
batterihuset, der var ret omfattende, 
da man kørte med 220 volt, og hvert 
batteri kun indeholdt 1,5 volt, så der 
var omkring 150 batterier i huset. 
Batterierne bestod af en glaskasse, 
hvori der var en minus og en plus 
plade forbundet fra batteri til batteri 
med en meget tyk kobberledning. 
Glassene, der var næsten 1 meter 
høje, var fyldt op med syre. En dag 
skete der en eksplosion derovre, uden

Den nuværende funkisbygning, Møllegade 10, Augustenborg.
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at der dog skete anden skade, end at 
en del batteriglas med indhold gik i 
stykker, og et stykke af taget fløj af 
bygningen. Det fik ikke nogen indfly
delse på elforsyningen, da Karstens 
havde batterier stående i reserve, 
men motoren var jo så nødt til at gå 
hele tiden, indtil batteriet igen var i 
orden. Driften på elværket foregik 
som regel på den måde, at maskinen 
blev startet hen på formiddagen og så 
kørte uafbrudt til kl. ca. 10 om afte
nen. Når det store batteri var fuldt la
det, kunne det holde strømmen til 
næste formiddag, og motoren blev 
atter sat i gang.

Den sidste store hændelse på elvær
ket skete den 7. juli 1930. Jeg var 
kommet i lære og var hjemme lørdag 
aften og søndagen med. Jeg husker 
endnu, at der var ringriderfest i Bro
ager om søndagen, og Karstens skulle 
med til denne fest, hvorfor han var 
stået tidligt op om morgenen og fik 
tændt op i primussen for at lave kaf
fe. Lidt sprit løb ved siden af og tænd
te i noget træ, og snart var der brand 
på elværket. Brandhornet gjaldede, 
og brandværnet kom. Brandværnet 
havde været til fest aftenen i forve
jen, så der var ikke så få, der ikke hav
de fået sovet ret meget, måske slet 
ikke. Det blev det helt store nummer, 
for det var inden brandværnets mo
torisering. En af brandværnets pum
per blev sat op i sugeindretningen 
ved Lillehav og tryksprøjten på gaden 
ud for vor ejendom i Kastaniealle. Jeg 
var med til at hive i pumpestænger
ne. Sønderborg kom også og stillede 
op ved slusen, og en pumpe kom op 
på 'Hjørnet'. Men lige meget hjalp 

det, om aftenen var der kun en ruin
hob tilbage, og højspændingsværket 
overtog strømforsyningen af byen 
Augustenborg.

Efterskrift
I en avisartikel fra den dag står der, at 
hele Sønderborg blev vækket ved 
sekstiden af brandsirenerne. Det va
rede ikke længe, før raske brand- 
mænd var på vej mod Augustenborg 
med brandsprøjten. Også andre øn
skede at overvære branden, og snart 
sås en lang kæde af cyklister og auto
mobiler på Augustenborg landevej. 
Da brandsirenen var sat ud af funktion, 
måtte alarmeringen foretages med 
trompet rundt i gaderne. Omegnens 
brandværn mødte også op. Der var 
brandfolk fra Bro, Ketting, Hundslev, 
Hørup, Sebbelev, Ulkebøl, Vollerup 
og Mjang. I artiklen fortælles det 
også, at byrådet i søndagens løb hav
de truffet en aftale med købmand 
Storke, der straks ville sørge for leve
ring af strøm til byen fra sine to sto
re dieselmotorer.

Grunden blev ryddet, og Karstens 
opførte i 1934 en såkaldt funkisvilla, 
tegnet af S.H. Bøtker, Sønderborg. Se
nere blev der bag huset bygget en stor 
lade, og her indrettede J. Fihl Jensen 
i 1948 sin rulleskøjtefabrik. Det blev 
et ret stort foretagende med ti ansat
te, og fabrikken bestod på Møllegade 
til 1956. Patentet blev solgt til Pe- 
hama i Mjels, og han forbedrede rul
leskøjterne med lejer og gummihjul. 
Huset har haft forskellige ejere, og i 
perioder har det været bolig for to fa
milier. I 2001 købte min mand og jeg 
så huset. ■
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Erindringer fra en lille fagskole 
mellem 1910 og 1920 Af Jürgen A. Wissing

Oversat af Vagn Lauritzen

Jürgen Wissing fortæller her om sin tid 
på fagskole i Løgumkloster og om de 
utraditionelle undervisningsprincipper, 
der prægede den lille skole.

J
EG TILBRAGTE MINE UNGDOMSÅR i

Løgumkloster, hvor jeg er født den 
2. marts 1897. Det er en lille by i 

Nordslesvig, den del af det tidligere 
hertugdømme Slesvig, der ligger nord 
for Flensborg. Nordslesvig var fra 
1864/67 til 1920 preussisk og hører i 
dag til Danmark.

Løgumkloster havde omkring 1914
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kun ca. 1.500 indbyggere. Den var ef
ter kommunevedtægterne en flække. 
Det samlede forvaltningsapparat be
stod af en borgmester, en ansat i for
valtningen og en politibetjent.

I min ungdom var jeg ikke særlig 
tilfreds med at bo et sted, hvor man 
skulle bruge en time i tog for at kom
me til Tønder for at besøge en vide
regående skole og det endda en sko
le, der kun gik til forberedelsen til 
'Obersekunda' eller, som man sagde 
dengang i kejserriget, til den 'Etårige'. 
I dag er jeg glad for at have tilbragt 
min ungdom i landlige omgivelser. 
Jeg er ikke i tvivl om, at mange af 
mine grundlæggende opfattelser hid
rører derfra. Den indsigt, man får i 
alle samfundslags levnedsforhold og 
problemer og i talrige erhvervs dag
ligdag som ung i et lille samfund, 
hvor man kendte næsten alt og alle,

Artiklens forfatter fotograferet i 1957 
sammen med sin kone Almut. 
Forfatterens far, Jürgen A. Wissing, 
kom fra Aabenraa, hvor den 
første Jørgen Wissing flyttede til 
fra Ringkøbing i 1734.
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er uerstattelig for en, der senere fin
der sin livsopgave i det faglige skole
væsen og uddannelsessystem. Her 
var der for de fleste unges vedkom
mende ikke brug for erhvervsvejled
ning. Alle kendte fra selvsyn arbejdet 
i håndværks-, handels- og landbrugs
virksomhederne og kendte til de for
hold, der blev arbejdet under, og 
kendte også arbejdsklimaet på de for
skellige arbejdspladser.

Man fik også indtryk af de foran
dringer, der skete i de enkelte fags 
indhold og i nye fags opståen i takt 
med teknikkens udvikling. Ved de 
første automobilers fremkomst købte 
en af hestesko- og vognsmedene sig 
en bil og begyndte med godt resultat 
at beskæftige sig med reparation af 
automobiler. En anden smedemester 
udvidede først sit arbejdsområde med 
installation af acetylengaslysanlæg i 
kroer og hoteller og af centralvarme
anlæg. Senere, da den lille by fik sit 
eget elektricitetsværk, overtog smede
mesteren også de nu pludseligt op
ståede elektroinstallatøropgaver uden 
at ansætte udlærte elektroinstallatører.

Dette er to, måske mindre betyd
ningsfulde, så dog typiske eksempler 
på, hvor hurtigt og gnidningsløst 
håndværket er i stand til at tilpasse 
sig den tekniske udvikling og de ænd
rede behov uden på nogen måde at 
blive hjulpet med uddannelse. Hertil 
kan ganske vist siges, at lærlingene, 
hvoraf mange senere nedsatte sig 
som håndværksmestre, fik en god 
fagskoleundervisning eller, som man 
sagde dengang, en god videregående 
uddannelse.

Min berøring med fagskolen eller, 
som den hed indtil 1923 'Fortbil
dungsschule', begyndte i 1913, da jeg 
efter at have afsluttet forberedelsen 

til 'Obersekunda' gik i tømrerlære. 
Jeg ville egentlig have været elektro
ingeniør, men jeg blev fra sagkyndig 
side fortalt, at elektroingeniører var 
der så mange af som 'Sand am Meer'. 
Siden dengang er jeg blevet skeptisk 
over for langfristede prognoser ved
rørende fremtidsudsigter for beskæf
tigelsen. I alle tilfælde foretrak jeg 
dengang at blive bygningsingeniør - 
og har heller aldrig fortrudt det - og 
forberedte mig med en tømreruddan
nelse til at komme på en Staatsbau
schule (senere ingeniørskole for byg
ningsvæsen). 24 måneders praktisk 
arbejde var dengang nok for de flestes 
løbebaner efter et sådant skoleop
hold. Der blev derfor aftalt en læretid 
på to år med tømrermesteren. Dette 
var i modstrid med traditionen for 
håndværket. Det ansvarlige hånd
værkskammer i Flensborg fandt dog 
uden nogen diskussion en løsning på 
dette særtilfælde. Det sendte den til 
lærlingekartoteket indsendte lære
kontrakt tilbage med påtegnelsen: 
"Læretiden er tre år; lærlingen skal i 
det tredje læreår besøge en bygnings
fagskole". Efter dette tredje læreår 
fandt svendeprøven sted. Svende
stykket var uden fejl, og alle de stille
de spørgsmål blev korrekt besvaret. 
Alligevel udspandt der sig en længere 
diskussion vedrørende prøvekarakte
ren. Her kom svendeprøveudvalget 
til det resultat, at én, der kun havde 
været i lære i to år, højst kunne opnå 
karakteren 'Gut', hvis en almindelig 
diskussion om læretidens varighed 
skulle undgås. Hele sagsforløbet viser 
eksemplarisk, at håndværket i særlige 
situationer er beredt til pragmatiske 
løsninger. Samme erfaring gjorde jeg 
mange år senere, da jeg var temmelig 
engageret i uddannelsen af faglærere.
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I en forhandling, som jeg i 1947 før
te med håndværkskammeret i Düs
seldorf, tillod dette efter en kort drøf
telse, at studenter, som ønskede at 
blive faglærere, kunne aflægge sven
deprøve efter to års læretid, og at de 
straks efter denne svendeprøve kun
ne deltage i den fagteoretiske del af 
mesterprøven.

Den obligatoriske fagskole, som jeg 
som lærling skulle besøge, var som 
følge af Løgumklosters lave indbyg
gertal meget lille. Den bestod af én 
klasse, hvor alle byens håndværks- og 
handelslærlinge blev undervist sam
men i de fag, der i de preussiske 'Be
stemmelser om indretning af og un
dervisningsplaner for faglige videre
uddannelsesskoler' af 1. juli 1911 blev 
betegnet som 'Fag- og borgerkund
skab, regning og bogføring'. Ved teg
neundervisningen af håndværks
lærlingene blev eleverne opdelt i to 
grupper, som blev undervist på for
skellige tidspunkter. Dette tilgodeså 
bestemmelserne fra 1911, der lød: 
'For tegneklasser og énklassede skoler 
andrager det højeste (elev) antal 30'. 
Selvom talrige fag og alle tre 
lærlingeårgange blev undervist sam
let, lykkedes det som også i mange 
énklassede landsbyskoler at opnå re
sultater, der gik ud over det sædvan
lige. Dette viste sig særligt ved de ele
ver, der senere besøgte videregående 
fagskoler (eller med den daværende 
sprogbrug 'Fagskoler og højere fag
skoler'), eller som senere aflagde me
sterprøven.

Al undervisning blev givet som bi
beskæftigelse af en folkeskolelærer, 
der samtidig underviste på den sted
lige skole. Han havde deltaget i en 
række feriekurser for lærere, der som 
bibeskæftigelse gav tegneundervis-
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ning på fagskoler, for eksempel kurser 
for såkaldt udsmykkende fag (maler, 
grafiker, sætter, trykker, bogbinder) i 
Berlin, for beklædningsfag i Hanno
ver, for byggefag i Münster i Westfa
len og for træfag i Flensborg. Det da
værende 'Landesgewerbeamt', der var 
underlagt det preussiske handelsmi
nisterium, afholdt hvert år sådanne 
kurser fordelt over hele Preussen. Dis
se kurser fandt sted i sommerferien 
og varede for det meste 4-6 uger. 
Læreren kendte derfor de preussiske 
'Retningslinier for tildeling af tegne
undervisning i videregående fagsko
ler' af 28. januar 1907. Han fulgte 
dem dog kun i begrænset omfang. 
Selvom 'Retningslinierne' sagde: 
'Tegningen skal udføres fagligt ...', 
lærte han først alle nogenlunde bega
vede lærlinge fra byggefagene projek
tionslære. Først når de havde tegnet 
alle de hertil forhåndenværende mo
deller - startende med terningen og så 
vidt muligt afsluttet med keglesnitte
ne - lod han lærlingene udfærdige 
tegninger efter faglige modeller. Det
te skete på tegnebrættet (størrelse no
genlunde som A2).

Som følge af de mange forskellige 
fag, elevernes forskel i intelligens og 
fordelingen over de tre årgange fore
gik undervisningen udelukkende in
dividuelt. Jeg husker ikke, at læreren 
nogensinde brugte vægtavlen. For 
byggefagene begyndte undervisnin
gen som regel med en forklaring på 
projektionsfremstillingen ved hjælp 
af et såkaldt rumligt hjørne. Noget 
sådant regnes for længst som foræl
det, men det forekommer stadig. I 
øvrigt forløb tegningen efter følgen
de skema: Frontbillede, topbillede og 
sidebillede med aksekryds og projek
tionslinier, afvikling, isometri, skrå-



Erindringer fra en lille fagskole mellem 1910 og 1920 269

snit i frontbillede og overførsel af 
snitlinier i alle afbildninger. Alle teg
ninger blev på trods af tegnepapirets 
mådelige kvalitet trukket op i tusch 
(Projektionslinier med rød).

Af og til dukkede Fortbildungs
schuldirektor H. Sierks op som revi
sor. Han var forfatter til den ind
holdsrige lille bog 'Das deutsche Fort
bildungsschulwesen nach seiner ge
schichtlichen Entwicklung und in 
seiner gegenwärtigen Gestalt' (Leip
zig 1908) og på samme tid udgiver af 
'Zeitschrift für das gesamte Fortbil
dungsschulwesen in Preussen'. Han 
kritiserede aldrig, at tegneundervis
ningen stred mod 'Retningslinierne' 

fra 1907, men fremhævede tværti
mod altid undervisningens høje kva
litet i sin revisionserklæring.

Det skyldtes ganske vist ikke kun 
de trods alt gode resultater af tegne
undervisningen. Læreren havde også 
i andre henseender sin egen under
visningsmetode. Det gjaldt især med 
hensyn til overvindelse af den i dag 
så ofte fremhævede sprogbarriere. 
Denne var dog mere kompliceret, 
idet Løgumkloster som nævnt ligger 
i et område, som kun havde hørt til 
Preussen i godt fem årtier. Forvalt
nings- og skolesproget var i min 
ungdom (indtil 1920) tysk, men den 
brede befolkning talte i daglig om-

Markedsgade i Løgumkloster fotograferet på en våd vinterdag engang i 1920'eme.

Fo
to

: T
h.

 M
øl

le
r.

 M
us

eu
m

 Sø
nd

er
jy

lla
nd

 - 
1S

L.



270 Sønderjysk Månedsskrift 7 • 2007

gang den danske dialekt sønderjysk, 
og gudstjenesten blev på tre af måne
dens søndage afholdt på højdansk og 
kun én søndag på tysk. For alligevel 
at vænne lærlingene til at udtrykke 
sig flydende på tysk anvendte lære
ren et enkelt og virkningsfuldt mid
del, der sikkert ikke ville være accep
tabelt i dag. I 'Berufs- und Bürger
kunde' forelagde han langsomt og i 
et tydeligt sprog det relevante emne 
og forlangte af lærlingene, at de no
terede det fremlagte i stikord. Deref
ter lod han en række af dem mundt
ligt gentage det fremlagte med nota
terne som hjælp. Derefter skulle alle 
nedskrive det forelagte. Til sidst skul
le nogle af eleverne oplæse deres 
skriftstykke og drøfte det kritisk med 
hele klassen.

I modsætning til i dag optog (sim
pel) bogføring, skifteret, forretnings
korrespondance og lignende en ufor
holdsmæssig stor del af undervisnin
gen. Det må anses for at være beretti
get, idet det var forventeligt, at man
ge af lærlingene senere ville modtage 
forberedelsesundervisning til mester
prøven (af samme lærer).

I regning behandledes især social
forsikringerne. Beregningen af invali
de- og aldersrente blev behandlet så 
indgående, at alle elever senere var i 
stand til at beregne størrelsen af den 
rente, der tilkom dem.

Undervisningen strakte sig over fire 
ugentlige timer. Af disse anvendtes to 
til tegneundervisningen. I denne del
tog naturligvis kun håndværkslærlin
gene. I tegnetimerne blev eleverne

Den tekniske skole i Løgumkloster havde, som mange andre steder, undervisnings
lokaler på den lokale skole. For Løgumklosters vedkommende foregik undervisnin
gen på arkitekt Laurids Thaysens smukke skole, opført i 1904.
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Jürgen Wissing fik en toårig lærlingekontrakt som tømrer i Løgumkloster, selv 
om uddannelsen var normeret til tre år. Her har en gruppe tømrere taget opstilling 
foran fotografen.
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som nævnt opdelt i to grupper, som 
blev undervist på to forskellige tids
punkter. De, som ville, kunne deltage 
i begge holds undervisning (hvilket 
jeg da også gjorde) og fik derved fire 
ugentlige tegnetimer. Undervisnin
gen fandt sted om aftenen fra 19.30 
til 21.30, dvs. at lærlingene to (eller 
tre) aftener om ugen skulle møde op 
til undervisning. De havde da med 
den daværende 60-timers arbejdsuge 
allerede en 1 O-timers arbejdsdag bag 
sig. Alligevel var der aldrig nogen, der 
faldt i søvn under undervisningen. 
Dette opnåede læreren ved efter ca. 
en times undervisning at tage sin vio
lin frem og lade eleverne synge nogle 
folke-, vandre- eller håndværkerviser 
efter eget valg.

Som vederlag for undervisningen 
fik læreren i 1914 2,50 M. pr. under

visningstime. Til sammenligning kan 
nævnes, at timelønnen for murere og 
tømrere i byen dengang var 0,50 M. 
og for arbejdsmænd ved byggeriet 
0,45 M. Læreren fik altså 5 gange så 
meget pr. time som en bygnings
håndværker.

Denne dværgfagskole havde på 
trods af lærerens utraditionelle un
dervisningsform et godt ry hos til
synsmyndigheden, regeringspræsi
denten i Schleswig. Den blev ofte 
fremhævet som forbillede for andre 
skoler. Alligevel søgte læreren flere 
gange forgæves at få en stilling som 
fuldtidslærer ved en skole i en større 
by. Han fik stedse af disse skolers le
dere at vide, at kun lærere, der havde 
undervisningserfaring fra rene fag
klasser (et-fagsklasser), kom på tale til 
sådanne ansættelser. Først med den



272 Sønderjysk Månedsskrift 7 • 2007
Fo

to
: M

us
eu

m
 S

øn
de

rj
yl

la
nd

 - 
IS

L.

Markedsgade i Løgumkloster set gennem fotograf Th. Møllers linse.

store mangel på faglærere efter Første 
Verdenskrig opnåede han i 1919 det 
længe efterstræbte mål. Han blev 
undtagelsesvis tildelt mulighed for 
ansættelse som faglærer uden at have 
deltaget i en af de ekstraordinære fag
lærerprøver, der afholdtes hvert år fra 
1917 til 1926 i Berlin. Prof. Dr. Paul 
Ziertmann, der dengang var ansvarlig 
for faglæreruddannelsen, nævner 
dette tilfælde i en artikel, der er skre
vet 35 år senere." Læreren var fra 
1919 først beskæftiget ved en fagsko
le i Emden. Der underviste han sko
mager- og bagerklasserne samt i de 

underste klasser i metalfagene. Sene
re var han indtil sin pensionering 
stedfortrædende direktør eller med 
en nutidig betegnelse studiedirektør i 
fagskolen i Quedlinburg. Jeg ved det 
så præcist, fordi den omtalte lærer 
var min far: Jürgen Anton Wissing, 
født 1868 i Aabenraa, død i Quedlin
burg i 1933.

Note
" P.Z.: Zur Geschichte der Gewerbelehrer
ausbildung in Preussen, i: Die berufsbilden
de Schule, 6. Årg., 1954, s. 173, fodnote 2.
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Stationsbyen Tandslet 
Bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk 
Arkiv for Tandslet Sogn: 'Stationsbyen 
Tandslet'. Lokalhistorisk Arkiv for 
Tandslet Sogn 2007. 104 sider, ill. Pris: 
200 kr.

'Stationsbyen Tandslet' er på flere måder 
noget særligt i lokalhistorisk sammen
hæng i Sønderjylland. Alene bogens rige 
udstyr af farvebilleder og et omfattende 
kortmateriale i et særligt bilagshæfte an
giver, at vi her har en udgivelse, der skil
ler sig ud fra mængden. Selve bogens ind
hold er en skildring af stationsbyens hi
storie fra slutningen af 1800-tallet og 
frem til i dag med udgangspunkt i Amalie 
Damms (f. 1906) erindringer. Hovedvæg
ten i bogen ligger dog på tiden frem til 
midten af det tyvende århundrede. Bogen 
indledes med et kapitel: 'Træk fra Amalie 
Damms barndom'. Herefter er fokus på 
byens historie, hvor hendes erindringer 
indgår som personlige glimt af byens hi
storie.

Det er faktisk dygtigt gjort, og man kan 
undre sig over, at man ikke har angivet 
bogens forfattere, der fortjener kredite
ring. Som andre bøger er den ikke uden 
skønhedspletter. Hvert kapitel indledes 
med at sætte emnet ind i en større sam
menhæng. Således indledes afsnittet om 
jernbanens ankomst til Tandslet med et 
større afsnit om dampkraftens historie. 
Dette og andre tilsvarende afsnit fore
kommer unødigt omstændelige og tager 
opmærksomheden fra de mange gode hi
storier, som bogen rummer. Jeg kunne 
også have ønsket, at forfatterne kort hav
de præsenteret læserne for hele Amalies 
livshistorie.

Det skal dog ikke skygge for, at vi her 
har en udgivelse, der også fortjener at bli
ve læst til inspiration for lokalhistorisk 
interesserede uden for Tandslet. kf

Fra degneskoler til centralskoler 
Peter Dragsbo og Kim Furdal: 'Fra degne
skoler til centralskoler'. Det Regionale Fag
lige Kulturmiljøråd for Sønderjyllands amt, 
2007. Redaktion: Kim
Furdal, Museum Sønderjylland - ISL.

20 sider, ill. Pris: 30 kr.
Dette hæfte er det 11. i skriftserien fra Det 
Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Søn
derjyllands amt. I den snart righoldige se
rie om de sønderjyske kulturmiljøer er 
man nået til skolevæsenet og skolerne. 
Hæftet må også ses som en velkomsthil
sen og introduktion til Det Sønderjyske 
Skolemuseum i Over Lerte, der åbnede i 
2006.

Man får som læser et rids af skolernes 
historie fra sekstenhundredetallet og 
frem. Der fortælles om bondeskolerne, 
der blev drevet af bønderne, hvor flere, 
end man umiddelbart forestiller sig, lærte 
at læse i de forbavsende mange skoler. I 
1750 var der i Nordslesvig omkring 215 
skoler.

Der berettes om den stigende myndig
hedskontrol med skolerne og om skolere
formerne i slutningen af syttenhundrede- 
tallet og begyndelsen attenhundredetallet, 
der forbedrede skolernes standard, både 
hvad angik undervisning og bygninger.

Hæftet viser eksempler på den store va
riation i skolebyggeriet i landsdelen, fra 
det ældste stråtækte, som den beskedne 
skole i Toftum på Rømø fra 1784, til halv
tredsernes store skoler, som Sønderskov
skolen i Sønderborg og Rugkobbelskolen 
i Aabenraa. Der gives i hæftet mange gode 
eksempler på de stilhistoriske og nationa
le træk, der spores op gennem tiden.

Et bredt udsnit af tidens arkitekter har 
beskæftiget sig med skolebyggerierne, og 
her, som i så mange andre sammenhæn
ge, dukker Baurat Fr. Wilh. Jablonowsky 
op. Om ham kunne det være spændende 
at høre noget mere.

Også dette hæfte skærper nysgerrighe
den, og man får lyst til at drage på opda
gelse fjernt fra motorveje og indkøbscen
tre. Lad derfor turen begynde i skolemu
seet og drag ud gennem landsbyer og 
købstæder. Der venter oplevelser der ude.

I indledningen af hæftet om de sønder
jyske skoler citeres kirkeordinansen fra 
1542, der blandt andet pålægger degnene 
at holde børnene væk fra de onde bøger. 
Det skulle ikke være nødvendigt med det
te hæfte.

Flemming Sørensen
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Arkitektur i Sønderjylland
Inger Lauridsen: 'Sønderjysk arkitektur gen
nem 900 år'. Det Regionale Faglige Kultur
miljøråd for Sønderjyllands amt, 2006. 
Redaktion: Kim Furdal, Museum Sønder
jylland - ISL. 36 sider, ill. Pris: 45 kr.

Det appetitlige hæfte på 36 sider er det 
12. og seneste hæfte i den serie, Det Regi
onale Faglige Kulturmiljøråd for Sønder
jyllands amt har udgivet siden sin opret
telse i 1998. Seriens fællestitel er Sønder
jyllands kulturmiljøer. Hvor de foregåen
de hæfter har beskæftiget sig med af
grænsede emner som Christiansfeld, Zep- 
pelinbasen, Husmandssteder og Landsby
ernes lokalisering, tager nærværende 
hæfte et vue over de foregående 900 års 
arkitektur i landsdelen. Forfatteren kom
mer forbavsende langt omkring i den kro
nologiske beskrivelse, der bevæger sig op 
gennem stilarterne, fra den romanske stil 
over renæssancen, barok, rokoko og ikke 
mindst hjemstavnsstil og bedre bygge
skik, de to beslægtede bevægelser med 
rod i henholdsvis tysk og dansk kultur, 
der prægede landsdelen først i det 20. 
århundrede. Hæftet fører os helt frem til 
1950'erne, med eksempler på funktiona
lisme og modernisme. Man får som læser 
en god indføring i et emne, der kan fylde 
flere bind. Der præsenteres et væld af byg
ninger, bygherrer og bygmestre, og man 
får bestemt lyst til at følge forfatterens 
opfordring til at kigge videre og nyde den 
gratis glæde, det er, at gå opdagelse.

Man må håbe, at Det Regionale Faglige 
Kulturmiljøråd for Sønderjylland, som 
det nu hedder, tager tråden op og fortsæt
ter; der er stadig mange kulturmiljøer og 
temaer, der savner en behandling.

Flemming Sørensen

Charlotte von Krogh
Dörte Nicolaisen: 'Fra Husum til Haderslev. 
Malerinden Charlotte von Krogh (1827- 
1913). Museum Sønderjylland - Arkæologi 
Haderslev, Museumsverbund Nordfriesland 
& Schleswig-Holsteinische Landesbibliotek 
Kiel 2007. Dansk og tysk tekst, 159 sider, 
ill. Pris: 175 kr.
Kataloget til udstillingen med værker af 

Charlotte von Krogh giver gennem tre ar
tikler en grundig indføring i kunstner
indens liv og færden fra opvæksten på 
Husum Slot til alderdommen i Haderslev. 
Alle tre artikler bygger på en grundig vi
den om de spændte nationale forhold i 
landsdelen i midten af 1800-tallet.

Dörte Nicolaisen tager i sin artikel det 
lange seje træk, idet hun ud fra en krono
logisk beskrivelse af Charlotte von Kroghs 
tilværelse analyserer udvalgte værker 
med kunsthistoriske øjne.

Charlotte von Krogh blev aldrig kunst
ner med stort K. Hun levede et behageligt 
og lidt tilbagetrukket liv hjulpet godt på 
vej af sin adelige familie, der sørgede for 
at gøre hende økonomisk uafhængig, da 
det så ud til, at hun aldrig ville gifte sig. 
Charlotte blev forældreløs i midten af ty
verne. Hun kan pludselig helt selv be
stemme sin fremtid og tager til Køben
havn for at blive elev hos landskabsmale
ren A.E. Kieldrup, der også stammer fra 
Haderslev. Derfra går det videre til Tysk
land, hvor hun slår sig ned i Düsseldorf 
og bliver den første kvindelige elev hos 
nordmanden H. Gude. Her lærer hun at 
sætte landskabsmaleriet på formel. Rent 
formmæssigt får hun tilegnet sig et lidt 
tørt, akademisk iscenesat landskabsmale
ri. Men nok så vigtigt er H. Gudes over
bevisning, at landskabsmotiver fra kunst
nerens eget land kan bruges som en un
derstregning af landets nationale kultur 
og værdier, hvilket lagres i Charlotte von 
Kroghs bevidsthed og forbliver der resten 
af hendes dage. Det havde været interes
sant, om artiklen havde fokuseret lidt 
mere på dette, da det på en helt grund
læggende måde tydeligvis præger Char
lotte von Kroghs kunstneriske værk. Efter 
4 år i Düsseldorf slår hun sig permanent 
ned i Haderslev, hvor hun især maler stil
leben, portrætter og interiører på bestil
ling. Regelmæssigt besøger hun slægtnin
ge på slottene Schackenborg og Tirsbæk, 
hvor hun også finder motiver for sit land
skabsmaleri.

Først i 1894 sker der noget helt afgø
rende for Charlotte von Kroghs kunst, 
nemlig det, som er omdrejningspunktet i 
Bärbel Manitz' artikel - hendes deltagelse
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i 'Schleswig-Holsteinische Kunstgenos
senschaft'. Her møder hun de kunstnere, 
der senere bliver indbegrebet af nordsles
vigsk malerkunst: Hans Peter Feddersen, 
Carl Ludwig Jessen og August Wilckens. 
Dette nye forum sætter for alvor skub i 
Charlotte von Krogh, og hun udvikler sig 
i en hidtil ukendt grad. Inspireret af deres 
langt mere moderne maleri tillægger hun 
sig en friere form, og det synes som om, 
hun igen finder glæde i at arbejde. Sam
men med August Wilckens udvikler hun 
et såkaldt slesvigsk maleri, hvor motiver
ne udelukkende opsøges i den slesvigske 
folkekultur. På sine gamle dage overvin
der Charlotte von Krogh således striden 
mellem det danske og det tyske ved ude
lukkende at beskæftige sig med den sles
vigske kultur. Men nok så vigtigt efterle
ver hun sin gamle professor H. Gudes ord 
om en nationalt funderet kunst.

Selvom Charlotte von Krogh aldrig blev 
en stor kunstner, er historien om hende 
værd at læse, idet hun kunsthistorisk set 
var en af de første kvindelige kunstnere 
fra århundredet, der overhovedet tilegne
de sig en officiel kunstnerisk læring. Som 
sådan er hun avantgarde i ordets bogsta
veligste forstand. Derudover giver katalo
get et fint indblik i datidens slesvig-hol- 
stenske problematik, ikke kun set ud fra 
en politisk-historisk synsvinkel, men også 
fra en kunstnerisk. Anne Blond

Det danske og andre mindretal
Sven Skovmand: 'Det danske mindretal i 
Sydslesvig og andre mindretal i Europa'. 
Grænseforeningens årbog 2007.
88 sider, ill. Pris: 80 kr.

Bogen, der er skrevet på Grænseforenin
gens opfordring som undervisningsmate
riale, indledes med en afklaring af, hvad 
det vil sige at tilhøre et nationalt mindre
tal. Det særlige ved en sindelagsnationa
litet bliver præciseret, og der gives et le
vende indblik i den sproglige kompleksi
tet, der kendetegner et grænseland med 
nationale mindretal. Derefter giver bogen 
en systematisk oversigt over det danske 
mindretals institutioner og de tilskudsgi
vere, der er en forudsætning for, at de 

danske institutioner kan fungere. Frem
stillingen veksler mellem beskrivelse af 
aktuelle udfordringer, historiske rids og 
enkelte muntre anekdoter.

I afsnittet om folkeskolerne beskrives 
f.eks. hvorledes tosprogethedspædagogik 
er taget i brug på grund af de indlærings
problemer, som børn fra tysktalende hjem 
har. Ligeledes beskrives, hvorledes brug af 
faglig niveaudeling har gjort det muligt at 
lave forsøg med udelte skoler til og med 9. 
klasse. Bogen har også fået plads til en om
tale af det nye gymnasium i Slesvig.

Det omfattende arbejde i ungdomsfore
ningerne bliver belyst, ligesom Sydsles
vigsk Vælgerforenings udvikling frem 
imod et succesrigt regionalparti skildres 
med vægten lagt på partiets mangeårige 
hovedfigur, Karl Otto Meyer, og de to ak
tuelle landdagsmedlemmer.

Omtalen af det danske mindretal af
rundes med et kort rids over udviklingen 
fra borgerkrigen i 1848-50 og frem til op
rettelsen af et dansk-tysk regionalråd. Der 
sluttes af med et diskuterende kapitel om 
de udfordringer, mindretallet står over for 
i fremtiden.

Afslutningsvis gives der korte omtaler 
af det frisiske mindretal i Tyskland og det 
tyske mindretal i Danmark og derefter en 
summarisk omtale af mindretalsforholde
ne i Europa. Det er en kort omtale af en 
bredt anlagt problemstilling og kan der
for kun blive en smagsprøve.

Bogen er en fin indføring i det danske 
mindretal, dets historie og aktuelle pro
blemstillinger, og den er både anvendelig 
i undervisningsøjemed og som en kort in
troduktion for den almene befolkning.

Carsten Yndigegn

Munkeliv i Løgum Kloster
Olga Bartholdy: 'Munkeliv i Løgum 
Kloster'. Fotografier af Gérard Franceschi. 
Udgivet af Museet Holmen, Løgumkloster 
2006. 96 sider, ill.
Pris: 125 kr.

Der er tale om en genudgivelse af Olga 
Bartholdys bog fra 1973, der kom i for

fortsættes side 278
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Et eksempel på en 
generationskløft Af Ole Jul

ISøndergaards maleri er det sommer, 
sol og søndag. Gennem alle husets 
åbne døre er kirken synlig i baggrun

den. Der er fire mennesker i stuen, tre 
kvinder og en mand, men disse perso
ners ansigter er udefinerede. Det kun
ne betyde, at de ikke er til stede som et 
udtryk for selvstændige individer, men 
som deltagere i en betoning af et soci
alt fællesskab. Her kan kirken spille en 
rolle. Men hvorfor vender de så ryggen 
til kirken?

Der er ikke megen møblering i stuen 
ud over et bord med hvid dug. På bor
det er et rundt fad, der i sin form kan 
symbolisere sammenholdet personer
ne imellem og samtidig koloristisk for
binde til kirken i baggrunden. Men 
hvad med den sorte genstand på bor
det? Hvis man stiller spørgsmålet både 
til en voksen person og et barn, er det 
ikke sikkert, man får samme svar.

Den voksne vil naturligvis påpege, at 
genstanden er en Bibel. Men nu er der 

mange børn i dagens Danmark, som 
har et perifert kendskab til omtalte 
bog. Når jeg har spurgt børn, hvad den 
sorte genstand på bordet er (og børn 
tror 100% på, hvad de ser), så er der in
gen tvivl. Det er en TV-fjembetjening. 
Og det kan man jo ikke indvende no
get imod. Bortset fra at den slags ikke 
fandtes i 1944.

Men den unge generations observa
tionsevner bringer alligevel en interes
sant vinkel ind i tolkningen af dette bil
lede, for det skaber en mere logisk for
ståelse af, hvorfor personerne i billedet 
er placeret, som de er. De er forsinkede 
i deres afgang til kirke, fordi de er opta
get af det moderne elektroniske medie, 
der transmitterer til husalteret placeret 
foran dem, men uden for maleriet.

Maleriet kan de kommende måneder 
ses på Kunstmuseet Tønder i udstillin
gen 'Island Life', der konfronterer muse
ets egen samling med fjernbetjeninger, 
legoklodser, potteplanter med mere. ■

fens Søndergaard (1895-1957): 
'Mennesker i en stue'.
Olie på lærred, 125 x 145 cm., 
1944.
Museum Sønderjylland - 
Kunstmuseet Tønder.
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Indtil 21. okt. 
13.-21. okt.

15. sept. -31. okt.

Fra 12. jan.

7. okt. - 4. nov.

Indtil dec. 2007
11. okt. - jan. 2008

Fra 20. sept.

6. okt. -11. nov.

15. juni -31. okt.

31. maj - 21. okt.

Indtil 30. dec.

Indtil 31. okt.

15. sept. - 18. nov.

Fra 29. april

6.-21. okt.

3. - 25. nov.

Arkæologi Haderslev. Oldtid og middelalder 
Skrydstrupkvinden - Sønderjyllands første guldalder. 
(Efterårsferien) Arkæologi for børn og voksne. 
Slesvigske Vognsamling, Haderslev
Haderslev Håndværkerforening gennem 150 år. 
Kulturhistorie Aabenraa. Sofart - landbrug - byhistorie 
Udstilling med nye og gamle genstande anskaffet i 
2005 og 2006.
'Lass Andersen - en moderne marinemaler'.
Kunstmuseet Brundlund Slot
Udstilling af værker af maleren C.W. Eckersberg. 
'Sønderjyske kunstnere'. Nyheder fra samlingen. 
Kulturhistorie. Sønderborg Slot
'Fejder om fortiden' - Kampen om den rette fortolk
ning af oldtidsfund og oldtidsminder.
'Maleren Ken Denning'. Ken Dennings billeder tager 
afsæt i landskabet.
Cathrinesminde Teglværk
Sønderjyske Motorfabrikanter. Særudstilling om smede 
og maskinfabrikker i Sønderjylland.
Kid turhistorie fonder
'Spindelvæv og drømme' - Tønderkniplinger fra egen 
samling.
Drøhses Hus, Tønder
'Emma Kyster og Tønderkniplingerne' - Kniplingssam
lingen på Koldinghus gæster Tønder.
Højer Mølle
'Mellem de danske provinser Norge og Slesvig' - Handel 
med kniplinger fra Tønder og glas samt jern fra Norge. 
Kunstmuseet fonder
'Island Life' - installationsprojekt af Charlotte Berg
mann Johansen, Christina Hamre, Nanna Starck og 
Annesofie Sandal.
Naturhistorie og palæontologi, (iram Lergrav 
'Mammutter, istid og klima' - en lille udstilling om 
store emner.
Skærbækegnens Museum
Bogmarked.
Museet Holmen, Løgumkloster
'Domænegårdene i Sønderjylland', med særlig vægt på 
de 7 i Tønder Kommune.
Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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bindelse med fejringen af 800-året for 
Løgum Klosters grundlæggelse.

Denne 3. udgave har fået en ny indled
ning af professor i middelalderhistorie på 
Roskilde Universitetscenter, Brian Patrick 
McGuire, med en indføring i nyere forsk
ning omkring Løgum Kloster og cister- 
cienserklostre i Danmark i det hele taget. 
Desuden er der tilføjet en liste over nyere 
litteratur om emnet. Genudgivelsen af 
bogen er relevant. Bogen giver en god 
indføring i klosterliv generelt i dansk 
middelalder og specielt omkring forholde
ne i klosteret i Løgum samt en beskrivelse 
af klosterets bygninger og indretning. Des
uden omtales de håndskrifter, som kendes 
fra Løgum Kloster, bl.a. en afskrift af klo
sterets dødebog. Det, der er med til at gøre 
bogen til noget særligt, er fotografen 
Gérard Franceschis meget præcise og 
smukke sort-hvide fotografier, der står 
som en ligeværdig billedside til bogens 
tekst. Man burde have fastholdt det ge
digne omslag fra de tidligere udgaver, det 
passede bedre til bogens stil og indhold; 
men ellers er det en smuk bog, som for
tjener genudgivelsen. edj

Vadehavet
'Vadehavet Kulturarvsatlas 2007' 
Kulturarvsstyrelsen, København 2007. 128 
sider, ill. Pris: 30 kr.

Vadehavet er ombejlet og omdiskuteret i 
disse år. Miljøbevægelsen vil bevare om
rådets unikke naturværdier, kommuner
ne vil bruge Vadehavet til at skaffe turis
me og udvikling, mens landbruget og 
jægerne helst vil være de andre foruden 
og forsætte som frie fugle. Kulturarvssty
relsens nye kulturarvsatlas 2007 for Vade
havet rammer midt ned i denne diskussi
on.

Som navnet siger, er atlasset en kort
lægning af de kulturhistoriske værdier i 
den danske del af Vadehavet fra Varde til 

grænsen. I bogens første kapitel 'Natur, 
landskab, kulturarv og byer' skildres ho
vedtrækkene inden for de nævnte områ
der. Herefter zoomes der i andet kapitel, 
'De store landskaber', ind på de fire mest 
karakteristiske landskabsområder: Varde 
Ådal, Ribe Ådal, Hjerpsted Bakkeø og 
Tøndermarsken. Tredje kapitel præsen
terer 77 værdifulde kulturmiljøer, inden 
man i bogens hovedkapitel 'Bebyggede 
strukturer på landet' kan læse om 26 ud
valgte byområder, deres sårbarhed og Kul
turarvsstyrelsens anbefalinger til sikring 
af deres bevaringsværdier. Herefter følger 
et kapitel om arkitektur og byggeskik i Va
dehavsområdet, inden bogen sluttes af 
med en række anbefalinger til politikere, 
embedsmænd og andre beslutningstagere 
om bevaring og udvikling af Vadehavets 
kulturarv.

Det er blevet en yderst smuk publikati
on, der giver et overblik over kulturmil
jøer og kulturhistoriske værdier ned langs 
den danske del af Vadehavet. Som sådan 
er det blevet et godt overbliksværk, til 
glæde for dem som arbejder med beva
ring af Vadehavets kulturværdier, eller 
som blot vil berige en søndagstur med so
lid faglig viden om naturen, landskaber
ne og bebyggelserne. Egentlig ny viden 
bibringer bogen dog ikke.

Som administrativt værktøj i det dagli
ge bevaringsarbejde er bogen dog af tvivl
som værdi. Djævlen gemmer sig som be
kendt i detaljen, når den enkelte embeds
mand eller politiker skal tage stilling til 
konkrete nedrivningssager og lokalpla
ner. Netop på detaljer lades man i stikken, 
og bogen skriger bl.a. efter de bygnings
registreringer, der var en central del af 
kommuneatlasserne, så den kan finde an
vendelse i det daglige arbejde. Men det er 
nok en del af tidens trend, at anbefalinger 
helst skal være udformet i yderst generel
le og tvetydige begreber og vendinger, 
som den enkelte politiker, embedsmand 
og borgerne selv kan læse et indhold i.

kf
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For 100 kr. om året kan du blive 
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Så modtager du seks gange om året 
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Bagsiden om forsiden ...

Etableringen af Askov Højskole Af Kim Furdal

S
OM PÅ SÅ MANGE ANDRE OMRÅDER Op- 

stod den første folkehøjskole også 
som et led i den gryende dansknatio

nale bevægelse i Sønderjylland. N.F.S. 
Grundtvig var eksponent for bonde
standens voksende selvfølelse med sine 
tanker om en borger- og bondeskole. 
Men det blev professor i dansk sprog og 
litteratur i Kiel, Christian Flor, der i 
1844 fik skabt den første højskole i 
Rødding godt støttet af nationallibera
le kredse i København med professor 
H.N. Clausen i spidsen. Målet med høj
skolen var at skabe en overbygning til 
almueskolen, så bønderne kunne hæv
de sig i de politiske forsamlinger og bli
ve den drivende kraft i den spirende 
dansknationale bevægelse i Slesvig.

Som en følge af krigsudbruddet i 
1864 blev sommerundervisningen på 
Rødding Højskole aflyst, men allerede i 
maj 1865 oprettede Cornelius Appel et 
hold for piger i skolens bygninger, og 
undervisningen virkede helt frem til 
1885, da Appel måtte opgive højskolen 
som følge af sygdom og tiltagende pro
blemer med de tyske myndigheder. 
Samtidig med Appels undervisning i 
Rødding havde Ludvig Schrøder og 
Heinrich Nutzhorn fundet en ejendom 
i Askov, så man allerede i juni 1865 
kunne begynde undervisningen af det 
første hold på syv piger. Selv om Flor 
mere betragtede Askov som en flytning 
af Rødding Højskoles aktiviteter over i 
nye bygninger umiddelbart nord for 
Kongeåen, så var Askov en ny højskole. 
Højskolen fik da heller ikke samme be
styrelse som Rødding Højskole, da fler
tallet af dennes bestyrelse ifølge Schrø
der var bosiddende i Slesvig og derfor 
ikke kunne overføres fra Rødding til 
Askov.

Nok var undervisningen startet med 

det lille pigehold, men Schrøder regne
de det ikke selv for starten af skolen, 
som officielt påbegyndte sit virke den 
3. november 1865 ved en fest, hvor lo
kalbefolkningen var inviteret. Her var 
Flor en af talerne og udtrykte i anled
ningen håbet om, at skolen, ligesom 
Rødding Højskole, måtte virke til styr
kelse af danskheden. Det nationale 
spørgsmål var centralt for skolen, og da 
elever fra Søgaard Højskole under et be
søg på skolen hævdede det formåls
tjenlige i at lære tysk, blev de belært 
om, at "for din lunge, for din tunge 
tysk er edder og forgift".

Skolen skulle nu stå sin prøve med 
Ludvig Schrøder, Heinrich Nutzhorn 
og Rasmus Fenger som skolens bæren
de kræfter de første år. Starten var van
skelig, og det kneb med tilmeldingerne 
de første vintre, men forholdene på 
højskolen var heller ikke til de store 
hold. Den første vinter foregik under
visningen i skolens eneste skolestue, 
som det følgende år blev suppleret til 
to. Her foregik undervisningen frem til 
1869, da den nye hovedbygning blev 
opført.

Forholdet til Sønderjylland og Rød
ding Højskole fik fra starten en central 
placering. Skolen blev dog aldrig en 
skole for mange sønderjyder, men for 
et mindretal af unge sønderjyder, som 
med stort engagement gik ind i det na
tionale og folkelige arbejde. 1 1880'erne 
deltog H.P. Hanssen således tre gange 
på skolens vinterhold, og ved Genfore
ningen kunne forstander Jacob Appel 
med en god portion stolthed frem
hæve, at de fire sønderjyder, H.P. Hans
sen, H.D. Kloppenborg Skrumsager, Nis 
Nissen og Andreas Grau, der deltog i 
fredskonferencen i Paris i 1919, alle var 
tidligere Askovelever. ■




