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Hvordan kom de mange millioner soldater 
hjem fra fronten? Månedsskriftets stifter 
Claus Eskildsen fortæller sidst i sine erin
dringer 'Østfront Vestfront' om turen hjem. 
Vi følger her i hans fodspor.
'Hjærtets Post' mellem Kolstrup og Østfronten. . 94 
Adskillelse kan også fastholde og udbygge et 
ægteskab. Det er en af cand.mag. Stephanie 
Erlenbachs konklusioner i hendes under
søgelse af Jacob og Ella Michelsens korre
spondance mellem juli 1915 og marts 1918, 
da Jacob var ved fronten.
Den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine 
som erindringssted for faldne sønderjyder . ... 101 
På Valdemarsdag den 15. juni 2013 blev 
den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine 
genindviet. Museumsinspektør Inge Adri- 
ansen fortæller her om kirkegårdens histo
rie og de nye tavler over de faldne sønder
jyske soldater under Første Verdenskrig.
Kirkegården i Braine - arkitektonisk................. 109
Arkitekt Jørgen Overby fortæller om sit ar
bejde med istandsættelsen af soldaterkirke- 
gården i Braine og sine overvejelser om
kring den nye udformning.
Forsørgelse af de efterladte familier til 
faldne, savnede og sårede................................ 116
Første Verdenskrig efterlod en stor gruppe af 
krigsinvalider og efterladte, der skulle forsør
ges. Museumsassistent Hanne Cordes Chri
stensen, Museum Sønderjylland - Sønder
borg Slot fortæller om og giver eksempler på 
den støtte, som blev givet til krigsinvaliderne
og de efterladte.
Bognyt ...........................................................  126
Det sker - z Museum Sønderjylland ................. 128
Bagsiden om forsiden.......................................132
Anton Marckmann tegner et rids af den 
støtte og hjælp, ikke mindst i form af orto
pædiske hjælpemidler og uddannelse, der 
blev givet til krigsinvaliderne.
Forsidebilledet: En af krigsinvaliderne med 
sin nye armprotese, som han har fået på In- 
valideskolen i Sønderborg.

Foto: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.
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Krigens lange tråde

Ide sidste dage af juli 1914 begynd
te Første Verdenskrig sin produk
tion af krigsenker, fædreløse børn, 

krigsinvalider, nervesvækkede og så 
selvfølgelig helvedet på fronterne. 
Med ranke rygge drog soldaterne af 
sted til det som skulle vise sig at blive 
det moderne industrisamfunds mas
seproduktion af død og ødelæggelse. 
Officielt sluttede Den Store Krig den 

11. november 1918, men for mange 
varede den hele livet.

Sønderjysk Månedsskrift vil gerne 
markere indledningen til fire års krig 
ved at fokusere på krigens lange trå
de. Vi indleder med bladets ene stif
ter Claus Eskildsens erindringer om 
den lange march hjem efter våben
stilstanden. ■
Redaktionen

Efter Verdenskrigen faaet et daarligt Ben
Pris efter Behag.

Et tysk Korporalskab i Hvilekvarter ved Vestfronten. 
Sønderjyden Brügmann X Arras.
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Den sidste march Af Claus Eskildsen

11. november -10. december 1918
Hvordan kom de hjem, de nedslidte og 
krigstrætte soldater, fra fronten? På 
apostlenes heste, hvis de da ikke var så 
heldige at finde en ståplads i en af de 
alt for få og nedslidte jernbanevogne. 
Den 11. november 1918 kl. 11 ind
trådte våbenstilstanden, våbnene tav, 
og det var tid til at vende hjem. En af 
de mange var seminarielærer ved semi
nariet i Tønder, Claus Eskildsen, som 
havde gjort alle årene med, først på 
Østfronten og siden på Vestfronten. 
Det var her på Vestfronten, hvor floder
ne Semoy og Meuse møder hinanden, 
ved byen Monthermé, tolv kilometer 
nord for Charlesville, at Eskildsen over 
telefonen modtog budskabet om våben
stilstanden. Og så var de, som han skri
ver, slet ikke i stand til at glædes over 
budskabet. "Vi er så trætte, så trætte" 
skriver han.
Eskildsen skrev dagbøger og havde tilli
ge et kamera med ved fronten, som han 
brugte til at forevige feltlivet i dets mere 
fredelige stunder.
Som han selv skriver, gik der ti år, før 
han orkede at gense minderne i forbin
delse med tiåret for våbenstilstanden i 
1928. Resultatet blev bogen 'Østfront 
Vestfront', der udkom i 1929. Det er 
herfra, redaktionen har hentet sidste 
kapitel 'Den sidste march' om turen fra 
fronten og hjem til Tønder.

"Belogen und betrogen!"
Den tyske fronthær står med en besk 
smag i munden - slidt og lidt i fire år 
til ingen nytte! Taget ved næsen, 
snydt af alle og enhver!

Hvad blev der af eventyret, vi greb 

efter? Der var intet lyst og skinnende 
ved krigen, det hele var kun savn og 
snavs og søvnløse nætter.

Hvor var ære og berømmelse, be
lønningen for mandsmod og helte
gerning? Hjemmeheltene og etapper- 
ne havde fået deres store part af hæ
derskorsene uden heltegerninger!

"Von vorne kommt der Kugelregen, 
von hinten kommt der Ordenssegen!"

Hvad blev der af 'Fædrelandets Tak?' 
Krigsspekulanter og fra fronten hjem
reklamerede skrabede penge sammen 
i dynger, frontstaklen blev puttet i 
jorden, regnet ringere end et dyr.

Hvor var kejseren, da vandet steg 
frontsoldaten op til halsen? Hvad 
gjorde vor hærgruppes fører, kron
prinsen? - "Efter at Hans Majestæt 
Kejseren har nedlagt overbefalingen, 
er jeg af forholdene tvunget til at træ
de tilbage fra ledelsen af min hær
gruppe. Stolt og med højt løftet ho
ved kan min hærgruppe forlade den 
franske jord, som den har tilkæmpet 
sig med det bedste tyske blod. Vort 
skjold, vor soldaterære er uplettet. 
Fire år tilhørte jeg med fuldt hjerte 
mine trofaste tropper. Dybt rystet ta
ger jeg i dag afsked!" Med dette farvel 
rejste han bagefter faderen.

Hvad havde førerne sagt, hvad hav
de aviserne skrevet? Vi havde sejret, 
altid sejret! Kunne det, der var sejret 
sammen i 48 lange måneder, styrte i 
grus i to?

Hvem var skyld i ulykken? Office
rerne i felten, som havde bidraget så 
stærkt til at ødelægge stemningen?
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Matroserne i Kiel, som intet havde 
udrettet og nu lavede revolution?

"Belogen und betrogen!" - Hvad 
blev der af Wilsons pæne ord? Nu 
skulle den ubesejrede hær bøje nak
ken under de hårdeste betingelsers 
åg. 12 tunge og 33 lette maskinge
værer skal regimentet aflevere. Kan 
man fortænke skytterne i, at de gjor
de dem ubrugelige forinden?

"Belogen und betrogen!" Her står vi 
i Frankrig, forladt af vore egne kam
merater! Etappen er rendt sin vej. Vi 
er afskåret fra vore kære, som vi er så 
bekymrede for. Der kommer ingen 
breve, det kniber meget med forplej
ningen.

Det var den tyske frontsoldats 
stemning i disse dage, mens polakker, 

elsasser og sønderjyder ånder op, og 
franskmanden græder af glæde.

Nu hjemefter! Skyndsomst af sted!
Vi slagter vor ko. Geden får vi ikke 

lov til at slagte, og regimentets 
stadsvogn, stjålet et eller andet sted, 
vil officererne også slæbe med for at 
gøre den i penge undervejs.

Hjemefter! Forinden skal vi endnu 
efter den nye regerings befaling væl
ge "Arbejder-, og Soldaterraad". Hvad 
er det? Ved staben vælger vi naturlig
vis Bøckmann, han har den største 
kæft.

Den 14. november kl. 9 formiddag 
begynder den store march! Det går ud 
og ind, op og ned langs med Semoys 
fantastiske krumninger. I luftlinje er 
der kun 7 1/2 kilometer til målet,

Claus Eskildsen i uniform.
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Et blik ud gennem pigtråden til det vandfyldte ingenmandsland.

Hautes Rivières; men vejen er over 
dobbelt så lang.

Ned ad den stejle vej skrænt ligger 
af og til en væltet lastbil. Etappens 
kolonnemandskab er kørt hjemefter, 
så længe de havde en dråbe benzin i 
tanken; så har de væltet vognen over 
vejkanten og er løbet videre. Hvis 
fronten bærer sig ad på lignende 
måde, går det hele i skuddermudder, 
og vi er alle fortabte. Men der er in
gen fare. Vi marcherer, denne dag og 
de mange, mange følgende, i bedste 
orden. Det er en uhyre svær disciplin- 
og tålmodighedsprøve, thi det går 
meget langsomt med små dag
strækninger og mange standsninger. 
Det er fronthærens sidste, men in
genlunde den letteste prøve. Vor di
vision bestod den med slesvigsk, hol
stensk, meklenborgsk ro.

Vi møder allerede denne første dag 
hjemvendende krigsfanger. Fransk- 
mænd, belgiere, russere og italienere 

kommer let til bens, enkeltvis og i små 
flokke, alle smykkede med rosetter, 
bånd og småflag i deres lands farver. 
Hvor har den franske befolkning alle 
disse flag fra? Fra hvert hus vajer tri
kolorer, store og små. De må jo have 
plyndret hele købmandens lager for 
alt, hvad der var blåt, hvidt og rødt!

Vi under dem glæden. Den tyske 
soldat trøster sig med de vanvittigste 
rygter, som flyver fra regiment til re
giment langs ad landevejen. Der er 
revolution både i Paris og London! 
Den engelske flåde er med store røde 
flag i masterne løbet ind i Kiels Havn! 
Intet er så forrykt, at det ikke finder 
troende sjæle ved tropperne.

15. november. Der fortsættes ad 
slangevejen langs med den vildt bru
sende Semoy. Vi kommer over 
grænsen og er nu i Belgien. Nu er 
landsbyerne klædt i sort, gult-rødt. 
Farverne har skiftet, men befolknin
gens lyse glæde og mørke had er ufor-
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andret. I Vresse spytter en kone for
agteligt ad os.

De belgiske landsbyer er meget 
pænere end de franske. Renlighed sy
nes ikke at være den franske kvindes 
hoveddyd. Her i Belgien glæder vi os 
ved at se rene og pæne og kønne 
kvinder og børn. Belgien er et lille 
smykkeskrin!

Det er en lang vej i dag. Der er 26 
kilometer til Naomé. Vi forlader Se- 
moydalen og kravler op ad de vilde 
Ardenner. I Naomé kommer læreren 
løbende og fører bitter klage. Ind
kvarteringen har fyret op i kakkelov
nen med hans gode bøger. Tankerne 
glider tilbage til skolen i Kurwien. 
Skal vi da gøre os forhadt til det al
lersidste!

16. november. Der er kun tolv kilo
meter til målet, Villance. Det tager os 
fem timer at nå derhen. Der er knu
der i etappen, en anden division 
krydser vor vej. Det slår ind med 
skarp kulde. Vi stamper på stedet, vi 

varmer os ved åbne bål. Selv ved den 
mindste standsning tændes der bål. 
Tankerne flyver tilbage til Masurens 
nætter. Bare vi kommer tidlig nok 
over grænsen! Ellers bliver vi alle 
snappet og skal endnu vandre i fan
genskab.

Tag den med ro! Det er det eneste, 
der er at gøre. I et træ hænger der et 
gammelt kødben; en plakat neden
under forkynder: "50 mark udloves 
til den, der kan bringe dette gamle 
ben ud af sin ro!" - "Nur die Ruhe 
kann es machen!"

Midt i kulde og frost begynder sol
datens humør at bryde frem. Man 
mærker jo virkelig, at det går hjem
efter, selv om det går i snegletempo. 
Frontens rædsel er allerede på afstand. 
Sindets tøbrud kommer, gamle og nye 
vittigheder sprudler frem og nydes.

17. november. Det er en søndag. 
Marchen fortsættes op over bjerg
kamme, ned i l'Homme-Dalen, op 
igen og ned til Vesqueville. I dalen

Til fods på vej ud af Frankrig bevægede Claus Eskildsen og hans soldaterkamme
rater sig igennem de ufattelige ødelæggelser, som krigen havde efterladt.
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"Muus er død". Han overlevede fire år i krigen, men fik på vej hjem for megen 
morfin, da han skulle slå tandpinen ned. Men i modsætning til de menige soldater 
i tidligere krige fik han en individuel begravelse. Her er det begravelsen af Hans 
Christoph Sohl fra Haderslev på en kirkegård i Moulin i Nordfirankrig.

nord for os ligger købstaden St. Hu
bert, midtpunktet for denne egn.

18. november. Det går irriterende 
langsomt. Vi kunne løbe meget hur
tigere, nu da det går hjemefter. Og i 
morgen skal vi tilmed have hviledag! 
En trøst er det, at vi kan holde den på 
et slot. Staben skal indkvarteres på 
slottet Laval. Officererne udmaler sig 
den første hviledag på et fint slot, 
mandskabet håber på god plads. 
"Slottet" viser sig at være en ussel 
rønne, der intet har tilfælles med et 
slot udover navnet.

Næste morgen sover vi længe. Vi 
sidder ved kaffen, da én kommer 
styrtende ind, kridhvid i ansigtet: 
"Muus er død!"

Vi springer op. "Muus, vor gode 
ven, maskingeværkompagniets be
slagsmed, død her i vort hus?"

Han er død! Han havde i aftes tand
pine og har om natten taget morfin 
af veterinærkisten, i ukyndighed så 
meget, at det kunne have slået den 
stærkeste hest ihjel.

Nu havde han været sammen med 
os i samfulde fire år! Så skulle heller 
ikke han få lov til at komme med ind 
i det længselsfuldt ventede fredens 
land!

Oppe på en forblæst høj ligger der 
en trist og fattig kirkegård. Her graver 
vi en grav mellem forsømte grave og 
sænker ham om eftermiddagen ned i 
den, medens byens drenge sidder og 
dingler med benene rundt om på kir
kegårdsmuren. Det er trist, det er 
uhyggeligt. Præsten begynder at tale 
om selvmord, vi flytter uroligt bene
ne. Præsten taler videre om selvmord, 
majoren går hen og oplyser ham om,
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at det var et ulykkestilfælde. Præsten 
bliver forvirret, omsider er den pinli
ge begravelse overstået.

Næste dag forlanger brigadekom
mandøren en udførlig skriftlig mel
ding om, af hvilken grund vi har be
stilt divisionens katolske præst til en 
luthersk begravelse. Hvad forskel er 
der på en katolik og en lutheraner, 
når en mand er død? Det faldt os me
get naturligt at gå til katolikken. Den 
lutherske divisionspræst - nu er han 
professor ved Berlins Universitet - 
havde kun spillet officer under hele 
krigen.

Den 20. november marcherer vi til 
Longchamps. Den 21. kommer vi ud 
af Belgien. Købstaden Bastogne er 
den sidste større belgiske by, vi 
berører. Den er et eneste hav af flag, 
guirlander, æresporte med franske og 
engelske velkomsthilsner. Lidt bag 
byen møder vi en hel folkevandring. 
Fra alle egnens landsbyer strømmer 
man ind til Bastogne for at tiljuble 
amerikanerne, der følger os i hælene.

Om få timer er fristen udløbet! Hvis 
vi så ikke er over grænsen, er vi fan
get. Vi standser, skubber os et par 
hundrede meter frem, standser igen. 
Forude er der et stejlt bjerg, som kun 
kan overvindes ved hjælp af for
spand. Vi står på spring til at løbe fra 
det hele. I den ellevte time slipper 
også vi over.

Ved siden af en markvej står græn
sepælen med den belgiske løve på 
den ene og den luxembourgske løve 
på den anden side. Vi lægger mærke 
til den meget skarpe sproggrænse, der 
nøje falder sammen med den politi
ske. I den sidste belgiske by talte alle 
fransk, i den første luxembourgske, 
kun to kilometer derfra, taler alle 
tysk.

Men sindelaget er uforandret. Ty
skerne er lige så forhadte i det rød- 
hvid-blå Luxembourg som de er det i 
det sort-gul-røde Belgien. I Nieder- 
Wampach, vort første kvarter i det lil
le land, nægter man os adgang til hu
sene, idet man påstår, at fristen er ud
løbet. Vi erfarer senere, at grunden er 
en anden. Etappekolonner har dagen 
i forvejen opført sig som røvere. Vi 
parlamenterer med kommunefor
standeren og får tag over hovedet. In
den vi skilles, er vi gode venner med 
de brave Wampacher.

Den 22. november skal være vor 
anden hviledag. Vi har købt nogle 
kartofler og er i færd med at skrælle 
dem til aftensmaden, da vi får ordre 
til øjeblikkelig afmarch. Amerikaner
ne og belgierne har lagt hånd på nog
le afdelinger bag os, og vi skal derfor 
endnu i dag over Clerf-Floden. Kl. 8 
aften marcherer vi. Det er meget koldt. 
Krigen bider sig selv i halen: Masurens 
nætter, Luxembourgs marchnat - det 
er en ring.

Nattens møje er glemt, da vi i mor
gentimerne ser Clerf. Vi har set me
get, men aldrig har vort øje glædet sig 
ved noget så smukt som den lille køb
stad Clerf. Vi kører ned til den, vi 
slæber vognene op ad serpentinerne 
igen, vi standser deroppe for at nyde 
udsigten over Clerf-Kløften, over 
byen med de smukke tage, kirken 
med tvillingetårnene, den ældgamle 
borg, det storslået prægtige Benedik
tinerkloster højt oppe over byen.

I Reuler, den næste landsby, har vi 
kvarter. Vi sover det meste af dagen; 
men om aftenen, inden vi skal vide
re, går jeg endnu engang tilbage for at 
lade øjnene drikke det dejlige syn 
ned over Clerf. En gammel mand for
tæller mig om byen, om greven på
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Første Verdenskrig blev den første store jernbanekrig - og den sidste. I alt bragte 
31.900 tog i Tyskland 5,2 mio. mand og godt 1. mio. heste ud til fronterne ved 
udbruddet af krigen. På den sidste del afrejsen kunne Claus Eskildsen tage toget 
om end med en forsinkelse på 22 timer. Her er det sårede soldater og tilskuere på 
en perron muligvis i Münster.

borgen og om munkene oppe i deres 
stolte abbedi.

Vi marcherer igen om natten, fri
stens sidste, denne rejses værste nat. 
Vejene er glatte. Artilleriet foran os 
kan ikke komme op ad den stejle 
kløft bag grænsefloden Sun. Der er 
kun godt en mil fra Reuler til 
grænsen, men vi slipper først over kl. 
6 om morgenen.

Vi er i Tyskland!
Med hønsebenet foran - regimen

tets kapelmester hedder Hünerbein - 
holder vi vort indtog i Dasburg. Vore 
vogne er pyntede med sort-hvid-røde 
flag. Befolkningen tager med varm 
glæde imod os. Vi er det første af alle 
regimenter, der har vist de tyske far
ver. Etappen er draget igennem i vild 

uorden, har solgt heste og vogne og 
stjålet heste og vogne, fortæller de. 
Andre regimenter har haft røde bånd 
og rosetter. Fronten kommer i bedste 
orden, smykket med de farver, disse 
folk holder af.

Efter 16 timers besværlig march når 
vi vort mål, den lille Eifel-By Olm
scheid. En ung kone tager imod os i 
en varm stue og med et varmt hjerte. 
Hendes mand er i fransk fangenskab, 
hendes brødre og svogre holder os 
ved selskab. De er allerede afskediget 
og vendt hjem. Og vi skal endnu mar
chere i mange, mange dage!

Den 25. holder vi hviledag i den 
stille Eifelby. Dagen udnyttes i poli
tikkens tjeneste. På officerernes for
anledning vedtager divisionen et krav
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om indkaldelse af Nationalforsamlin
gen for at støtte Eberts regering mod 
kommunisterne.

Marchen går videre, dag efter dag. 
Vejret er slået om til tø, vejene er op
blødt, støvlerne begynder at gå itu. 
Det går op og ned, stejlt op, hvor alle 
mand må skubbe bagpå, så sveden 
rinder, stejlt ned, hvor vi må hænge i 
for at holde igen på vor stabspak
vogn, som ikke kan bremses.

Vi kravler over den 'Høje Eifel' og er 
ved Ernstberg næsten 700 meter over 
havet. Vi stamper gennem den vul
kanske Eifel forbi de berømte krater
søer. Vi stiger derfra ned i den skøn
ne Rhindal.

Vore kvarterer har vi i de fattige Ei- 
felbyer. Men en kro er der også i den 
fattigste landsby, og her danses der 
om aftenen. Befolkningen er overalt 
lige hjertelig imod os. Bønderne har 
næppe et strå i laden mere, men de 
klager ikke. Vi er de sidste tyske sol
dater, de får at se. Bag os kommer 
besættelsestropperne, og dem venter 
de sig intet godt af.

Vi kommer gennem købstaden Ge
rolstein. Den er pyntet med grønne 
guirlander og brogede flag, - og den
ne gang er det til ære for os! Regi
mentet træffer på gaden en mand i 
marineuniform. Han får klø, det re
volutionære asen! Bagefter viser det 
sig, at det var en stakkels, uskyldig 
luftskipper, der aldrig havde set Kiel.

Købstaden Mayen er endnu rigere 
pyntet end Gerolstein. Vi marcherer 
igennem med regimentsmusikken i 
spidsen. Vi kommer forbi Laach-Søen 
og møder her lægbrødre fra det be
rømte valfartskloster Maria-Laach.

Den 5. december har vi nået Rhi
nen. Rhinlænderne er livlige folk. I 
Weissenturm laurbærkranses vi af 

unge piger, i Kaltenengers skænker en 
kone snaps.

Ved Engers, mellem Koblenz og 
Neuwied, marcherer vi over Rhinbro- 
en. Regimentskommandøren holder 
højt til hest på brohovedet. Musikken 
står bag ham og spiller i det uendeli
ge 'Die Wacht am Rhein'. Rhinens 
vand får vi ikke at se. Tågen er så tæt, 
at vi ikke kan øjne floden oppe fra 
broen.

Vi forlader Rhindalen og kravler op 
ad den vidunderlig smukke Sayn-Dal. 
I Isenburg har vi den 6. december 
hviledag. Kvartererne er mådelige. 
Folkene i det smukke Isenburg er 
præget af deres Luftkursted; de rører 
sig kun af pletten, når de får betaling 
for det. Vi ser på deres smukke by og 
kirke, på den gamle borgruin og på 
Krupps flotte jagtslot.

Over Selters kommer vi op i Wester
walds fattige bjergegne. Her møder vi 
igen de varme hjerter, der slog os i 
møde hos den stille Eifelbefolkning.

Den 9. december når vi 'Brohove
dets' grænse og er derved først kom
met ud af det område, som i følge 
våbenstilstandsbetingelserne skal ta
ges i pant af de allierede. Fra Reims 
dybt nede i Frankrig til Westerwalds 
bjerge langt inde i Tyskland! Det er 
en lang vej! Det var mange trip for de 
gamle ben! Vejens længde er et mål 
på, hvor dybt Tyskland er styrtet ned!

Det tænker vi ikke på. Humøret er 
godt. Der synges om dagen og danses 
om aftenen. Det går jo hjem, efter!

Regimentet kravler ud af Wester
walds bjerge og stiger ned i Lahn- 
Dalen, stamper gennem Marburg og 
Giessen og har den 15. december, ef
ter en måneds og en dags march, nået 
målet, egnen ved Hersfeld og Fulda 
midt i Hessen.
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Den 18. hjemsendes sydtyskerne, 
den 19. mellemtyskerne. Regimen
tets kerne, slesvigere, holstenere, 
hanseater, meklenborgere er ene til
bage. Deres rolige sind stilles på en 
tung prøve. De holder jul i Hessen, de 
ser det nye år komme. "Der Krieg ist 
für die Dummen! Mens alle andre 
forlængst er hjemme, lader man os 
ligge her til straf for vor skikkelig
hed!"

Den 7. og 8. januar kommer trans
porttogene omsider, og den 11. når 
man garnisonen, der nu er Wismar i 
Mecklenborg. Regimentets hjemsted 
har efterhånden været Haderslev, Aa
benraa, Rostock og Wismar.

På kasernepladsen i Wismar sæl
ges efter ordre heste og vogne. Den
15. januar opløses regimentet, den
16. rejser de enkelte hjem, ad jern
baner og landeveje ud til de tusind 
hjem, hvor man venter dem med 
længsel.

R. I. R. 266 eksisterer ikke mere!

Regimentsskriveren sled i det, da 
regimentet skabtes i Lockstedts Lejr. 
Han er ikke med, da det opløses i 
Wismar.

Så snart regimentet var ude af 'Bro
hovedet' ved Rhinen, hjemsendtes 
efter regeringens befaling alle tjene- 
stemænd. Jeg overgiver forretninger
ne til Matthiesen, tager afsked med 
officerer og kammerater og står den 
9. december sammen med flere andre 
på banegården i Westerburg - Fri!

Toget løber ind. Det er overfyldt, 
utrolig overfyldt. Soldater hænger ud 
af vinduerne, sidder på trinbrædder
ne, rider på pufferne. Alle vil hjem! 
Det er håbløst at finde så meget som 
en ståplads. Men heldet svigter ikke. 
Vi opdager et tomt, aflåset W.C., 

kravler tre mand ind ad vinduet og er 
i toget!

Det var krigens sidste eventyr, tre 
mand i et W.C. fra Westerburg helt op 
til Hamborg!

Toget løber ind på Hamborgs bane
gård med 22 timers forsinkelse. Fra 
Hamborg sender jeg et telegram 
hjem, og på banegården i Tønder står 
kone og børn, svigerfader og sviger
moder.

Far er hjemme igen!
Fra alle sider strømmer de tilbage til 

seminariet, de unge, som krigen fra 
skolebænkene kastede ud i rædslerne. 
Jeg, deres lærer, er en af de sidste, der 
når hjem.

Arbejdet kalder og vinker. I krigens 
første tid kunne man slet ikke tænke 
sig at gå hjemme i den daglige dont, 
i den sidste tid længtes man efter ar
bejdet. Jeg begynder med det samme.

I juleferien foretages det sidste 
krigsarbejde. Brevene ordnes og hæf
tes, billederne klæbes i en mappe, og 
dagbøger, breve, billeder, kort, orde
ner, minder pakkes sammen og 
lægges ned. Gemt, til man gider se på 
det igen!

Gemt - glemt er det meste af krigen.
Vi talte ikke om den, vi huskede 

ikke meget af den, vi tænkte næppe 
på den. Men om aftenen, når vi lag
de os i en blød og ren seng, fløj dog 
en lille tankefugl på vejen opad forbi 
det mørke rum, hvor krigens minder 
rugede, slog med et let vingeslag mod 
den tykke mur, og det lød: "Tak! Tak! 
Hvor har vi det godt!"

På tiårsdagen for våbenstilstanden 
bringer alle aviser mindeartikler. Da 
vågner lysten til at se lidt ind i ens 
eget mindeskrin. Nu kan man vel tåle 
at sætte nøglen i låsen og lukke op.

Jeg læser, jeg ser. Dagbøger, breve,
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Banegården i Tønder, hvor rejsen sluttede for Claus Eskildsen.

skitser, billeder! Med dem stiger ud af 
tågen, klart og tydeligt, Masurens 
vinternætter, Augustovs skove, Kal
var jas gader, Vilnas tårne, det ene ef
ter det andet, det ene fortrængende 
det andet. Sindet rummer ikke meget 
på en gang.

Og over alle billeder fra øst og vest 
griner krigens grimme fjæs. Bort med 
dig! Det viger ikke!

Men dybt nede, dybt inde, rinder 
der en varm strøm, rød og varm som 
levende menneskers blod. Den nyn
ner om menigmands sind. Trofast og 
hjælpsom, udholdende og nøjsom er 
den primitive menneskesjæl.

Onde mennesker vækkede krigen 
og holdt sig selv borte fra den. Gode 
mennesker dreves ud i den, den jæv
ne mand, som ikke hadede sine men
neskebrødre og ikke ønskede krigen.

Han døde, han led, han jages næste 
gang ud igen.

Men dybt i sit trofaste og gode sind 
bevarer han menneskesjælens evige 
håb og længsel efter den dag, da 
ulven skal bo hos lammet, og parde- 
ren skal ligge hos kiddet, og kalven 
og den unge løve og det fede kvæg 
skal holde sig sammen, og en liden 
dreng skal drive dem.

Den evige freds dag! ■
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'Hjærtets Post' mellem Kolstrup 
og Østfronten
Ella og Jacob Michelsens brevkorrespondance 
under Første Verdenskrig Af Stephanie Erlenbach

Adskillelse kan også fastholde og udbyg
ge et ægteskab. Det er en afcand.mag. 
Stephanie Erlenbachs konklusioner i 
hendes undersøgelse af Jacob og Ella 
Michelsens korrespondance mellem juli 
1915 og marts 1918, da Jacob var ved 
fronten. Artiklen bygger på hendes spe
ciale ved Aalborg Universitet "Tak for 
Dine Kære Breve. En analyse af et æg
tepars brevkorrespondance under Første 
Verdenskrig".

Første Verdenskrig betød, at mænd 
verden over måtte forlade deres 
hjem og drage mod fronten. Det 

skabte en situation, hvor både 
mændene på krigsfronten og kvin
derne på hjemmefronten blev place
ret i andre roller og forhold, end de 
havde været vant til. Ægtepar skulle 
endvidere tilpasse sig en hverdag 
uden deres partner og med breve som 
den eneste kontaktflade.

Under Første Verdenskrig skrev det 
dansksindede ægtepar Ella (1877- 
1961) og Jacob Michelsen (1875- 
1955) til hinanden, mens Jacob var 
soldat på Østfronten. Imens var Ella 
og deres fem børn hjemme på gården 
i Kolstrup ved Aabenraa. Gennem 
breve måtte Jacob og Ella forsøge at 
opretholde deres ægteskab.

Den næsten komplette brevkorre
spondance på 847 breve mellem Kol
strup og Østfronten er bevaret. Korre
spondancen starter den 28. juli 1915, 

hvor Ella skriver et brev til Jacob, der er 
i militærtræning i Flensborg og brev
vekslingen slutter først den 6. marts 
1918, hvor Jacob skriver et telegram og 
informerer Ella om, at han er i Berlin 
og på vej hjem. Korrespondancen 
spænder over to år og syv måneder 
kun afbrudt af fire orlovsperioder, hvor 
Jacob er hjemme i Kolstrup. De skriver 
et brev næsten hver dag fra den 15. no
vember 1915 til den 6. marts 1918. 
Brevene ligger på Landsarkivet for Søn
derjylland, hvor de i 2000 blev afleve
ret af Jacob og Ellas efterkommere, der 
havde haft dem i deres besiddelse efter 
ægteparrets død.

Der findes flere eksempler på, at 
breve, der er blevet sendt hjem fra 
fronten, har overlevet. Ella og Jacob 
Michelsens brevkorrespondance er 
meget interessant, da det er sjældent, 
at også brevene sendt fra hjemmet til 
fronten er bevaret. En næsten fuld 
brevkorrespondance betyder, at man 
kan følge ægteparret over tid og ud
viklingen i måden, hvorpå de for
holdt sig til deres adskillelse fra hin
anden og den nye situation. Ella skul
le efter Jacobs afrejse alene stå for 
driften af gården med en forpagter, 
mens Jacob var i krig. I brevene om
tales alt fra hverdagssituationer på 
hjemmefronten til krigsoplevelser på 
Østfronten. Jacob og Ella skrev til 
hinanden for at fastholde et samliv i 
en tid, hvor krigen havde tvunget
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dem til at leve hver for sig. I brevene 
kunne de samtale og fastholde en for
ståelse for hinanden. Brevene er ikke 
kun en vigtig kilde til, hvordan ægte
parret hver især oplevede krigen og 
dens følger, men også hvordan den 
ændrede deres ægteskab. Korrespon
dancen gav dem et fælles rum, hvori 
de kunne dele deres tanker og følel
ser. Ella og Jacobs brevkorrespondan
ce er en meget intim kilde til deres 
ægteskab og giver læseren en indsigt 
og forståelse, der rækker langt ud 
over blot at være interessant som skil
dringer af erfaringer fra krigen.

De udtrykte sig åbenhjertigt i bre
vene og skrev om meget følelseslade
de emner, selv om de godt vidste, at 
brevene blev læst af militærets censur
instans.1’ Brevenes private karakter er 
tydelig at se i f.eks. de intime kær
lighedsbekendelser og hverdagsagti
ge indforståede og småsludrende om

taler af dagens begivenheder. Man 
kan se, at der sker en ændring i, hvor
dan de skriver til hinanden; bl.a. bli
ver Jacob med tiden mere følsom i 
sine breve til Ella, efter hun har op
fordret ham til at tilkendegive sin 
kærlighed til hende mere. Udover 
dette bliver deres samtale i brevene 
også mere flydende og forstående 
over for den anden part. De bliver 
mere fortrolige med denne kommu
nikationsform. Men de lærer også 
hinanden bedre at kende som men
nesker, som individer og som ægte
fæller. Der er en meget tydelig udvik
ling i måden, som de forholdt sig til 
deres ægteskab på og målet med det
te. De formulerede i den fælles korre
spondance en fremtid med og for 
hinanden, som blev skabt og styrket 
med tiden i deres håb om et videre liv 
sammen efter krigen.

Familiegæster i Kolstrup 1917 da Jacob Michelsen var hjemme på orlov.
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Ægteparrets baggrund
Jacob Michelsen blev uddannet land
brugskandidat i 1899 fra Landbohøj
skolen i København.2’ Efter eksamen 
kom han hjem på gården og blev be
styrer for sin moder, da faderen Jacob 
pludselig døde af tuberkulose samme 
år i en alder af 54.3) Jacob blev for
pagter af gården i 1903, da han gifte
de sig med Ella Andresen. Gårdens 
areal var på 114 tønder land og 6 tøn
der skov. Der blev dyrket byg, havre, 
hvede, roer, græsfrø og almindelig 
græs.4* Der var gode økonomiske for
hold på gården op mod Første Ver
denskrig. Foruden familien talte hus
holdet tre karle, flere piger og en fo
dermesterfamilie, der stod for 
kvægbesætningen.5* Efter ægteskabet 
med Jacob flyttede Ella ind på gården 
i Kolstrup og blev landmandskone, 
hvilket var en stor omvæltning for 
hende, da hun var vokset op i Aa
benraa og havde taget en uddannelse 
i at føre byhusholdning. I 1896 af
sluttede hun uddannelsen med en 

vinter på Askov Højskole.6’ Efter for
lovelsen med Jacob tog hun også et 
kursus på Sorø Husholdningsskole 
med landbohusholdning som specia
le.7* Inden krigen lader der til at have 
været en bestemt arbejdsdeling på 
gården; en arbejdsdeling der måtte 
tages op til revision, da Jakob blev 
sendt til fronten.

Ella som gårdbestyrer
Da Jacob blev sendt til fronten, blev 
der ansat en forvalter, så Ella ikke 
stod med det hele alene. Forvalteren 
var en ung mand ved navn Carl Jør
gensen, som stod for alt det praktiske 
med at passe markerne og dyrene, 
mens Ella primært tog sig af økono
mien. Ella havde mange opgaver, da 
hun skulle styre gården uden Jacob, 
hvilket hun også fik nævnt over for 
Jacob: "godnat [...] jeg skal i morgen, 
være Moder, Husmoder, 1. Aprils For
retningsmadam, så jeg må nok slutte 
og søge hvile".8’ Denne bemærkning 
giver et godt indtryk af hendes ar-

Jacob Michelsen Kolstrup 1903. Ella Michelsen, f. Andresen, ca. 1903.
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Familien Michelsen i Kolstrup fotografe
ret 1915, da Jacob var hjemme på orlov.

bejdsopgaver. Hun havde ansvaret 
for at opdrage og passe børnene, lige
som hun skulle sætte mandskabet på 
gården i gang. Muligvis skulle hun 
også hjælpe til, og sørge for alle pen
gesagerne, da det var den første i 
måneden dagen efter. Men hun var 
også hustru, der skulle sørge for at 
opretholde ægteskabet med sin 
mand. Hun skulle derfor skrive og be
vare samværet med Jacob.

Ella tog den ny omfattende opgave, 
hun havde fået, med at bestyre går
den til sig og mestrede den trods 
mange bekymringer om, hvorvidt 
økonomien ville ende i røde tal. Hun 
var yderst tilfreds med ansvaret, fri
heden og magten ved at være den 
øverstbefalende på gården. Som leder 
på gården besluttede hun sig også for 
at tage initiativ til fornyelser på byg
ningen. Hun fik bl.a. på egen hånd 
gennemført opførelsen af en ny ba
geovn og et nyt tag til trods for svi
gerfamiliens betænkeligheder.

Ella var glad for arbejdet som drifts
leder på gården og skriver: "[D]et er jo 
netop det, jeg har kæmpet så svært 
med her ude i Kolstrup, jeg har aldrig 
følt mig anerkendt som værende til 
nogen Gavn og Nytte".91 Ella skriver, at 
hun med sine lederegenskaber nu 
pludselig følte, at hun havde noget, 
som hun kunne vise, hun var god til i 
forbindelse med driften af gården. Det
te gav hende en selvtillid, hvor hun 
tidligere ikke følte sig som en dygtig 
landmandskone grundet hendes 
manglende praktiske evner. Hun følte 
nu, at hendes arbejde var til gavn, og 
hun ikke var en slet kone for Jacob.
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Jacob var også glad for, at Ella hav
de fået denne arbejdsmæssige åben
baring og støttede hende i det: "du 
virker jo nu med egen kraft og man 
kan jo ikke vide. Krigen kan jo vare 
længe endnu saa du kan blive stillet 
for den Opgave endnu et længere 
Tidsrum at skulde selv frembringe".101 
Jacob foreslog ligefrem, at Ella mulig
vis kunne fortsætte noget af det ad
ministrative arbejde i fremtiden. Han 
støttede hende i arbejdet og roste 
hende. Han udtrykte ligefrem, at hun 
på sin vis var bedre end han, da hun 
havde et godt overblik og var i stand 
til at sætte folk i arbejde og tage væk 
uden at blive og overvåge arbejdet.111 
Ella blev styrket af dette arbejde. Hun 
fandt selvtillid i bevidstheden om, at 
der var noget på gården, som hun var 
god til, og som Jacob støttede hende 
i.
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Luftfoto af Jacob Michelsens gård i Kolstrup antagelig fotograferet i slutningen af 
1940'erne. På billedet kan man se stuehuset i midten og driftsbygningerne, som i 
dag er revet ned.

Jacob som soldat
I de første breve, som Jacob sendte 
hjem, skriver han ofte, at det ikke var 
så slemt at være soldat ved Østfron
ten, og at han ikke opfattede det som 
hårdt, men at han engang imellem 
kedede sig. Jacob stod bl.a. vagt og 
fortæller, at det ikke generede ham så 
meget, da han hverken frøs eller sul
tede, og han desuden havde tid til at 
tænke på hjemmet. Han skriver, at 
fronten lå trygt gemt inde i skoven, 
og der sjældent hørtes skud fra rus
sernes geværer eller brugen af deres 
granater. "Vi tænker aldrig på at Fjen
den kun ligger 1 mil borte".121

Igennem hele brevkorrespondan
cen virker Jacob til at forholde sig 
meget rolig til sin situation, måske 
også for at berolige Ella. Muligvis 
pakkede Jacob sine beskrivelser ind i 
beroligende ord for Ellas skyld, men 
det virker ikke, som om han lyver. 
Hans beskrivelse af forholdene er for
modentlig reelle nok, og ikke et for

søg på at berolige Ella. Hans enhed 
befandt sig tilsyneladende på et me
get roligt frontafsnit. Han pakker det 
f.eks. ikke ind, at der var mangel på 
mad, og forklarer Ella, at det ville 
være rart, hvis hun af og til sendte en 
et-punds pakke ud til ham med mad
varer, da maden er knap.131 Jacob ud
trykker sig meget rolig i sine breve, og 
brevene vidner i hvert fald ikke på 
overfladen om en mand, der har 
været nervøs.

Først efter et år nævner han,, at han 
har det skidt med nerverne. Døden 
lurede overalt; i, foran og bag skytte
gravene. "Nerverne og Omgivelserne 
gør, at der ikke er megen ro til Tan
kearbejde".14’ Livet som soldat satte 
efter noget tid alligevel sine spor hos 
Jacob. Selvom forholdene var rolige, 
krævede det stadigvæk en bevidst 
indsats at holde humøret højt, som 
Jacob ellers lod til at have held med 
det meste af tiden.

Jacob skriver om sine oplevelser på
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Østfronten på en nærmest analytisk 
facon, hvor han detaljeret og med 
stor refleksion beskriver det, han ser 
og oplever. Jacob omtaler sig selv som 
'Forsker' og kalder soldaterlivet for en 
'Forskerrejse'.'5’ Således distancerer 
han sig fra oplevelserne som soldat 
og kan forklare detaljeret og nøje, 
hvad han ser samtidig med, at han i 
brevene skaber en følelsesmæssig di
stance til oplevelserne. Det kan være 
en form for mental overlevelsesme
kanisme. Med denne tilgang til ople
velserne fortæller han ikke Ella, hvor
dan han følelsesmæssigt havde det 
med soldaterlivet, og undgår derved 
at give hende yderligere bekymringer. 
Denne nærmest antropologiske til
gang er dog svær at opretholde for Ja
cob, og han skriver at: "Mangen sjæ
lelig iagttagelse kan man gjøre her i 
denne Tid men desværre mangler 
Lejlighed og Ro til at gjøre de nød
vendige Optegnelser".161 Så selvom 
han har denne forskerambition, for
hindrer soldaterlivet ham i, at dette 
arbejde kan gøres med tilstrækkelig 
stringens. Forskertilgangen må altså 
træde i baggrunden for tilværelsen 
som soldat ved fronten.

Et nyt ægteskab gennem 
adskillelsen
Brevene giver ikke kun information 
om, hvad Ella og Jacob hver især op
levede, men handler også om måden, 
de udtrykker og forsøger at oprethol
de deres ægteskab på. Ella er meget 
udtryksfuld om sine følelser og griber 
med denne korrespondance chancen 
for at tale om deres ægteskab og fø
lelser for hinanden. Allerede i starten 
af korrespondancen refererer Ella til 
tidligere oplevelser i deres ægteskab, 
hvor hun har følt sig utilstrækkelig 

og været ked af Jacobs opførsel. Disse 
emner, der omhandler deres ægte
skab, og måden de udtrykker følelser 
til hinanden på, har de givet ikke tid
ligere diskuteret. Ella nævner flere 
gange, at hun har været frustreret 
over Jacobs manglende evne til at ud
trykke sine følelser. Jacob virker over
rasket over Ellas reaktion på tidligere 
begivenheder i deres ægteskab, som 
Ella bringer frem i lyset. Ella nævner 
f.eks. en tidligere episode, hvor Jacob 
har kritiseret hende for hendes gam
meldags garderobe. Ella forklarer, at 
det havde såret hende, og hun håber, 
han kan lide hende, som hun ser ud, 
da alle med penge kan se smarte ud 
med modens og kunstens hjælp.171 
Gennem deres korrespondance får 
Ella mod til at bringe deres kærlighed 
til hinanden på tale. De udvikler her
igennem deres forståelse af ægteska
bet og vigtigheden i at give udtryk for 
deres følelser for hinanden. De kærli
ge hilsener og passager i brevene om 
deres følelser for hinanden bliver dy
bere og mere udtryksfulde. I starten 
skriver Ella i slutningen af brevene 
"din Hustru Ella", mens det i senere 
breve er mere ømt og romantisk og 
afsluttes med f.eks. "Din dig i Kærlig
hed hilsende Hustru Ella" eller "Hilsen 
og Kys fra din Ægtehustru Ella".181 
Brevskriveriet har givet ægteparret en 
mulighed for at holde en særlig del af 
deres samliv ved lige. De har forsøgt 
at forsikre hinanden om deres kærlig
hed til hinanden, og der er blevet 
skabt et endnu stærkere følelsesmæs
sigt bånd. Der er en tydelig udvikling 
i brevenes følelsesmæssige udtryk. 
Krigen overbeviser bl.a. Ella om, at Ja
cob virkelig holder af hende, "og det 
er jeg den taknemmelig for".1” Hun er 
ligefrem krigen taknemmelig, så det



100 Sønderjysk Månedsskrift 3 • 2014

er ikke en lille ting i Ellas liv, at de er 
blevet bragt følelsesmæssigt tættere 
på hinanden.

Ud over at Ella og Jacob her ud
trykker deres kærlighed til hinanden 
gennem korrespondancen, reflekterer 
de også meget over, hvordan deres 
ægteskab kan gøres bedre i fremtiden, 
når Jacob kommer hjem. De skaber 
gennem brevene nogle drømme og 
håb om bedre fremtid i fredstid.

Krigen og adskillelsen har paradok
salt nok gjort noget for deres ægte
skab og deres følelsesmæssige samliv. 
"Ja Krigen har rigtignok lært os, hvad 
et Samliv er værd og hvad vi ejer i et 
godt Ægteskab".20’Ægteskabet stagne
rede ikke i denne kontakt via pen og 
papir, men udviklede sig i en gen
nemgående tankestrøm af informati
oner og erfaringer som følge af kri
gen. ■
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Den sønderjyske soldaterkirkegård i 
Braine som erindringssted for faldne 
sønderjyder Af Inge Adriansen

At få den sønderjyske soldaterkirkegård 
med 79 gravsteder forvandlet til et 
mindested for 5.333 faldne sønderjyder 
har været et omfattende projekt. 
Museumsinspektør Inge Adriansen 
beretter om arbejdet, som er blevet 
gennemført med stor hjælp af frivillige 
slægtsforskere.

Frem til 1914 blev menige soldater, 
der faldt i kamp, sædvanligvis be
gravet i massegrave, og det var kun 

officerer, der fik individuelle grave. 
Under Første Verdenskrig, der jo er 
den første massekrig, opstod en ny 

gravskik, der kan synes paradoksal. 
Samtidig med, at der foregik militære 
slag af langt større dimensioner og 
med langt større tab end tidligere, 
kom jordfæstelsen af de faldne til at 
foregå i individuelle rammer. Overalt 
hvor det var muligt, begravede solda
terne deres faldne kammerater i hver 
sin grav. Det skete ofte direkte på 
slagmarkerne, hvor gravene blev 
markeret med et trækors og indtegnet 
på landkort, så efterladte ville have 
mulighed for at opsøge graven. Her
ved blev det understreget, at de fald
ne var individer, der havde kæmpet

Den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine 15. juni 2013. Vejen ligger nu i samme 
niveau som kirkegården, se postkortet næste side.
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for fædrelandet - og ikke bevidstløse 
masser. Denne ændring kan også tol
kes som et resultat af en stigende de
mokratisk bevidsthed.

Når krigen fortsatte, kom gravene 
ved fronten ofte til at ligge i kampzo
nen, og gravkorsene med navne på 
de døde kunne let forsvinde i krigens 
malstrøm. Efter krigens ophør blev 
der på Vestfronten fundet talrige gra
ve med rester af tyske soldater, som 
ikke kunne identificeres. De blev flyt
tet til store tyske soldaterkirkegårde 
forsynet med et kors med indskriften 
Allemande inconnu (ukendt tysker). 
De faldne sønderjyder, hvis grave i 
dag er ukendte, må formodes at ligge 
på tyske soldaterkirkegårde med den
ne betegnelse på deres grav.

En soldaterkirkegård med 79 grave 
Fra 1920 gik man i alle de krigsføren
de lande i gang med at omdanne de 
interimistiske gravpladser til perma
nente kirkegårde med ensartede gra
ve. I Sønderjylland opstod nu den 
tanke, at de dansksindede sønderjy
der burde have deres helt egne kirke
gårde, hvor de lå for sig selv og ikke 
sammen med de tyske kammerater, 
som de havde kæmpet sammen med. 
For at realisere dette formål blev for
eningen 'Sønderjyske Soldatergrave' 
stiftet i 1921. Den fik hovedkontor i 
Haderslev og underafdelinger i såvel 
København som Paris. Denne fore
ning skabte den sønderjyske kirke
gård i Braine. Den udsendte opfor
dringer til alle faldnes efterladte om 
at medvirke hertil. Kun 254 af de tu
sindvis af faldnes familier ansøgte

Den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine ved indvielsen i 1924.1 dag ligger vejen 
i samme niveau som kirkegården.
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om flytning af grave, og det var blot 
muligt at lokalisere en lille del heraf.

Ifølge Versailles-traktaten havde 
hver stat ansvaret for de grave, der 
fandtes på dets territorium. Den fran
ske stat har derfor betalt for flytning 
af grave med dansksindede sønderjy
der, mens der fra dansk side blev be
talt for gravsten til hver grav samt det 
fælles monument på kirkegården. 
Men kun få krigsenker og andre 
slægtninge til de faldne ønskede at få 
opgravet rester af deres kære for at få 
dem flyttet til en anden kirkegård. 
Ved indvielsen i 1924 var der 50 gra
ve, og senere er der flyttet 29 grave 
mere hertil. Hovedparten af de 79 
faldne, der blev flyttet til kirkegården 
i Braine, stammede fra Haderslev-om- 
rådet, og det skyldes antageligt, at her 
lå hovedkontoret for foreningen 
'Sønderjyske Soldatergrave', og der 
har således i denne by været de bed
ste muligheder for at agitere for flyt
ning af faldne sønderjyder.

Anmodningerne fra de efterladte 
om flytning af grave skulle grundigt 
vurderes, da man jo ville skabe en kir
kegård kun for dansksindede - og ikke 
for faldne sønderjyder i al alminde
lighed. Desværre er der ingen kilder 
til belysning af de sindelagsgransk
ninger, der er blevet foretaget. Men 
blandt de 79 genbegravede i Braine er 
både personer med tyske navne uden 
angivelse af fødested og personer, der 
angives som født i Tyskland, for ek
sempel Friedrich W. Dohrmann fra 
Satjendorf og Fritz Gøttsche fra Del- 
briicke. Det er ikke muligt at afgøre, 
om de pågældende virkelig har været 
dansksindede, eller om flytning af 
dem til den sønderjyske kirkegård 
skyldes et ønske hos deres efterladte. 
Spørgsmålet om, hvem der skulle in

kluderes, og hvem der skulle eksklu
deres, har næppe været let.

Allerede i 1926 opstod der proble
mer med pasning og vedligeholdelse 
af anlægget, idet foreningen 'Sønder
jyske Soldatergrave' ikke opkrævede 
medlemskontingent og derfor ikke 
havde midler til pasning af den kir
kegård, som den havde fået oprettet. 
Det var egentlig den franske stat, der 
skulle sørge for den almindelige ple
je, og det skete på samme vis som på 
de franske soldaterkirkegårde - med 
en noget lavere grad af vedligehol
delse, end det var ønskeligt ud fra 
danske normer. Det blev atter Den 
Sønderjyske Fond, der måtte holde 
for, og det var også den, der i 1934 fi
nansierede en tiltrængt renovering i 
1 O-året for kirkegårdens anlæggelse 
og betalte opsætningen af et monu
ment. Det gav imidlertid anledning 
til kommentarer i den tyske presse, 
der tolkede det som et tegn på en 
upassende dansk-fransk forbrødring.

Siden da har vedligeholdelsen 
været et stadig tilbagevendende pro
blem, og gentagne gange måtte Den 
Sønderjyske Fond klare det. Derfor 
endte fonden med at påtage sig for
pligtelsen og samtidigt at gøre dette 
klart for omverdenen. I forbindelse 
med en restaurering i 1952 lod fon
den opsætte en indskrifttavle med 
tekst på dansk og fransk: ''Her hviler 
i Frankrigs Jord 79 unge danske 
Mænd fra Slesvig. De ofrede deres Liv 
i Krigen 1914-1918 sammen med Tu
sinder af Landsmænd, der pligttro 
kæmpede i den tyske Hær for en Sag, 
der ikke var deres. Fred være med de
res Sjæle! Dette Sted værnes af 'Den 
Sønderjyske Fond' i Danmark og 
Byen Braine".
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Kirkegården er omgivet af en mur, og på endevæggen er de 12 nye tavler med 
navne på 5.333 faldne sønderjyder.

Den Sønderjyske Fonds Mindelegat 
11953 blev der i forbindelse med Den 
Sønderjyske Fonds afvikling oprettet 
et mindelegat til vedligeholdelse af 
kirkegården med en kapital på 50.000 
kr., hvoraf renterne skulle sikre den 
fremtidige pleje. Men inflationen ud
hulede hurtigt disse midler, og forfal
det bredte sig atter. Med støtte fra pri
vate fonde blev det så Haderslev 
Kommune og Sønderjyllands Amt, 
som i 1983-84 forestod en restaure
ring, så kirkegården kunne fremtræde 
i god stand i 60-året for oprettelsen. 
Det blev fejret med en højtidelighed 
i Braine under nærværelse af såvel 
den sønderjyske amtsborgmester som 
Haderslevs borgmester, og den dan
ske hær havde indvilliget i at lade 
Slesvigske Fodregiments Musikkorps 
drage til Frankrig.

Mindekultur kræver imidlertid med 
jævne mellemrum betydelige midler, 

og i 1990 var det påkrævet at udskif
te alle navnepladerne, der var medta
get af vejr, vind og mos. Det var kost
bart, da der skulle indhugges og op- 
males navne og data i nye hvide mar
morplader, og indsamlingen af de 
nødvendige midler blev i vid ud
strækning forestået af børn og børne
børn af tidligere krigsdeltagere. Søn
derjyllands Amt og Haderslev Kom
mune gav ligeledes betydelige bidrag. 
Med udgangen af 2006 blev Sønder
jyllands Amt nedlagt, og det var der
på Den Sønderjyske Fonds Mindele
gat med støtte fra Haderslev Kommu
ne, der forestod den årlige vedlige
holdelse. Fondens bestyrelse bestod 
af den danske ambassadør, et med
lem af den danske koloni i Paris samt 
en markant sønderjyde.

I 2006 overgik administrationen af 
fonden til Haderslev Kommune, hvor 
den til enhver tid værende borgmes-
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ter er formand for bestyrelsen, vice
borgmesteren næstformand og et 
medlem fra den danske koloni i Paris 
menigt medlem af bestyrelsen. Ved 
fondens overdragelse til Haderslev 
Kommune stod det klart, at den var 
nødlidende, og at der maksimalt ville 
være midler til den årlige vedligehol
delse af kirkegården frem til 2012. 
Samtidigt var det klart, at en større re
novering var tiltrængt, så der var nok 
at tage fat på for den nye fondsbesty
relse.

Haderslev Kommune var førhen 
den eneste kommune, der ydede fast 
støtte til den årlige vedligeholdelse, 
men som led i en bredere kulturafta
le er de tre andre sønderjyske kom
muner gået med til hver at bidrage 
med samme beløb som Haderslev, 
dvs. 10.000 kr. om året. Dette beløb 
suppleres med 15.000 kr. fra Ove og 
Ellen Arkils Fond. Det er således of
fentlige og private midler, der i fæl
lesskab sikrer kirkegården fremover. 
Ligeledes kom der en løsning på den 
tiltrængte renovering.

Renoveringsprojektet 2011-2013
På finansloven for 2010 blev der afsat 
20 mio. kr. til bevarelse af danske 
mindesmærker i udlandet. Den Søn
derjyske Fonds Mindelegat rettede 
med dette udgangspunkt henvendel
se til Kulturministeriet for at komme 
med på listen over disse mindesmær
ker. I 2011 tog Jørgen Frandsen fra 
Kulturstyrelsen, Jørgen Overby, arki
tekt, Jørgen Fink og Claus Dall, begge 
fra Den Sønderjyske Fonds Mindele
gat, på studietur til Braine for at lave 
en besigtigelse og forstudier til et 
kommende renoveringsprojekt. Jør
gen Overby afleverede ca. 1. juni 
2011 en projektbeskrivelse for reno

veringen til Kulturstyrelsen. På grund 
af regeringsskiftet kom der først et be
kræftende svar på projektet fra Kul
turministeren i februar 2012 med til
sagn om en bevilling på 1.4 mio. kr. 
Men tre uger senere kom der besked 
om, at bevillingen var bortfaldet på 
grund af besparelser. Den Sønder
jyske Fonds Mindelegat gik straks i 
gang med politisk lobbyarbejde med 
kontakt til regeringen, de sønder
jyske folketingsmedlemmer og pres
sen.

Sagen vakte opsigt, og kulturmini
steren blev kaldt i samråd i Folketin
get. Efterfølgende blev der afholdt et 
telefonmøde mellem kulturministe
ren og borgmesteren i Haderslev, Jens 
Christian Gjesing. Her blev det aftalt, 
at såfremt Den Sønderjyske Fonds 
Mindelegat kunne finde kr. 700.000, 
ville ministeren komme med de an
dre 700.000 kr. Hurtigt herefter tilbød 
den sønderjyske forretningsmand 
Laurids Jessen at give 700.000 kr. til 
Den Sønderjyske Fonds Mindelegat 
og dermed til renoveringsprojektet. 
Renoveringen kom til at foregå i et li
geværdigt samarbejde mellem mini
steriet og mindelegatet med Jørgen 
Overby som projektleder. Bestyrelses
medlem Jørgen Fink, der er bosat i 
parisområdet, førte tilsyn med arbej
det. Den 15. juni 2013 blev den re
noverede kirkegård genindviet med 
deltagelse af kongehuset, repræsen
tanter fra Frankrig og de sønderjyske 
kommuner.

Ændringen fra mindested for 79 
faldne til mindested for 5.333 
Selvom den sønderjyske soldaterkir
kegård kun er gravplads for en meget 
lille del af de faldne sønderjyder, har 
den alligevel i bevidstheden hos
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mange sønderjyder status fået som 
det centrale erindringssted for alle 
faldne fra Sønderjylland. Mange ef
terkommere af faldne er derfor blevet 
skuffede, når de kom til Braine og 
kun fandt 79 grave - og intet om de 
tusindvis andre faldne sønderjyder.

Restaureringen blev som nævnt fo
restået af arkitekt Jørgen Overby, der 
kontaktede Museum Sønderjylland - 
Sønderborg Slot for at drøfte projek
tet. Vi blev hurtigt enige om, at der 
burde rådes bod på det misforhold, at 
kirkegården fremstod som mindested 
for kun 79 faldne. Løsningen lå tilsy
neladende lige for - der skulle blot 
opsættes tavler med navne på alle 
faldne fra Sønderjylland - men det 
stred imod den oprindelige tanke bag 
kirkegården. Ved dens oprettelse i 
1924 og ved skabelsen af Mindepar
ken i Marselisborg i 1934 forsøgte 
man at vurdere den nationale identi
tet på de faldne, og de formodede 
ikke-dansksindede blev sorteret fra.

En sindelagsgranskning af denne 
art var imidlertid i nogle tilfælde rent 
gætteri. Det var også en kategorise
ring, der var ude af trit med virkelig
heden, for mange personer kunne 
ikke presses ind i kategorierne 'dansk' 
og 'tysk'. Det gjaldt ikke blot de na
tionalt indifferente, men også social
demokrater og indremissionske, hvor 
spørgsmålet om dansk eller tysk sin
delag var irrelevant i forhold til deres 
sociale og religiøse identiteter. I Min
deparken i Marselisborg er der ind
hugget navne på 4.140, heraf ca. 
3.940 sønderjyder, hvilket jo er langt 
færre end antallet af faldne. Mange 
slægtninge til dem, der ikke er fundet 
'værdige' til at anføres her, har været 
ulykkelige. På baggrund heraf beslut
tede vi hurtigt, at de nye mindetavler 

i Braine skulle rumme navne på alle 
faldne fra det nuværende Sønderjyl
land, selvom dette ikke var i overens
stemmelse med kirkegårdens oprin
delige formål som et minde om dan
ske nordslesvigere, der gav deres liv 
for en sag, der ikke var deres.

Oversigten over alle faldne
En ting var at beslutte at opsætte nav
ne på samtlige faldne sønderjyder, 
noget helt andet var at finde alle dis
se navne. Som udgangspunkt gik vi 
ud fra de ca. 125 mindesten og min
detavler, der kort tid efter verdenskri
gens ophør blev opsat i alle sønder
jyske sogne, og som var blevet regi
streret af Sønderborg Slot i 2009-10. 
På disse mindesmærker skelnes kun 
sjældent mellem dansksindede eller 
tysksindede, det er sognets faldne 
sønner, som her er blevet mindet. 
Men en grundig gennemgang af tav
lerne viste, at der var både fejl og for
glemmelser i navneoversigterne, og 
nogle faldne var anført på mindes
mærkerne både i deres fødesogn og 
det sogn, hvor de havde bopæl ved 
krigsudbruddet. Det gælder for ek
sempel mindetavlerne i Nicolai Kirke 
i Aabenraa, hvor der er anført navne 
på mænd, der tillige er nævnt på 
mindesmærkerne på kirkegårdene i 
Løjt og Kværs.

Det var derfor nødvendigt at tjekke 
alle navne på de faldne ved en gen
nemgang af dødsregistre for hvert 
eneste sogn. Det var en særdeles tid
krævende opgave, der blev løst takket 
være en energisk indsats fra en grup
pe frivillige slægtsforskere samt mu
seumsassistent Hanne Cordes Chri
stensen, der havde det byrde- og an
svarsfulde hverv at holde styr på alle 
indberetningerne og få dem indskre-
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vet i et stort regneark. Det endte med 
at indeholde lidt mere end 6.000 nav
ne.

Derpå har vi udskilt navnene på 
soldater fra det øvrige Tyskland, som 
kun var udstationerede i Sønderjyl
land. På det store mindesmærke på 
Kirketorvet i Sønderborg er der ek
sempelvis navne på mænd, der var 
tjenstgørende på Infanterikasernen 
på Slottet og på Marinestationen i 
Sønderborg, men havde deres faste 
bopæl andetsteds i det tyske kejserri
ge. Denne udskillelse af faldne, der 
ikke var hjemmehørende i landsde
len, betød, at listen over de faldne 
blev reduceret til 5.333. Dette antal 
svarer i øvrigt omtrent til det antal, 
som man får ved at optælle alle nav
ne på sognemindesmærkerne. Men, 
som allerede nævnt, er der på sogne
mindesmærkerne folk, der er glemt, 

og andre, der er nævnt to steder.
Da mange af de faldne havde ens

lydende navne, ville en ren alfabetisk 
rækkefølge ikke være tilstrækkelig til 
identifikation. Vi valgte derfor som 
udgangspunkt at anføre de faldne 
under deres fødesogn, da dette kunne 
fastslås med sikkerhed ud fra kirke
bøgerne. Det kunne deres senere bo
pælsogn derimod ikke. Når man står 
på kirkegården i Braine, behøver man 
dog ikke at fortvivle, hvis man ikke 
kender fødesognet på sin slægtning. 
Ved indgangen til kirkegården er der 
information om mindetavlerne og en 
stregkode til et regneark på Museum 
Sønderjyllands hjemmeside. Det kan 
man scanne ind på en smartphone 
og derpå søge direkte på de faldnes 
navn.

Det har været et omfattende arbej
de at få etableret oversigten, og hel-

Den sønderjyske erhvervsmand Lauritz Jessen viser et af navnene på tavlerne 
til sin hustru.
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digvis er den blevet modtaget meget 
positivt af efterkommerne af de fald
ne, og mange har indsendt supple
rende oplysninger til den. Nogle få 
har dog nævnt det som en stor man
gel, at dansksindede sydslesvigere 
ikke er medtaget i oversigten. Men 
kriteriet var jo netop ikke en national 
sondring efter sindelag, men en geo
grafisk. På mindetavlerne er der, så 
vidt det har været muligt, anført alle 
faldne sønderjyder, og det vil sige 
mænd bosat i den del af Slesvig, der 
blev dansk i 1920. Der skelnes ikke 
mellem de to nationale befolknings
grupper. På denne vis afspejler min
detavlerne også nutidens positive for
hold mellem flertallet og mindretal
let.

Inkluderende historiebrug
Mindekulturen på den sønderjyske 
kirkegård i Braine har ændret karak
ter og er blevet mere inkluderende. I 
2014 vil der således ved mindehøjti
deligheden på våbenstilstandsdagen 
den 11. november være officiel re
præsentation ikke blot fra dansk og 
fransk side, men også fra tysk, idet 
forsvarsattachéen ved den tyske am
bassade i København vil nedlægge en 
krans. Dette svarer til den udvikling i 
mindekulturen, som for længst er fo
regået på andre kirkegårde fra Første 
Verdenskrig. Et stærkt udtryk herfor 
var et foto fra 1985 af den franske mi
nisterpræsident Francois Mitterand 
og den tyske kansler Helmut Kohl 
hånd i hånd ved de titusindvis af gra
ve på kirkegården i Verdun.

Med den omfattende renovering og 
opsætning af mindetavlerne på kirke
gårdsmuren har den sønderjyske sol-

daterkirkegård ændret karakter og 
fremtræder nu som et mindested for 
alle faldne sønderjyder. Det lykkedes 
at få renoveringen gennemført på 
smuk vis i kraft af et godt samarbejde 
mellem Kulturstyrelsen, Den Sønder
jyske Fonds Mindelegat, og Jørgen 
Overbys Tegnestue med generøs støt
te fra private donatorer. Mindetavler
ne med de 5.333 navne, som pryder 
kirkegårdsmuren, er ligeledes et resul
tat af et godt samspil, i dette tilfælde 
mellem Landsarkivet for Sønderjyl
land, en gruppe frivillige slægtsfor
skere og Museum Sønderjylland - 
Sønderborg Slot. ■
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Kirkegården i Braine - 
arkitektonisk
I denne meget personlige beretning 
fortæller arkitekt førgen Overby om sit 
arbejde med istandsættelsen af solda
terkirkegården i Braine.

Baggrunden

Regeringen afsatte i 2010 midler til 
danske kulturminder i udlandet, 

og et af projekterne var istandsættel
se af soldaterkirkegården i Braine, 
Frankrig.

Kirkegården er en mindeplads for 
de danske sønderjyder, som faldt i 
Første Verdenskrig på tysk side. Kir
kegården er indviet i 1924 på et areal 
skænket af den franske stat og er op

Af Jørgen Overby 

gennem 1900-tallet flere gange blevet 
istandsat.

Jeg blev af Kulturstyrelsen bedt til 
møde den 11. januar 2011 på rådhu
set i Haderslev. I mødet deltog også 
arkitekt Jørgen Frandsen, med hvem 
jeg gennem årene har arbejdet sam
men ved forskellige kulturarvsprojek
ter, bl.a. flere danske ruinistandsæt
telser. Værten på rådhuset var Claus 
Friis Dall, som er Den Sønderjyske 
Fonds administrator, og som i en 
lang årrække har ført tilsyn med kir
kegården i Braine. Claus Friis Dall var 
således den nøgleperson, der havde 
et indgående kendskab til lokaliteten 
samt de myndigheder og personer,

Soldaterkirkegården i Braine efter renoveringen.
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der i Frankrig er knyttet til kirkegård
en.

På mødet planlagdes den praktiske 
tilgang til projektet; Claus Dall skulle 
koordinere alle relevante kontakter, 
som ville være nødvendige for pro
jektet, og der fremsattes forskellige 
forslag og vurderinger til kirkegårdens 
istandsættelse, herunder et forslag til 
en formidlingsmæssig opgraduering. 
Et nyt tiltag vedrørende kirkegårdens 
repræsentative funktion - den inde
holder 79 grave - kunne være nye 
'mindetavler', der skulle indeholde 
alle faldne sønderjyders navne.

Herudover blev der drøftet enkelt
heder i kirkegårdens nuværende 
fremtoning; dvs. hvorvidt oprindeli
ge detaljer i beplantning m.m. var 
blevet ændret og eller sløret.

Et første besøg i Braine skulle såle
des omfatte en vurdering af kirke
gårdens tilstand og kontakt til de re
levante parthavere i Braine samt til 
ambassaden i Paris. Dette besøg aftal
tes til medio april 2011.

På baggrund af en plan over kirke
gården samt fotos af de eksisterende 

forhold udarbejdede tegnestuen in
den besøget i Braine det første oplæg 
til istandsættelsen samt forslag til 
nye mindetavler.

I Charles de Gaulle lufthavnen ved 
Paris blev vi, dvs. Jørgen Frandsen, 
Claus Dall og undertegnede afhentet 
af Jørgen Fink, der er fransk gift og 
bosiddende i Frankrig, og som var 
den 'franske' nøgleperson, der ligele
des i en lang årrække havde været in
volveret i Den Sønderjyske Fonds 
vedligehold og tilsyn med mindekir
kegården i Braine.

Turen gik nu til Braine, hvor vi beså 
kirkegården og blev modtaget af by
ens borgmester. Som bekendt er Brai
ne venskabsby med Haderslev, så 
gæstfriheden var stor. Med Jørgen 
Fink som tolk redegjordes for planer
ne for kirkegårdens istandsættelse og 
opgraduering. Idéerne blev vel mod
taget, og den praktiske gennemførel
se drøftet.

Den følgende dag blev kirkegården 
opmålt og registreret. Et afsluttende 
besøg på ambassaden i Paris havde til 
formål at sikre projektets opbakning

Oversigt over soldaterkirkegården inden renoveringen, præget af mange hække, 
buske og beplantning.
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og planlægge den værdifulde fokus 
på den historiske erindring. Ambas
sadens forsvarsattaché, oberst Kim 
Kristensen, tog positivt imod og 
fremkom med gode anbefalinger til 
det arrangement, der skulle følge den 
fremtidige genindvielse.

I løbet af sommerhalvåret 2011 ar
bejdedes således videre med udform
ningen af kirkegårdens istandsættelse 
og opgraduering. Det blev det væ
sentligste element i projektet at gøre 
den sønderjyske kirkegård i Braine til 
et fælles erindringssted for de faldne 
sønderjyder i Første Verdenskrig. Der 
blev derfor taget kontakt til Museum 
Sønderjylland - Sønderborg Slot, 
hvor museumsinspektør Inge Adrian- 
sen beredvilligt tilbød at udføre en re
gistrering af alle de sønderjyder, der 
faldt i Første Verdenskrig.

Et meget stort frivilligt arbejde med 
at søge i alle sogne efter de faldnes 
fødselsår blev iværksat med Inge 
Adriansen som drivende kraft.

I september 2012 var gruppen atter 
samlet i Frankrig. Tegnestuen havde 
udarbejdet et egentligt projektmateri

ale, og lokalt i Braine var de udføren
de firmaer, et murerfirma og en an
lægsgartner, bedt til møde for at drøf
te den praktiske gennemførelse.

I Braine blev vi atter mødt med stor 
velvilje, og således blev vores besøg 
afsluttet af en festlig bespisning og et 
møde med byens veteraner fra Anden 
Verdenskrig!

Museum Sønderjylland - Sønder
borg Slot kunne ultimo november 
2012 præsentere resultatet af det sto
re researcharbejde: I krigen faldt fra 
det nuværende Sønderjylland 5.332 
mænd og én kvinde.

Disse 5.333 navne skulle nu alle 
nævnes på nye mindetavler i Braine. 
Herefter ville kirkegården i Braine 
være det fælles erindringssted for de 
mange tusinde unge mænd, der hvi
ler i Frankrigs jord, men også for de 
unge sønderjyske mænd, der faldt i 
krigen i det øvrige Europa.

Projektet
Soldaterkirkegården i Braine ligger 
landskabeligt meget smukt på en 
svagt stigende nordskråning umid-

Oversigt over soldaterkirkegården, som den ser ud efter renoveringen.
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Kirkegården som den så ud inden renoveringen.

delbart syd for byen Braine. Den 
muromhegnede kirkegård er omgivet 
af skovbevoksning mod øst og syd; 
mod vest og sydvest støder kirkegår
den op til en stor fransk soldaterkir
kegård, der ligeledes strækker sig op 
ad nordskråningen.

Indenfor hegnsmuren breder grave
ne sig op ad skråningen, fordelt i lige 
akser ud fra midterprocessionsgan
gen, der fører frem til fællesmonu
mentet. Gravstenene er kalkstenspla
der, hvori navne og årstal er indmejs
let. De i alt 79 grave er forbundet ver
tikalt af en fin lav bevoksning af klok
kelyng og cotoneasters.

Imidlertid var der i årenes løb til
kommet en del supplerende buske, 
som laurbær og tujaer, der sammen 
med stauder og tilfældigt plantede 
buksbombuske slørede stedets karak
ter og gav den besøgende oplevelsen 

af et 'anlæg' mere end en kirkegård.
Hertil kom, at hegnsmuren, der op

rindelig har stået kalket, i begge lang
sider var fuldstændig tilvokset af ved
bend. Ankomsten til soldaterkirke
gården sker via en lille forplads ud 
mod landevejen. En oprindelig taks
hæk var i årenes løb blevet tilfældigt 
formet og gav området et noget rodet 
præg.

Hegnsmuren er opført i to byggepe
rioder. Muren mod ankomsten med 
portalen og de tre adgange mod nord 
er opført af teglsten, og senere udka
stet med en kraftig 'sprutpuds'. De 
øvrige mure er opført af teglstens
blokke, der på den indvendige side er 
pudset. Alt murværk er afdækket med 
røde tagsten, der har fald udad.

Murværket havde enkelte skader 
ved hjørner og sokler. Det var oprin
delig hvidkalket, men var senere
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påført en lukkende - og nu til dels - 
afskallende murplastmaling.

Soldaterkirkegårdens oprindelige 
stærke fremtoning, som den hegnede 
og karakteristiske kirkegård med hvid
kalket murværk og indgangsportal, 
skulle igen fremhæves. Slørende be
voksning skulle fjernes og murværket 
istandsættes og hvidkalkes, således at 
denne mindeplads igen bliver det let
genkendelige element fra hjemstav
nen.

Forenklingen omfattede også en 
fornyelse af kirkegårdens beplant
ning. Processionsgangen blev 'renset' 
for eksisterende tilfældig bevoksning; 
udfor gravstedsakserne plantedes søj
letaks. Gravstedsakserne bibeholdes 
som vertikale bånd med lav klokke
lyng og cotoneasters.

Indenfor portalsmuren blev der 
plantet roser på begge sider af muren 
- og her opstilledes to bænke for en

den af stien mod øst og vest.
Stibelægningen blev reguleret og 

udlagt med traditionel rød stenmel, 
og forpladsen blev, frem til indgan
gen, hegnet af en nyplantet lav taks
hæk.

Det væsentligste nye tiltag er imid
lertid kirkegårdens opgraduering 
med nye mindetavler for alle de fald
ne sønderjyder. Hertil kommer op
sættelsen af en informationstavle ved 
indgangsportalen.

På kirkegårdens sydvæg - bag fæl
lesmonumentet - er opsat 12 nye 
navnetavler. Tavlerne er udført i mål 
66 x 96 cm og omfatter 5.333 navne 
på de faldne sønderjyder.

Tavlerne er udført i hærdede glas
plader med matteret, sandblæst over
flade og klar navnetekst.

Glaspladerne bæres af bagplader 
udført i rustfri stål og monteret med 
nogen afstand til muren.

Prins Joachim og andre ser på en af de nye tavler over de faldne.
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Valget af det hærdede glas samt den 
rustfrie stål er foretaget med intentio
nen om at bidrage med et materiale 
og et design, der utvetydigt signalerer 
nutid og dermed formidler fortællin
gen om, at nutiden forholder sig til 
erindringen om fortiden. Materialet 
er herudover vejrbestandigt.

Informationstavlen ved indgangen 
skal give den besøgende - uanset na
tionalitet - en hurtig orientering om 
hvem, der mindes her, hvor de kom 
fra og hvorfor.

Tavlen er en grafisk forenklet frem
stilling af et europakort, hvor et ud
snit viser det skraverede landområde 
Slesvig. Herfra kom de faldne, og det
te område var tysk 1864-1920. Tekst
en på dansk og fransk er bevidst så 
kortfattet som muligt.

Tavlens udformning og materiale er 
som mindetavlerne, men placeret 
foran og fri af hegnsmuren.

Tavlerne er fremstillet på en søn
derjysk virksomhed, nemlig Belø 
A/S i Ravsted. To unge ansatte frag
tede i april 2013 tavlerne til Braine 
og opsatte dem på kirkegårdens syd
væg.

Indvielsen
Claus Dall forestod i samarbejde med 
Jørgen Fink i Frankrig de omfattende 
forberedelser, der skulle føre frem til 
en højtideligholdelse af kirkegårdens 
opgraduering til et fælles erindrings
sted for de tusinder faldne i det, som 
i den sønderjyske bevidsthed kaldes 
'Den Store Krig'.

Dagen blev fastsat til den 15. juni 
2013 - Valdemarsdag.

Dagen oprandt med stor festivitas; 
hans kongelige højhed Prins Joachim 
havde tilsagt sin deltagelse. Herudo
ver var den sønderjyske landsdel rigt 

repræsenteret ved borgmestre og de 
sønderjyske forsvarsbrødre. Fra 
fransk side deltog øvrighedspersoner 
og præfekten samt et stort antal af 
Braines borgere.

Højtideligheden blev iscenesat med 
højtidelige og manende taler, kranse
nedlæggelser, besigtigelse af den i- 
standsatte kirkegård og naturligvis en 
særlig præsentation af de nye nav
netavler for prinsen, som jeg blev 
bedt om at forestå.

En efterfølgende mindegudstjene
ste i kirken i Braine foregik på fransk 
og dansk og med præsten fra den 
danske kirke i Paris. Sønderjyllands 
Symfoniorkester akkompagnerede 
salmesangen, der bl.a. omfattede 
'Den signede dag med fryd vi ser'. 
Her føltes erindringen så stærk, at 
sorgen fra fortiden kom meget tæt 
på.

Efter højtideligheden i kirken var 
der i det smukke forsommervejr en 
reception i det fri i den tilstødende 
præstegårdshave. Jeg skulle fortælle 
om projektet og Inge Adriansen om 
de mange navne.

Denne reception blev for mig en 
særlig oplevelse, idet Prins Joachim 
bad mig tage plads ved hans bord. 
Under samtalen fornemmede jeg 
prinsens store indsigt i Første Ver
denskrig og hans stærke moralske 
holdning til de ansvarlige.

Projektet i Braine har også for mig 
personligt medført en dybere indsigt 
i dette fortidens ragnarok. Min mors 
morbror Johann Biel, der var født i 
Egvad sogn, meldte sig frivilligt i ja
nuar 1915 og faldt samme år i maj. 
Jeg har altid fået at vide, at det var 
hans tysksindede far (altså min olde
far), der pressede ham. Efter at have 
gransket gamle familiefotos og talt
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med min gamle moster ved jeg nu, at 
Johann nærmere meldte sig, fordi 
han var påvirket af de andre unge på 
Statsskolen i Tønder. Tysk- eller 
dansksindet, men dog sønderjyde. 
Og nu også erindret i Braine.

I min tale omkring projektet lå det 
mig derfor på sinde at fremhæve en 
af projektets bærende ideer: At tavler
nes nutidige udtryk, stålet og de hær

dede glasplader er udtryk for, at nuti
den forholder sig til fortiden.

Himlen og lyset reflekteres i glasset 
og skaber den visuelle forandring i 
materialet, der således afspejler livets 
foranderlighed. Og netop det faktum, 
at dagslyset reflekteres i glaspladerne, 
betyder, at man skal gøre sig umage 
for at læse navnene - gøre sig umage 
for at huske fortiden. ■

Nær den sønderjyske kirkegård ligger den franske soldaterkirkegård, Necropole Natio
nale de Braine, der fremtræder anderledes, især fordi den ikke er omgivet afen mur.
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Forsørgelsen af de efterladte familier 
til faldne, savnede og sårede deltagere 
i Første Verdenskrig Af Hanne Cordes Christensen

Første Verdenskrig havde stor indflydelse 
på krigsinvalidernes og de faldnes famili
er mange år efter krigens afslutning. 
Sagerne om tildeling af støtte blev be
handlet af Invalidenævnet. Nævnets ar
kiv på Landsarkivet for Sønderjylland 
rummer ikke kun oplysninger om de fald
ne og invaliderede under Første Verdens
krig, men også om de nærmeste pårøren
de. Museumsassistent Hanne Cordes 
Christensen, Museum Sønderjylland - 
Sønderborg Slot, fortæller om arkivets 
muligheder og de efterkrigsskæbner, der 
træder frem af dokumenterne.

En frivillig arbejdsgruppe er sam
men med Museum Sønderjylland

- Sønderborg Slot i øjeblikket i gang 
med en undersøgelse af de såkaldte E- 
akter i Invalidenævnets arkiv for at 
finde oplysninger til supplering af li
sten over faldne, som blev udarbejdet 
i 2012, og hvor det foreløbige resultat 
kan ses på www.museum-sonderjyl- 
land.dk under 'Sønderborg Slot' for 
den opdaterede liste. Undersøgelsen 
er alene en registrering af, hvorvidt 
der findes en sag efter den savnede el
ler døde i arkivet.

Efterladtesager også kaldet E-akter 
eller Enkesager er journalsager om 
udbetaling af understøttelse til enker 
og børn efter de faldne. På trods af 
navnet dækker det også over sager til 
andre understøttelsesberettigede. In
validenævnets E-akter udgør ca. 
3.000 sager på Landsarkivet for Søn
derjylland.

Sagerne er ikke ordnet alfabetisk, 
men ligger i den nummerorden, som 
Invalidenævnet anvendte. Indgan
gen er navneregisteret til E-akterne 
på modtageren af efterladte-renten. 
For at kunne finde en sag i navnere
gisteret til E-akterne skal man kende 
navnet på modtageren.

Hovedparten af E-akterne handler 
fortrinsvis om enker og børn efter 
faldne soldater, men også forældre, 
bedsteforældre og i nogle tilfælde svi
gerforældre er fundet berettigede til 
efterladte-rente.

Efterladte-renten kan derfor opdeles 
i tre hovedgrupper: enke-rente, børne- 
rente og forældre-rente, alt efter hvil
ken gruppe modtageren tilhører. Mod
tagerne af efterladte-renten er således 
langt fra én homogen gruppe.

E-akternes indhold
Indholdet varierer, men generelt in
deholder sagerne grundlæggende op
lysninger om, hvem der ansøgte om 
efterladte-rente, hvem der var død og 
hvornår, ansøgerens familierelation 
til den afdøde, antallet af børn, og 
hvorvidt de var født i ægteskab, eller 
om faderskabet var anerkendt, oplys
ninger om evt. dansk indfødsret/- 
statsborgerskab samt økonomiske op
lysninger for såvel den afdøde som 
for de efterladte.

Desuden foreligger der ofte militære 
oplysninger samt en række sundheds
faglige oplysninger, da det skulle vur
deres, hvorvidt den krigsskadedes li-

http://www.museum-sonderjyl-land.dk
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delse eller dødsfaldet var opstået under 
krigshandlinger eller forårsaget af for
hold i tjenesten. Kun skader, sygdom 
eller dødsfald, der kunne tilskrives 
krigstjeneste eller krigsskader berettige
de til økonomisk støtte.

Efter ca. 1930 er de fleste arkivalier 
breve om regulering af renten. De fle
ste akter blev afsluttet ved enkens død.

Forsørgelsen indtil 15. juni 1920 
Indtil 1920 gjaldt de tyske militære 
forsørgelseslove, hvorefter der blev 
udbetalt Kriegswitwengeld (krigsen
keforsørgelse) på 200-300 Mark årligt 
til en enke efter en Feldwebel eller en 
menig alt efter den afdødes tidligere 
indkomst.

Hvis en enke indgik nyt ægteskab, 
kunne hun ansøge om en affindelse- 
sum på 1.000 Mark én gang for alle. I 
maj 1920 blev loven ændret, så en
ken kunne modtage en affindelsesum 
på op til tre gange den årlige sum, 
hun hidtil havde modtaget.

Hvis ægteskabet siden blev ophævet 
ved skilsmisse, kunne den fraskilte 
søge om genoptagelse af den løbende 
udbetaling af enkerenten, såfremt hun 
var uden skyld i skilsmissen.

Kriegswaisengeld (krigsbørnefor-

Friedrich Lehmann, født 1896 i Broager 
sogn, faldt kl. 3.30 om morgenen den 
18. juni 1918 ved Margny sur Matz,

Frankrig, efter at være ramt i hovedet 
af artilleriskud. I museets samling 

findes bl.a. et brev til forældrene fra en 
soldaterkammerat, der detaljeret 

beskriver omstændighederne ved Fr.
Lehmanns død, og at han døde på 

stedet. Måske findes der en ansøgning 
om efterladte-rente fra hans familie. 

sørgelse) til ægtefødte børn, hvor mo
deren stadig var i live, udgjorde mel
lem 40-60 Mark årligt pr. barn, mens 
et forældreløst barn modtog 240 
Mark årligt. Børne-renten blev udbe
talt indtil barnets 18. år. For de uæg
teskabelige børns vedkommende 
skulle faderskabet være anerkendt af 
faderen enten ved fødslen eller via 
korrespondance.

Kriegselterngeld (krigsforældre- 
forsørgelse) kunne udbetales til for
ældre eller bedsteforældre, såfremt 
den afdøde havde forsørget disse
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helt eller delvist. Til hver person 
kunne der udbetales op til 250 
Mark årligt. I hvert tilfælde skulle 
der foretages en undersøgelse af, 
om forældrene helt eller delvis blev 
forsørget af evt. andre børn. I man
ge sager findes derfor en liste over 
forældrenes øvrige børn, deres bo
pæl og indtægter.

Forsørgelsen efter 15. juni 1920
Ved Genforeningen overtog Dan
mark forsørgelsesbyrden for de søn
derjyske krigsdeltagere eller deres ef
terladte. De tidligere tyske love blev i 
høj grad overtaget, men med enkelte 
forskelle. Generelt var de danske be
løb således højere end de tyske, hvil
ket hovedsagligt skyldtes valutasitua
tionen i Tyskland.

Sager afgjort før 15. juni 1920 fort
satte uændrede, så understøttelsen 
blev udbetalt i danske penge til pa
rikurs. Siden blev det ændret til en 
omregningskurs på 89. F.eks. ville en 
affindelsessum på 1.000 Mark før 
Genforeningen efter de danske regler 
være på 890 kr. I 1924 blev loven 
ændret, så summen frem til 1949 sva
rede til to års enkeforsørgelse dvs. 
1.440 kr. Der var flere betingelser 
knyttet til udbetalingen af en affin

delsessum, bl.a. skulle enkens nye 
ægtefælle have dansk indfødsret.

En krigsenke kunne efter anden æg
tefælles død søge om at få genoptaget 
enke-renten efter sin første mand med 
en udbetaling på 2/3 af normalbeløbet, 
såfremt der var trang tilstede.

I 1932 blev det muligt at søge om 
forskudslån i Invalidenævnet. Lånet 
skulle tilbagebetales via et mindre 
fradrag i de løbende udbetalinger 
over et passende åremål. Disse for
skudslån kunne bruges til forskellige 
nyttige formål. Lånet skulle styrke 
enkens økonomiske eller sociale for
hold, dvs. forbedre enkens livsvilkår 
og erhvervsmuligheder. Der kunne 
bevilliges lån til f.eks. investeringer i 
kreaturer, renovering eller køb af 
ejendom, tilbagebetaling af dyre 
banklån eller etablering af egen eller 
børns virksomhed.

Fra 1938 kunne enker, der opnåede 
skilsmisse fra anden ægtefælle, få 
genoptaget enke-renten efter tidlige
re ægtefælle med en 2/3 udbetaling, 
såfremt hun var uden skyld i skils
missen, og der var trang tilstede. Hid
til havde det ikke været muligt at få 
genoptaget enke-renten efter en tidli
gere ægtefælle, medmindre den sene
re ægtefælle var død.

Et metalskilt som soldaterne fik udleveret, som 
kunne identificere den enkelte soldat og den 

enhed, han tilhørte. Dette skilt skulle 
sammen med et andet identisk mærke 
bæres om halsen. Hvis soldaten faldt, 
kunne kammeraterne tage det ene skilt 
og begrave ham med det andet, således 
at han kunne identificeres, hvis graven 

siden skulle flyttes fra fronten til et
mere sikkert sted. Museet har en række af 

disse identitetsmærker i sine samlinger.
Foto: Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.
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For hvert barn under 18 år fik mo
deren (eller formynderen) udbetalt et 
årligt grundbeløb på 53,40 kr. i perio
den 1920-1924. Herefter blev ordnin
gen ændret, så der i perioden 1924- 
1949 blev udbetalt 300 kr. årligt for 
det ældste barn under 18 år og 180 kr. 
for hvert af de yngre børn.

En enke med et barn fik udbetalt et 
grundbeløb på 720 kr. i enke-rente og 
300 kr. i bøme-rente i 1924 - et samlet 
beløb på 1.020 kr. årligt. Hertil kom 
evt. tillæg og dyrtidsreguleringer. Til 
sammenligning beregnedes eksistens
minimummet for familieforsørgere i 
1922 til 1.400 kr. årligt i købstæder og 
1.200 kr. i landdistrikter.

Alle beløbene var skattefrie, da be
løbet var under datidens skattefrie 
bundgrænse. Til grundbeløbene kom 
en række forskellige tillæg og dyrtids
tillæg.

Resumeer af enkeltsager
Enken Christine C. havde to børn født 
1914 og 1915.11924 modtog hun 720 
kr. i enke-rente, samt 300 kr. for det 
ældste og 180 kr. for det yngste barn 
årligt. Desuden fik hun udbetalt tillæg 
på 720 kr., der blev beregnet ud fra den 
indtægt, som hendes afdøde mand 
kunne have tjent. Samlet modtog hun 
1.920 kr. årligt. De månedlige udbeta
linger blev løbende reguleret efter dyr
tid, og når børnene fyldte 18 år, og bør- 
nerenten bortfaldt.

Enker med egen virksomhed
Enken Anna Maria L. ansøgte i 1917 
om støtte til indretning og etablering 
af "einen Handel mit Kränzen". Hun 
havde lært kransebinding i Flensborg 
for at kunne forsørge sig og børnene. 
Hendes far fik 1919-1921 udbetalt en 
'Beihilfe' på 60 Mark årligt, da han 

boede hos datteren, der ikke kunne 
forsørge ham af sin enke-rente.

Enken Sophie D. S. havde i 1924 et 
barn og modtog månedligt 101 kr. i 
enke- og børne-rente samt et tillæg 
på 38 kr. Efter satserne blev ændret i 
1924, modtog hun 136 kr. pr. måned 
plus et ekstra tillæg på 10 kr. pr. 
måned, hvilket svarer til en årlig ren
te på 1.752 kr. for hende og barnet.

I 1932 ansøgte hun om et forskuds
lån svarende til to års rente, der skul
le afvikles via en lavere udbetaling 
over ti år. Lånet skulle bruges til at 
udvide varesortimentet i den forret
ning, hun da havde drevet i ti år.

Overvejelser om nyt ægteskab
Af de undersøgte sager fremgår, at ca. 
1/3 af enkerne indgik i et nyt ægte
skab. Herudover er der en del sager, 
hvor enker har ønsket vejledning i 
forbindelse med overvejelser om at 
indgå et nyt ægteskab og få udbetalt 
en affindelsessum. Der er sjældent 
nogen forklaring på, hvorfor enken 
ikke giftede sig igen, selvom hun i 
brevet har anført den potentielle æg
tefælles navn og stilling.

Rygter om overlevende krigsfanger 
Indtil 1. januar 1925 blev enke-renter 
udbetalt, såfremt der forelå doku
menter, der sandsynliggjorde, at 
manden var død. I 1924 blev det et 
lovkrav, at der skulle foreligge en 
dødsattest, for at familien kunne 
modtage efterladte-rente. Mange sa
ger indeholder derfor udskrifter af 
domme i årene 1924 og 1925, hvor 
savnede soldater blev erklæret døde 
med virkning fra datoen for det sidst 
kendte livstegn.

Enken Cathrine Cecilie S. modtog i 
1921 enke-rente efter sin mand, der
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havde været savnet siden september 
1915, hvor han blev taget til fange i 
Rusland. Enken erklærede i Invalide- 
nævnet, at hun ikke ønskede man
den erklæret død, selvom der ikke 
havde været livstegn fra ham.

Efter 1924 blev det et krav til alle 
enker, at de indsendte en dødsattest 
for den savnede eller ægtefælle som 
en betingelse for en fortsat udbeta
ling af enke-renten. I 1925 blev der 
gennemført en retssag, hvorefter Ca
thrine Cecilie S.'s mand blev erklæret 
formelt død november 1916.

I 1930 ønskede Cathrine Cecilie S. 
sagen genoptaget, og en ny under
søgelse angående mandens død blev 
iværksat. Baggrunden var nye rygter 
om, at der var fundet overlevende 

krigsfanger i Rusland. Bl.a. Røde Kors 
og det tyske militær blev involverede 
i undersøgelsen, uden det lykkedes at 
finde manden eller skaffe sikre oplys
ninger om hans død. Invalidenævnet 
konkluderede derfor, at der ikke var 
belæg for, at manden og andre krigs
fanger var i live. Enke-renten fortsat
te derfor uændret.

Tvivl om dødsårsag
I marts 1916 døde Møller B. på reser
velazaret i Sønderborg af sygdom 
med tilstødende lungebetændelse. I 
sygejournalen står bl.a., at der havde 
været tilfælde af lungesygdom i fami
lien, som to af hans søskende tidligt 
var døde af. Endvidere anføres, at af
døde selv havde haft lungebetændel-

Eksempel på Kriegsstammrollen-Auszug. Denne er for Friedrich Lehmann, men i 
mange E-akter ligger tilsvarende dokumenter. Her oplyses bl.a. soldatens personlige 
data, foraeldre og evt. ægtefælles navne samt en liste over de kampe, han deltog i.
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se, inden han blev indkaldt til mili
tærtjeneste. I sagen ligger bl.a. en de
taljeret undersøgelse af vejret i Søn
derborg i februar 1916, hvor Møller 
B. blev uddannet. Invalidenævnet 
konkluderede, at militærtræningen 
ikke var årsag til sygdommen og der
ved dødsfaldet, så der ikke kunne ud
betales enke-rente.

Enken Anne Marie B. ansøgte igen 
om enke-rente i 1916 og fik denne, da 
"Friedens-Dienstbeschädigung wird 
anerkannt".

11916 var der fem børn i alderen ni 
til 19 år i ægteskabet. Af disse døde to 
sønner før moderen, ifølge nekrolo
gen over hende døde han som følge 
af svær sygdom pådraget under krigs
fangenskab. Familien mistede således 
tre medlemmer på grund af Første 
Verdenskrig.

Enken Christiane T. ansøgte i 1919 

om at blive betragtet som krigsenke og 
modtage enke-rente efter mandens 
død i 1918. Manden døde i hjemsog
net, hvor han arbejdede som postbud. 
I juli 1920 blev ansøgningen om enke
rente afvist, da hendes mand var ble
vet hjemsendt i 1915 på grund af lun
gebetændelse. Han blev derfor ikke an
set som krigsskadet. Enken ankede af
slaget i september 1920, da manden 
ifølge en lægeattest var hjemsendt på 
grund af bl.a. 'Herzfehler und Gelenk- 
reheumatismus'. Den behandlende 
læge attesterede, at dødsårsagen kunne 
henføres til hændelser under krigen. I 
sagen ligger korrespondance mellem 
de forskellige militære og civile myn
digheder angående dødsårsagen og 
dens opståen.

I 1922 modtog enken endnu et af
slag fra Invalidenævnet. Enken klage
de derefter til Invaliderådet, der var
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den øverste klageinstans, men fik 
også her afslag. I 1923 fik enken ud
betalt en éngangssum på 200 kr. af 
Den sønderjyske Fond. I 1924 mente 
enken at kunne fremlægge nye op
lysninger, men fik igen afslaget stad
fæstet af Invalidenævnet.

11924,1925 og 1927 søgte enken om 
økonomisk støtte i Den sønderjyske 
Fond og modtog hhv. 100, 100 og 150 
kr. som supplement til den tjeneste
mands-enkepension, hun modtog.

Enker, der indgik nyt ægteskab 
Enken Sophie Dusine P. ansøgte 1921- 
22 om en affindelsessum, da hun i 
1921 havde indgået et nyt ægteskab. 
Affindelsessummen skulle anvendes 
til etablering af en forretning sammen 
med den nye ægtefælle, Maxime D., 
der var født i Ukraine. Ansøgningen 
blev afvist, da den nye ægtefælle ikke 
var dansk statsborger og ikke havde er
hvervet indfødsret. Da hun i 1946 

Mindeblad for Hans C. Nørgaard fra 
Ravsted Sogn, som faldt den 24. sep
tember 1915 ved Dünaburg, Rusland. 
Hans Nørgaard efterlod enke og to 
børn, der modtog efterladte-rente.

blev enke for anden gang, søgte So
phie Dusine P. om at få genoptaget 
enke-renten efter sin første mand. 
Hun fik derefter tilkendt en enke-ren
te på 2/3 af den normale sats, dvs. 480 
kr. årligt plus diverse tillæg.

Enke efter krigsinvalid
Krigsinvalid Boh H.J. blev hjemsendt 
i 1917 og modtog 30 Mark ugentligt 
fra 1. november 1918. Udbetalingen 
stoppede ved Genforeningen i 1920, 
hvorefter han ansøgte om invalide- 
rente fra Invalidenævnet. Lægeattest 
fra Invalideskolen gav i 1921 følgen
de beskrivelse: Han "fik Dysenterie 
1902 paa Togtet til Kina, hvor han 
deltog som frivillig Soldat, og har al
drig været helt rask, dog skal han 
have kunnet passe sit Arbejde, indtil 
han 1914 blev indkaldt. 2 Mdr. efter 
Indkaldelsen fik han et nyt Dysente
rie-Anfald og blev derefter 1915 atter 
indkaldt dog kun til Arbejde bag 
Fronten. 1918 blev han på ny syg og 
skal siden til stadighed have været 
under Lægebehandling. Efter det op
lyste må det antages, at B.H.J. ved 
Indkaldelsen 1914 led af en kronisk 
Enteritis muligvis Dysenterie, og at 
Soldatertjenesten forværrede hans 
Tilstand betydeligt og denne frem
skyndede hans Død".

Han døde i 1921 på Invalideskolen. 
Enken Christine J. og seks umyndige 
børn mistede ægtefælle og far. Hun 
giftede sig fire år senere og ansøgte
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derefter om affindelsessummen og fik 
bevilliget 2.376 kr.

Da hun blev enke i 1958 søgte hun 
om genoptagelse af enkerenten efter 
sin første mand. Hun fik tilkendt et 
beløb på 32,17 kr. pr. måned på 
grund af trang. Beløbet blev senere 
reguleret i forhold til folkepensionen, 
så hun i 1959 modtog 23,44 kr. pr. 
måned. I 1961 var enke-renten på 
7,63 kr. pr. måned som supplement 
til folkepensionen.

Børn født uden for ægteskab
Jørgen F.P. døde i 1916. Han efterlod 
sig to børn, der var født uden for æg
teskab. Han havde anerkendt fader
skabet til begge børn, som havde de
res ophold hos deres farmoder 
Mathilde P.

Farmoderen ansøgte om forældre- 
rente til sig selv og om børne-rente til 
børnebørnene. Dette blev bevilliget, 
da børnenes mor var blevet gift og i 
1920 var bosat syd for den dansk-ty
ske grænse. Hun kunne eller ville 
ikke forsørge børnene.

Erich G. døde i 1915 og efterlod en 
datter født uden for ægteskab, som han 
havde anerkendt faderskabet til. Datte
ren var i 1920 sat i pleje ved Sønder
borg, mens moderen fortsat var ugift 
og bosat ved Aabenraa. Datterens for
mynder ansøgte om børne-renten, da 
moderen ikke kunne forsørge datteren.

Forældreløse børn
En række børn blev forældreløse un
der eller efter Verdenskrigen. Mange 
af disse blev anbragt i plejefamilier. I 
flere tilfælde ses, at en børneflok blev 
delt, efter begge forældre var døde. 
Formynderen skulle administrere 
børne-renten, der skulle dække om
kostningerne for barnets fornøden

heder. I en del sager ligger regninger 
over beklædningsgenstande, som 
plejefamilien har betalt og siden fået 
refunderet ved formynderen. Også 
korrespondance mellem formynder 
og plejefamilie ang. overvejelser og 
evt. kontrakter i forbindelse med 
lærepladser kan ligge i barnets sag.

I 1917 blev Jeppe J. hjemsendt som 
'Kriegsunbrauchbar' med en invalide- 
rente. Han var eneforsørger, da hans 
hustru var død i 1915 og havde efter
ladt to børn på seks og otte år. Han 
døde i 1919 "infolge seiner Beschädig
ung (Nierenleiden)" dvs. af en aner
kendt krigsskade. Børnene blev hver 
tilkendt en børnerente på 102 Mark, 
da de var forældreløse. Fra 1924 admi
nistrerede formynderen et beløb på 2 x 
360 kr. plus et midlertidigt tillæg på 
259 kr. - dvs. tilsammen 979 kr. årligt.

Flere modtagere i samme sag
Karl Chr. W.D. døde 1915.1 sagen lig
ger tre ansøgninger:

1) Ansøgning om enke-rente til 
hans enke Maren D. Ægteparret var 
barnløst.

2) 11916 ansøgte hans forældre om 
forældre-rente, da sønnen hidtil hav
de understøttet sine forældre, der var 
bosat i Altona, med 15 Mark måned
ligt. I forbindelse med ansøgningen 
blev forældrenes øvrige børns økono
miske og sociale forhold undersøgt.

3) Samme år ansøgte hustruens 
mor og stedfar om forældre-rente, da 
svigersønnen havde understøttet svi
gerforældrene med mellem 400-500 
Mark årligt i de sidste 8-9 år.

Begge forældrepar fik udbetalt en en
gangssum. Efter 1920 blev enkens mor 
enke for anden gang og ansøgte på ny 
om forældre-rente. Hun fik tilkendt en 
forældre-rente på 20 kr. månedligt, da
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hun boede hos sin datter, der ikke kun
ne forsørge hende alene.

Forskudslån
Enken Emma Louise S. modtog enke- 
og børne-rente for et barn. I 1936 
ansøgte hun om forskudsvis udbeta
ling af en sum svarende til to års enke
rente, da det hus hun boede i skulle ne
drives. Hun agtede at bruge forskuds
lånet til at bygge et nyt hus. Hun hav
de fast arbejde på Aabenraa Glødelam
pefabrik med en indtægt på 30 kr. pr. 
uge og så sig derfor i stand til at afdra
ge forskudslånet med 30 kr. pr. måned.

I 1951 ansøgte hun endnu engang 
om et forskudslån, denne gang på 500 
kr., der skulle benyttes til en større re
paration af huset. Beløbet blev bevilli
get og skulle som tidligere afdrages via 
modregning i enke-renten. Regninger
ne blev indsendt til Invalidenævnet, 
der stod for betalingen af materialer og
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håndværkerregningeme. I sagen ligger 
bl.a. håndværkerregninger, gældsbe
vis, tegning over huset, regning på en 
ny ovn m.m.

Afrunding
De gennemsete sager giver indtryk af, 
at afgørelserne nøje fulgte lovgivnin
gen, og alle ansøgninger fik en saglig 
og grundig undersøgelse, inden det 
blev besluttet, hvorvidt ansøgningen 
om efterladte-rente kunne bevilliges 
eller afvises.

For hovedparten af de efterladte 
har udbetalingen af renten haft af
gørende betydning for deres sociale 
og økonomiske forhold. Efterladte- 
renten gav i bedste fald, hvad der sva
rede til indtægten for en arbejds
mand eller landarbejder. Ofte måtte 
enkerne derfor supplere enke-renten 
med lønarbejde som syerske, kogeko
ne eller lignende.

De mere formuende modtagere kun
ne investere og derved yderligere for
bedre deres og evt. børns livsvilkår.

Mindeblad for Ernst Louis Ackermann, 
født 1880 i Memel, som ved sin død 
var maskinist på krydseren 'SMS Prinz 
Adalbert', der indtil Første Verdenskrig 
var artilleri- og skoleskib i Sønderborg. 
Herefter deltog krydseren i krigen på 
Østersøen, hvor den blev sænket afen 
britisk ubåd den 23. oktober 1915. Af 
de 675 mand om bord overlevede kun 
tre. Pt. kendes kun fødselsdato og døds
dato, som er oplyst ved et fotografi i 
museets samling og mindestenen ved 
Skt. Marie kirke, Sønderborg. Hvis han 
har efterladt familie, kan der måske 
findes supplerende oplysninger om hans 
liv og død i E-akteme.



Forsørgelse af de efterladte familier til faldne, savnede og sårede 125

Postkort af krydseren 'SMS Prinz Adalbert',
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Enkerne fik alt efter deres evne til at 
forvalte midlerne mulighed for at for
sørge sig selv og evt. børn. I nogle 
tilfælde har enken kunnet fortsætte 
driften af familiens gård eller hus
mandssted, mens andre har formået at 
opbygge egen forretning eller købe 
eget hus. ■
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Dansk i Sydslesvig
René Rasmussen: 'Dansk i Sydslesvig. En 
udstilling om det danske mindretal i 
Sydslesvig fra 1864 til i dag'. Danevirke 
Museum og Sydslesvigsk Forening (SSF) 
2012. 144 sider, ill. Pris: 80 kr.

At give et historisk overblik over det dan
ske mindretal i Sydslesvig er en stor op
gave, som indenfor de senere år er blevet 
løftet i to udgaver - som udstilling på 
Danevirke Museet og som den bog, der 
omtales her - begge med René Rasmussen 
som bagmand.

Bogen rummer mange fotos af genstan
de og illustrationer og de tekster, som 
gæsterne i udstillingen kan trykke frem 
på edb-skærme. Nogle af dem er over
bliksartikler på en halv eller en hel side 
(f.eks. 'Dansk i hagekorsets skygge 1933- 
45'), men de fleste er helt korte tekster om 
enkelte genstande eller billeder. Bogen gi
ver altså både overblik og mulighed for at 
dykke ned i betydningsladede detaljer, 
f.eks. en dåse hvidkålsret med etiket fra 
Winter-Hilfswerk, der uddelte mad som 
socialhjælp i årene før og under Anden 
Verdenskrig, og et pibehoved af porcelæn 
fra 1890'erne med afbildning af Gustav 
Johannsen, populær 'bykonge' i Flens
borg og dansksindet medlem af Rigsda
gen i Berlin - et tidligt eksempel på poli
tisk merchandise.

Indholdet i bogen er således fint varie
ret, men dens form gør oplevelsen lidt 
flimrende. Opdelingen af teksten i mange 
småbidder er nødvendig i en udstilling, 
hvor man typisk går rundt og plukker hist 
og her. Derfor skal teksterne være så kor
te som muligt, og hver af dem skal kunne 
læses både uafhængigt af de andre og som 
led i en større sammenhæng. Læserne af 
en bog kan derimod bedre bevare over
blikket, hvis teksten disponeres i længere 
afsnit. Når materiale fra ét medium skal 
genbruges i et andet, er det som regel en 
god idé at omarbejde stoffet efter det nye 
mediums muligheder og krav.

Desuden skal man passe på selv små de
taljer under overførslen til et nyt medi
um. På side 20 ser man f.eks. en satire
tegning af politikernes indtog i den nye 
Rigsdagsbygning i Berlin i 1894, og tekst
en oplyser, at Gustav Johannsen 'optræ

der med kuffert nederst til højre'. Når 
man ser billedet i udstillingen er det ind
lysende, hvem der er Gustav Johannsen, 
men det er det ikke, hvis man ser det i bo
gen. Her er billedet netop i højre side be
skåret, så Gustav Johannsen er forsvundet 
- bortset fra det allerforreste af hans me
get prominente mave; men det vil nok 
være de færreste, der kan genkende ham 
alene på den.

Anker Thygesen

Fritidshjem i Aabenraa
Ole Andersen: 'Verdens Bedste Fritidshjem'. 
Foreningen De Danske Børneinstitutioner i 
Aabenraa 2012. 144 sider, ill. Pris: 100 kr.

Aabenraa Kommune besluttede i 2011 at 
lukke de kommunale fritidshjem og i ste
det oprette skolefritidsordninger. Det ske
te som et led i de kommunale harmoni
seringsbestræbelser efter kommunalrefor
men i 2007. I Aabenraa Kommune drev 
Foreningen De Danske Børneinstitutio
ner fritidshjemmene, og med baggrund i 
næsten 80 års erfaring med fritidshjem og 
fritidspædagogik ønskede foreningen at 
bevare fritidshjemmene. Det lykkedes 
ikke, og i 2012 udgav foreningen så nær
mest som et vidnesbyrd 'Verdens Bedste 
Fritidshjem' om fritidshjemmenes histo
rie og udvikling. Forfatteren var selv leder 
af et af de nedlagte fritidshjem.

Det er et bevidst valg fra forfatterens 
side at blande fiktion og fakta, hvad der 
får bogen til at stritte i mange retninger. 
Det gør det vanskeligt for læseren at hol
de fokus på dét, foreningen tilsyneladen
de selv ønskede med udgivelsen, nemlig 
at bidrage med et debatindlæg i diskussio
nen om børns ret til fri tid og en aner
kendelse af foreningens kamp for at be
vare fritidshjemmene. Bogen formidler 
den holdning, at i fritidshjemmene har 
børnene reel fri tid til selvvalgte aktivite
ter - og i skolefritidsordningen (herefter 
SFO) vil de få en 'skolariseret' hverdag 
med heldagsskole, underlagt lærerplaner 
og tvungen lektielæsning som fritidsakti
vitet. Når forfatteren således sammenlig
ner fritidshjem og SFO, er udgangspunk
tet for fritidshjemmene, at børnenes fritid 
ikke er i skolens eje, og at den pædagogi-
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ske linje er den sunde fornuft. Han slår 
fast, at pædagogernes engagement og vir
ketrang skaber de gode og spændende fri
tidshjem, med plads til kreative og æste
tiske udfoldelser. Heroverfor står det, han 
betegner som kommunens 'Rødekrois- 
me', et udtryk for borgmesterens politik
håndtering: en holdning til børns fritid, 
der er karakteriseret af administration, 
evaluering, harmonisering, stordriftsfor
dele og professionelle ledelsesformer. Fri
tidshjemmenes værdigrundlag er deri
mod rummelige institutioner til fremme 
af kreativitet, interaktion, socialisation, 
innovativ pædagogik, leg og læring.

Forfatteren ser et afgrundsdybt gab her
fra og til politikernes og embedsværkets 
skelnen mellem pasningsbehov og op
fyldning af lovkravet om pladsgaranti. 
Som følge deraf fastslår han, at den pæda
gogiske holdning, at børn er bedst tjent 
med en skolariseringsfri fritidspædago
gik, således lider skibbrud i effektivise
ringsbølgen hen imod heldagsskolen.

I bogen fremgår der tal, så det kan tæl
les sammen, at der i 2011 var 800 norme
rede fritidshjemspladser i Aabenraa Kom
mune, og 733 indskrevne børn. Men sam
tidig anfører forfatteren, at det samlede 
børnetal i fritidshjemmene i december 
2011 var 722 børn. Selv om disse tal er be
hæftet med usikkerhed, fortæller de dog 
lidt om baggrunden for de kommunalpo
litiske overvejelser, nemlig bl.a. faldende 
børnetal. I bogen refereres de kommunal
politiske beslutninger ellers ikke som be
grundet i andet end økonomi. Denne an
melder kunne godt savne f.eks. en rede
gørelse for det politiske landskab i beslut
ningstagningen og refleksion over bag
grunden for beslutningerne. Uden frem
står bogen med manglende blik for det 
kommunalpolitiske spil, som et nostal
gisk portræt af en tid og en institutions
form, som ikke har nogen gang på jorden 
i nutidens kommunalpolitiske klima. Bo
gen er farvet af vrede, skuffelse og bitter
hed over både Aabenraa Kommunes be
slutning om nedlæggelse af fritidshjem
mene og etablering af skolefritidsordnin
ger i stedet, og over kommunens handle
måde i forløbet.

Birgitte Thomsen

Klein- og privatbaner i Slesvig-Holsten 
Gerd Wolf: 'Deutsche Klein- und Privatbah
nen Band 13: Schleswig-Holstein 2 (west
licher Teil)'. EK-Verlag, Freiburg 2012. 352 
sider, rigt ill. Pris: 45 Euro - ca. 340 kr.

Forlaget bag tidsskriftet 'Eisenbahn Kuri
er', der særligt henvender sig til jernba
neinteresserede, står bag en systematisk 
udgivelse af oversigter over samtlige de af 
Tysklands jernbaner, der enten i hele de
res levetid eller i perioder har været ejet 
og/eller drevet af andre end de tyske stats
baner. I 2011 udkom bind 12 om de 18 
baneselskaber i den østlige del af Slesvig- 
Holsten med bl.a. beskrivelse af kredsba
nerne omkring Flensborg og Slesvig; i 
2012 udkom bind 13 om 17 tidligere og 
også nuværende foretagender i den vest
lige del af de to tidligere hertugdømmer.

I bind 13 gælder det således en række 
nu lukkede industribaner ved Hamburg, 
de delvist eksisterende privatbaner nord 
for Hamburg og op mod Neumünster, de 
såkaldte kredsbaner ved Heide og Rends
burg, de små øbaner på vadehavsøerne 
Sild, Amrum og ved Langenæs, alle for 
længst lukket, samt feriebanen fra Niebüll 
til Dagebüll Mole.

Ikke mindst er afsnittet om banerne på 
Sild omfattende. Set fra et dansk syns
punkt gælder det heldigvis også NEG 
Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Nie
büll GmbH, der overtog privatbanen Nie
büll-Dagebüll Mole, der blev anlagt som 
en smalsporet Kleinbahn, der fik normal
spor i 1928 og blev drevet videre som en 
traditionel privatbane. I 1964 blev ejer
skabet overført til landet Schleswig-Hol
stein og de berørte kredse, men i en pri
vat selskabsform, NVAG, der gik konkurs 
i 2003, hvorefter det i 2004 blev overtaget 
af NEG. Banen drives forsat og har betyd
ning i forbindelse med især ferietrafik til 
øerne Föhr og Amrum. Endelig er medta
get de privatretligt organiserede driftssel
skaber, der opstod efter 1996, hvor den 
tilskudskrævende regional- og lokaltrafik 
blev udbudt mod kontante tilskud fra det 
offentlige.

I Slesvig-Holsten tabte de tyske statsba
ner til nye private selskaber, der opstod

fortsættes side 130
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Hans J. Wegner. Et nordisk designikon 
fra Tønder Af Anne Blond

Den. 2. april 2014 ville den inter
nationalt kendte danske møbel
designer Hans J. Wegner være blevet 

100 år. Det fejres på Kunstmuseet i 
Tønder med en stor udstilling og en 
tilhørende bog, der sætter fokus på 
Wegners forhold til fødebyen Tønder 
og hans betydning for nordisk de
sign. Udstillingen åbnede den. 5. 
april kl. 15.00 og vises indtil 2. no
vember 2014.

Udstillingen fortæller om Wegners 
relation til Tønder både som ungt 
menneske, men også som ældre 
mand. Den fortæller historien om 
barndommen i faderens skomager
værksted, om ungdommens kunstne
riske talent, der gav sig udslag i både 
tegning, maleri og træskærerarbejde 
og om hans uddannelse som snedker 
hos snedkermester Herman Stahl- 
berg. Men den belyser også, hvorfor 
vandtårnet blev museum for Wegners 
bedste stoledesigns og ikke mindst, 
hvordan han er blevet en af Nordens 
største designere.

Kunstmuseet i Tønder er Danmarks 
prisbelønnede museum for nordisk 
kunst og design, derfor vil udstillin
gen også belyse, hvor stor en rolle 
Wegner spillede i den nordiske de
signhistories guldalder i 1950'erne og 
1960'erne, samt hvilken afgørende 
betydning han havde, og stadig har

-WEGNER 

for begrebet 'Scandinavian design'.
Essensen af Wegner ligger i hans 

forståelse af træ. I udførelsen af et 
møbel udviste han respekt for både 
maskinens og håndens arbejde, hvil
ket skinner igennem i den møbelarv, 
som Danmark i dag er så heldig at stå 
tilbage med. En arv, der bunder i 
dansk snedkerhåndværk og som har 
vakt og til stadighed vil vække beun
dring i udlandet. Arven fra Wegner 
har gjort, at danske og nordiske de
signere er kendt for at kunne noget 
særligt med træ.

Museet har derfor også valgt at in
vitere fem nulevende nordiske desig
nere til at forholde sig til Wegner i 
helt nye designs og dermed belyse 
den arv, som han efterlod sig. De fem 
designere er: David Ericsson fra Sveri
ge, Caroline Olsson fra Norge, Harri 
Koskinen fra Finland, Dögg Gud- 
mundsdottir fra Island og Søren Ulrik 
Petersen fra Danmark.

Bogen indeholder artikler om op
væksten i Tønder af overinspektør El
semarie Dam-Jensen, om Wegners 
møbler i perioden 1938-1949 af 
kunst- og designhistoriker Kirsten 
Hegner, om Wegners betydning for 
begrebet 'Scandinavian Design' af 
museumsinspektør Anne Blond og 
om udlandets, især Englands, opfat
telse af Wegner og nordisk design af 
fellow ved Cambridge University, 
Barry Phipps. Bogen indeholder des
uden analyser af hver af de 37 stole, 
der står permanent udstillet i Tønder 
samt adskillige interviews med bl.a. 
Wegners to døtre og hans tidligere ar
bejdskollegaer. ■
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10. maj -12. aug.

1. apr. - 31. okt.

Indtil 14. sep.

31. jan. - 24. aug.

12. apr. - 26. okt.

Indtil 21. apr.

Fra 21. jun.

5. apr. - 2. nov.

29. mar. - 30. dec.
29. mar. - 30. dec.

29. mar. - 30. dec.

Indtil 23. dec.

Arkæologi Haderslev
'Ulven kommer!' - En kultur- og naturhistorisk udstil
ling om ulven i Danmark.

Oldemorstoft, Bov
'Folkeskolen 200 år' - Lille særudstilling i anledning af 
folkeskolens 200-års jubilæum.

Kulturhistorie Aabenraa
'Æ kyst - Sønderjylland og Kina'.

Kunstmuseet Brundlund Slot
'Stjerner på slottet' - Sønderjysk verdenskunst fra C.W. 
Eckersberg til Franciska Clausen.

Sønderborg Slot
'Mennesker i krigen 1864'.

Kulturhistorie Tønder
'Tradition og fornyelse' - Kniplersken Inge Wind 
Skovgaard.
'Troens landskab' - en udstilling om religion i Vestslesvig.

Kunstmuseet i Tønder
'Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder'.

Drøhses Hus, Tønder
T tråd med tiden' - Kniplingshistorie fra 1900 til i dag. 
'Løver, kroner og monogrammer' - Grev Axel af Rosen
borgs kniplingssamling.
'Fra storhed til forfald' - Om kniplingsindustrien i 
Sønderjylland fra 1600- til 1800-tallet.

Naturhistorie og Palæontologi, Gram
'Dinosaurer - en forsvunden tid?' - Udstilling med et 
stort antal afstøbninger af dinosaurer, havreptiler og 
fodspor mv. af hvirveldyr, som levede på vor jord for 
meget længe siden.

Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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fortsat fra side 127

efter en model, der på mange måder min
der om den nuværende danske, hvor Ar
riva bl.a. står for driften af marskbanen 
fra Tønder og mod nord. Det var således 
selskabet Flex, der en kort tid stod for per
sontrafikken mellem Hamburg og Flens
burg, og Nord-Ostsee Bahn, der dels i en 
kortere periode videreførte trafikken fra 
Flex, dels trafikerede det såkaldte nordba
nenet fra Kiel mod vest og nord, herun
der til Tønder fra Niebüll.

Med godt 780 illustrationer over 352 
tætbeskrevne sider i A4-format er det 
imponerende, hvad der er blevet plads 
til. Hvert selskab beskrives stort set efter 
det samme paradigme: Sporvidde, 
strækningslængde, koncessionsdata, 
nedlæggelse fordelt på delstrækninger, 
teknisk udrustning af anlægget, sporpla
ner fra hver enkelt station/holde- 
plads/sideporsanlæg, et historisk afsnit 
om udvikling og betydning, yderligere 
afsnit om person- og godstrafikken, tra
fiktal, strækningsbeskrivelse, køretøjer 
og litteratur.

Overordnet kan man dermed karakteri
sere indholdet som en katalogisering af 
faktiske forhold vedr. disse jernbaner, de
res organisation, ejere, strækninger, kør
sel og materiel suppleret med en formi
dabel mængde gode illustrationer. Som 
sådan fungerer værket som et meget fint 
opslagsværk, hvori det faktisk også er lyk
kedes at få en del lokalhistorie med. Set 
med danske øjne bemærker man desu
den, at de nordslesvigske kredsbaner eller 
amtsbaner, som det kom til at hedde efter 
1920, samt hestebanen på Rømø er kom
met med i et 'Anhang'. Banerne var, som 
der står, trods alt i størstedelen af deres tid 
tyske. I forhold til den omfattende dan
ske litteratur om disse baner bidrager An
hang dog ikke med noget nyt og gentager 

ukritisk nogle af de samme påstande, som 
man også finder her.

Værket er en ajourføring af en samlet 
udgivelse for Slesvig-Holsten fra 1973 og 
bygger på et koncept, der blev grundlagt 
så langt tilbage som 1947, nemlig at be
skrive de tyske baner, der ikke var statse
jede, og det var typisk mindre privatbane
selskaber og de lokale små- og kredsbaner, 
der kunne lokaliseres til et snævert af
grænset område. Det er i den nye udgi
velse blevet til et problem. Umiddelbart 
ser man det ved, at skellet mellem øst og 
vest, dvs. opdelingen i bind 12 og 13, ikke 
lader sig gennemføre konsekvent: Flere af 
de nye driftsselskaber, der blev etableret 
efter 1996, opererede både i øst og vest el
ler i hele delstaten. Samtidig stod disse 
selskaber i perioder for driften af næsten 
alle baner i Slesvig-Holsten og dermed 
også hovedstrækninger. Værkets sigte ud
viskes således, og for de strækninger, der 
blev drevet af de nye driftsselskaber, er da 
også anvendt et andet paradigme, som 
indebærer, at man for disse baner får - og 
af pladsgrunde må få - en fragmenteret 
historie, der grundlæggende er helt for
skellig fra de øvrige bidrag til værket. 
Man kunne nok med fordel have skelnet 
mellem traditionel (små-) privatbanedrift 
og den moderne privatretligt organisere
de regionaltrafik - og udeladt den sidste 
del fra dette værk.

Man kan desuden hævde, at Eisenbahn 
Kurier-forlaget i forhold til informations
tyngden har presset konceptet til det 
yderste, ligesom der desværre kun på om
slaget er billeder i farve. Som opslagsværk 
er bind 12 og 13 - for de må vurderes sam
men - imidlertid et fantastisk reservoir af 
viden om jernbaneforhold i de to tidlige
re hertugdømmer - når det kommer til de 
jernbaner, der i hele deres levetid blev 
drevet som små- og/eller privatbaner.

Steen Ousager
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GRÆNSEFORENINGEN
FOR EN ÅBEN DANSKHED

• Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder 
for alle, også i forholdet til mindretal.

• Forankring i egen kultur er en forudsætning 
for at have forståelse for andre kulturer.

• Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i 
et demokratisk samfund.

• Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med 
andre sprog og kulturer.

Du er velkommen til at kontakte 
din lokale formand/kontaktperson:

Sigrid Andersen
Rangstrupvej 20 
6534 Agerskov

Povl Solmer Frank
Svanevej 4 
6500 Vojens

Jens Andresen
Tingvej 2
6535 Branderup

Kirsten Fanø Clausen
Brobølvej 7
Blans
6400 Sønderborg

Andreas Brandenhoff
Vollerupvej 45 
6392 Bolderslev

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, 
at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Tlf. + 45 33 11 30 63 • info@graenseforeningen.dk • www.graenseforeningen.dk

mailto:info@graenseforeningen.dk
http://www.graenseforeningen.dk


Bagsiden om forsiden ...

I slipstrømmen efter Første Verdenskrig

Da Sønderjylland den 15. juni 1920 
blev dansk område, havde ca. 

30.000 af landsdelens erhvervsaktive 
mandlige befolkning gjort tjeneste i de 
tyske styrker, krigen havde krævet ca. 
5.200 døde, og mange havde pådraget 
sig invaliderende følger under krigstje
nesten. Der var derfor et stort behov 
for hjælp til krigsinvaliderne og de 
faldnes efterladte.

I december 1920 vedtoges de såkaldte 
krigsinvalidelove, der midlertidigt skul
le garantere krigens ofre en 'fyldest
gørende' understøttelse, for så vidt dis
se var blevet danske statsborgere. I den 
dansk-tyske traktat af 10. april 1922 for
pligtede den danske stat sig til at yde 
hjælpen permanent. Hjælpen omfatte
de foruden pension til invalide med en 
invaliditetsprocent på 10 og derover 
også pension til de efterladte. Desuden 
sikredes fri lægehjælp, medicin, kurop
hold og pleje for krigsrelaterede lidelser, 
samt forsyning med bandager og prote
ser. Der var tale om ca. 4.000 krigsin
valider med anerkendt krigsskade og ca. 
1.500 pensionsberettigede enker samt 
godt 3.000 umyndige børn.

Til fastsættelse af understøttelsernes 
størrelse og generelt til at varetage pro
blemer, der knyttede sig til krigsinvali
derne og de efterladte, blev Invalide
nævnet oprettet og påbegyndte sit ar
bejde den 1. februar 1921 i lokaler på 1. 
sal i hovedbygningen på den tidligere 
tyske marinekaserne i Sønderborg, der 
senere blev den danske sergentskole. 
Alle ansøgninger om krigsinvaliderente 
skulle gå gennem nævnet.

Medens Invalidenævnet var en ren 
statslig institution, var Krigsinvalide- 
skolen et resultat af et samarbejde mel
lem staten, Dansk Røde Kors og Den

Af Anton Marckmann

Sønderjydske Fond. Skolen blev opret
tet i 1920 til revalidering og rehabilite
ring af de sønderjyske krigsinvalider. 
Den havde til huse i kasernens hoved
bygning med en hospitalsafdeling på 2. 
sal, belagt væsentligt med patienter 
med ekstremitetslæsioner, som blev 
operativt korrigeret. Men også patien
ter med tuberkulose i lunger, led og 
knogler modtog behandling her. Afde
lingen blev nedlagt sent i 1923. I sko- 
le/værkstedsafdelingens seks barakker 
blev der indtil nedlæggelsen i 1925 ud
dannet og omskolet 130 invalider i en 
treårig oplæringstid inden for en lang 
række håndværksfag. Af disse kunne 
118 senere ernære sig helt eller delvist 
ved det lærte håndværk med tilskud fra 
den tildelte invalidepension. I kaser
nens stueetage indrettedes et bandage
ri, hvor der indtil november 1924 var 
blevet fremstillet ca. 800 bandager og 
proteser og ca. 1.400 par ortopædiske 
støvler. I årene 1924 til 1946 blev der 
yderligere fremstillet og udskiftet 5.500 
proteser. Hertil kommer talrige repara
tioner af hjælpemidlerne. Benprotesen 
blev udformet som et 'arbejdsben', dvs. 
et solidt stokkeben, enten stift eller 
med bevægeligt knæled. Men den in
valide fik også tildelt et 'søndagsben' i 
form af en fint forarbejdet protese, som 
i det ydre og med bevægelighed i knæet 
illuderede et normalt ben ganske godt. 
Armprotesen kunne være en 'arbejds- 
arm' med en klo eller en gribe-fatte- 
slaganordning til brug i håndværksar
bejdet. Hertil kom en vellignende 
'stadshånd' til anvendelse i det civile 
liv. Udover disse proteser blev der også 
udleveret en del øjenproteser. 1960 
overgik bandageriet til 'Samfundet og- 
Hjemmet for Vanføre'. ■


