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Isted, 24. og 25. juli 1850
- en undersøgelse af en slagmark

Af Jochim Weise. Oversat fra tysk af Lilian Matthes.

Kombinationen af GPS og metal
detektorer har gjort det muligt at få et 
langt mere indgående kendskab til 
begivenheder på slagmarken. Amatør
arkæolog Jochim Weise, som samarbej
der med Archäologische Landesamt i 
Slesvig, har undersøgt et delområde af 
slagmarken for Istedslaget, som kaster 
nyt lys over det største og mest blodige 
slag i nyere tids Danmarkshistorie. 
Artiklen er trykt første gang i Arkäologi- 
sche Nachrichten aus Schleswig-Holstein 
2009.

Historisk baggrund

I forbindelse med revolutionen i 
1848 krævede de slesvig-holsten

ske stænder bl.a., at hertugdømmet 

Slesvig skulle optages i det Tyske For
bund. Desuden krævede de en folke- 
bevæbning. På samme tidspunkt blev 
der dannet et konservativt-liberalt 
ministerium i København, som plæ
derede for at få Hertugdømmet Sles
vig indlemmet i Danmark. Dette be
virkede, at førende personer fra det 
slesvig-holstenske parti den 24. marts 
1848 dannede en provisorisk rege
ring. De fik et flertal af slesvig-holste- 
nerne med sig, og en krig med Dan
mark blev resultatet. Set fra et slesvig- 
holstensk synspunkt kan perioden 
deles i fire afsnit.

1) Slesvig-holstenerne uden for
bundsfæller i slaget ved Bov den 
9. april 1848.

Troppefordelingen om morgenen d. 25. juli 1850. Kortudsnittet måler 35,7 x 20 km.
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Udvalgte fund: Øverste række fra venstre til højre: Dansk ubrugt spidsprojektil, 
dansk afskudt spidsprojektil, lille udgave til jægerbøsser; ubrugt slesvig-holstensk 
spidsprojektil; samme i afskudt tilstand; ubrugt slesvig-holstensk spidsprojektil, 
lille udgave til jægerbøsser. Nederste række: Dansk spidsprojektil, deformeret af 
afskydning, dansk kanontændsats, slesvig-holstensk kanontændsats, fragment af 
en dansk kanontændsats, 3 fænghætter, tilskåret slesvig-holstensk projektil.

2) Samlet med forbundstropperne 
til Malmø-våbenhvilen den 26. 
august 1848.

3) Genoptagelse af kampene sam
men med forbundstropperne 
efter at våbenhvilen var udløbet 
den 27. marts 1849, indtil 
våbenhvilen fra Berlin trådte i 
kraft den 10. juli 1849.

4) Slesvig-holstenerne alene med i 
nye kampe efter fredsaftalen, 
som Preussen og Danmark ind
gik den 2. juli 1850, indtil op
røret endte den 11. januar 1851.

Ved dette sidste og største slag traf den 
danske og den slesvig-holstenske hær 
på hinanden den 24. og 25. juli 1850 
ved Isted, syv km nordvest for Slesvig.

Det var et slag, hvis kamplinje 
strakte sig over i alt 18 kilometer, og 
med omkring 60.000 soldater, der 
deltog direkte eller indirekte i kampe
ne. Det var vanskeligt at få overblik 
over slagmarken, idet det efter en 
længere tørkeperiode lige var be
gyndt at regne. Vandfordampningen 
var sammen med kanonrøgen med til 
at gøre kampene endnu vanskeligere. 
Soldater på begge sider kunne således 
berette, at solen kun viste sig en en
kelt gang gennem en revne i skyerne. 
Slaget endte med slesvig-holstener- 
nes tilbagetog.

Undersøgelsen af slagmarken 
Slagmarker har altid haft en særlig til
trækningskraft for mange mennesker.
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Enten direkte efter kampene, når 
man tog derhen for at finde noget, 
man kunne bruge, eller på et senere 
tidspunkt.

Det var skik og brug, at soldaterne 
selv samlede trofæer på slagmarken, 
og i 1800-tallet var det slet ikke usæd
vanligt at tage souvenirs med hjem 
fra besøg på en slagmark. For det me
ste er det omarbejdede fund, vi har 
med at gøre. Hvad ved man konkret 
om selve slagets gang?

Regulære arkæologiske fundsteder 
som bopladser, grave og lignende lig
ger gemt in situ under muldlag eller 
under skovbunden. Sammen med de 
forskellige jordlag bliver det således 
muligt at fortolke fundstedet. Især fra 
bopladser kender man den slags 
fundlag. Er disse ødelagt af pløjning 
eller andre jordarbejder, findes der in
gen samlede fund, men blot enkelt
fund, der dog stadig kan danne 
grundlag for en tolkning. På en slag
mark er situationen en ganske anden. 
Hvis man ser bort fra rester af skan
ser, løbegrave og lignende, har begi

Afskudte rundkugler, 
øverste række med aftryk fra ladestok, 

nederste række med papiraftryk. 

venhederne fundet sted inden for 
ganske kort tid over et stort område 
med skiftende centrum. Store mæng
der af genstande er på den måde ble
vet fordelt ud over området. Men her 
kender man som regel den præcise 
dato for hændelsen, og derfor kan 
alle fund dateres på trods af, at der 
mangler et uforstyrret fundlag. Især 
de sidste 400 års brug af skydevåben 
har betydet, at slagene efterlader et 
utal af fund på slagmarkerne. Selvom 
man har brugt landbrugsmaskiner i 
et område, er det stadig muligt at fin
de genstande fra slagmarker på deres 
oprindelige sted.

Før man begynder at tolke på fun
denes fordeling, skal man dog først 
finde ud af hvilken slags ammuni
tion, man har med at gøre, og hvilke 
parter, der brugte hvilke typer. De 
slesvig-holstenske kampe fandt sted i 
midten af 1800-tallet, en tid, hvor 
der skete et våbenteknisk skifte. Man 
havde på dette tidspunkt allerede 
indført forladere og spidsprojektiler 
efter Thouvenins system. Så ved si-
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den af de runde kugler, man havde 
brugt i militært øjemed i lang tid, er 
det fra denne tid også muligt at skel
ne mellem flere typer projektiler. Om 
de danske projektiler findes der mas
ser af litteratur, så her er en nøjagtig 
bestemmelse mulig.

For slesvig-holstenernes vedkom
mende findes der derimod kun hen
visninger til rundkuglerne, fordi man 
ved, at de brugte preussiske våben og 
ammunition. Man ved ikke, hvordan 
ammunitionen til de nyanskaffede 
våben har set ud. Det var derfor nød
vendigt først at undersøge, om de 
spidsprojektiler, der blev fundet ved 
den første rekognoscering af slagmar
ken ved Isted, kunne være brugt af 
den slesvig-holstenske hær. Det lyk
kedes med hjælp fra Peter Meihs, 
Neumünster, der er våbensamler og 
bøssemager. Ved en sammenligning 
med hans originalvåben var det mu
ligt at henføre specielle typer ammu
nition til den slesvig-holstenske hær.

Det var også muligt at få lavet af
tryk af både tapper og løbsprofiler fra 
andre af hans originale våben, hvis 
stempler og fremstillingsår sandsyn
liggør, at de har været brugt i slaget.

Resultater og fortolkning
De sidste ti år har der fundet under
søgelser sted på flere områder af slag
marken ved Isted. Det er foregået i 
tæt samarbejde mellem amatører og 
Archäologisches Landesamt Schles
wig-Holstein. Delområdet, der her er 
tale om, består af tre felter i forlæn
gelse af hinanden, der i alt måler 130 
x 170 m. Her skal efter sigende have 
fundet et massivt angreb sted fra den 
danske hær den 25. juli 1850, et an
greb, der blev mødt med indædt 
modstand af slesvig-holstenerne.

De skriftlige kilder beretter ikke no
get om, hvor denne træfning præcist 
fandt sted. For at få klarlagt dette blev 
de tre undersøgelsesområder gået ef
ter med metaldetektor. Efter hver 
detektorundersøgelse blev fundene 
indmålt med en GPS.

Der blev bl.a. fundet en del enkle 
stykker blik, rester af kanontændsat- 
ser, som er meget vigtige i slagmarks
arkæologi, fordi de indikerer kano
nernes placering. Derimod er ubrugte 
projektiler eller af skudte perkussions- 
fænghætter markeringer af, hvor en 
enkelt soldat har stået. Afskudte 
spidsprojektiler kan identificeres via 
våbentypens tapaftryk eller via riffel-
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Et slesvig-holstensk spidsprojektil. 
Til venstre et ubrugt eksemplar, til 
højre et afskudt projektil fra en 
Suhlsk tapriffel. Mål angivet i mm.
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gangens profil. De kan således hen
føres til de forskellige dele af hærene. 
Rundkugler er mere komplicerede at 
stedfæste. Det har vist sig at være en 
god hjælp at veje dem for derefter at 
henføre dem til et bestemt våben og 
dermed til en af de kæmpende parter. 
Desværre kommer der ikke altid de 
bedste resultater ud af det, idet noget 
af materialet på kuglen kan være for
svundet f.eks. ved korrosion, eller 
hvis projektilet har ramt noget hårdt. 
For at kunne identificere rundkugler 
afskudt af militæret er det derfor vig
tigt at kende den pågældende perio
des militære reglementer, eksempel
vis for den slesvig-holstenske hær. 
Reglementet krævede, at et forlader
gevær skulle lades på en bestemt 
måde for at sikre, at kuglen sad fast. 
Der skulle stødes kraftigt tre gange 
med ladestokken på kuglen i ge
værløbet. Da kuglerne blev ladet med 
patronpapiret siddende på, er det tit 
muligt at se aftrykket af dette papir i 
det bløde bly på grund af de tre hår
de slag med ladestokken. På den 
måde kan kugler identificeres som 
anvendt til militær brug.

Når de fundne genstande er GPS- 
indmålt på et digitalt kort, kan fund
koncentrationerne tydeligt ses.

I alt blev der fundet 200 genstande, 
som kan knyttes til slaget inden for 
det 130 x 170 m store undersøgelses
område. Hvis man kun betragter de 
ubrugte slesvig-holstenske spidspro
jektiler, rundkugler og fænghætter, så 
fordeler de sig langs en smal stribe 
jord i en ret vinkel til det gamle vej
tracé.

Fundmaterialet viser, at det var her, 
en af de slesvig-holstenske kamplin
jer befandt sig den 25. juli 1850. Den 
må have bestået af mindst to forskel

lige delinger, som brugte forskellig 
ammunition. De ubrugte runde pro
jektiler ligger alle på linjens første 
fjerdedel, set fra det gamle vejtracé. 
De hører til et infanteriregiment. På 
resten af området blev der kun fundet 
spidsprojektiler og desuden en ørne
vinge fra et huebeslag, der har tilhørt 
et medlem af det slesvig-holstenske 
jægerkorps. Selve fundkoncentratio
nen på området viser kampens inten
sitet og er med til at bekræfte de hi
storiske kilder.

Grunden til, at der findes langt fle
re af de ubrugte slesvig-holstenske 
spidsprojektiler end runde projekti
ler, kan forklares med den forskellige 
måde, man opbevarede ammunitio
nen. Mens rundkuglerne var indpak
ket i papir, havde de slesvig-holsten
ske soldater formodentlig spidspro
jektilerne liggende løse i deres pa
trontasker sammen med krudtet. I 
selve kampsituationen har soldaterne 
ikke kunnet stå og lade så afslappede 
som på skydebanen. Det forklarer 
nok, hvorfor de simpelthen har tabt 
spidsprojektilerne. Der er næsten 
aldrig fundet papiraftryk på de sles
vig-holstenske spidsprojektiler, og 
det taler for en løs opbevaring i deres 
tasker.

De afskudte danske spidsprojektiler 
og alle runde projektiler bærer deri
mod næsten altid aftryk af papir. I 
modsætning til de slesvig-holstenske 
spidsprojektiler findes de danske me
get sjældent ubrugte.

Resultat
Fundene fra slaget ved Isted er med 
til at gøre de dramatiske hændelser 
ved Isted den 24. og 25. juli 1850 le
vende. Selvom området har været in
tensivt udnyttet af landbruget, og der
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Isted, fordeling af afskudt og ubrugt ammunition fra begge hære, samt fordelingen 
af slesvig-holstenske fœnghœtter. A) Nyt vej tracé. B) gammelt vejtracé.

også har været ulovlig og udokumen- 
teret detektoraktivitet på stedet, har 
det været muligt at påvise direkte 
kampspor 150 år efter hændelserne. 
Flere undersøgelser på stedet vil kun
ne bidrage til at få et samlet arkæolo
gisk overblik over slaget ved Isted. 
Det er vigtigt, idet de skriftlige kilder 
på nogle områder ikke er fuldstændi
ge og indimellem ligefrem modsiger 
hinanden. ■
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Prostitutionen i havnebyen
Flensborg 1871-1920 Af Stefanie Robi Matzen

Myndighederne har altid haft svært 
ved at håndtere prostitution. På den 
ene side den moralske og sociale for
dømmelse. På den anden side ønsket 
om at begrænse prostitutionens sociale 
og sundhedsmæssige konsekvenser. 
Overinspektør Stefanie Robi Matzen, 
Museum Sønderjylland, har i forbindelse 
med et forskningsprojekt set nærmere 
på prostitutionen i Flensborg.

Myten?

Iden folkelige forestilling om sø
manden og hans væsen spiller hans 
opførsel på land en stor rolle. Ifølge 

myten om det vilde og farlige sø
mandsliv nyder han, efter flere måne
ders hårdt arbejde om bord på 
(sejl)skibet sammen med resten af be
sætningen, det søde liv i en fremmed 
og eksotisk havneby som Rio eller 
Shanghai langt væk fra familien og 
hjemmet. Her bruger sømanden sin 
hyre på alkohol og letlevende kvin
der og slapper af efter strabadserne på 
de syv have. Til denne stereotype fo
restilling om sømandens behov for 
adspredelse og afslapning hører i høj 
grad også sømandens kærlighedsliv 
og seksuelle behovstilfredsstillelse i 
de fremmede havne. Derigennem 
skabes billedet af en tæt relation mel
lem sømanden og prostitutionen i 
havnebyerne, hvilket er kendt fra di
verse sømandsviser og litterære be
skrivelser af sømandslivet, et billede, 
der stadig lever i bedste velgående 
bl.a. i reklamer eller til fastelavn.

Denne symbiose mellem sømanden 
med det store seksuelle behov, men 
kun lidt tid, og prostitutionsmiljøet 
opleves i mange havnebyer i et geo
grafisk naboskab mellem havnen og 
bordelgaderne. Disse gader findes tit 
direkte ved eller i hvert fald meget tæt 
ved havnen, så sømanden ikke skulle 
bruge mere tid end absolut nødven
digt på at søge efter de relevante ste
der. Et meget kendt eksempel på dette 
fænomen er samlingen af bordeller i 
Reberbanen i Hamborg i byens forlys
telses- og bordelkvarter St. Pauli, som 
ligger tæt ved havnen. Gennem Hans 
Albers sange og diverse film har også 
de, som aldrig selv har besøgt stedet - 
sømænd eller ej - en klar forestilling 
om, hvad der venter dem.

I Flensborg havde man også en 
gade, der var lige så kendt som Ham
borgs Reberbanen, nemlig Oluf-Sam- 
son-Gang. Denne gade er i dag en lil
le hyggelig smøge med stokroser for
an de gamle huse, som fører fra hav
nen til den nordlige del af gågaden. 
Det er i dag obligatorisk at besøge 
denne pittoreske gade ved byvan
dringer for både lokale og turister, og 
man fortæller det interesserede publi
kum om det udsvævende liv, som før
tes i denne gade i gamle dage. Jeg vil 
i denne artikel undersøge sandheden 
bag denne historie og fortælle lidt om 
prostitutionsmiljøet i havnebyen 
Flensborg omkring 1900. Der vil bli
ve lagt særlig vægt på spørgsmålet 
om, hvilken rolle søfarten og søfolke
ne spillede. Kan man konstatere en
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særlig sammenhæng mellem hav
nens folk og prostitutionen i Flens
borg, som vi kender det fra den fol
kelige forestilling om sømanden?

Den reglementerede prostitution 
Undersøgelsestidsrummet starter i 
1871, hvor byen Flensborg blev en 
del af det nydannede Tyske Kejserri
ge, og ender i 1920 med Genforenin
gen. Fra dette tidsrum findes et for
holdsvis godt dokumentationsmate
riale for prostitutionen, som ellers 
har tradition for at foregå skjult og 
derfor tit er svær at belyse og under
søge. Forklaringen på det gode kilde
materiale er, at prostitutionen i disse 
år ikke var forbudt, men kun regle
menteret. Prostitution blev grund
læggende misbilliget, men samtidig 
anset som et nødvendigt onde i sam
fundet. Man forsøgte i stedet ud fra 
moralske og sundhedsmæssige over
vejelser at få forholdene omkring 
prostitutionen ordnet og stillede der
for prostitutionen under kontrol og 

opsyn. Derfor var udøvelsen af pro
stitution og benyttelse af prostituere
de ikke strafbart, men prostitution 
blev betragtet som 'sittenwidrig', og 
man forsøgte at begrænse tilgangen.

Et led i forsøget på at beskytte sam
fundet mod prostitutionen var, som 
det allerede kendes fra Middelalde
ren, at henvise de prostituerede og 
deres kunder til særlige gader eller by
dele og på den måde prøve at fjerne 
prostitutionen fra andre dele af byen. 
Ud over det moralske dilemma var 
det helt praktiske årsager, som førte 
til, at byens administration og politi 
for alvor tog fat om prostitutionen.

Indtil opdagelsen af penicillinen i 
1940'erne fandtes der ingen medicin
ske muligheder for at forhindre udbre
delsen af kønssygdomme som gonoré 
og syfilis, der var blevet et alvorligt 
problem. Et indtryk af, hvor alvorligt 
problemet var i begyndelsen af det 20. 
århundrede, får man fra en læge ved 
See-Berufsgenossenschaft. Ifølge ham 
var en tredjedel af de søfolk, som i

Flensborg havn med de mange fragtskibe omkring 1900.
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1908 af helbredsmæssige årsager ikke 
kunne påmønstre et skib, blevet smit
tet med en kønssygdom. For Hamborg 
viser tallene, at ca. 75% af de officielt 
registrerede prostituerede fra samme 
tid havde kønssygdomme. På grund af 
manglende medicinsk viden var chan
cerne for, at de smittede blev raske 
igen, minimale.

Myndighederne prøvede at ind
skrænke spredningen ved at kontrolle
re de prostitueredes sundhed med jæv
ne mellemrum. Denne kontrol af de 
prostitueredes liv førte til en række for
ordninger, vejledninger og lægeproto
koller, som danner et godt kildemate
riale. På grund af myndighedernes sta
dige kontrol kaldes de prostituerede i 
kilderne tit for 'Kontrollmädchen', 
dvs. de kvinder eller 'piger', som var 
under regelmæssig politikontrol.

Alligevel er det vigtigt at gøre sig 
klart, at selvom prostitutionen i den
ne tidsperiode er forholdsvis veldo
kumenteret, og vi derigennem får et 
indblik i nogle prostitueredes liv, de
res bopæl og livsvilkår, så er det alli
gevel umuligt at få et samlet billede 
af prostitutionen i Flensborg. En stor 
del af prostitutionen - at tilbyde en 
seksuel ydelse mod betaling - foregik 
i det skjulte uden for myndigheder
nes kontrol. Denne del af prostitutio
nen vil ikke dukke op i f.eks. læge
protokollerne. Til gengæld indehol
der det eksisterende kildemateriale, 
foruden en række forordninger, poli
ti- og lægeprotokoller, også en række 
skrivelser fra naboer, som klager over 
larm eller 'umoralsk' opførsel i nabo
huset eller på gaden. Selv om man 
ikke kan sige, at der i alle tilfælde er 
tale om hemmelig prostitution, så gi
ver det dog et godt vink om, at der 
var huller i kontrollen.

Havnebyen Flensborg 
omkring 1900
I mange årtier hørte Flensborg til de 
vigtigste havnebyer i den danske 
helstat. Omkring 1800 havde hver 
tredje af byens indbyggere et arbejde 
med relation til søfarten, enten di
rekte som f.eks. kaptajn eller mere in
direkte som f.eks. de håndværkere, 
der leverede tønder til varetranspor
ten til søs. Flensborgskibene sejlede 
bl.a. til Grønland og Vestindien, og 
en stor del af byen levede af søfarten. 
Dette kunne også ses i bybilledet. 
Dengang blev gaderne tæt ved Flens
borgs havn, eksempelvis Norder
straße, Norderfischerstraße, Herren
stall og Oluf-Samson-Gang, domine
ret af søfartsrelaterede befolknings
grupper. Også området omkring St. 
Jürgen, som dengang befandt sig 
uden for byen, var beboet af mange 
søfolk. I løbet af 1800-tallet ændrede 
situationen sig, søfarten fra Flensborg 
fik konkurrence fra både jernbanen, 
Kielerkanalen (åbnet i 1895) og Ham
borg, som havde udviklet sig til en 
altdominerende havneby. I slutnin
gen af det 19. århundrede fandtes der 
ikke længere egentlige søfartskvarte
rer i Flensborg. Allerede i 1830'erne 
gik byens transatlantiske handel til
bage, og det var skibe fra Hamborg el
ler Nordamerika, som tog over. I ste
det for byens transatlantiske søfart lå 
hovedvægten nu på kystfarten/små- 
skibsfarten, passagerfarten og linje
sejladsen i Østersøen. Ifølge havne
administrationen stammede de fleste 
skibe, som anløb Flensborg havn i 
slutningen af det 19. århundrede, fra 
enten tyske eller danske havne. En 
stor del af dem kom fra nabobyer 
som f.eks. Sønderborg. Det tredje
største antal skibe kom fra Sverige, og
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deres varer, såsom tegl, træ og kul fra 
England, var ikke særligt spektaku
lære, i hvert fald ikke i forhold til de 
eksotiske produkter som rom eller 
sukker fra de Dansk-Vestindiske Øer, 
som tidligere udgjorde en ikke uvæ
sentlig del af lasten. Dog lå der ti 
større rederier i Flensborg med over 
80 skibe, mest dampskibe, og byen 
var derved landets næststørste rederi
by efter Hamborg og Bremen.

Generelt udviklede byen sig i løbet 
af 1800-tallet fra en typisk havneby 
til en industri- og handelsby, og i 
1908 arbejdede over 40% af byens be
folkning på over 50.000 personer i in
dustrien. Byens fortsatte maritime 
præg blev, ud over de maritime er
hverv, repræsenteret af Flensburger 
Schiffbau Gesellschaft (værftet) med 
ca. 2.000 medarbejdere i 1900. End
videre voksede antallet af udstatione
rede marinesoldater i Flensborg ved 
flytningen af marineskolen fra Kiel til 
Flensborg (Mürwik) i 1910.

Prostitutionsmiljøet i Flensborg
Som følge af den officielle kontrolpo
litik over for prostitutionen holdt 
man i Flensborg opsyn med de kvin
der, som udøvede dette erhverv. Efter 
man havde spurgt andre byer, hvor
dan de håndterede problemet, fast
satte bystyret i Flensborg bestemte 
regler, som de prostituerede skulle 
overholde, hvis de ville fortsætte med 
deres arbejde.

På grund af de gennemførte kon
troller kender vi antallet af byens of
ficielt registrerede prostituerede. Der 
fandtes i 1902 ifølge de officielle kil
der 29 prostituerede i Flensborg, hvil
ket virker som et lille antal i forhold 
til byens daværende størrelse på ca. 
50.000 indbyggere. I 1897 havde 23 

kvinder underskrevet de nye regler 
for de prostituerede kvinder i byen. I 
årene 1893-1914 fandtes der hvert år 
i gennemsnit 24 kvinder i 20- til 40- 
års alderen, som officielt levede af 
prostitution.

Som nævnt skal det tages i betragt
ning, at disse tal kun tæller de officielt 
registrerede prostituerede i bordeller
ne og ikke dem, som i det skjulte pro
stituerede sig i visse værtshuse eller i 
deres hjem. Noget tyder dog på, at 
den skjulte prostitution tog til i krise
tider som f.eks. under Første Verdens
krig. I hvert fald er der fra disse år be
varet flere henvendelser til politiet fra 
naboer, som klagede over umoralske 
begivenheder i nabohusene.

Centrum for prostitutionen lå i 
Flensborg som nævnt traditionelt i 
nærheden af havnen, f.eks. i Kleine 
Fischerstraße, en smal gade mellem 
Norderfischerstraße og Schiffbrücke. 
I umiddelbar nærhed fandtes to 
værtshuse, som især frekventeredes af 
søfolk. Et tegn på områdets populari
tet er det faktum, at langt de fleste af 
de 29 nævnte prostituerede i 1902 
boede i Schiffbrücke direkte ved hav
nen, mens de andre seks formodent
lig boede i bordellet på Kastanienweg 
i mere borgerlige omgivelser. Bordel
let på Kastanienweg, i nærheden af 
Friesische Straße, er en indikation på, 
at prostitutionsmiljøet i slutningen 
af det 19. århundrede langsomt be
vægede sig væk fra havnekvarteret og 
hen til bydele, som enten var præget 
af borgerskabet eller byens arbejder
befolkning. Et eksempel på denne 
udvikling er oprettelsen i 1908 af et 
bordel i Gartenstraße 11 i nærheden 
af Duborger Straße, et arbejderkvarter 
tæt ved byens værft.

Det kan dermed konstateres, at pro-
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Grundplan over bordellet i Gartenstraße med fem værelser til udlejning, salon 
og spiseværelse.
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stitutionen i begyndelsen af 1900-tal- 
let ikke længere var koncentreret ved 
havneområdet, men at bordellerne i 
stedet skulle findes i de nye bydele 
nord og vest for den indre by. Årsa
gen til blomstringen af prostitutio
nen var ikke længere havnetrafikken, 
men i stedet de nye industrier samt 
Flensborgs udvikling til marine- og 
militærby.

Det lader til, at det var de prostitue
rede fra Kleine Fischerstraße, som flyt
tede til det nye bordel i Gartenstraße.

Selv om prostitutionen efterhån
den bevægede sig væk fra havnen og 
spredtes over hele byen, fandtes der 
stadigvæk prostitution i nærheden af 
havnen. Dette indtryk bekræftes bl.a. 
gennem et brev fra 1903, hvor nabo
erne fra Norderfischerstraße 16 klage
de over larm, alkohol og opførsel i 
nabohuset nr. 15. Herefter undersøg
te politiet forholdene i hus nr. 15 og 
opfordrede de involverede kvinder til 
at forlade byen.

De prostitueredes livsvilkår
Ud over at de prostituerede kun måt
te bo bestemte steder i byen og udøve 
deres erhverv i officielle og kontrolle
rede bordeller, gjaldt der også en ræk
ke andre regler for dem. I reglerne fra 
1897 for prostituerede i Flensborg 
findes et forbud mod at opholde sig 
udenfor om aftenen og mod at gøre 
mændene opmærksomme på sig, 
hvilket kan være svært, når man net
op lever af at gøre mænd opmærk
somme på sig.

Derudover skulle disse kvinder for
pligte sig til at blive kontrolleret af en 
læge hver 14. dag og føre et hæfte 
over deres sundhedstilstand. Hvis en 
kvinde ved en af disse undersøgelser 
viste sig at være smittet med en køns
sygdom, blev hun indlagt på sygehu
set og behandlet. Bortset fra, at det 
var vanskeligt at helbrede kønssyg
domme på dette tidspunkt, betød 
dette også, at hun ikke kunne tjene 
penge i en længere periode. Desuden 
havde flere kvinder børn, som de
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skulle tage sig af. Af disse grunde 
prøvede mange kvinder at skjule de
res sygdom, hvilket betød, at de en
ten udøvede deres erhverv i det skjul
te eller simpelthen forlod byen for at 
finde et nyt bordel i en anden by.

Men hvem var de kvinder, som 
skulle opfylde disse krav og regler? 
Kun i enkelte tilfælde ved vi noget 
om deres tidligere erhverv. Af de 17 
kvinder, som i 1914 blev pågrebet af 
sædelighedspolitiet, var seks tjeneste
piger, fire hustruer, en enke og fire 
med andre erhverv som f.eks. syerske. 
Generelt kan man se, at der var en 
stor mobilitet blandt de prostituere
de. De fleste kom fra andre byer eller 
fra landet og forlod Flensborg igen ef
ter nogle få år. Dette betød, at politi

kontrollen blev vanskeliggjort. Der
for blev det i 1903 bestemt, at de al
lerede kendte 'Kontrollmädchen' 
skulle melde sig hos sædelighedspoli
tiet, når de forlod byen eller ved de
res tilbagekomst til Flensborg. På 
grund af disse kvinders mobilitet er 
det vanskeligt at følge en enkelt kvin
des liv gennem flere år. Vi mangler 
derfor tit biografiske oplysninger om 
f.eks. deres alder, herkomst eller fa
milieforhold. Dette er bl.a. tilfældet 
med Anna Pedersen, som i 1890 blev 
født i nærheden af Aabenraa og sene
re arbejdede som prostitueret i Kiel. I 
1917 oplyste hun i Flensborg, at hun 
nu i en alder af 27 år ville holde op 
med dette erhverv. Hendes liv inde
bar faktisk i de få gange, man har

Flensborg værft med sine ca. 2.000 arbejdere bidrog formentlig til, at byens 
prostitution omkring 1900 bl.a. flyttede mod Gartenstraße i nærheden af byens 
arbejderkvarter.
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Et blik ind i den lille 
gyde, die Kleine Fischer

straße, der var et af 
omdrejningspunkterne for 

byens prostitution.
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kunnet følge en kvinde over et læn
gere tidsrum, to typiske aspekter af en 
prostituerets liv. For det første en vis 
mobilitet og for det andet, at hun i en 
alder omkring de 40 år holdt op med 
prostitution. Ikke så få kvinder endte 
med at blive gift, mens enkelte fort
satte med at prostituere sig.

Da de fleste kilder om de prostitue
rede enten er skrevet af læger, politi
folk, præster eller naboer, er det tit 
vanskeligt at få et indtryk af deres liv, 
som de selv oplevede det.

Sådan et dokument foreligger dog i 
et brev fra 1916, skrevet af to 'Kon
trollmädchen'. Brevet er adresseret til 
Flensborgs overborgmester Dr. Tod- 
sen, og kvinderne klagede helt kon
kret over forholdene i værtshuset 
'Löwenautomat'. Dette værtshus var 

kendt som et sted, hvor prostituerede 
og deres kunder færdedes - især efter 
at myndighederne havde afskaffet 
bordellerne ved starten af Første Ver
denskrig. Konkret klagede de to kvin
der over værten Hansen, som tvang 
de prostituerede til at drikke sammen 
med hans gæster, hvilket var en god 
forretning for ham. Efterfølgende var 
værtshusgæsterne og de prostituere
des potentielle kunder dog så fulde, 
at de prostituerede ikke selv fik lejlig
hed til at tjene penge, hvilket de syn
tes var uretfærdigt. I samme brev kla
gede de også over, at de i forvejen 
havde store omkostninger, bl.a. fordi 
de selv skulle betale for deres lægebe
søg. Denne lille historie viser for det 
første, at de prostituerede betragtede 
deres erhverv som vigtigt. For det an-



176 Sønderjysk Månedsskrift 5 • 2010

det, at de forlangte ordentlige ram
mer for deres arbejde og en ordentlig 
behandling. Det viser dog også, hvil
ke konsekvenser myndighedernes be
slutning om at lukke bordellerne un
der Første Verdenskrig kunne have.

Forholdene under Første 
Verdenskrig
Under Første Verdenskrig blev prosti
tutionen forbudt og de officielle bor
deller, blandt dem det forholdsvis 
nye i Gartenstraße, lukket. Prostitution 
foregik i disse år mest i det skjulte og 
spredt over hele byen. Dog kunne de 
prostituerede stadig findes i Oluf- 
Samson-Gang samt enkelte værtshu
se i Schiffbrücke, Schlossstraße og 
Norderstraße. Myndighederne for
søgte gennem dette forbud at gemme 
prostitutionen for enheder fra hæren 
og marinen, som i denne tid kom til 
byen. Dette lykkedes dog ikke; ikke 

bare fandt både soldater, marinefolk 
og andre hurtigt ud af, hvor prostitu
tionen foregik i byen. Myndigheder
ne havde også gennem forbuddet mi
stet kontrollen med prostitutionen. 
Flere og flere indbyggere klagede over 
larm og umoralsk opførsel i deres na
bohuse og opfordrede myndigheder
ne til at skride ind. Man prøvede der
for i august 1915 gennem 'Sittenpo
lizeilichen Vorschriften' at genvinde 
kontrollen med prostitutionen ved at 
indskrænke de prostitueredes liv gen
nem en række nye regler. De måtte 
ikke opholde sig på bestemte pladser 
i byen, de måtte ikke bo i Oluf-Sam- 
son-Gang, og de måtte ikke betræde 
værtshusene 'Löwenautomat', 'Hol
steinisches Haus' og 'Goldener An
ker'. Endvidere var ophold uden for 
deres lejlighed efter kl. 18 forbudt, 
hvilket betød en ikke så lille ind
skrænkning af deres dagligdag. At si-

Den røde lygte er tændt i Oluf-Samson-Gang 12.
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tuationen under Første Verdenskrig 
ikke var helt entydigt kan bl.a. ses 
ved, at brevet fra de to prostituerede 
det følgende år, med klager over vær
ten Hansen, omtaler et af de værts
huse, hvor de prostituerede ifølge de 
nye forordninger slet ikke måtte op
holde sig.

Sømanden og prostitutionen - 
myte eller realitet?
De prostitueredes kunder dukker kun 
sjældent op i kildematerialet, hvilket 
gør det vanskeligt at bedømme, om 
søfolkene spillede en særlig stor rolle 
i forbindelse med prostitutionen i 
Flensborg. Generelt omtales kunden 
forholdsvis sjældent på trods af, at 
han spillede en central rolle i den æl
dre forskning. Som den moderne 
forskning i dag viser, antyder de oven
for undersøgte kilder, at kunderne 
også dengang kom fra alle sociale lag. 
Der nævnes både familiefædre, arbej
dere og søfolk, dog mangler vi i de fle
ste tilfælde informationer om kunde
kredsen. Når kunderne endelig næv
nes, sker det tit i årene under Første 
Verdenskrig, hvor flere naboer klager 
over soldaternes opførsel i gaderne 
sammen med fremmede kvinder. Tit 
får man det indtryk, at Flensborgs 
indbyggere lagde særlig vægt på, at 
der var tale om soldater, som efter de
res mening skulle være optaget af no
get andet, nemlig kampen for fædre
landet. Den enkelte kunde møder 
man oftest i medicinske rapporter, ef
ter han er blevet smittet med den ene 
eller den anden kønssygdom, men 
også her får man sjældent mere at 
vide end selve navnet. De få gange, 
hvor de prostitueredes kunder næv
nes, er der sjældent tale om søfolk.

Her skal det tages i betragtning, at 

de fleste søfolk, som omkring 1900 
sejlede til Flensborg, ikke kom fra 
fjerne havne, men ganske ofte fra na
bobyerne.

Som vi har set, spillede søfolk gene
relt ikke en fremtrædende rolle 
blandt de prostitueredes kunder. Det
te ændredes imidlertid med an
læggelsen af marinestationen i Flens
borg Mürwik (1910) og med det store 
antal søfolk, der i den forbindelse 
kom til byen. Som følge heraf omta
les søfolk hyppigere i kilderne, lige
som offentlighedens iagttagelse af 
marinestationens folk spillede en 
større rolle. Allerede i 1911 blev der i 
et brev klaget til Flensborgs politi
myndigheder over, at forholdene på 
byens gader og i visse værtshuse var 
blevet mere og mere anstødelige som 
følge af tilstedeværelsen af marinesta
tionen i Mürwik. Som det fremgår af 
forskellige dokumenter, spillede ma
rinen en væsentlig rolle, og marine
soldaterne hørte til blandt den kreds 
af de prostitueredes kunder, som op
træder i kilderne. Fra Aabenraa ved 
vi, at skibslægen om bord på det kej
serlige skoleskib Nixe i 1897, efter ski
bets besøg i byen, havde travlt med at 
angive flere tilfælde af besætnings
medlemmer, som under deres land
gang havde pådraget sig forskellige 
kønssygdomme. Oplysningen er dog 
ikke uden kildemæssige problemer. 
De fleste af de involverede mænd 
nægtede nemlig, at de havde besøgt 
en prostitueret.

Et andet tegn på sammenhæng 
mellem sømænd og prostitution kan 
være beliggenheden af prostitutions
miljøerne. Det kan konstateres, at 
prostitutionskvarteret i starten af det 
undersøgte tidsrum befandt sig i 
umiddelbar nærhed af havnen. Det
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samme kan i øvrigt konstateres for 
både Sønderborg og Aabenraa. Det 
faktum, at bordellerne i Flensborg 
fandtes lige ved siden af værtshuse, 
som tit blev besøgt af søfolk, kunne 
tyde på, at der fandtes en sammen
hæng mellem søfolk og prostitution. 
Det indebærer dog hverken, at prosti
tutionen udelukkende foregik på de 
nævnte steder i havneområdet, eller 
at det udelukkende var søfolk, som 
opsøgte disse steder. ■
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00025, 4 bind (1893-1994). Deri bl.a.: 
Polizeiliche Vorschriften für die der Sit
tenpolizei-Kontrolle unterstellten Frauen
zimmer og diverse naboklager.
Fürsorge für sittlich gefährdete Frauen und 
Mädchen, 1916-1937, Signatur: VB 341.
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En skolelærers liv i midten af det 
nittende århundrede Af Britta Bargfeldt

"Jeg har kun været en simpel landsby
skolelærer", skriver Hans Møller Jessen 
(1811-1892) i sine erindringer. Men 
han var mere end far til den senere så 
berømte redaktør på Flensborg Avis, 
Jens Jessen. Britta Bargfeldt, Tønder, 
tegner et portræt af landsbylæreren 
med de fine iagttagelser.

Hans Møller Jessen, søn af degn 
Jess Jensen, blev født i Toftlund i 
1811. Som pensionist skrev han i 

1882 sine erindringer i håb om, at de 
ville blive til glæde for børn og bør
nebørn. Også andre end familien kan 
have fornøjelse af at studere de tre 
tætskrevne bind, der i dag befinder 
sig på lokalhistorisk arkiv i Tønder.

"Jeg har kun været en simpel lands
byskolelærer, der vel har røgtet sit 
kald efter bedste evne med flid og 
troskab, men uden nogen særegen 
talent og dygtighed". Hvor vidt 
denne bedømmelse er korrekt, er 
det umuligt at vurdere i dag. Ét 
er imidlertid sikkert, Hans Møl
ler Jessen var en god iagttager og

fortæller. Det er nærliggende at fore
stille sig, at sønnen, redaktør Jens Jes
sen, Flensborg Avis, arvede disse 
egenskaber fra sin far.

Seminarietiden
Da Hans Møller Jessen efter konfir
mationen skulle vælge livsbane, gik 
han i sin fars fodspor. "Ikke ligefrem 
af lyst til skolegerningen, men fordi 
jeg havde lyst til boglig syssel". Fade
ren var i sin tid uddannet i Tønder, 
men den unge Jessen valgte at tage til

Hans Møller Jessen (1811-1892) 
havde tilsyneladende et godt ry som 
lærer. I alt fald kunne en elev senere 

give ham følgende skudsmål: Vor 
gamle lærer var agtet, æret og elsket, 

og jeg græd hede tårer den dag, der blev 
taget afsked med ham og skolen.

Foto: A. Svensson: Redaktør J. Jessen.
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Vesterborg Seminarium på Lolland af 
to årsager: Tilstrømningen til Tønder 
Seminarium var så stor, at der blev 
krævet gode forkundskaber og fuld
stændig færdighed i det tyske sprog. 
Vesterborg Seminarium havde god 
søgning af unge mænd fra Nordsles
vig.

Seminariet var grundlagt i 1801 af 
grev Chr. D. Reventlow i samarbejde 
med præst, senere biskop over Lol
land-Falster Stift, P.O. Boisen. Uddan
nelsen på dette præstegårdsseminari
um tog sigte på undervisningen i en 
simpel landsbyskole.

I eftersommeren 1829 drog Jessen 
af sted med hestevogn til Flensborg 
og herfra med skib til Nakskov med
bringende en kiste med tøj og bøger 
plus et gammelt klaver. Seminarister
ne var fordelt på to årgange. Det kun
ne ses på elevsammensætningen, at 
biskop Boisen stammede fra Emmer- 
lev; ud af 36 elever var de 14 fra Sles
vig, og Jessen kom til at dele logi med 
en lodsenkesøn fra Flensborg. Under
visningen fandt sted i bispegården, 
og Boisen tog aktivt del heri, som "en 
god pædagog og en dejlig lærer", især 
i fagene undervisningskunst og kate- 
kisation. Hans forhold til seminari
sterne var fortroligt, som var de hans 
børn; han tiltalte dem altid med du 
og lagde vægt på, at de ikke skulle 
ringeagte deres sønderjyske folke
sprog. Jessen tilstår, at det danske 
skriftsprog faldt ham vanskeligt i be
gyndelsen.

Til den afsluttende eksamen i som
meren 1831 skrev han om, "hvad vi 
have at iagttage ved vore fornøjel
ser", foretog en katekisation over 
Guds godhed samt tegnede et land
kort over Frankrig. Herefter stod det 
ham frit for at søge embede. I studie

tiden havde han haft et godt øje til 
en lokal fiskerdatter, men afstod fra 
at tage logi hos hendes forældre af 
frygt for, at pigen ville knytte ham til 
Lolland for bestandig. Han ville tilba
ge til sin hjemstavn, så da der blev en 
stilling ledig som andenlærer i Tog
hale, søgte og fik han den med til
trædelse i august 1831.

Andenlærer i Toghale
Toghale er beliggende nord for Mø
geltønder. Skolebygningen, med to 
klasseværelser, var opført to år tidli
gere som afløser for et skolehus, hvor 
ikke alle børn kunne få en siddeplads, 
hvis de mødte op på én gang. Første
lærer Peter Lassen var i 1808 kaldet til 
lærer i Toghale af grevskabet Schacken- 
borg. Han havde ingen seminarieud
dannelse og skulle derfor for egen 
regning ansætte en andenlærer til at 
undervise de større børn. Jessens løn 
var fastsat til 30 daler courant årligt.

Distriktet havde 60 skolepligtige 
børn, men den dag, Jessen tiltrådte, 
var der kun mødt seks op. Først hen 
mod Mortensdag havde alle vist sig.

"Den øverste bænk og nogle af an
den bænk af pigerne var ret dygtige 
og tre til fire af drengene ligeledes, 
men med de øvrige stod det sig må
deligt. Mange kunne knapt læse i det 
mindste ikke med færdighed og for
stand, de skrev med en dårlig hånd 
og aldeles uortografisk; og regningen 
særdeles hovedregningen var ussel. 
De øverste piger, som mest var fra 
Bønderby, besøgte skolen ordentlig 
og stadig om vinteren, men de andre 
piger kniplede og besøgte i reglen 
kun skolen seks dage om måneden, 
hvortil de var forpligtede. Med dren
gene var det ikke stort bedre. De kom 
i reglen ikke i skole før midt eller i
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slutningen af november og forlod 
den igen inden april".

Det kan ikke undre, at den uerfarne 
Jessen fandt det vanskeligt at under
vise under sådanne forhold. Med sine 
20 år var han ikke meget ældre end 
nogle af eleverne, og det kunne indi
mellem knibe med disciplinen. En 
enkelt dreng måtte bortvises fra sko
len i 5-6 uger op til konfirmationen. 
Med den ophørte skolepligten, og 
problemet var løst i dette tilfælde.

Der er ingen tvivl om, at Jessen sav
nede det kammeratlige samvær med 
jævnaldrende ligesindede. Den mid
aldrende førstelærer fandt han "no

get enfoldig". Heldigvis var der en 
ung datter i huset, og efterhånden 
blev han inviteret til en del selskaber 
på egnen. "Det var ganske morsomt 
at komme i en stue, hvor der sad en 
rad af unge piger og kniplede, der 
hver gav sit til for at oplive under
holdningen, thi dengang kunne der 
endnu fortjenes noget ved kniplenet, 
hvorfor næsten alle piger fra deres 6te 
eller 7de år lærte denne beskæftigelse 
og vedblev dermed, til døden bort
kaldte dem".

Jessen havde også blik for knip
lingshåndværkets bagside. Da han 
skrev sine erindringer, konstaterede

Da Hans Møller Jessen kom til Toghale, var skolen meget lille, med en skolestue i 
den ene ende og lærerbolig i den anden. Der var mange børn i Toghale. 11858 
havde skolen således 67 børn i den øverste klasse og 46 børn i den nederste. Skole
stuen var så lille, at når alle børnene mødte op, måtte de skiftes til at sidde og stå. 
Skolen blev nedlagt i 1904. På billedet ses skolen fotograferet i 1919.
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han: "Det var skadelig for børnenes 
legemlige og åndelige udvikling og 
for de voksne pigers sundhed og ud
dannelse til anden huslig gerning. Jeg 
ved derfor ikke, om man skal beklage, 
at denne industrigren på grund af ar
bejdslønnens nedsættelse nu næsten 
er ophørt".

Enelærer i Genner
Efter at have giftet sig med første
lærerens datter begyndte Jessen at se 
sig om efter et mere givtigt embede. I 
1834 tiltrådte han som enelærer i 
Genner, "denne store by med det 
smukke skolehus omgivet af stakit og 
den skønne bakkefulde omegn". Em
bedets indtægter var: Fri bolig, 20 læs 
tørv, 5 tønder land, 21 skok hø, 3 
tønder rug, 3 tønder boghvede og 45 
rigsdaler courant i skoleløn. Den 
unge lærers udgifter siger lidt om 
købekraften. Af en nabo købte han

Allerede da Hans Møller Jessen for første gang 
kom til Toghale som lærer, giftede han sig 

med Anne Kjestine Lassen (1813-1839) på 
billedet, der var født og opvokset i Toghale. 
Ægteskabet blev kort. Hun døde i 1839 
og efterlod mand og to børn. 11846 
giftede Hans Møller Jessen sig med 
Anne Kjestine Jessen (1821-1898), født 
Bundesen. Hun var ud afen kendt og 
fremtrædende bondeslægt i Genner.

Foto: A. Svensson: Redaktør J. Jessen.

en ko, der skulle kælve til "majdag", 
for 10 1/2 rigsdaler. Hos en snedker i 
Øster Løgum bestilte det unge par et 
bord til 8 skilling plus 11/2 skilling i 
malerløn. Økonomien var stram det 
første år. En voldsom storm ødelagde 
kornhøsten, ét af familiens to får dø
de, men aftenskoleundervisning om 
vinteren indbragte ekstra 8-10 rigsda
ler.

Elevtallet androg 40-50 børn, der 
blev undervist i én blandet klasse, 
hvilket var en ny udfordring for Jes
sen. I det hele taget var der nok at 
tage fat på. Forgængeren, Matthie- 
sen, var uddannet i Kiel, "havde gode 
kundskaber, men var en dårlig sko
lemand, der havde en elendig meto
de, så at børnene kun lærte lidet". 
Undertiden havde eleverne måttet 
sidde alene, mens læreren passede ar
bejdet i marken. De var blevet sat til 
at regne på tavlen efter en tysk reg
nebog, som de ikke forstod. Skole
protokollen var blevet ført på tysk. 
Undervisningsmidlerne bestod af en 
sort tavle, nogle undervisningstabel
ler og landkort, nogle få bibelhistori
er og testamenter.
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Jessen faldt efterhånden godt til i 
Genner, men havde mange proble
mer i sit privatliv. Hustruen blev ramt 
af alvorlig sygdom, der endte med at 
koste hende livet. Samtidig måtte svi
gerfaderen hjemme i Toghale nød
tvungent gå på pension på grund af 
voksende utilfredshed i distriktet 
med de skiftende andenlærere. Disse 
ting i forening bevirkede, at Jessen i 
1841 vendte tilbage til Toghale skole.

Førstelærer i Toghale
Til grund for Jessens ansøgning om 
det ledige embede lå følgende over
vejelser: Det kunne forudses, at de 
slesvig-holstensk sindede embeds- 
mænd ved fremtidige stillingsbesæt
telser ville foretrække tysk uddanne
de seminarister. En ansættelse i Ribe 
Stift kunne måske være befordrende 
for en senere ansættelse i Jylland eller 
Tørning Len. Svigerfaderen ville få 
mulighed for at forblive i sin bolig, 
hvis svigersønnen overtog embedet. 
Lønmæssigt var der ikke tale om den 
store forandring. Her var fri bolig og 
brændsel samt 3 1/2 demat skole
land. Skole- og kirkesangerløn i alt 
285 rigsbankdaler. Godtgørelse for 
vinterfoder 20 rigsbankdaler. Første
læreren skulle af egen lomme lønne 
en andenlærer og desuden udrede 22 
rigsbankdaler i årlig pension til sin 
forgænger. En lille bibeskæftigelse be
tød det første år såvel fornøjelige ti
mer som ekstra penge i lønningspo
sen. En landinspektør fra Jylland var 
i anledning af den nye matrikel i færd 
med at bonitere sognets jorder i for
længelse af opmålingen i sommeren 
1840 og havde brug for lærerens 
hjælp "med skriftlige arbejder".

Nationale holdninger
Jessen var opvokset i et dansktalende 
hjem og uddannet på et danskspro
get seminarium. Han blev harm over 
sit "Modersmåls undertrykkelse i 
Nordslesvig" og hilste med glæde 
fremkomsten af avisen Dannevirke 
og ugebladet Freia. Tidligere havde 
han på tysk forfattet en lille artikel til 
Itzehoer Wochenblatt om danskhe
dens stilling. Ved tronskiftet i 1839 
knyttede han store forhåbninger til 
den nye konge, men skuffedes. Det 
var ikke bestræbelserne på at skabe en 
konstitutionel forfatning, der interes
serede Jessen, men "Danskhedens op
rejsning og rigets enhed".

Skolearbejde forhindrede ham i at 
deltage i festen på Skamlingsbanken i 
1843. Til gengæld tog han til den ty
ske fest ved Aabenraa samme år og lyt
tede til "oprørske taler" og sange frem
ført af Liedertafel. Så var det en ganske 
anden sag at komme til fest på Skam
lingsbanken i juli 1844, for her "arbej
dede man i det godes tjeneste" med ta
ler af Grundtvig, Laurids Skau m.fl.

Jessen slutter med det slesvig-hol
stenske oprør 1848, som han ikke 
sympatiserede med. Han fortsatte sin 
lærergerning i Toghale til 1879, men 
tiden som tysk embedsmand efter 
1864 er desværre ikke beskrevet.

På arkivet ligger en inventarforteg
nelse fra skolen i 1880'erne. Skolen 
rådede bl.a. over en flagstang, en fane 
samt et billede af hans kejserlige ma
jestæt. Disse effekter kan næppe have 
glædet Jessen. ■

Kilder
Lokalhistorisk Arkiv Tønder
A 585 og A 1145.
Ravn, L.S.: Lærerne i Nordslesvig ca. 
1814-1920. Aabenraa 1978.
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For hjemstavn og fædreland
Af Kim Furdal

Hjemstavnsbevægelsen kom aldrig til at 
spille den samme rolle i Danmark som 
i Tyskland. Den havde sin storhedstid i 
mellemkrigsårene, men efter Anden 
Verdenskrig sygnede bevægelsen 
langsomt hen. I stedet blev lokalhistorie 
den store folkelige fortælling om lokal
samfundets historie. Museumsinspektør 
Kim Furdal, Museum Sønderjylland, 
ISL-Lokalhistorie, fortæller om hjem
stavn, nostalgi, folket og lokalhistorie i 
Tyskland og Danmark.

Indledning

Andetsteds i dette nummer af Søn
derjysk Månedsskrift kan man 

læse om skolelærer Hans Møller Jes
sen (1811-1892) fra Toftlund, der i sin 
studietid på Vesterborg Seminarium 
på Lolland fik et godt øje til en lokal 
fiskerdatter. Men det blev ikke til 
mere end et godt øje. Hjemstavnen 
trak mere i Hans Møller Jessen, så 
han ville ikke binde sig til pigen og 
dermed Lolland. I stedet vendte han 
tilbage til Sønderjylland, hvor han 
endte som førstelærer ved skolen i 
Toghale og blev far til den senere så

Lærer ved Askov Højskole, Poul 
Bjerge, var med udgivelsen afAarbog 

for Dansk Kulturhistorie 1891-1900 
med til at skabe det afgørende gennem

brud for dansk lokalhistorie.
Foto: Museum Sønderjylland, ISL.

kendte redaktør ved Flensborg Avis, 
Jens Jessen (1854-1906).

Mange ville nok have truffet et an
det valg, men det siger noget om den 
betydning, stedet og hjemstavnen 
har for mange mennesker. Menne
sket er ikke en viljeløs amøbe, der 
som kapitalen konstant bevæger sig 
hen til de steder med de bedste øko
nomiske muligheder. Med den globa
lisering, som vi har oplevet inden for 
de seneste år, er det bemærkelsesvær
digt, at der parallelt med denne ud
vikling er en stigende interesse for 
stedet og hjemstavnen. Der går i de 
vesteuropæiske landes historie op
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Den tyske heimatbevægelse havde en 
langt bredere tværfaglig interesse for 

alle aspekter af hjemstavnen. Her er det 
forsiden af 2. årgang Die Heimat, der 

var et månedsskrift for udgiveren 
Verein zur Pflege der Natur- und 

Landeskunde in Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Lübeck. To år forinden 

udkom Sønderjyske Årbøger første gang 
som et rent historisk tidsskrift for 

Sønderjylland.

gennem de sidste 150 år en under
strøm på det dybe vand, imod den 
umiddelbare tendens med ophævelse 
af nationale, regionale, lokale, politi
ske, juridiske, geografiske og mentale 
grænser.

Lokalhistorie er en del af denne ud
vikling. I dag tænker vi ikke meget 
over det, men interessen for lokalhi
storie er ikke mere end ca. 100-150 år 
gammel. Da højskolelærer Poul Bjer
ge ved Askov Højskole i 1891 startede 
Aarbog for Dansk Kulturhistorie, som 
blev den formelle start på dansk lo
kalhistorie, skrev han underdanigst i 
indledningen til første årgang: "Det 
er vel et foretagende, der er sat i gang 
for at tjene penge? Hører jeg flere 
spørge, der ser denne bog. Og jeg sva
rer: Det er ikke gjort for at tabe pen
ge; det skulle gerne betale sig, men 
når det kan det, så er det også nok". I 
dag er det ikke den slags spekulatio
ner, som præger de redaktionelle be
mærkninger i de mange lokalhistori
ske årbøger. Men Poul Bjerge var klar 
over, at der var tale om et såvel højst 
usædvanligt som et økonomisk usik
kert projekt.

Den forsigtige tilgang var ikke uden 
grund, både set i dansk og vesteuro
pæisk sammenhæng. Ser man bort
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fra den topografiske litteratur, skrevet 
af præster og andre som f.eks. Erik 
Pontoppidans danske atlas (udg. åre
ne 1763-1781) og P. Rhodes samlin
ger til Haderslev amts beskrivelse 
(udg. 1775), så havde man sjældent 
set noget lignende i Danmark. I det 
perspektiv er det måske ikke under
ligt, at geheimearkivar C.F. Bricka i 
1879 reagerede så voldsomt på lokal
historikeren E. Carstensens bog om 
Hjørdelund Sogns Historie, at han i 
en anmeldelse følte sig kaldet til at 
skrive følgende: "Om nu nogen vil 
benytte dette hjælpemiddel, kan 
imidlertid være tvivlsomt nok, thi 
det er jo indlysende, at vor viden ikke 
forøges i nogen mærkelig grad ved, at 
vi få navnene på disse hundreder af 
gårdmænd og husmænd at vide; 
hvad de have heddet, er aldeles lige-
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gyldigt, de have aldrig tilhørt histori
en og ville aldrig komme til at tilhøre 
den. Så har den kinesiske kejserrække 
dog større betydning for os".

Lokalhistorien var i sin vorden og 
var absolut ikke lige velset alle steder 
på et tidspunkt, hvor lokalhistorie i 
Kongeriget også indgik i forfatnings
kampen mellem Højre og Venstre. 
Aarbog for Dansk Kulturhistorie blev 
den umiddelbare forløber for Dan
marks første amtshistoriske samfund 
i Ribe, stiftet 1902. Denne udvikling 
ser vi ikke alene i Danmark, men også 
i flere af vore nabolande. Som i Dan
mark kom gennembruddet i Norge 
og Sverige omkring 1900. For Norges 
vedkommende tog udviklingen fart 

efter opløsningen af unionen med 
Sverige i 1905. Tankevækkende er det 
også, at netop Norge med sin korte 
tid som selvstændig stat siden har 
fået nordens stærkeste lokalhistoriske 
tradition, hvilket blev bekræftet ved 
en meget positiv nordisk forsknings
evaluering af norsk lokalhistorie i 
1908.

Heimat
Vender man blikket mod syd, er ud
viklingen noget anderledes. Den ty
ske heimatbevægelse fik i årene efter 
Tysklands samling i 1871 sit gennem
brud, men mens de nordiske lande fik 
en lokalhistorisk bevægelse i løbet af 
1890'erne og de første år ind i det ty-
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"Vi vil tjene hjemstavnen. 
Det vil vi gøre, idet vi vil 
forsøge at støtte de værdier 
som slumre i hjemstavnen" 
hedder det i den indledende 
programerklæring til læse
ren i 'unsere Heimat 
Nordschleswig', der udkom 
i Haderslev 1912.
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vende århundrede, fik Tyskland en 
organiseret heimatbevægelse med et 
langt bredere tværfagligt perspektiv 
end den nordiske lokalhistorie. I 
modsætning til dansk lokalhistorie 
beskæftigede heimatbevægelsen sig 
bl.a. med geografi, geologi, flora, fau
na, zoologi etc. Det var og er fortsat 
tilfældet med 'Die Heimat', der blev 
startet som et månedsskrift af Verein 
zur Pflege der Natur- und Landeskun
de in Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Lübeck i 1891. Som det bl.a. hed
der i forordet: De vil blive undervist 
og modtage belærende meninger in
den for områder som geografi, histo
rie, oldtidshistorie, såvel som vores 
folks skikke, sædvaner, sagn, eventyr, 
sang og lege, men også alt det, som 
ikke er alment kendt, vil blive ind
samlet og publiceret.

"I begyndelsen var Napoleon", skri
ver den tyske historiker Thomas Nip
perdey i sit værk om det 19. århun
dredes Tyskland. Tilsvarende kunne 
man sige om begrebet 'Heimat' 
(hjemstavn), som kan spores tilbage 
til det 15. århundrede. Ser man imid
lertid nærmere på begrebet, så fik det 
først sin nuværende betydning i det 
19. og 20. århundrede. Helt ind i det 
19. århundrede havde begrebet stadig 
sin oprindelige retslige karakter i 
Tyskland som det sted, hvor man nød 
fattighjælp. Under indtryk af Napole
ons hær måtte de tyske fyrster til at 
gentænke deres egen situation, hvil
ket førte til oprettelsen af det tyske 
forbund i 1806 og siden det nordty
ske forbund i 1866. Og med forbun
dene fulgte reformer, centraliseringer 
og rationaliseringer ofte i konflikt 
med den stedbundne befolkning.

Parallelt med de voldsomme bryd
ninger i 1800-tallets europæiske
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statssymfoni ændrede begrebet 'Hei
mat' indhold i Tyskland og blev et 
udtryk for en personlig følelse over 
for et bestemt område og en ideologi 
om det særlige forhold til dette om
råde. Man begyndte nu at kunne tale 
om en Heimatgefühl (hjemstavnsfø
lelse), Heimatliebe (hjemstavnskær
lighed), Heimatbewußtsein (hjem- 
stavnsbevisthed) og Heimattreue 
(troskab over for hjemstavnen). Det 
er en personlig emotionel følelse, 
hvis stærkeste udtryk formentlig er 
hjemve, dvs. savnet over eller læng
slen efter den tabte hjemstavn. Side
løbende udviklede tanken sig om den 
tabte Heimat, stedet, som ikke længe
re er. Det er den tabte idyl på landet 
og i landsbyen med familieidyl og en 
hjemlig venlig omgangskreds. I den 
forstand kom hjemstavnen til at stå i 
modsætning til byen og industrialise
ringen. Heimat blev en nostalgisk 
konstruktion af den tabte tid, forti
den, som den var en gang inden syn
defaldet. Og netop begrebet nostalgi 
ændrede tilsvarende betydning i 
løbet af 1800-tallet. Oprindelig var 
det en lægelig diagnose opfundet af 
den ambitiøse schweiziske læge 
Thomas Hofer i 1688 om en sygelig 
optagethed af sit fødested og en 
grundstemning af smerte over det 
tabte land. Ordet skabte han af det 
græske ord nostos - vende tilbage og 
algia - længes. Fra en sygelig tilstand 
blev nostalgi i løbet af 1800-tallet en 
normal nationalromantisk kærlighed 
til hjemmet og hjemstavnen.

Som den amerikanske historiker 
Celia Applegate har udtrykt det, skab
te heimatbevægelsen en mytologi om 
hjemstavnens bidrag til den tyske na
tion. Med andre ord skabte heimat- 
traditionen i Tyskland en bro mellem
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på den ene side de nationale ambitio
ner om at samle Tyskland og på den 
anden side de provinsielle realiteter. I 
den forstand var det federale bestræ
belser, hvor heimatbevægelsen fejre
de Tysklands forskelligheder. Netop 
forskellene understreger Theodor 
Möller præcist i indledningen til 'Das 
Gesicht der Heimat' om Slesvig-Hol- 
sten fra 1914:

"Enhver ægte fædrelandskærlighed 
må have rødder i kærligheden til 
egen hjemstavn. Gør den ikke det, er 
den en plante uden styrke, uden saft 
og kraft. Den mangler den sunde 
jordbund. Hvordan kan nogen elske 
det store fædreland, når han har mi
stet grunden til hjemstavnen? Mere 
og mere får slesvig-holstenerne øjne
ne op for den egenart og skønhed og 
hjemstavnens landskab og for de kul
turskatte, som er overdraget fra vore 
fædre og forfædre i form af bolig, 
skikke, klæder og sprog i sagn, even
tyr, viser, rim og remser".

I en tysk politisk kultur uden stær
ke nationale symboler gjorde hjem
stavnsbevægelsen det muligt på sam
me tid at udtrykke nationale følelser 
og lokale tilhørsforhold.

I Grundtvigs fædreland
I Grundtvigs fædreland var situatio
nen helt anderledes. Her stod man 
ikke med en række områder med 
hver deres historie, men efter 1864 
med et samlet rige på nær Sønderjyl
land. Som det var tilfældet med Hei
mat og nostalgi, skiftede begrebet 
folk betydning fra at være udtryk for 
medlemmerne af en husstand til at 
betegne landets statsborgere med fæl
les sprog og herkomst. Men det var i 
Danmark også folket forstået som un
derklassen Og det var netop bonden 

som underklasse, som Poul Bjerge og 
den tidlige lokalhistorie ville rehabi
litere kulturelt. Mens den tyske hei
matbevægelse gjorde en dyd af nød
vendighed og understregede hjem
stavnenes individuelle særpræg, fo
kuserede den tidlige lokalhistorie i 
Danmark på folket som almue, hvil
ket i praksis blev forstået som bonde
standens levevilkår og kultur. Vi skal 
således langt op i det tyvende århun
drede, før f.eks. arbejderklassen og ar
bejderbevægelsens historie indgik i 
lokalhistorien.

Hjemstavnsbevægelsen fik derfor 
aldrig for alvor fodfæste i Danmark. 
Begrebet 'hjemstavn' er første gang 
registreret i 1905 som en del af ordet 
'hjemstavnslære', en oversættelse af 
det tyske ord 'Heimatkunde' forstået 
som "elementær undervisning, der 
går ud på at give eleverne et på iagt
tagelser grundet indgående kendskab 
til hjemstavnen (dets topografi, fau
na, flora, historie osv.)".

Allerede inden udbruddet af Første 
Verdenskrig havde der i februar 1914 
været afholdt et hjemstavnskursus på 
Skamlingsbankens Højskole, hvor de 
overvejende sønderjyske deltagere fik 
gennemgået dele af Sønderjyllands 
historie. Bag oprettelsen stod et ud
valg af sønderjyder og højskolefolk 
omkring Rødding og Askov højskoler, 
altså de samme kredse, der stod bag 
etableringen af Aarbog for Dansk Kul
turhistorie. 1 1922 førte en række høj
skolekurser i hjemstavnhistorie til 
dannelsen af "Udvalg for hjem
stavnskultur". Det var en forholdsvis 
løs organisation, som i 1939 blev til 
en egentlig forening, hvis arbejde 
skulle "... bygge kærlighed til folk og 
land på viden om og virke for hjem
stavnen, de enkeltes og den fælles,
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med dens værdier i natur og kultur i 
tidernes og slægternes sammenhæng 
og derved gøre sin indsats for at hæve 
og hævde vort folkeliv". I den for
stand lægger projektet sig meget tæt 
op ad den tyske hjemstavnsbevægel
se, som til stadighed understregede 
den tætte sammenhæng mellem 
hjemstavnskærlighed og hjemstavns
kundskab. Men med den afgørende 
forskel, at den danske hjemstavnsbe
vægelse talte om folk, hjemstavn og 
land, hvor f.eks. Theodor Möller taler 
om hjemstavn og fædreland.

Den danske hjemstavnsforenings 
største succes var formentlig de 46 
årligt tilbagevendende hjemstavns
stævner fra 1923 og frem til forenin
gens nedlæggelse i 1972, idet der ikke 

blev afholdt stævner i 1954 og 1955. 
Foreningen havde stor betydning i 
mellemkrigsårene, men uden noget 
samarbejde med Dansk Historisk Fæl
lesforening. Holdningen til hjem
stavnsbevægelsen i Dansk Historisk 
Fællesforening (DHF) var, som Erik 
Helmer Pedersen har udtrykt det, 
'ambivalent'. Det er måske også 
kendetegnende for denne ambiva
lens, at det er en etnolog og ikke en 
historiker, der hidtil som den eneste 
har beskæftiget sig med hjemstavns
bevægelsen i Danmark og dens ideo
logiske indhold. De professionelle hi
storikere har med enkelte undtagelser 
generelt været yderst kølige over for 
hjemstavnsbevægelsen og dens blan
ding af geografi, biologi, arkæologi og

Begrebet hjemstavn optræder 
formentlig første gang i dansk 
sammenhæng på tryk 1905 i 
Henrik Christensen og Holger 

Clemmensens 'Hjemstavnslære.
En billed- og kortbog til brug 
ved den første mundtlige geo
grafiundervisning'. Som de to 

faner, der omkranser de tre 
løver, udtrykker, var det mere 
end blot almindelig geografi

undervisning. Bogen var også et 
nationalt opdragelsesprojekt, 

der gennem kærlighed til hjem
stavnen skulle give eleverne en 

tilsvarende kærlighed til 
Danmark. Bogen udkom i en 

ny udgave i 1921, der også 
indeholdt billeder fra 

Sønderjylland.

HENR. CHRISTENSEN OG 
HOLGER CLEMMENSEN

EN BILLED-OG KORTBOG 
TIL BRUG VED DEN 
FØRSTE MUNDTLIGE
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kulturhistorie bundet sammen af et 
ideologisk projekt om kærlighed til 
hjemstavnen og fædrelandet.

Som den tyske hjemstavnsbevægel
se, så den danske ikke interessen og 
kærligheden til hjemstavnen som en 
interesse i sig selv. Gennem kærlig
hed til den fysisk oplevede hjem
stavn skulle man erhverve en sand 
kærlighed til det forestillede fælles
skab, fædrelandet. Som Claus Eskild- 
sen udtrykte det på det første danske 
hjemstavnskursus i Rønde ved Kalø 
Vig august 1923: "Vi vil være med til 
at opdrage mennesker, som med be
vidsthed har slået deres rødder dybt 
ned i hjemstavnen, som derfra sta
digt på ny kan hente sund livskraft, 
og som derved vokser naturligt og 
fast ind i et levende fællesskab med 
deres danske folkefæller". Gennem 

viden om den erfarede, levede hjem
stavn voksede altså en naturlig 
kærlighed til det forestillede nationa
le fællesskab. På det mere praktiske 
niveau skulle den fysiske vandretur 
gennem hjemstavnens landskab gøre 
folkets historie til en uforglemmelig 
oplevelse for den enkelte.

Som Theodor Möller trak Claus 
Eskildsen også paralleller til planteri
get, når han skulle fremhæve stedets 
betydning for det enkelte menneske. 
Ved det første hjemstavnskursus i 
1923 henviste han således til vin
dyrkning, hvor vinen tager smag og 
duft efter den egn, hvor den er pro
duceret. Som vinen havde "hvert 
menneske sin egns duft og smag". 
Derfor afviste Claus Eskildsen også 
ensartet undervisning og lærebøger 
fra København til Ringkøbing, som

Den personlige fysiske oplevelse af hjemstavnen eller hjemstavnene spillede en helt 
afgørende rolle for den danske hjemstavnsbevægelse fra starten i 1923 til nedlæggel
sen i 1972. Sønderjylland var en af de dele af Danmark, der oftest fik besøg i mel
lemkrigsårene. Her er det fra hjemstavnskurset i 1925, hvor deltagerne er på besøg 
i Højer. Claus Eskildsen var den praktiske tilrettelægger af kursets mange udflugter.
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gjorde undervisningen uvirkelig og 
"egentlig nærmest udansk". Skoleun
dervisningen skulle i stedet fremme 
den naturlige udvikling, så børnene 
tog duft og smag efter den egn, de var 
født og opvokset i. Dette projekt hav
de i sidste ende det mål at fremme 
fædrelandskærligheden: "Skolen er 
ikke en verden for sig, ens med alle de 
små verdener trindt omkring i det 
hele land, men den er et lille stykke 
af den levende omverden, den er byg
get i. Hjemstavnsskolen er den mest 
virkelige og mest danske skole, og 
idet den giver hjemstavnsfølelsen 
særlig kraft, bygger den fædrelands
kærlighedens stærkeste grundvold".

Foreningen fik aldrig for alvor no
gen stor betydning for det lokalhisto
riske arbejde i Danmark frem til fore
ningens nedlæggelse i 1972, lige net
op på det tidspunkt, hvor interessen 
for lokalhistorie for alvor eksplodere
de. Det blev 'lokalhistorien', som 
over tid vandt organisatorisk. Meget 
betegnende får man således ca. 8.000 
hits, hvis man slår hjemstavnsfore
ning op på Google, mens en søgning 
på 'lokalhistoriske foreninger' giver 
ca. 200.000 hits. Hjemstavnshistorie 
blev efter Anden Verdenskrig i sti
gende grad forbundet med noget pro
vinsielt, stramaj og holdninger på 
den yderste politiske højrefløj. At 
holdningerne og fordommene stadig 
trives, kan man få syn for i historike
ren Henning Bros yderst selektive 
evolutionshistorie om dansk lokalhi
stories historie i Historisk Tidsskrift, 
hvor man bl.a. kan læse følgende om 
hjemstavnskurserne: 'T en del af 
kredsen bag kurserne rumsterede 
ideologiske strømninger, hvor hjem
stavnsdyrkelsen lagde sig op ad en 
højreorienteret og aggressiv bonde

politik, som senere tydeligt manife
sterede sig blandt nazister og i LS 
(Landbrugernes Sammenslutning)". 
Det havde nok været en fordel, hvis 
Henning Bro forinden havde læst In
ger Wienes afhandling 'Der har jeg 
rod. Derfra min verden går', som gi
ver et noget mere nuanceret billede 
end det, Henning Bro lægger op til i 
et af landets mest eksklusive histori
ske tidsskrifter.

Sønderjylland
Sønderjylland stod centralt placeret i 
mellemkrigsårenes hjemstavnsbe
vægelse. Her var det nationale til
knytningsforhold til Danmark, som 
det eneste sted i landet, ikke en selv
følge, og her havde man i Claus 
Eskildsen en oratorisk og organisato
risk begavelse til for alvor at sætte 
hjemstavnen på dagsordenen ikke 
blot i mellemkrigsårene, men for
mentlig også på længere sigt. Det er i 
alt fald bemærkelsesværdigt, at man
ge i Sønderjylland endnu i dag har 
læst og værdsætter 'Dansk Grænse
lære'. Parallelt med arbejdet i den 
danske hjemstavnsbevægelse var han 
fra begyndelsen af 1920'erne aktiv i 
det lokalhistoriske miljø i Sønderjyl
land, ikke mindst som medstifter af 
'Sønderjysk Månedsskrift' i 1924 
sammen med amtslæge Hans Lau- 
sten-Thomsen, der ligeledes var aktiv 
i hjemstavnsbevægelsen. Sønderjysk 
Maanedsskrift blev startet efter direk
te inspiration fra 'Die Heimat' og blev 
fra starten udgivet af Historisk Sam
fund for Sønderjylland, idet de to re
daktører personligt måtte hæfte for 
bladets økonomi. Større var interes
sen i Historisk Samfund heller ikke 
for Claus Eskildsens hjemstavnsidéer.

Sammenholdt med sit forbillede var
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det dog begrænset, hvor bredt Sønder
jysk Månedsskrift favnede. Bladet 
rummer i de første år artikler om søn
derjyske naturforhold, som f.eks. Axel 
Langes artikel om floraen i Sønderjyl
land i ældre tider i forhold til nutiden 
(1924) eller Jørgen Nielsens 'Nogle 
sønderjydske planter' (1928). Det er 
dog tydeligt, at emnefeltet var langt 
mere snævert end forbilledet, selv om 
bladet med sin stærke satsning på det 
kulturhistoriske og folkloristiske stof 
frem til Claus Eskildsens død i 1947 
havde et væsentligt bredere emnefelt 
end 'Sønderjyske Aarbøger'. Her spille
de det formentlig en rolle, at Historisk 
Samfund for Sønderjylland opfattede 
sig selv som en dansk amtshisto- 
risk/lokalhistorisk forening og ikke en 
hjemstavnsforening, som bragte artik
ler inden for naturfaglige områder. 
Selv om foreningen aldrig har lagt 
skjul på sit danske udgangspunkt, har 
afsættet altid været en videnskabeligt 
funderet beskrivelse af Sønderjyllands 
historie. Det videnskabelige, rationelle 
argument var hos Historisk Samfund 
for Sønderjylland tilstrækkeligt i det 
dansk nationale arbejde. Foreningen 
havde og har ikke et pædagogisk øn
ske om at pode befolkningen med en 
hjemstavnskærlighed som en genvej 
til en fædrelandskærlighed.

Claus Eskildsen bidrog selv til en 
stribe artikler i Sønderjysk Måneds
skrift indtil han i begyndelsen af 
1930'erne blev den store nationalpo
litiske agitator. Men man skal lede 
længe efter forsøg fra hans side på at 
male et billede af Sønderjyllands duft 
og smag i forhold til resten af landet 
endsige i forhold til de tyske ditto. 
Tværtimod udgav han i 1926 en arti
kel i månedsskriftet, der viste, at man
ge rim og remser var en del af et fæl

leseuropæisk arvegods. Først i begyn
delsen af 1930'erne startede han på 
mere systematisk at lede efter kultu
relle forskelle mellem dansk og tysk, 
et arbejde, som kulminerede med ud
givelsen af 'Dansk Grænselære' i juni 
1936. Og da han gjorde dette, blev det 
i den nationalistiske tapning, som nu 
prægede den tyske hjemstavnsbe
vægelse mere end den mere fredsom
melige glæde ved hjemstavnens skæ
ve eksistenser og kulturminder, som 
også dominerede den tyske hjem
stavnsbevægelse frem til omkring 
1900. Folket nærmest voksede op af 
jorden som i afsnittet 'Jordens røst': 
"Når man vil trække grænsen mellem 
to folk, skal man allerførst se på jor
den, thi hjemstavnens muld har givet 
ethvert folk dets første og oprindelig
ste præg og er vedvarende folkets 
stærkeste og dybeste kraftkilde".

I Sønderjylland holdt den nationale 
kamp hjemstavnstanken i live under 
og efter Anden Verdenskrig, mens den 
i resten af landet smagte for meget af 
noget, man havde oplevet syd for 
grænsen. Under krigen blev Skodborg 
Hjemstavnsforening oprettet i 1941, 
og i 1947 fulgte oprettelsen af Skrave 
Hjemstavnsforening, mens Brænd- 
strup Hjemstavnsforening blev opret
tet som den sidste sønderjyske hjem
stavnsforening i 1962. Alle tre fore
ninger på Røddingegnen og dermed 
tæt på Rødding og Askov højskoler. 
Men da den lokalhistoriske bølge kom 
til Sønderjylland i 1980'erne bar fore
ningerne alle 'lokalhistorie' i navnet. 
Organisatorisk var hjemstavnsbe
vægelsens tid endegyldigt forbi. Be
vægelsen havde for svære betingelser 
i et land, som efter helstatens op
løsning 1864 var blevet så homogen, 
at det ikke længere gav nogen me-
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Hjemstavnsbevægelsens tanke om den fysiske erobring af hjemstavnen vandt også 
genklang i de lokalhistoriske foreningen Lokalhistoriske egnsvandringer og udflug
ter har gennem årene været en central del af mange lokalhistoriske foreningers ak
tiviteten Her er det fra en tur til Braunschweig-Wolfenbüttel i dronning fulianes 
fodspor, arrangeret af Historisk Samfund for Sønderjylland 2010.
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Mellem adskillige grænser
Erik Lindsø (red.): 'Mellem adskillige 
grænser. Nationale mindretal i Europa'. 
Grænseforeningens årbog 2009. Køben
havn, 2009. 112 sider, ill. Pris 100 kr.

I årbogen for 2009 har Grænseforenin
gen endnu engang valgt at sætte den 
dansk-tyske grænselandshistorie i sam
menhæng med andre nationale min
dretal i Europa. Bogen består af inter
view med 12 unge og unge voksne fra 
forskellige mindretal i Europa og tre ar
tikler, som sætter interviewene i en 
overordnet kontekst.

Alle interviewede havde i maj 2008 
deltaget i ungdomskonferencen for eu
ropæiske mindretal "The More I See You 
- The Surplus of Minorities", som fandt 
sted i Gråsten. Dette udvælgelsesprincip 
er formodentlig årsagen til, at novec - 
vægten ligger på mindretal fra Central- 
og Østeuropa, mens f.eks. de vesteuro
pæiske mindretal er underrepræsenteret 
i interviewene.

De 12 interviewede, som bl.a. er frise
re, rætoromanere eller estlandsrussere, 
giver på baggrund af deres egne erfarin
ger et indblik i deres og deres mindretals 
liv, kultur og identitet. Der formidles et 
levende billede af deres hverdag som 
medlemmer af et nationalt mindretal 
og de overvejelser, de har gjort sig i for
bindelse med deres tilhørighedsforhold 
til det. Disse meget personlige udsagn 
suppleres hver især med en faktaboks, 
som indeholder de vigtigste tal og in
formationer om de 12 i interviewene 
præsenterede mindretal, bl.a. om deres 
opståen og historie, nutidige organisati
oner samt kontaktoplysninger. I inter
viewene gives et godt første indtryk af 
de europæiske mindretals mangfoldig
hed og forskellige opfattelser af at være 
medlem af et mindretal.

Disse placeres i en større kontekst gen
nem tre velskrevne baggrundsartikler.

Historikeren Jørgen Kühl sætter inter
viewene i perspektiv med det store antal 
af mindretal i Europa og fremhæver, at 
kendskab til dem er nødvendigt for at 
kunne forstå Europas nyeste historie. 
Han diskuterer forskelle og ligheder 
mellem dem og viser, hvor vanskeligt 
det er at finde én definition, der dækker 

de mange mindretal, der findes i Euro
pa.

Professor fra DPU, Ove Korsgaard, 
plæderer ud fra Grundtvigs forslag fra 
1840'erne om at oprette en folkehøj
skole i Flensborg for at etablere uddan
nelsessteder, hvor man lærer at leve i et 
kulturelt mangfoldigt samfund.

Museumsinspektør Inge Adriansen fra 
Museum Sønderjylland beskæftiger sig 
med udgangspunkt i det dansk-tyske 
grænseland med identitetsudvikling og 
forandring i en verden præget af globa
lisering og mobilitet, som stiller særlige 
krav til samspillet mellem mindre
talskulturer og flertalskulturer i Europa.

Bogen er velegnet til at give alle et 
godt første indtryk af de nationale 
mindretals mangfoldighed i Europa og 
kan anbefales til brug i undervisningen 
i skolen.

Stefanie Robi Matzen

Sønderjyske amtskort
Erik Nørr, Carsten Porskrog Rasmussen og 
Gerret Liebing Schlaber: 'Theodor Glie- 
manns amtskort over hertugdømmet 
Slesvig. Die schleswigschen Amtskarten 
des Theodor Gliemann'. Historisk Sam
fund for Sønderjylland, Arbeitskreis flir 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schles
wig-Holsteins og Dansk Historisk Fælles
råd. Aabenraa, 2008. 96 sider, ill. Pris: 
198 kr. for medlemmer af Historisk Sam
fund, bogladepris 298 kr.

Som det fremgår af titlen, er der tale om 
en udgivelse af juristen Johann Georg 
Theodor Gliemanns kort over hertug
dømmet Slesvig med tosproget dansk
tysk indledning og beskrivelser af korte
ne. Værket gør således de gamle kort fra 
1820'erne, som kun er bevaret i et min
dre antal i arkivernes gemmer, tilgæn
gelige for enhver med interesse for Sles- 
vigs komplicerede administrationshi
storie. Et pudsigt sammenfald er det, at 
amtskortene bliver udgivet netop nu, 
hvor amterne har fået det endelige 
dødsstød i Danmark.
Allerede under ungdommens jurastudi
er var den begavede Gliemann interes
seret i kartografi, og efter endt uddan
nelse blev han involveret i flere store
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kartografiske projekter med topografisk
administrativt tilsnit. De her udgivne 
kort tegnede han i anden halvdel af 
1820'erne, og de skulle udgøre bind 3 i 
et værk med amtskort over de danske 
provinser. Gliemann nåede kun akkurat 
at fuldføre de slesvigske kort - inklusive 
de kongerigske enklaver - inden sin død 
i sommeren 1828, og de kunne således 
købes hos boghandler Reitzel året efter. 
Værket som helhed forblev ukomplet, 
da kortene over Holsten og Lauenburg, 
der skulle udkomme som bind 4, aldrig 
blev færdige. Ved Gliemanns død efter
lod han kun forarbejder til tre lauen- 
burgske kort.

Der kan ikke være tvivl om, at udgi
velsen vil være et væsentligt bidrag til 
enhver beskæftigelse med Slesvig/Søn- 
derjyllands historie. Kortene viser ikke 
blot amtsinddelingerne, men også her
reds- og sognegrænser, som de var i 
1820'erne. Ved kritisk anvendelse inde
holder kortene dog væsentlige informa
tioner, der går længere tilbage i tiden - 
hvor langt afhænger af det enkelte for
hold. Udgivelsen kan udmærket ses 
som et supplement til Gerret Liebing 
Schlabers store tobindsværk om den 
slesvigske administrations- og jurisdik
tionshistorie fra 2007.

Endelig er det værd at nævne kortenes 
æstetik. Som det ofte er tilfældet med 
gamle litografiske kort, er det en sand 
fornøjelse at gå på opdagelse i det smukt 
udførte arbejde, som er gengivet 1:1 i en 
fin kvalitet.

Mikkel Leth Jespersen

Manden der red jpå en delfin
'Manden der red pa en delfin. Kaptajn 
Hans Bruhns Erindringer'. Genuagivet af 
Løjt lokalhistoriske Forening, 2008. 172 
sider, ill. Pris 248 kr.

I denne bog fortæller et medlem af en af 
de mange indflydelsesrige kaptajnsfa
milier fra Aabenraa og omegn nogle af 
de mest spændende historier fra Aaben
raas blomstringstid som søfartsby.

Erindringerne stammer fra kaptajn 
Hans Bruhn (1813-1893), hvis far var 
agent, skibsbygger og skibsreder Jørgen 
Bruhn (1782-1858), som i 1840'erne 

grundlagde værftet på Kalvø.
I erindringerne, som Hans Bruhn si

den 1860'erne nedskrev bl.a. på bag
grund af tidligere dagbøger, skildres den 
store families historie, dens mange ma
ritime og andre aktiviteter og ikke 
mindst kaptajn Hans Bruhns egne ople
velser på forskellige rejser til Sydameri
ka. Derudover præsenteres 36 skibe med 
relation til familien, blandt dem det på 
Kalvø byggede klipperskib 'Cimber', 
som blev verdenskendt for sin kun 103 
dage varende rejse fra Liverpool til San 
Francisco, som i datidens aviser omtal
tes som en hastighedsrekord.

Hans Bruhns erindringer blev for 
første gang udgivet i 1957 af Historisk 
Samfund for Sønderjylland og har siden 
været så populære, at bogen længe har 
været udsolgt. Det er et prisværdigt ini
tiativ af Løjt lokalhistoriske Forening at 
påtage sig opgaven med at genudgive 
erindringerne i en mere læsevenlig 
form. Bogen indeholder resuméer pa 
både engelsk og tysk, noter, en billed
fortegnelse, et personregister, relevante 
litteraturhenvisninger samt en forkla
ring på maritime udtryk. Derigennem er 
bogen et godt udgangspunkt for at be
skæftige sig med Aabenraa-søfarten. 
Den kan varmt anbefales som spæn
dende lekture.

Stefanie Robi Matzen

Fremsyn
Erik Lindsø: 'Fremsyn. 12 interviews om 
grænselandets fremtid'. Grænseforenin
gens årbog 2010. København, 2010. 104 
sider, ill. Pris 100 kr.

Det er en intensiv og kreativ proces at se 
ind i fremtiden. I de fleste tilfælde byg
ger den på antagelser og ønsketænk
ning. "Det eneste, vi alle ved om frem
tiden, er, at vi ikke kan vide noget som 
helst om, hvad der vil ske", som den en
gelske forfatter Aldous Huxley skrev. 
Især i en grænseregion som Sønderjyl- 
land-Schleswig, som står under kon
stant forandring og udvikling, må man 
nøjes med at analysere perspektiver og

fortsættes side 198
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Dronning Dorotheas Kapel 
på Sønderborg Slot
Efter 140 år - endelig komplet! Af Peter Dragsbo

Fredag den 7. maj 2010 kunne HKH 
Prins Joachim indvie Kong Christian III 
og Dronning Dorotheas anetavler, gen
skabt til Sønderborg slotskirke. Forud 
var gået over to års arbejde med kopie
ring af de originale anetavler på Frede
riksborg Slot, udført afen af landets 
dygtigste malerikonservatorer, den tjek
kisk uddannede Tomas Lahoda, finan
sieret af Oak Foundation, Danmark.

Anetavler er slægtstavler, hvor man 
ser både de mandlige og kvindelige 
aner to-tre generationer tilbage. Ane

tavler blev en mode i 1500-tallet, hvor 
man gled fra tidligere tiders fyrstemagt, 
baseret på valg eller vold, til de arvelige 
titler. Derfor ønskede de fyrstelige gen
nem anetavler at bevise deres ret til 
magten og æren gennem deres fornem
me afstamning.

Christian III og Dronning Dorotheas 
anetavler blev opsat i Sønderborg Slots
kirke kort før dronningens død 1571. 
Tavlerne kan være bestilt før Christian 
Ill's død 1559 eller bestilt af enkedron
ningen, dels for at styrke hendes presti
ge som hersker over sit livgeding (enke
pension), Sønderborg, Koldinghus og 
Dronningborg, dels for at fremme sin 
yngste søn, Hans' (den Yngre) position.

Anetavlerne hang på slotskirkens lang
væg til årene efter 1864. Da fortrød her
tug Friedrich af Augustenborg nemlig, at 
hans fader, Christian August, ikke havde 
taget anetavlerne med til Tyskland, da 
han efter borgerkrigen 1848-50 var jaget 
ud af landet og havde fortabt sine besid
delser, Augustenborg, Gråsten og Søn
derborg Slot. På en eller anden måde 
kom tavlerne til augustenborgernes 
gods, Primkenau i Schlesien, og der hang 
de til 1929, hvor enkehertuginden be
gyndte at sælge ud. Direktøren for Frede- 
riksborgmuseet, Otto Andrup, fik nys om 
udsalget og sikrede en stor mængde Au- 
gustenborg-genstande til Frederiksborg 
Slot. Her hænger de i dag, og de hverken 
må eller kan forlade slottet.

Men heldigvis er det nu lykkedes at 
genskabe den gamle helhed i slotskir
ken med kopier af anetavlerne. Og i 
dette tilfælde er kopier lige så gode som 
originaler. For nu har museet genskabt 
en original helhed: Sønderborg Slots
kirke som et unikt renæssancerum, der 
både var symbol på den nye lutherske 
religion (indretningen med bl.a. Bibel
sprüche fra Luthers tyske bibel) og den 
nye fyrstelige magt over kirken (ane
tavlerne og pulpituret med de kongeli
ge og hertugelige våben). ■

Malerikonservator Tomas Lahoda i sit 
'atelier' i en af udstillingssalene på 
Frederiksborg Slot foran originalen t.h. 
og kopien t.v. Bag tavlerne ses, meget 
aktuelt, et udsnit af Carl Blochs maleri: 
Christian II på Sønderborg Slot fra 1871 - 
året, hvor anetavlerne muligvis blev 
'stjålet' af den augustenborgske hertug.
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26. feb. - 30. okt.
Arkæologi Haderslev
Det bedste fra Bestseller-udgravningen. Se guldet og 
perlerne og læs historien om den store udgravning 
ved Bramdrup, syv km vest for Haderslev.

1. april - 30. aug. 'Udstilling af DØDEN'. En forestilling i ni tableauer 
fordelt over mere end 10.000 år. Ni forskellige begra
velsesscener fra forskellige perioder af forhistorisk tid.

1. okt. 2010
- 25. april 2011

Ehlers Lertøjssamling
Renæssancens klædeskab. Klæder fra ung og gammel, 
rig og fattig.

25. juni - 29. aug.
Sønderborg Slot
'Kongelige inspirationer - moderne strik'. Nye strikkede 
dragter fra kunsthåndværkergruppen Netmaskerne.

1. maj -12. sept.
Kulturhistorie Aabenraa
Byens historie gennem 675 år. Særudstilling i anledning 
af Aabenraa bys 675-års jubilæum.

3. juni -31. okt.
Oldemorstoft, Bov
'Kunstnerdukker og gammelt legetøj'. Den talentfulde 
dukkemager Inge Harck udstiller sine livagtige dukker.

31. jan. - 12. sept.
Kunstmuseet Brundlund Slot
'Sådan Set - Sønderjysk' - Museets samling af sønder
jyske kunstnere vist på en ny måde.

8. maj -12. sept.
19. juni -12. sept.

Anne Lass - Wandeln. Fotoudstilling.
Jacob Tækker - Towers - Videoinstallationer.

12. feb. - 10. okt.
21. maj - 24. okt.
29. maj - 24. okt.

Kulturhistorie Tønder
Erik Fjeldsøe Fondens sønderjyske sølv.
Kniplersken Kathrine Thuesen.
'Den fredelige drage' - Tekstilkunst fra kongeriget Bhutan.

3. april - 30. dec.
Drøhses Hus, Tønder
Tønderkniplinger til hals og hoved. Kniplingsgaver 
2009-2010. Kniplinger fra Museum Sønderjylland -

3. juni - 30. dec.
Sønderborg Slot.
Engelske Honiton kniplinger - i forbindelse med knip
lingsfestival 2010.

10. april -31. okt.
Højer Mølle
Højer frivillige Brandværns historie.

1. maj - 31. okt.
Skærbæk Museum
Haderslev Amts Jernbaner. Med udgangspunkt i de 
gamle stationsbygninger på banestrækningen mellem 
Gram By Station og Skærbæk Station.

22. maj - 29. aug.
Kunstmuseet i Tønder
Jais Nielsen (1886-1961). 'Maleri - keramik - udsmykning'.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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udfordringer og ikke spå om fremtiden. 
Grænseforeningen har udsendt årbøger 
siden 1967. De fleste af dem behandler 
historiske emner. I sin nye årbog 2010 
med den esoterisk farvede titel Fremsyn 
præsenterer Grænseforeningen et for
søg på et udsyn i fremtiden med en ræk
ke prognoser og udtalelser om det tvsk- 
danske grænseland og mindretallene 
uden at drage konklusioner. Det er nu 
ganske vist ikke altid let at skelne.

Erik Lindsø, redaktør af tidsskriftet 
'Grænsen - magasin for mindretal, 
sprog og kultur' og tidligere informa
tionschef i Grænseforeningen, har be
søgt tolv personer: Forfattere, politikere, 
skolefolk og erhvervsledere med tilknyt
ning til grænselandet og enten det tyske 
eller det danske mindretal og inddraget 
dem i fremadrettede samtaler. Med ud
gangspunkt i den situation, hun eller 
han står i, stillede han spørgsmål om be
tydningen af Danmarks tiltrædelse til 
Schengen-samarbejdet og grænsekon
trollens nedlæggelse i 2001, mulighe
den for en fælles identitet hen over 
grænsen, engelsk som fælles sprog, assi
milering af mindretallene og grænse
landets særlige ressource.

På næsten 100 sider udlægger Erik 
Lindsø de nogle gange modstridende 
synspunkter og holdninger hos Bertel 
Haarder, Jørgen Jensen Hahn, Katrine 
Hoop, Stephan Kleinschmidt, Carl 
Holst, Ralf Pittelkow, Jørgen Mads 
Clausen, Hans Heinrich Hansen, Maja 
Hoyer, Anja og Mads Rykind-Eriksen, 
Anke Spoorendonk, Benny Engelbrecht, 
Ellen Trane Nørby og Jesper Petersen. 
Han begynder med en kort biografi, før 
han går ind på de forskellige temaer. 
Fem sider har hver person til at svare på 
spørgsmål og gøre rede for deres hold
ninger. "Jeg er slesviger", forklarer Katri
ne Hoop, lederen af Aktivitetshuset i 
Flensborg, på artiklens første side som 
sin identitet. "Vi ser ikke længere på os 
selv som danske eller tyske, men som 
slesvigere". Forfatteren Ralf Pittelkow 
ser der lidt anderledes, idet han mener, 
at vi ikke kan eksistere uden national

følelse. Han forudsiger forskellige vari
anter af det nationale: "Det nationale er 
ikke et spørgsmål om, hvor man kom
mer fra. Det er et spørgsmål, hvem du 
gerne vil være, hvem du føler dig for
bundet med. Det er noget, du vælger". 
Tolv billeder af symbolske omgivelser, 
bygninger og genstande, taget af foto
graf Lars Salomonsen, omrammer de 
enkelte artikler. De interviewede kender 
ikke kun noget til motiverne, de står alle 
sammen mere eller mindre i grænselan
dets offentlighed og er med til at forme 
fremtiden og har kendskab til grænsere
gionen og mindretallenes historie. Det 
er ikke første gang, de reflekterer og 
overvejer udviklingen.

Begrebet fremsyn betyder evnen til at 
se ind i fremtiden. Men man kan ikke 
analysere nutiden eller stille prognoser 
om fremtiden uden et velfunderet 
kendskab til fortiden. Grænseforenin
gens formål med dette fremtidsoriente
rede hefte er at få læserne til at reflekte
re over udviklingerne og at inspirere 
dem til egne overvejelser om grænse
landets og mindretallenes fremtid. Men 
det forudsætter en vis viden om græn
selandets og mindretallenes historie, 
om folkeafstemninger, Bonn-Køben- 
havn-erklæringerne og Schengen-sam
arbejdet. Uden denne historiske ballast 
kan artiklerne nok være en interessant 
lekture, men fører næppe til yderligere 
refleksion. I den forstand henvender 
Grænseforeningens formand, Finn 
Slumstrup, sig i årbogens forord til net
op de personer, der har en grund
læggende interesse for og dermed viden 
om Nord- og Sydslesvig.

De 12 interview er sammenfattet, så 
de kan læses med udbytte både af al
mindeligt interesserede og fagfæller. Bo
gen er værd at læse, da den præsenterer 
nye synsvinkler og tilgangsmåder til 
emnet på en frisk og levende måde. 
Men for at forstå skribentens intention 
med at give et udsyn i fremtiden om 
grænselandet og dermed at få læseren til 
at reflektere over sin egen og grænse
landets fremtid skal læseren som nævnt 
have en solid baggrundsviden.

Anna Buck
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GRÆNSEFORENINGEN

For 150 kr. om året kan du blive 
medlem af Grænseforeningen. 

Så modtager du seks gange om året 
bladet GRÆNSEN samt Grænse

foreningens smukke årbog. 
Ring eller skriv efter Grænseforenin

gens brochure:

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074
1022 København K
Tlf. 33 11 30 63.
Du er også velkommen til at kontakte 
en af dine lokale formænd:

Svend Kristiansen
Østerby vej 32
6280 Højer 
tlf. 74 78 32 15

Sigrid Andersen
Rangstrupvej 20 
6534 Agerskov 
tlf. 74 83 31 56

Erik Heissel 
Venbjerg 33 
Djernæs 
6100 Haderslev 
tlf. 74 57 52 87

Svend Aage
Clausen
Lilleskovvej 5 
6440 Augustenborg 
tlf. 74 40 42 00

Andreas 
Brandenhoff 
Vollerupvej 45 
6392 Bolderslev 
tlf. 74 64 65 02



Bagsiden om forsiden ...

G.C. von Krogh og slaget ved
Isted 1850

Gerhard Christoph von Krogh (1785- 
1860) var dansk overgeneral og sejr
herre i slaget mod slesvig-holstenerne 

ved Isted 25. juli 1850. Han var født på 
Aastrupgård ved Haderslev, blev allerede 
som femårig fændrik å la suite ved kron
prinsens regiment, hvor han gjorde kar
riere indtil sin udnævnelse til general
major i 1847.

Familien von Krogh var nationalt 
stærkt splittet. G.C. von Krogh havde i 
1848 brødre i alle lejre. Godske Hans 
Ernst var amtmand over Husum-Bred- 
sted amter og overstaller for Ejdersted. 
Som kongetro helstatsmand stod han 
tøvende over for slesvig-holstenernes 
provisoriske regering og søgte sin afsked 
i maj 1848. Caspar Hermann ejede går
dene Tåbdrup i Stepping sogn og Marie- 
lyst ved Haderslev og havde formentlig 
slesvig-holstenske sympatier. Georg 
Flemming boede på Sjælland; hans na
tionale sympatier er ukendte. Friedrich 
Christian var amtmand i Tønder amt og 
blev i april 1848 afskediget af den provi
soriske regering; han var helstatsmand. 
Georg Friedrich var amtsforvalter og 
husfoged for Haderslev vesteramt. Han 
var en udpræget slesvig-holstener og 
stillede sig i 1848 i spidsen for et slesvig- 
holstensk frikorps.

Slesvig-holstenerne i brødreflokken 
gjorde, at G.C. von Krogh ikke kom på 
tale som dansk overgeneral i marts 
1848. Han måtte nøjes med en post som 
brigadechef, hvilket han loyalt accepte
rede. Da den udpegede overgeneral 
Hedemann allerede måtte træde tilbage 
i juli 1848, varetog von Krogh imidlertid 
med støtte fra Frederik VII overkom
mandoen indtil våbenhvilen i august 
1848. Derefter var han kommanderende

Af Hans Schultz Hansen 

general i Jylland. Forud for krigens gen
optagelse i april 1849 blev von Krogh på 
ny udnævnt til overgeneral, men han 
måtte allerede i samme måned træde til
bage efter uenighed med krigsminister 
C.F. Hansen.

I maj 1850 fik G.C. von Krogh oprejs
ning med udnævnelse til posten som 
overgeneral for hele den danske hær, og 
det var som sådan, han den 25. juli 1850 
i spidsen for de danske styrker beholdt 
overblikket og blev sejrherre i det lang
varige og blodige slag ved Isted, hvor 
37.500 danske soldater stod over for 
26.800 slesvig-holstenske. Den danske 
hær havde 845 faldne og 2.405 sårede, 
slesvig-holstenerne 534 faldne og 1.202 
sårede. På dansk side dæmpede de store 
tab glæden over sejren. For overgenera
len med brødre i fjendens lejr var der i 
det hele taget ikke meget at glæde sig 
over. Som god helstatsmand afsluttede 
han sin beretning om slaget med disse 
ord: "Sådant er i det væsentligste 
grundtrækkene af en kamp mellem to 
armeer, der af naturen og forholdenes 
udvikling er bestemte til at virke i fore
ning, og hvis intensive kraft efter de 
prøver, der i går er aflagte, vilde gøre 
dem til et betryggende værn for kon
gens riger og lande".

Efter krigen var G.C. von Krogh kom
manderende general først i Slesvig og si
den i Holsten-Lauenborg. Han fik i 1854 
tilbudt posten som krigsminister, men 
afslog. Da han i 1856 blev ramt af et 
slagtilfælde, fik han en retrætepost. I 
1860 døde han og blev begravet på 
Flensborgs gamle kirkegård i minde
højen sammen med de faldne officerer 
fra Isted. ■


