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Fra Christian IX's skrivebord

1 en skuffe i Christian IX's skrivebord, 
som står i hans arbejdsværelse på 
Amalienborgmuseet, findes et bemær
kelsesværdigt og hidtil upåagtet levn fra 
krigen i 1864. Det er en lille stak tele
grammer, 13 i alt, som kongen skrev 
hjem til Dronning Louise fra sine besøg 
ved de danske stillinger i januar og 
februar i krigsåret. Historiker Jens 
Gunni Busck, De Danske Kongers 
Kronologiske Samling, har set nærmere 
på disse telegrammer, der bl.a. beretter 
om rømningen af Dannevirke.

Det første, Christian IX foretog sig 
som konge, var at underskrive 
den fatale Novemberforfatning, der 

fremprovokerede en krig, som ud 
over voldsomme blodsudgydelser 
kostede to femtedele af det land, han 
regerede. Det gjorde han ikke med sin 
gode vilje, men under pres fra den 
nationalliberale regering og folke
stemningen i hovedstaden, idet for
fatningen gik stik imod Christian IX's 
egne anskuelser som tilhænger af 
helstaten (hvor monarkiet foruden 
kongeriget Danmark omfattede de 
selvstændigt regerede hertugdøm
mer). Den nye konge ønskede imid
lertid at følge tropperne så tæt som 
muligt, og fra sine rejser til Slesvig 
skrev han en række telegrammer til 
dronningen, som for nylig er dukket 
frem af gemmerne. Uden at bidrage 
med egentlig ny viden om begiven
hederne giver telegrammerne et ind
blik i kongens oplevelse af disse og 
vidner samtidig om kongeparrets 
indbyrdes forhold.

Af Jens Gunni Busck

Optimisme på trods
Christian IX beskrev på sine ældre 
dage denne tid som den vanskeligste 
i sit liv, men faktisk røber telegram
merne ingen tegn på, at han følte sig 
presset. Hvad enten det skyldes hen
syntagen til adressaten eller selve den 
ordknappe kommunikationsform, så 
meddeler Christian IX sig til Dron
ning Louise med et umiskendeligt 
overskud. Typisk for tonen er således 
det første telegram, som er afsendt fra 
Slesvig by på ankomstdagen den 1. 
januar 1864:

"Tusind Tak, Reisen yderst heldig, 
overalt hjertelig Modtagelse. Tal med 
Monrad og skynd paa Conferencen. Hils 
de søde Børn og kjære Broder, god Bed
ring. Christian".

Hvad Dronning Louise har fejlet, ved 
vi ikke, men de følgende telegram
mer vidner om bedring. Mere be
mærkelsesværdig er imidlertid opfor
dringen til at tale med den nyud
nævnte konseilspræsident (dvs. stats
minister) D.G. Monrad (1811-1887), 
som også forventedes at indfinde sig 
ved Dannevirke. Hans regering blev 
dannet på årets sidste dag, og det om
talte møde kan formodes at have haft 
at gøre med regeringsdannelsen.

Opfordringen er et af flere vidnes
byrd i disse telegrammer om, at dron
ningen har været sin mands politiske 
betroede. Det er ellers generelt van
skeligt at vurdere, hvorvidt Dronning 
Louise engagerede sig politisk i re
gentskabet, eftersom hun i overens
stemmelse med sin tids idealer holdt
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sig i skyggen af sin mand og passede 
sit eget domæne, som var selskabs- og 
familielivet samt velgørenhedsarbej
de. Men når kongen således lader sin 
kone skynde på konseilspræsidenten 
frem for selv at rette henvendelse til 
ham, kan det ses som tegn på, at hun 
var nok så fortrolig med politiske an
liggender.

De første træfninger
Christian IX's første ophold i Slesvig 
varede en uges tid, og telegrammerne 
herfra orienterer hovedsageligt om 
hans opholdssteder med hilsener til 
familien og ønsker om dronningens 
fortsatte bedring. Men allerede 1. fe
bruar - dagen efter at Preussen og Øst
rig havde overbragt den egentlige 
krigserklæring i form af et krav om 

tilbagetrækning - er han tilbage ved 
Dannevirke og kan berette om en 
"Fortræffelig Overfart. Fjendtlighe
derne ere begyndte langs med Ejde
ren". Dette følges de næste dage op 
med disse meddelelser:

2. februar: "Tak for Telegrammet. 
Fjenden staaer siden igaar uforandret 
med høire Fløi nord for Eckernförde, 
Taagen forhindrer ham sandsynligvis i 
Fremrykning. Hærens Stemning ypper
lig. Mange Hilsener Christian".

3. februar: "Heldigvis stærkt Sø- og 
Regnvejr. Igaar mislykket Forsøg af 
Preusserne til at forcere Overgangen ved 
Misunde. Vort Tab ikke ubetydeligt, des
værre flere hæderlige Officerer. Bluhme 
let saaret ved Knæet. Endnu Alting rolig. 
Christian".

Christian IX besøger skanserne på Dybbøl 22. - 23. marts 1864. Fra dette besøg 
har vi ingen telegrammer, men Christian IX skal have optrådt imponerende roligt 
under granatregnen. Udsnit af Otto Baches maleri fra 1888, som var en gave fra 
hærens befalingsmænd ved Christian IX's 25-års regeringsjubilæum.
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Telegrammet fra 6. februar 1864, 
hvor Christian IX beretter om tilbage

trækningen fra Dannevirke.

Den følgende dag er kongen draget til 
Flensborg og udtrykker sin bekym
ring over det forventede angreb på 
Dannevirke:

4. februar: "Igaar var jeg i Misunde 
for at se til de brave Tropper. Ved min 
Hjemkomst levende Engagement imel
lem nogle af vore Batailloner med øster- 
rigske, som viste stor Styrke omtrent en 
halv Mil fra Slesvig. I Dag ventes stort 
Angreb på Dannevirke, man har opfor
dret mig indstændig om at forlade Got- 
torp, nylig ankommen, meget urolig for 
mine herlige Soldater. Christian".

Igen er det tydeligt nok, at kongen 
meddeler sig til en velorienteret per
son, der ønsker at blive holdt infor
meret om de militære forhold. Men 
derudover er Christian IX's faderlige 
omtale af "sine" herlige soldater hel
ler ikke uinteressant. Flere formule
ringer vidner om, at han har identifi
ceret sig med den rolle som nationalt 
samlingspunkt, som fulgte med den 
kongelige værdighed, og dette var 
ikke ganske selvfølgeligt i Christian 
IX's tilfælde. I den første tid på tro
nen var den folkelige opbakning til 
hans regentskab minimal, og i Kø
benhavn blev Christian IX ligefrem 
kaldt 'tyskerkongen' på grund af sin 
slesvigske herkomst og det mindre 
heldige forhold, at tre af hans brødre 
havde kæmpet imod danskerne un
der Treårskrigen. Denne modvilje må 
formodes også at have været til stede 
i geledderne, men den har tilsynela
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dende været overtrumfet af hærens 
almindelige loyalitet mod kronen, 
hvilket også bekræftes af det referat, 
der findes af D.G. Monrads optegnel
ser.

Rømningen af Dannevirke
Den preussiske hær gjorde uforvaren
de danskerne en tjeneste ved at ud
sætte deres planlagte storangreb på 
Dannevirke til den 6. februar, for da 
dronningen igen hørte fra sin mand, 
som skrev fra Sønderborg samme 
dag, var det gamle voldanlæg blevet 
rømmet.

6. februar: "Dannevirke-Stillingen op
givet paa Grund af dens vore Kræfter 
overgaaende Udstrækning og Troppernes 
derved foranledigede Overanstrengelse. 
Hæren har i Nat i fuldeste Orden trukket 
sig nordpaa og er endda allerede passeret 
Flensborg. Senere mere. Afreise ube
stemt. Konseilspræsidenten afgaar i Dag 
til Kjøbenhavn med bedste Mod. Chri
stian".
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Christian IX havde tidligere på dagen 
sendt et telegram til hærens øverstbe
falende, overgeneral de Meza, hvori 
han bakkede op om beslutningen. 
Det fremgår af referatet af D.G. Mon
rads optegnelser, at også han kunne 
se det fornuftige i rømningen, men 
det er alligevel bemærkelsesværdigt, 
at konseilspræsidenten skal være dra
get til København "med bedste Mod". 
Monrad havde natten til den 4. fe
bruar haft besøg af kongens forbin
delsesofficer, stedfortrædende gene
raladjudant Jens Christian Dahl, som 
indtrængende opfordrede konseils
præsidenten til at beordre opgivelsen 
af Dannevirke, hvilket i margenen af 
referatet af Monrads optegnelser er 
tilføjet: "kontrasignere en Ordre fra 

Kongen til Rømningen". Det vides ikke, 
om kongen havde taget initiativ til 
forslaget, men Monrad afviste det i 
hvert fald med henvisning til, at 
rømningen måtte være en militær be
slutning. Han beskrev dog i optegnel
serne den halve time, mødet varede, 
som "maaske den pinligste i mit Liv", 
idet han vidste, at stillingen var 
uholdbar. Men tilbage i København 
lavede Monrad den 7. februar et 
pragtstykke af en bortforklaring, da 
han i Folketinget udlagde rømningen 
som komplet uforståelig for ham og 
nægtede så meget som at forholde sig 
til spørgsmålet om, hvad der havde 
motiveret den beslutning, som de 
Mezas krigsråd havde truffet om afte
nen den 4. februar.

Christian IX (1818-1906) og Dronning Louise (1817-1898) grundlagde den 
gliicksborgske linje af kongehuset og er tipoldeforældre til H.M. Dronning 
Margrethe. Disse portrætfotos er taget af Peter Elfelt så tidligt som 1863, samme 
år, som de blev regentpar efter den barnløse Frederik VII.
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I København var det i dagene efter 
rømningen en udbredt antagelse, at 
kongen og regeringen var ansvarlige 
for rømningen, hvilket gav anled
ning til ophidsede demonstrationer, 
som også var rettet imod kongefami
lien. Dronningen har dog ikke ople
vet protesterne som mere truende, 
end at Christian IX den 7. februar 
kan takke for gode efterretninger 
med en bemærkning om, at Borger
væbningen om fornødent må holde 
orden, hvorefter han beretter om til
bagetoget: "Armeen har det ret godt, en 
Deel af Tropperne blevet stærkt forfulg
te, 5te Dragonregiments ene Eskadron 
skal have gjort flere smukke Indhug. Ge
neral Steinmann saaret".

Igen den følgende dag takker han 
dronningen for "beroligende Efterret
ninger" og fortsætter: "Armeen nu ind
truffet Paa Als udhvilet og besjælet af 
bedste Stand", hvilket den 9. februar 
følges op af meldingen: "Armeen nu 
tildeels udhvilet, en Division Infanterie i 
morges afgaaet til Fredericia. Nu rider 
jeg ud til Forposterne; kommer rimelig- 
viis Torsdag Formiddag til København". 
Og med scenen sat for det helvede, 
der i foråret skulle bryde løs ved Dyb
bøl, er det sidste telegram dateret 10. 
februar og lyder i sin korthed: "jeg 
staaer i Begreb med at afrejse og haaber 
i Aften kl 7 at være hos dig. Christian".

En konstitutionel monark i krig 
Det er et godt spørgsmål, hvordan 
kongen selv har oplevet sin rolle un
der disse begivenheder i betragtning 
af den uklarhed, der efter Grundlo
vens indførelse herskede omkring 
den konstitutionelle monarks be
føjelser. Kortfattede som de er, har te
legrammerne ikke meget at sige her
om, men problemet anskueliggøres 

smukt i Monrads førnævnte beret
ning til Folketinget den 7. februar, 
hvor han opridser rollefordelingen, 
som han i den foreliggende situation 
vælger at se den:
"Det var Kongens Ønske at begive sig til 
Armeen. En Konges Rejse til en Armee er 
forbunden med visse Betænkeligheder; 
Kongen kan rejse til Armeen for at stille 
sig i Spidsen for den som kommanderen
de General; men i et konstitutionelt 
Land vil en saadan Stilling for Kongen 
være forbunden med ikke saa faa Ulem
per, da den kommanderende General 
maa staa under den ministerielle An
svarlighed. Kongen kan ogsaa begive sig 
til Armeen for at samtale med Soldater
ne, for ved Synet afsig at opflamme dem 
til med større Lyst at kæmpe for Fædre
landet, for at besøge de i Slaget saarede 
og for at besee Stedet, hvor Kampen har 
staaet; - i den Hensigt var det, at Hans 
Majestæt for 8 Dage siden forlod Hoved
staden for at reise til Armeen (...) Mit 
Hverv var at vaage over, at der ikke op
stod nogen Forvirring derved, at den kon
gelige Villie blandede sig umiddelbart 
ind i at træffe Foranstaltninger eller An
ordninger eller tage Beslutninger med 
Hensyn til Armeens Operationer, og mit 
Hverv har i den Henseende været meget 
let, mit Arbejde har været intet, thi der 
har ikke været Spor af, at Kongen skulle 
have blandet sig ind i, hvad den kom
manderende General har besluttet, eller 
paa egen Haand givet Anordninger eller 
Befalinger".

At Monrad blot var med som barne
pige og ikke i egenskab af regerings
chef var ikke hele sandheden, men 
den nævnte bekymring har uden 
tvivl været reel nok. Forsøget på at få 
Monrad til at kontrasignere en kon
gelig ordre om rømning illustrerer
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problemet med ansvarsfordelingen 
mellem kongen, regeringen og hærle
delsen, skønt førstnævntes rolle vel 
på papiret var den klarest definerede. 
Instrukserne fra regeringen til gene
ralkommandoen var derimod uklare, 
og det virker for så vidt sandsynligt, 
at Christian IX har ønsket at gen
nemtrumfe en fortolkning ved at få 
Monrad til at påtage sig det ansvar for 
rømningen, som de Mezas krigsråd 
påtog sig den følgende aften. Ifølge 
referatet af Monrads optegnelser hav
de krigsminister Lundbye ladet Mon
rad forstå, at han "delte den almindeli
ge Mening, at Kongen og Monrad vare de 
egentlige Ophavsmænd til Rømningen". 
Den ære kunne de ikke tage, selvom 
kongen efter alt at dømme var beredt 
til det, og set med nutidens øjne kan 
man dårligt klandre Monrad for hans 
insisteren på at lade hærledelsen 
træffe beslutningen ud fra ministeri
elle anvisninger.

Det kan til slut være en overvejelse 
værd, hvad der har motiveret Dron
ning Louise til at give disse telegram
mer tilbage til sin mand, og hvad der 
har fået ham til at bevare dem til sin 
død. Det kan ikke skyldes sentimenta
le hensyn til parrets fælles livserin

dring, for indholdet har jo skullet 
igennem to telegrafister og er alene 
derfor præget af en passende distance. 
Snarere må vi formode, at telegram
merne er blevet gemt i bevidsthed 
om deres historiske interesse, efter
som de dokumenterer kongeparrets 
oplevelse af en krig, der satte sit tun
ge præg på regentskabet og på efterti
dens Danmark. Som sådan kan de tje
ne deres formål her i 150-året for kri
gen. ■
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Bøving - en embedsmandsfamilie
i Tønder Af Thomas Petersen

Forhenværende universitetslektor 
Thomas Petersen giver her et personligt 
præget portræt af en embedsmandsfa
milie i en lille købstad i I960'erne, 
hvor købstaden stadig fungerede som en 
enhed forstået på den måde, at den 
statslige kommandovej fra købstaden 
gik direkte til centraladministrationen 
på Slotsholmen i København.

Denne artikel er et forsøg på at give 
et personligt præget portræt af 
en embedsmandsfamilie i en lille 

købstad i 1960'erne. Det vil sige på et 
tidspunkt, hvor også en mindre køb
stad stadig fungerede som en enhed. 
Forstået på den måde, at den statslige 
kommandovej fra købstaden gik di
rekte til centraladministrationen på 
Slotsholmen i København. Hvor 
byen stadig havde egen amtmand, 
egen politimester, egen dommer 
samt en række andre embeder som 
postmester og rektorer. Og hvor den 
stadig havde den sjæl, som den lyb
ske ret og købstadsrettighederne fra 
1243 havde givet Tønder.

Den valgte købstad er altså Tønder, 
der omkring 1960 havde ca. 7.000 
indbyggere. I dag er samtlige de 
ovenfor nævnte embeder på nær rek
tor for Tønder gymnasium og HF, tid
ligere Tønder Statsskole, nedlagt. 
Nedlæggelserne er sket over en kun 
30-årig periode - fra begyndelsen af 
1970'erne og til det første årti i det 
21. århundrede.

På overgangen fra 1950'erne, årtiet 
i venteposition, og til 1960'erne - det 
vil sige årtiet, hvor der blev rusket 

godt og grundigt i alle samfunds
strukturer - var alt ved det gamle. Jeg 
gik i mellemskole og gymnasium på 
hhv. Tønder Kommuneskole og Tøn
der Statsskole i årene 1950-57. For si
den at aftjene min værnepligt og ud
danne mig til sprogofficer i Køben
havn 1957-59 og dernæst studere på 
Aarhus Universitet 1959-1968.

Den valgte embedsmandsfamilie er 
familien Bøving med imposant poli
timesterembedsbolig på hjørnet af 
Ribe Landevej og Carstensgade. Fa
milien disponerede over 1. og 2. sal, 
mens stueetagen var lejet ud til en of
fentlig institution.

Det var i forsommeren 1959, at jeg 
havde mødt Marianne. Til et bal på 
Schweizerhalle, arrangeret af Tønder 
Jazzklub. Det var, mens jeg aftjente det 
sidste halvår af min værnepligt - som 
sprog- og efterretningsofficer på Flyve
station Skrydstrup. Marianne skulle et 
par år senere blive min kone og hen ad 
vejen mor til vore tre børn - Maja Bir
gitte, Charlotte og Anders, født i hen
holdsvis 1962,1964 og 1972.1 det hal
ve år, jeg gjorde tjeneste i Skrydstrup, 
tilbragte jeg naturligt nok mange 
weekender hjemme hos mine foræl
dre på Vidågade 21 i Tønder. I august 
måned 1959 blev Marianne og jeg 
ringforlovet og med fin middag i hen
des hjem. Der var i slut-halvtresserne 
stadig en vis stil og alvor over livets 
mærkedage. Og først nu, naturligvis, 
blev jeg dus med mine kommende svi
gerforældre. I marts 1962 blev Mari
anne og jeg gift - igen med efterføl
gende fest i hendes hjem.
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Mødet med Marianne bragte mig 
ind i et miljø, der lå milevidt fra, 
hvad jeg kendte fra min egen op
vækst på et husmandssted i Tidsholm 
- syv kilometer øst for Tønder. Et mil
jø, der var præget af i hvert fald den 
ene forældres udearbejde, af en ofte 
forjaget hverdag og af et på mange 
måder - i hvert fald i det ydre - split
tet familieliv. Lysår fra det stilleståen
de og i hvert fald tilsyneladende be
givenhedsløse, men til gengæld også 
trygge og overskuelige tremands
samarbejde og familieliv i mit barn
domshjem og på de 30 tønder sand
jord, der hørte til gården.

Marianne var midterbarn i en bør
neflok på fem. Hun havde to ældre 
brødre, født i hhv. 1936 og 1937, og 

to yngre søstre, født 1944 og 1951. I 
Bøving-familien var det sjældent, 
man så alle samlet. Fem børn i vidt 
forskellig alder og forældre med vidt 
forskellige gøremål og interesser gjor
de i praksis den tætte samhørighed 
umulig. Mariannes far, Erik Bøving, 
var Tønders kendte, karismatiske og i 
brede kredse afholdte politimester. 
Han var født 1908 i Risskov ved Aar
hus som søn af købmand Poul Jacob 
Bøving og hustru Helga, født Ras
mussen. Student blev den unge Bø
ving i 1927 fra Aarhus Katedralskole, 
hvorefter han studerede jura ved 
Københavns Universitet.

I hovedstaden fattede han som så 
mange andre fra 'det gamle land' in
teresse for det på så mange måder for-

Torvet i Tønder i 1950'erne med Kristkirkens karakteristiske høje spir mellem 
gavlhuset til højre og rådhuset til venstre.
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sømte Nordslesvig, der i 1920 atter 
var blevet en del af Danmark. Græn
selandsproblemer optog derfor Bø
ving brændende hele livet. I studieti
den havde han deltaget aktivt i den 
konservativt indstillede sønderjyske 
forening 'To løver' og ikke mindst i 
dens studenterfraktion 'HejmdaT. 
Desuden havde han været medlem af 
'Akademisk Skytteforening'. Formo
dentlig som en reaktion på den soci- 
aldemokratisk-radikale regerings val
ne holdning i forsvarsspørgsmålet.

Som følge af sin store interesse for 
grænselandsspørgsmål var det ganske 
naturligt, at Bøving efter afsluttet ju
ridisk embedseksamen i 1936 søgte 
job i det sønderjyske. Myte eller ej - i 
hvert fald var det en udbredt hold
ning i mellemkrigstidens Sønderjyl
land, at det ofte var embedsmænd, 
der på den ene eller anden måde hav
de gjort sig udtilbens i 'æ gammel 
lanj', der blev sendt derned. Så en ny
uddannet jurist, der af egen drift og 
uden 'fortid' søgte embede der, hørte 
til det mindretal, der kunne demen
tere myten.

Året før sin embedseksamen, i 
1935, havde Bøving giftet sig med 
den fire år yngre Bodil. Hun var født 
1912 i Valby som datter af kontorchef 
i Danmarks Nationalbank Viggo Lan
ge og hustruen Bertha, der stammede 
fra det kendte terrakotta- og kerami
kerdynasti Hjorth på Bornholm.

Bøving startede sin professionelle 
karriere som dommerfuldmægtig i 
Gråsten. Et par år senere - i 1939 - 
søgte han vestpå for at blive politi
fuldmægtig i marskbyen Tønder. I 
1945 blev han Danmarks yngste poli
timester samme sted. I Tønder kom 
Bøving som så mange andre politi
folk ud over landet med i mod

standsarbejdet mod de tyske besæt
telsesstyrker. Da politiet blev taget af 
tyskerne den 19. september 1944, 
lykkedes det min fremtidige svigerfar 
at gå under jorden for der at fortsæt
te arbejdet i modstandsbevægelsen. 
Men det illegale virke varede kun 
kort, for han blev arresteret, ført til 
Staldgården i Kolding - Gestapos ho
vedkvarter i det vestlige Danmark. 
Her blev han udsat for den sædvanli
ge brutale tortur og bagefter i en fryg
telig fysisk forfatning sendt til den 
eneste koncentrationslejr i Danmark 
- Frøslev, tæt på den dansk-tyske 
grænse.

Svigerfar talte aldrig selv - i lighed 
med så mange andre aktive mod
standsfolk - om disse frygtelige begi
venheder. Og han gjorde intet, for at 
de skulle komme på tale. Hvad jeg 
ved, har jeg fra Marianne, som igen 
havde det fra sin mor. Men det var 
absolut kun i hovedtræk, at vi blev 
gjort bekendt med det virkelige begi
venhedsforløb.

Der var som nævnt en verden til 
forskel mellem det miljø, jeg mødte i 
politimesterboligen på Ribelandevej 
6 i Tønder, og det liv, jeg havde kendt 
på Tidsholm. Hvor jeg i min opvækst 
og ungdom havde levet et liv, hvor 
arbejde og dagligliv flød sammen i et 
nært og harmonisk fællesskab mel
lem familiens tre medlemmer, ople
vede jeg i Mariannes hjem som 
nævnt et langt mindre intenst og 
nært samliv - dels mellem hendes for
ældre indbyrdes og dels i forholdet til 
deres fem børn. Hvor jeg i mit eget 
hjem havde oplevet harmoni og ro - 
sommetider måske lidt rigelig ro - op
levede jeg på Ribe Landevej ofte uro 
og splittethed.

Faderen havde sit meget udadvend-
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te og offentlige arbejde med mange 
møder, repræsentative opgaver, hyp
pige rejser til ministeriet i Køben
havn samt foredrag. Et arbejde, hvis 
nærmere indhold han kun sjældent 
selv kom ind på. Og som hverken 
hans kone eller børn egentlig havde 
kendskab til - selv i hovedtrækkene. 
Men der er ingen tvivl om, at min 
svigerfar nød sit arbejde ud i dets 
yderste kroge. Som f.eks. i forhold til 
et af Sønderjyllands markante sær
træk - de frivillige brandværn, hvis 
øverste chef han som politimester 
var. Han nød, når han skulle uddele 
medaljer eller andre hæderstegn til 
disse prægtige mennesker, der frivil
ligt, vederlagsfrit og på alle tider af 
døgnet ydede en livsnødvendig og 
overordentlig nyttig samfundstjene
ste.

Svigerfar nød sine mange opgaver - 
og ikke mindst dem, der havde med 
livet udenfor politistationen at gøre. 
Han elskede at snakke med folk, og 
jeg havde indtryk af, at de også nød 
at tale med politimesteren. Ligefrem
hed i omgangen med folk var hjerte
blod for ham. Til gengæld hadede 
han at skulle optræde i byretten som 
offentlig anklager - var måske også 
tilbøjelig til at blive for ilter i den rol
le. Bøving overlod i hvert fald gerne 
denne opgave til sine unge fuldmæg
tige.

Hans store fritidspassion var jagt og 
det friluftsliv, det naturligt fører med 
sig. Og som samtidig affødte en om
fattende mandlig vennekreds. Kvin
delige jægere var endnu kun noget, 
man til nød kunne grine af - undta
gen naturligvis i adelige kredse. Selv
følgelig havde svigerfar også en dyg
tig, veltrænet og velopdragen jagt
hund. Den fulgte ham overalt, adlød

Sønderjysk Månedsskrift 8 • 2014 

det fyrstelige navn Khan og var som 
regel med ham på arbejde, hvor den 
havde sin faste plads i kurven på po
litimesterens kontor. Men på sine æl
dre dage foretrak friluftsmennesket 
Erik at fodre dyrene frem for at skyde 
dem. En sympatisk udvikling, vil 
mange mene. Vist nok ikke nogen 
ualmindelig udvikling for mange pas
sionerede jægere og naturmennesker. 

Vadehavsøen Rømø hørte under 
Bøvings embedsområde. Efter at øen 
i 1948 var blevet gjort landfast med 
en dæmning, var dens fremtid som 
ferieø kun et spørgsmål om tid. Og i 
1960'erne boomede Rømø som ferieø 
- ikke mindst for tusinder af tyskere 
på weekend-ophold. Det stillede sto
re krav til øens infrastruktur. Og ikke 
mindst til den yderst sparsomme po
litibemanding på øen. I øvrigt en si
tuation, som min svigerfar tog meget 
alvorligt. Der gik ikke en søndag 
uden alvorlige og blodige bilsam
menstød på den smalle dæmning. 
Udvidelsen af den blev derfor modta
get med kyshånd - ikke mindst hos 
politimesteren.

En af de mere spøjse opgaver, som 
Bøving blev stillet overfor på Rømø, 
var den nøgenbadning, som ikke 
mindst de tyske turister yndede at 
dyrke. Ifølge lovgivningen var nø
genbadning ikke udtrykkelig forbudt, 
såfremt den ikke generede andre. 
Men det gjorde den tit, og så måtte 
politiet jo skride ind. Men tidsånden 
gik uvægerligt i retning af mere 
nøgenhed, og Bøving kunne egentlig 
godt følge tidens tendenser på dette 
punkt. Han yndede selv i høj grad at 
bade nøgen, men fandt sig altid et 
mennesketomt område, hvor han 
kunne dyrke den tekstilfri badning. 
Men den organiserede naturisme,
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som især tyskerne yndede, var ham 
vederstyggelig. Nøgenbadning skulle 
være en absolut privat sag, som man 
ikke behøvede at belemre andre med.

Min svigermor, Bodil, havde ikke, i 
øvrigt helt i overensstemmelse med 
datidens kønsroller, fået nogen ud
dannelse efter sin studentereksamen.

Hendes rolle var - udover naturligvis 
at tage sig af børnene - at passe hjem
met, embedsboligen og den festivitas, 
der naturligt fulgte med. Da børnene 
blev større, fulgte hun nøje - somme
tider måske lidt rigeligt - med i deres 
og senere også i børnebørnenes gøren 
og laden. Desuden havde hun sin 
kreds af damer, der kom til eftermid
dagste, og som ivrigt diskuterede især 
religion og litteratur. Ligeledes deltog 
hun i mange studiekredse.

Af hendes hjemlige passioner hørte 
den helt lukkede have til i toppen af 
interesserne. Hendes specielt store in
teresse havde de høje klassiske duft- 
roser - og så stauderne. Mens sviger
far til stadighed i haven gjorde det 
mere grove arbejde og i øvrigt altid 
kunne finde et fliseafsnit, der i hans 
nøjeregnende optik trængte til at bli
ve rettet til eller lagt om.

Der var megen selskabelighed i 
hjemmet - både den private og den 
mere officielle. Planlægningen og af
viklingen af den stod Bodil naturlig
vis for. Hun gik med liv og sjæl op i 
denne opgave. Ligeledes stod hun 
selvfølgelig for borddækningen og 
tilberedningen af maden. Begge dele 
var hun lige så meget mester i, som 
ægtemanden var det i sine gøremål 
på politigården. Hun nød at forbere
de gæstebud, planlægge det ned til 
mindste detalje og foretage de helt 
rigtige indkøb. Hun var en knag til at 
lave mad og var i det hele taget den

Til daglig bar Erik Bøving normalt 
ikke uniform. Kun ved officielle lejlighe
der som her, hvor politimesteren er til 
Det frivillige Brandværns 100 års jubi
læum. Et job, han elskede.
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fuldendte værtinde. Bodil havde sine 
favoritter blandt gæstemad. Den helt 
rigtig stegte roastbeef. Eller at stege 
en dyrekølle eller dyreryg, så den ikke 
blev tør - det hørte til højdepunkter
ne i hendes kulinariske skatkammer. 
Hun var kort sagt en drøm og et fund 
for en højtstående og udadvendt em
bedsmand i en lille provinsby. Hvad 
skulle en sådan mand have gjort 
uden en dygtig hjemmegående 
hustru? På fineste vis en klar rollefor
deling.

I Mariannes hjem lærte jeg vinen at 
kende. Jeg vil ikke kalde mine foræl
dre afholdsfolk. Det forudsætter vel, 
at man udtrykkeligt har valgt øl, vin 
og spiritus fra. Men sådanne drikke 
indgik overhovedet ikke i mine for
ældres dagligdag eller verdensbillede 
- i hvert fald ikke, så længe vi boede 
på Tidsholm. Da de havde solgt går
den og var flyttet til Tønder, hændte 

det, at der kom vin på bordet. Tids
ånden, bylivet og samfundsudviklin
gen gik jo også i den retning. Og her 
viste mine forældre, at de i hvert fald 
ikke ideologisk tog afstand fra de spi
rituøse drikke. Til gengæld gik de 
overhovedet ikke op i etiketter. Prisen 
var i deres øjne vel tilstrækkelig må
lestok for, om en vin var god eller 
dårlig.

På Ribe Landevej var situationen 
den diametralt modsatte. Ikke, at 
indtagelse af vin og spiritus var en 
dagligdags ting. Overhovedet ikke. 
Men her blev der skelnet skarpt mel
lem hvid-, rød- og dessertvin - og 
hver ting til sin tid. Man hilste på 
hinanden ved bordet, man drak og 
hilste igen. Ren familien Varnæs i 
Korsbæk. Også vinmærker og eventu
elt årgange blev bemærket og eventu
elt kommenteret. Men aldrig priser. I 
kælderen var der et specielt og aflåst

Politigården i Tønder - Bøvings daglige arbejdsplads. I tysk tid - før 1920 - var 
den skole med navnet Alexandrineschule. 11950'erne husede bygningen Tønder 
Kommuneskole, hvor artiklens forfatter 1950-54 gik i mellemskole. Her er den 
set fra parkeringspladsen mellem Nørregade og Østergade i 1973.
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rum til flaskerne - og til det havde na
turligvis kun husherren nøgle.

Efter middagen gik herrerne ind i 
herreværelset til kaffen, cognacen og 
eventuelt skak- eller kortspil. Mens 
damerne samledes i fruens stue til te 
eller kaffe, til likøren og snak. Der var 
i det hele taget meget Matador over 
Bøving-familiens hjem. Selv om der 
dog hverken indgik kokke- eller stue
pige i den daglige husholdnings faste 
stab. Ligeledes har jeg aldrig oplevet, 
fru Bøving i lighed med bankdirek
tørfruen gå i seng ved højlys dag eller 
ved enhver given lejlighed. Det var 
hun slet ikke typen på.

Herreværelset var holdt i mørke far
ver - væggene vinrøde, gulvtæppet 
tykt og mørkt og møblerne tunge. 
Markant og tungt skrivebord og na
turligvis tobaksskab på væggen. På 
væggene jagttrofæer. Reoler med 
bindstærke værker - mestendels med 
historisk indhold. Fruens stue var 
derimod holdt i lyse pastelfarver, og 
møblerne var lettere og udvalgt med 
omhu i udvalgte antikvitetsforretnin
ger. Lys kom der rigeligt ind af i det
te store hjørneværelse. Og så samlede 
hun på ting til det sommerhus på 
Rømø, som hun inderligt ønskede 
sig. Og som hun fik i begyndelsen af 
1970'erne - beliggende på øens syd
ende. Hjemme var Bodils stues reoler 
fyldt med mestendels litterære og re
ligiøse bøger. I herreværelset drak 
man cognac og whisky, mens damer
ne i deres stue drak likør, Dubonnet 
eller Martini.

Svigerfar hjalp ikke til derhjemme - 
i hvert fald kun med månedslønnen. 
Det lå helt udenfor hans opfattelse af 
en familie at skulle deltage i det hus
lige arbejde. Jeg har ham mistænkt 
for i sit stille sind at gå ud fra, at hans 

lovprisning af hustruens kulinariske 
og andre huslige færdigheder i f.eks. 
skåltaler var kompensation nok for 
hans manglende praktiske engage
ment. Én gang om året blev der imid
lertid gjort en forskel. Det var juleaf
tensdag, hvor man kunne opleve det 
ganske usædvanlige, at husets herre 
ad uransagelige veje fandt og greb 
støvsugeren og lod den hjemsøge 
hele hytten. Det var tilsyneladende 
hans i øvrigt meget spinkle alibi for 
ikke at yde praktisk assistance der
hjemme resten af året.

Min svigerfar var af politisk overbe
visning konservativ - vel at mærke af 
den gamle slags med Gud, Konge og 
Fædreland og kombineret med et 
varmt og socialt bankende hjerte. 
Han tog med ægte stolthed mod rid
derkorset af dronning Margrethe, da 
det blev hans tur. Bøving-familien 
havde kendt hendes forældre, kron
prinseparret, allerede i Gråsten. Og 
bekendtskabet fortsatte i Tønder, nu 
med Hans grev Schack som samlende 
figur.

Berlingske Tidende var det obligate 
og selvfølgelige avishold i Bøving-fa
milien. Politiken var udelukket på 
grund af avisens politiske og kultur
radikale platform. Information var på 
trods af avisens udspring i mod
standsbevægelsen ugleset som følge 
af sit knæfald for den radikale tidsånd 
fra midten af 1960'erne. Svigerfars 
meninger kunne forekomme gam
meldags og forskruede - og var det 
langt hen ad vejen også. Men det skal 
understreges, at de nye tider og deres 
stillen spørgsmål ved alt kom med så 
lange stormskridt, at den ældre gene
ration ganske givet havde svært med 
at følge med og ultimativt stod af.

Opbrud og nybrud var det mantra,
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der i kort form karakteriserede 
1960'erne. Det sociale mønster be
gyndte at krakelere. Kvinderne forlod 
kødgryderne og barneværelset for at 
søge en plads på arbejdsmarkedet. 
Velfærdssamfundet bankede på. Op
brud i uddannelsessystemet - vel
færdssamfundets børn skulle uanset 
social arv og økonomiske forhold 
have så megen uddannelse som mu
ligt. Jeg nød selv godt af det hele. Op
brud i kulturmønstret. Modernis
men, der stillede spørgsmål til og for
kastede de gængse litterære og kunst
neriske former og normer, samtidig 
med at nye proklameredes og afprøve
des. Opbrud i det moralske mønster - 
det traditionelle familiemønster ud- 
fordredes og kom under voldsomt 
pres. Blandt andet som følge af de 
mange nye berøringsflader i det er
hvervsmæssige og sociale liv. Den vok
sende økonomiske frihed og p-pillen 
gjorde kvinderne fri - dels af ægte
manden og dels af fortidens evindeli
ge frygt for uønsket graviditet.

Moderniteten bankede med andre 
ord på i alle samfundsmæssige og 
menneskelige relationer. Svigerfar 
forsøgte at følge med, men måtte 
som oftest give fortabt. Forsøgte i sin 
kvide og rådvildhed at henvise til 
1920'ernes swingpjatter som noget af 
det samme, der nu skete i 1960'erne.

Vi, det vil sige Marianne og jeg, 
havde mange heftige diskussioner 
med svigerfar om for eksempel 
apartheid-politikken i Sydafrika. Han 
mente ikke, at den sorte befolkning 
ville være i stand til at regere sig selv. 
Det ville blot resultere i død, øde
læggelse og økonomisk ruin. Det 
mente vi naturligvis ikke. Set i bak
spejlet og på baggrund af et halvt 
århundredes generelle afrikanske fri

gørelse fra koloniherredømmet og 
den manglende demokratiske og 
økonomiske udvikling fik han jo på 
mange måder ret. Det gik jo ikke så 
glat, som vi troede den gang.

Men hvor syntes jeg da mange gan
ge, at han var dybt reaktionær. Han 
mente også, at jazzmusik ikke var an
det end negermusik, som folk med en 
god musiksmag ikke skulle befatte sig 
med. God og hæderlig musiksmag 
var det derimod, når den gamle mod
standsmand lagde en klassisk kompo
nist eller en plade med eksempelvis 
krigs- og efterkrigstidens darling Vera 
Lynn på grammofonen. Den i dag 
næsten 100-årige Vera Lynn sang i 
krigsårene med numre som f.eks. 
'We'll meet again' og 'The White 
Cliffs of Dover' sig ind i alle allierede 
hjerter. Det var derfor heller ikke i 
hans øjne hverken velkomment eller 
velset, at Mariannes storebror Henrik 
havde været med til at grundlægge 
en jazzklub i Tønder - i øvrigt den 
samme klub, hvor jeg mødte hende.

Jeg er overbevist om, at i min svi
gerfars optik smeltede privatperso
nen Erik Bøving i det offentlige rum 
sammen med den officielle ditto - for 
sådan ville offentligheden helst se og 
tolke en embedsmand i hans positi
on. Derfor skulle hans børns adfærd i 
det offentlige rum også leve op til 
den standard, som samme offentlig
hed i hans optik krævede af embedet. 
I nutidens lys naturligvis en forskru
et tankegang, men ikke i 1950'erne, 
hvor den kongeligt udnævnte chef 
og tjenestemand stadig havde et nøje 
defineret indhold. Og hvor nidkær
hed i tjenesten og ordentlighed i pri
vatlivet var vigtige nøgleord.

Men jeg holdt meget af min sviger
far på trods af hans ofte horrible tan-
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kegange og påstande. Jeg mener også 
at have lært meget af ham. Hans in
teresse for historie og hans historiske 
viden var stor. Hvis der i løbet af dis
kussionerne opstod tvivl om et eller 
andet faktuelt, helmede han ikke, før 
der var slået efter i leksika og andre 
opslagsværker og problemet løst. 
Hans interesse for mine historiske 
studier var derfor varm og nærværen
de. Jeg elskede at snakke og diskutere 
alle mulige historiske emner med 
ham.

Hans store bekymring og hans hjer
tebarn i politiarbejdet var beredska
bet omkring de udsatte marskområ

Erik Bøving hjælper 
statsminister Anker 

Jørgensen i stormflods
klunset. Anledningen 

var alt andet end lystig - 
nemlig den voldsomme 

stormflod i 1976, der 
blev startskuddet til det 
nuværende fremskudte 

dige, som allerede i 
1982 stod færdigt. Det 

var situationer som 
denne, Bøving i særde

leshed nød. Folkelig, 
ligetil, hjælpsom og med 

høj cigarføring, 
feg er sikker på, at den 
folkekære statsminister 

følte sig godt tilpas 
i situationen. 

der og ikke mindst de stadig tilbage
vendende og ofte livstruende storm
floder langs vestkysten. Og i den for
bindelse naturligvis politiets andel og 
rolle i dette beredskab. Han elskede 
befolkningen bag digerne - marskens 
mennesker havde i hans øjne et gan
ske særligt forhold til naturen, som 
også afspejlede sig i deres fatalistiske, 
uforstilte, ukomplicerede og lige
fremme livssyn.

Min svigerfar lagde et kæmpearbej
de i at få beredskabet bag digerne for
bedret - og arbejdet lykkedes. I første 
omgang ved at tilkørsels- og varsels
forholdene ude i marsken og langs
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hele vestkysten blev forbedret. I 
næste omgang løstes stormflodspro
blemerne fundamentalt, da det frem
skudte Højer-dige - Margrethe-diget - 
blev bygget. Stormfloden i 1976, 
hvor min mor sammen med mange 
andre fra Tønder måtte evakueres til 
blandt andet skolen i Abild, gav det 
sidste skub til bygningen af det frem
skudte dige, der stod færdigt allerede 
i 1982.

Min svigerfar elskede den vestsles
vigske natur. Han holdt af dens men
nesker, og kærligheden var gensidig. 

Det gjaldt også langt hen ad vejen 
den hjemmetyske del af befolknin
gen. Selv om besættelsestiden natur
ligvis havde sat sine spor - både hos 
den og i politimanden Bøving, der 
som nævnt havde oplevet besættel
sesmagten, også på den hårde måde. 
Men Aarhus-drengen følte sig hjem
me i det vestslesvigske, hvor der var 
højt til loftet, og hvor øjet rakte 
langt. Og hvor et ord var et ord, der 
stod til troende. Han elskede at snak
ke med ganske almindelige menne
sker - langt hellere ville han det end

Politifuldmæg
tig Erik Bøving i 
1945 sammen 
med engelske 
officerer på 
trappen til poli
tigården (senere 
Domhuset) i 
Tønder. Året 
efter blev den 
kun 38-årige 
Bøving politi
mester i Tønder 
- Danmarks 
hidtil yngste på 
det tidspunkt.
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at optræde som offentlig anklager i 
retten. Her var han for ilter, så det 
overlod han som allerede nævnt gla
delig til sine unge fuldmægtige.

Når jeg understreger det med at tale 
med ganske almindelige mennesker, 
skal man huske på, at omkring 1960 
var der stadig langt større afstand til 
embedsmænd, end vi kender i dag. 
Og ikke mindst i en lille provinsby 
som Tønder. Amtmanden, domme
ren, politimesteren og postmesteren 
rangerede i folks bevidsthed i en klas
se for sig selv. Der var afstand, men 
på det område er jeg overbevist om, 
at Bøving var nyskaber og overgangs
figur til en tid, hvor omgangsformer
ne mellem befolkning og myndighe
der blev langt mere ligetil. Han næg
tede også konsekvent at være med
lem af de loger af forskellig art, der 
anglede efter at få embedsmænd med 
i deres rækker. Mangen en sag blev i 
de små provinsbyer forhandlet og af
gjort netop i disse lukkede klubber. 
Og det brød den regelrette tjeneste
mand sig ikke om. Der skulle være et 
klart skel mellem det offentlige og det 
private.

Når vi kom til Tønder, faldt det helt 
naturligt, at vi først kom til mine for
ældre - og især var det naturligt efter 
min fars død i maj 1963. Det var også 
naturligt, at vi boede hos dem i Vid- 
ågade, selv om pladsen her var bety
delig mere trang end på Ribe Lande
vej. Men det lå i kortene, at mine svi
gerforældre havde så mange gøremål 
i hverdagen, mens mine forældres til
værelse var et hundrede procent kon
centreret om os, når vi kom hjem. Vi 
kunne være sikre på, at mindst en af 
dem og efter min fars død min mor 
sad klistret til vinduet for at se, når vi 
drejede til venstre om hjørnet fra 

Østergade, ind på Delasvej og ned 
mod Vidågade 21.

Jeg ved ikke, hvad Mariannes foræl
dre følte i den anledning. Oftest er pi
gens forældre og søskende omdrej
ningspunktet i familieforholdet, men 
ikke i vort tilfælde. I hvert fald holdt 
de deres følelser og meninger i den 
anledning godt skjult. Eller også syn
tes de bare, at det på baggrund af 
mine forældres rigelige fritid var helt 
naturligt, at vi tilbragte størsteparten 
af tiden hos dem. Det er jo så almin
deligt i de fleste forhold, at mormor 
og morfar kommer i første række, 
men altså ikke i vort tilfælde. De tråd
te pænt i baggrunden, selv om vor 
førstefødte, Maja, også for dem var 
det første barnebarn.

Men efterhånden som Mariannes 
søskende fik børn, løste problemet sig 
selv - hvis der overhovedet har været 
et problem. Juleaften var lidt besvær
lig, når begge hold forældre boede i 
samme by. De første år tilbragte vi 
første halvdel af juleaften hos mine 
forældre og resten på Ribe Landevej. 
Et noget besværligt arrangement - i 
hvert fald for os. Men da min mor 
blev alene i 1963, blev det nærmest 
en selvfølge, at hun tilbragte julen og 
andre højtider hos os i Aarhus.

Erik Bøving gik på pension i 1978 ef
ter hele 42 år i statens tjeneste. Fami
lien flyttede derefter til eget hus i 
Møgeltønder. Sommerhuset på Rømø 
beholdt de. Desværre blev Erik nogle 
år senere ramt af en blodprop i hjer
nen. Han døde 1995, mens Bodil døde 
året efter. ■

En hjertelig tak til Birgitte Thomsen, 
Lokalhistorisk Arkiv i Tønder, for 
vanlig hjælpsomhed med hensyn til 
at fremskaffe materiale.
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Den 9. juli 1920 stod krydseren 'Heim
dal' ud af Flådens Leje i København 
sammen med kongeskibet 'Dannebrog' 
for at bringe Christian X og kongefami
lien til genforeningsfestlighedeme i Søn
derjylland. Med om bord på 'Heimdal' 
var også marineingeniør Georg Valde
mar Hansen. Her fortæller han om sine 
oplevelser i to breve hjem til konen og 
datteren Karen Margrethe. Brevene er 
transskriberet af marinehistorikeren 
Søren Nørby og bringes her lettere redi
geret.

Krydseren 'Heimdal'. 
Den 9. Juli 1920. 

Kære lille Kone og Karen Margrethe. 
Genforeningsbrev.
Meget af det, jeg vil fortælle, vil I 
kunne læse jer mere udførligt til i 
Aviserne. Dog haaber jeg, at jeg maa 
kunde fortælle noget om disse store 
historiske Dage, der kan have interes
se for jer at høre.

Om Morgenen da jeg tog hjemme 
fra, mærkedes snart, at det var en 
Festdag. Mange Huse var rigt smyk
kede med Flag, ligeledes alle Spor
vogne og mange Automobiler. Ved 
Toldboden og saa langt jeg kunde se 
over Havnen, var alle Skibe smykke
de med Flag fra Knap til Dæk. Ligele
des alle Skibe i Flaadens Leje og selv
følgelig ogsaa 'Heimdal'. Den saa saa 
pæn ud, men der var ogsaa ofret me
get Arbejde paa Maling og Pudsning. 
Kl. 9 1/2 gik vi ud af Flaadens Leje og 
fortøjede i en Bøje ud for Lystbaade- 
havnen.

Ved Toldboden laa Kongeskibet

ved Søren Nørby 

'Dannebrog' samt mit gamle Skib 
'Ægir', som du husker, jeg var Ingeni
ør i, da den hjemførte sønderjyske 
Børn til Flensborg. Øvelser og Arbej
de er her intet af, kun nødvendige Ar
bejder. Kl. 10 begyndte Musikken at 
spille for at vække glad og festlig 
Stemning hos Besætningen.

Kl. 11 blev der voldsom Skydning fra 
alle Orlogsskibe og Forter. Man fortal
te, at Kongen paa Amalienborg under
skrev Kontrakten om Overtagelsen; og 
efter Skydningen spilledes 'Slesvig 
Vort Elskede Omstridte Land', enhver 
følte, at der i de Øjeblikke var fore- 
gaaet noget stort.

Ved Frokosten, der var lidt særlig, 
blev 'til Lykke med Genforeningen' 
drukket. Kl. 3 blev der Røre paa Told
boden. Mange Mennesker vare sam
lede og Kongen og Dronningen og 
mange Medlemmer af det kongelige 
Hus gik om Bord i 'Dannebrog', og 
'Heimdal' afgav 21 Skud. Kronprin
sen og Prins Knud kom ombord i 
'Heimdal'. 'Dannebrog' kastede los 
og den og 'Heimdal' stod ud i Sundet. 
Vejret var smukt og næsten hver Vil
la havde hejst Flag. Kronborgpynten 
rundedes og vi kom ud i Kattegat.

Ved Solnedgang var vi ud for Isse
fjorden og Kl. 10 gik jeg til Køjs, Ma
skineriet gik nemlig tilfredsstillende i 
alle Retninger. Over Store Belt og 
langs Fyen sov jeg trygt, men Kl. 5 var 
jeg oppe og saa Indsejlingen til Lille 
Belt, der er noget af det smukkeste i 
Danmark. Vi sejlede ind paa Kolding 
Fjord. I Havnen var 'Ægir' kommet 
med Minister og andre Honoratiores.
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Havnen var smykket, alle Skibe, alle 
Bygninger med grønt og Flag. En 
mængde elegante Automobiler var 
kørt op. Da Kongen gik i Land, salu
terede 'Heimdal'. Saa snart de Konge
lige var kørt, afgik 'Heimdal' syd paa. 
Ved 12 Tiden var vi inde i Haderslev 
Havn. Fjorden derind er meget smuk 
og meget smal og ikke et Hus uden 
Flag. Mange Tusinde Mennesker vare 
samlede nede ved Havnen og alle Of
ficererne havde en udmærket Udsigt 
oppe fra Kommandobroen. Ved 3 Ti
den ankom de Kongelige i Automobi
ler og straks efter stod 'Dannebrog' og 
'Heimdal' ud af Havnen. Ud af Ha
derslev Fjord var noget af det smuk
keste jeg har set. Mange Baade med 
hvidklædte Damer, der viftede og 
sang Fædrelandssange, og Musikken i 
'Heimdal' spillede uafbrudt Fædre
landssange, smaa Børn smaa Flag, 
store større Flag.

Enkelte Steder saas Invalider fra Kri
gen liggende paa Puder, men viftende
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ivrigt; ved Aarø var mange Lystbaade. 
Jeg talte engang 40 Stk. Flag, hvid
klædte Damer og smaa Piger med 
røde Skæft og Blomster, som de søgte 
at kaste ombord. De fleste gik i Van
det og den bageste Torpedobaad sag
de den havde sejlet i bare Roser.

Kl. 6 kom vi til Aabenraa. 'Danne
brog' i Havn, de andre Skibe til An
kers. Saa vidt jeg kunde se her ude fra, 
var der inde i Byen også mange Flag. 
Der var Landlov, men jeg følte mig 
for træt af alle de smukke og stem
ningsfulde Indtryk, man havde faaet 
saa mange af hele Dagen.

Søndag 11. Juli 
Jeg var tidlig oppe, vi skulde sejle KL 
7. Vejret stadig straalende. Ned gen
nem det smukke Alssund, forbi det 
historiske Sted, hvor Tyskerne gik 
over i 1864, og kom ned til Sønder
borg, der ligger på hver side af Als
sund. Midt i Sundet er her For
tøjningsbøjer, hvor 'Olfert Fischer',

'Hejmdal', 'Olfert Fischer' og 'Gejser' i Svendborg Sund ved Taasinge med flag over top.
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'Gejser' og 'Heimdal' kom til at ligge 
paa en lang Stribe. Vi ligger saa nær 
Land, maaske en Skibslængde, saa 
man næsten kan tale med Folk i 
Land. 'Dannebrog' laa ved Bolværk. 
Kl. 10 spaserede vi med Frakke (jeg 
følte mig, som om jeg havde Kappe 
paa og saa i bagende Sol), Ridderkors 
og Sabel. Soldater i graa Uniformer, 
Garden, Matroser og Kadetterne, 
dannede Korps hver for sig med Mu
sik og marcherede derud. Der var 
godt 2 km ud til Skansen og der var 
saa mange Mennesker, Automobiler 
og almindelige Vogne, saa man kun 
kunde komme smaat frem. Hvor Ve
jen fra Hovedvejen drejer af til 
Skandsen var der flere Æresporte. Og 
tæt ved hinanden, saa de godt kunde 
have holdt hinanden, stod smaa Pi
ger fra 7 til 15 Aars Alderen med 
flagsmykkede Kurve fulde af Blom
ster. Drenge i Spejderuniform var der 
ogsaa mange af. Det var meget mor
somt at spasere forbi dem alle. Alt var 
jo opstillet, klar til at modtage Kon

gen, og da vi var i Uniform, hilste 
mange af Drengene og Pigerne neje
de. Som Officer havde vi særlig Kort 
til Pladsen, samme Sted som Genera
ler, Admiraler, Diplomater med ele
gante Fruer, saa Pladsen jeg havde, 
var udmærket med hvide Bænke, 
som vi til Slut alle sammen stod oppe 
paa. Jeg hørte og saa alt, stod næsten 
lige over for Talerstolen og havde Tri
bunen, hvor de kongelige med Følge 
var paa min højre Side. Paa den an
den Side var alle de gamle Veteraner 
samlede. Jeg tænkte på gamle Helbig. 
Hvis han havde levet, vilde det have 
været en uforglemmelig Dag for ham, 
som det blev for os alle. Han havde 
fortjent det. Kongen gik daarlig op ad 
Trappen, en Hest havde sparket ham 
på det ene Ben. Jeg tror, det var i Ha
derslev. Benet smertede ham vist me
get.

Midt imellem Talerstolen og de 
kongelige vare Stole til Ministrene og 
Rigsdagens Repræsentanter. Under 
en af Talerne kom en Flyvemaskine

Det smukke kongeskib 'Dannebrog', som tjente kongefamilien fra 1879 til 1931.
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og kastede et Flag ned, der faldt tæt 
ved de kongelige.

Uden om de med Kort, kom Solda
ter, Garden, Marinesoldaterne, Kadet
ter og uden for dem en Snor og der 
uden for et Hav af Mennesker, der sik
ker intet kunde hører af Talerne, men 
nok af Musikken. Overordentlig 
smukt var Overrækkelsen af Guldhor
nene, en gave fra Sønderjyske Kvinder 
og et gammelt Silkeflag fra 1864; de 
Mænd der talte havde næsten Graad i 
Stemmen, Kongen var meget be
væget, Damerne tørrede flittig Øjne
ne. Talerne vil sikkert findes i Bladene, 
men denne Festglæde, denne brusen
de Uro, Sangene, Hurraerne, Klappen, 
denne Begejstring, der i det straalende 
Vejr steg til sjældne Højder, skal over
væres for rigtig at forstaaes.

Kl. 3 1/2 Eftermiddag kørte de konge
lige tilbage. Paa Vejen hjem besøgtes 
Mindesmærker, gamle Krigergrave og 
Kl 5 var vi ombord. Imidlertid var al Il
luminationen i Skibene bleven instal
leret og ved 9 Tiden tændtes den, ale
ne fra 'Heimdal' brændte 400 Lam
per. Kl. 10 stort Fyrværkeri fra alle de 
store Skibe; med en voldsom Kano
nade, Masser af Raketter og alle Pro
jektørerne tændte maa have set kraft
fuld ud fra Land. Saaledes endte Gen
foreningsdagen om bord i Orlogs- 
mændene. Fra Kommandobroen op- 
serveredes Fakkeltog inde i Land, for
bi 'Dannebrog' og paa Højene i Byens 
Nærhed brændte store Glædesbaal.

Jeg gik til Køjs KL 11 1/2, men end
nu lød Musik fra flere Dampere i 
Havnen, og danset blev der vist læn
ge. Mange Tilrejsende har der været 
til Byen, mange Lystkuttere ligger 
her, navnlig Webers store Kutter fra 
Svendborg var imponerende.
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Mandag 12. Juli 
I Dag har Kongen med Følge været 
paa Automobiludflugt til Tønder. For 
os andre har det været almindelig Ar
bejdsdag. Dog gives der Mandskabet 
ekstra Landlov, særlig de der var be
skæftiget igaar med Illumination og 
Fyrværkeri.

Hele Formiddagen gik med Nedtag
ning af alle Kabler med Lamper. Om 
Eftermiddagen havde jeg nok at gøre 
med skriftlige Arbejder. Mindre Skibe 
som Lossen og Guldborgsund er af
sejlet. Og Marinens to Kuttere Thyra 
med Værftchefen. Admiral Nyholm 
og Svanen med Kommandør Schultz 
med Familie er ligeledes afsejlet. Alle 
Flag og Guirlander hænger oppe end
nu og Musik er her stadig saa det ene 
Sted, saa det andet.

I Olfert Fischer er der Bal for de 
Unge og Whisky for de Ældre, men 
Intendanten og jeg foretrak at gaa en 
Tur ind i Byen. Den gør Indtryk af at 
være meget gammel, navnlig Husene 
og ligeledes findes mange smalle 
krumme Gyder. Magasin du Nord, 
Goldtsmidt, Landmandsbanken har 
allerede faaet Filialer her ovre og Vin
duerne var pyntede i hvide og røde 
Farver med Buster af Christian IX og 
X. Vi saa Sønderborg Slot, en stor 
men forfalden grim Kasse som nu be
nyttes til Husvilde. Her sad i mange 
Aar Kristian II som Fange.

Intendanten kendte en gammel 
Mand Rentier Reimers. Han var 94 
Aar gammel og hans Kone 91 Aar. 
Han havde været Slagtermester, men 
var samtidig en stor sønderjysk Fører, 
kendt i vide Kredse, hadet af Tysker
ne, der skadede ham alt, hvad de 
kunde, men han var samtidig en klog 
Mand. Han er i disse Dage blevet 
Kommandør af Dannebrog, en meget
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fin Orden. Men selv forstod han ikke, 
hvad det betød, eller hvad der i disse 
Dage foregaar. Han har mistet Hu
kommelsen og kender ingen. Hans 
Kone er derimod fuldstændig aands- 
frisk. Vi talte en Del med Sønnesøn
nen, der var på Besøg fra Skagen. Han 
fortalte en Del om hans Bedstefar, 
denne interessante Mand, men som 
nu gaar i Barndom.

Vi kom ombord Kl. 10, og drak vor 
The. Det var billigere end i Land paa 
de overfyldte Restauranter.

Jeg haaber, I har det godt og længes 
snart efter at høre fra jer.

De kærligste Hilsener 
fra jeres Mand og Far.

Valdemar

Krydseren 'Heimdal'.
Sønderborg, den 13. Juli 1920. 

Kære lille Kone og Grethe. 
Genforeningsbrev.

Tirsdagen var Arbejdsdag for Eskor
den, de Kongelige var paa Auto
mobiludflugt rundt omkring paa Als.

Intendanten har truffet noget af sin 
Familie fra Aarhus, der er kommet 
her ned i Selvejerbil. Dem spiser og 
kører han med al den Tid hans Tje
neste tillader ham.

Mine tre Børn (3 Ingeniørkadetter) 
optager en Del af min Tid. Den ene er 
siameser, han er den flinkeste.

Ved 8' Tiden om Aftenen gik jeg en 
Tur alene. Her er en smuk Strandpro
menade, ret lang, der fører ud til nog
le Skydebaner, mægtig store, som til
hørte Tyskernes Militærvæsen. Gaar 
man paa Gaden og lytter, høres mere 
Tysk end Dansk. De forstaar vist nok 
Dansk, men taler lettere Tysk.

Klammeri opstaar af og til mellem 
Marinesoldaterne og Tyskerne. Saale- 
des var der en hel Batallie mellem en 

Del af 'Olfert Fischer's Besætning og 
nogle Tyskere, men vore egne er jo 
mange Gange ikke for kønne, naar de 
har faaet noget at drikke.

De, der er Danske, er til Gengæld 
mere Danske end mange norden for 
Kongeaaen, en Sønderjyde fortalte 
mig det, og paastod, og deri har han 
ogsaa ret, at Nationalitetsfølelsen er 
meget større i Sønderjylland end 
f.eks. i København.

Alle kan synge Fædrelandssangene 
og alle Versene uden Bog.

Onsdag 14. Juli 
Om Onsdagen gik vi til Aabenraa, 
'Dannebrog', 'Heimdal' og 'Gejser'. 
'Olfert Fischer' gik til Flensborgfjord.

Hvor Vejret er blevet koldt og blæ
sende.

Intendanten fik Lov at køre med sin 
Familie fra Sønderborg til Tønder og 
støde til os i Aabenraa. De kongelige 
med Følge sejlede heller ikke med, 
men kom kørende til Aabenraa ved 7 
Tiden om Aftenen.

For os i 'Heimdal' var Dagen ellers 
en almindelig Arbejdsdag. Vi taler el
lers meget om, at der bliver gjort saa 
lidt, eller rettere intet for Skibenes Be
sætninger. Vi synes, vi staar saa lang 
borte og skimter Festlighederne.

Men Befolkningens Tanker er na
turligvis kun om de Kongelige.

Jeg gik ikke i Land i Aabenraa, men 
lod Intendanten købe mig nogle 
Kort.

Ovre i 'Dannebrog' var der stor Taf
fel og mange civile Honoratiores fra 
Land var indbudne. Klokken 10 kom 
et stort Fakkeltog med Musik i Spid
sen, dragende ned til 'Dannebrog'. 
Det saa meget smukt ud og maaske 
smukkest fra 'Heimdal' paa Afstand. 
Man maa ikke være for nær et Fak-
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Slagtermester Peter Reimers (1826-1922), der spillede en stor rolle i det dansk 
nationale arbejde i Sønderborg, gjorde et stort indtryk på Georg Valdemar Hansen, 
selv om Reimers på dette tidspunkt var stærkt præget af alderdom. Her ses han 
med dannebrogsorden og hustruen Signe ved afstemningen 10. februar 1920.

keltog. Ud for 'Dannebrog' blev der 
sunget 3 sønderjyske Fædrelandssan
ge. Derefter drog Toget videre, hvor
efter alle Faklerne endte nede i Hav
nens vaade Element.

Det er ellers en daarlig Havn til Ski
be af vor Størrelse, ved at gaa ind rør
te vi Grunden flere Gange dog uden 
at tage Skade.

Torsdag 15. Juli 
Ved 9 Tiden om Formiddagen forlod 
vi Aabenraa. 'Dannebrog', 'Gejser' 
og 'Heimdal' gik til Haderslev, igen 
op ad den meget smukke Fjord. Hver 
Gang vi sejler op ad den, er Vejret 
smukt. Og ingen Steder, synes jeg, er 
saa mange Flag og saa mange dansk
sindede Mennesker. Jeg kender kun 

Fjordene og Kysterne, og har ikke set 
noget til Modtagelserne inde i Lan
det.

Vi kom til at ligge inde i Havnen, 
saa efter Middag, gik jeg en tur op 
gennem Byen, men maatte ret hurtig 
vende om, da det begyndte at regne.

Her var kommet en Bankdirektør 
med Frue og 2 unge Damer på Besøg 
hos Næstkommanderende. Det var 
livlige Mennesker, saa det varede ikke 
længe, før end Grammofonen kom 
frem og saa gik Dansen lystig en Ti
mes Tid. Chefen og Kaptajn Hude 
sluttede sig til Selskabet. Kl. 11 spase- 
rede vi alle hjem og skulde se, hvor
ledes Direktøren boede. Han havde 
en god Vinkælder sagde Næstkom
manderende
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Naturligvis tales der meget om 
Genforeningen og om Franskmænde- 
nes og Englændernes Ophold herne
de. Direktøren udtalte, som flere an
dre ogsaa har gjort, at Franskmænde- 
ne var dog prægtige Mennesker, Eng
lænderne synes de derimod ikke godt 
om.

Fredag 16. Juli 
Klokken var omkring 9, da vi forlod 
Havnen. 'Dannebrog' først saa 'Gej
ser' og bagest 'Heimda'l. Ved 10 Ti
den rørte 'Gejser' Grunden. Hans Sty
remaskine var havareret. Det var me
get kedeligt, for nu var jo ellers alt 
gaaet saa godt. Selvfølgelig var jeg 
glad over, at det ikke var os, der hav
de Havari. I løbet af 1 Time lykkedes 
det 'Gejser' at hale sig saa langt over 
til Siden, at vi kunde passere, De gjor
de Ender fast inde i Landet om Træer 
inde i en Have, saa dybt var Fjorden 
paa det Sted. Det lykkedes os at slip

pe forbi og komme ud ad Fjorden.
Vi troede da bestemt, at vi skulde 

have eskorteret 'Dannebrog' til Kø
benhavn, men det blev der ikke no
get af. 'Dannebrog' laa til Ankers 
uden for Fjorden. Vi afgav Salut for 
Kongen, hvorefter vi fik Signal 'fri 
Manøvrer' og kunde fortsætte vor 
Øvelsestogt for Kadetterne.

Hermed var Genforeningsfestlighe
derne forbi.

Om end vi havde tænkt os og flere 
Gange syntes, at der ved en saadan 
enestående Begivenhed kunde være 
gjort noget for os og Besætningen, 
f.eks. ved nogle mindre Udflugter ind 
i Landet, saa har vi dog set og hørt saa 
meget nyt. Dybbølfesten den 10' Juli 
var saa storslaaet og baaret af en saa 
varm national Begejstring, at den sik
kert aldrig vil glemmes af de, der var 
med.

En egen Følelse bemægtiger ogsaa

Danske flådefartøjer på vej til Sønderborg i forbindelse med Genforeningen.



Genforeningen set fra vandet

Tre danske officerer 
om bord på et af de 
danske flådefartøjer 

i Sønderborg i 
anledning af 

Genforeningen.

en ved at sejle op og ind af Fjordene 
og se saa meget nyt Land, en For
øgelse til Danmark paa vel omtrent 
Fyns Størrelse og maaske lige saa 
frugtbar.

Naar Maskineriet gaar godt, er In
geniøren ikke meget i Maskinen. Un
der Solsejlet agter har jeg derfor sid
det mangen en Time og nydt den 
smukke Sejlads op ad Fjordene. Det er 
jo Højsommer, Markerne staar bug
nende og med et stærkt gullig Skær, 
og mange smukke Skove findes.

Ved 2 Tiden ankrede vi ud for 
Skamlingsbanken og var atter i gam
le danske Farvande. Samtidig opsnap- 
pede vi et Telegram fra 'Gejser' til 
'Dannebrog', at Styremaskinen atter 
var i Orden, og jeg antager, at de 2 
Skibe saa gik til København.

Efter Middag sejlede vi alle med 
Dampbarkassen og 2 Fartøjer paa 
Slæb alle Landlovsgasterne ind til 
Land og vi spadserede gennem smuk
ke Veje og Skovstier op til Støtten. 
Derfra saas tidligere langt ud over 
tysk Land, nu var det dansk saa langt 
Øjet kunde se. Mange Mindestene 
findes her over Mænd, der særlig 
kæmpede og talte for Danskheden og
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for Sønderjylland, Navne som Gold
smith, Skau, Lehmann, Plough ken
der jo alle Danske. Paa Vejen ned til 
Kysten tror jeg alle plukkede Blom
ster. Jeg plukkede ogsaa min Vase 
fuld.

Det var næsten mørkt, da vi alle 
kom ombord. Saa begyndte Natskyd
ningen og varede til KL 1.

Lørdag den 17. Juli 
Om Morgenen lettede vi og gik Nord 
paa, ad Kolding til. Vejret var straa- 
lende. Man bliver aldrig træt af at se 
ind paa de smukke Kyster, og Kolding 
Fjord syntes jeg tog sig ualmindelig 
smuk ud. Sanatoriet ligger smukt, det 
ligner et helt Slot og alle Børnene 
raabte Hurra for 'Heimdal', Lægerne i 
deres hvide Kitler og Sygeplejerskerne 
viftede ivrigt.

Lige før Frokost fortøjede vi i Hav
nen og Fru Gad kom ombord til sin 
Henry.

Hjærtelig Tak for 2 Breve, der var til 
mig, mærkelig nok at jeg først den 
17' faar Brev, der er skrevet den 12.

Lev vel og vær hjærtelig hilset fra 
Jeres Mand og Far. Valdemar.
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Set og sket i Grænselandet
Grænselandskronik Af H.E. Sørensen

Dobbeltsprogede by- og gadeskilte kan 
stadig vække debat - i Sønderjylland. 
H.E. Sørensen kommenterer et forslag 
fra Flensborg Avis' chefredaktør Jørgen 
Møllekær om dobbeltsprogede skilte og 
andre begivenheder i grænselandet. 
Grænselandskronikken er udtryk for 
forfatterens holdning og udtrykker ikke 
nødvendigvis Historisk Samfimds hold
ninger.

Nye symboler
På Isteddagen den 25. juli holdt 
Flensborg Avis' chefredaktør Jørgen 
Møllekær traditionen tro talen ved 
krigergraven på Den Gamle Kirkegård 
i Flensborg, hvor Istedløven som be
kendt blev genopstillet for tre år si
den. Han sagde her, at det efter hans 
mening var på tide, man i grænselan
det fandt nogle nye symboler, der 
"ikke har denne fernis af fortidens 
nationale skel" over sig, men skulle 
vise, at "vi endegyldigt har lagt forti
den bag os". Dog pointerede han, at 
"det er en stor misforståelse at tro, at 
mere samhørighed og dybe dansk-ty
ske venskaber skulle sættes i bås med, 
at så risikerer man at opgive sig selv". 
Han fremhævede tiden "før man fik 
behov for at opsætte Isted-løver eller 
Bismarck-symboler for den sags 
skyld" som 'grænselandets guldal
der'. Forstået således, at "forskellighe
den var en styrke, og dengang som 
nu kørte sprog og kulturelle vaner ud 
og ind mellem hinanden".

Han opfordrede derefter til at vise 
dette i praksis. En måde at gøre dette 

ville være at opsætte tosprogede bys
kilte og i nogle tilfælde gadeskilte, for 
det var jo en charme at opleve den 
slags i f.eks. Sydtyrol, sagde han 
(Fl.A., 26/7).

Selvfølgelig ville det da være char
merende at skrive 'Apenrade' eller 
'Tondern' på danske byskilte. Men 
det er et spørgsmål, om det ville vise 
venskab og gensidig respekt. Og 
hvem skulle det i øvrigt gavne? Da i 
hvert fald ikke den stakkels turist, der 
skulle til Aabenraa eller Tønder. Og 
hvem skulle have nytte af, at Vester
gade fik tilføjet et 'Westerstraße'. I 
sjældne tilfælde, hvor betegnelserne 
er så forskellige, at de er nærmest 
ugennemskuelige, kunne det måske 
overvejes for at undgå oplagte mis
forståelser. Men hvor stednavnene 
generelt ligger hinanden så nær som 
i grænselandet, har det vist en større 
charme, at vi beholder hver vores sta
vemåde. For andet er det jo ikke. Der 
er ikke tale om forskellige navne på 
vidt forskellige sprog, som man fin
der det i Sydtyrol (hvor samme by 
hedder Vipetino på italiensk og Ster- 
zing på tysk), Baskerlandet eller Sie
benbürgen. Man kan godt finde til 
Kappel og Egernførde, selv om der 
står Kappeln og Eckernförde. Jeg tror 
ligeledes ikke, en tysker vil have van
skeligt ved at finde frem til Sønder
borg eller Haderslev.

Møllekær sluttede med at ønske, at 
folk i grænselandet "ville finde tilba
ge til den naturlighed, vi omgikkes 
hinanden med, før nationalisme og
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modsætninger tog over. Her i 2014 er 
tiden moden til, at man på begge si
der af grænsen på nye måder planter 
nye varige og fremadskuende symbo
ler". Måske, men næppe ved en no
stalgisk tilbagevenden til Helstatens 
tid, som måske ikke var helt så idyl
lisk, som det er blevet moderne at 
hævde. I den globaliserede tidsalders 
ordforråd er begrebet 'nationalisme' 
blevet den store djævel, som man for 
alt i verden må forsage og afsky. Der 
tales slet ikke om nationalfølelse læn
gere, endsige fædrelandskærlighed. 
At være 'national' og 'nationalist' er 
trods alt ikke det samme.

Istedløvens krans
Mens Istedløven stod i København, 
blev der hvert år den 25. juli nedlagt 
en krans fra Forsvarskommandoen 

ved mindesmærket. Det har man 
fortsat med efter dens tilbagekomst 
til Flensborg - nu ikke 'kun' som et 
monument over de faldne ved Isted, 
men, som der står på soklen - des
værre kun på tysk: "Genopstillet 
2011 som tegn på venskab og tillid 
mellem danske og tyske".

Det fik den tidligere leder af Studie
afdelingen ved Dansk Centralbiblio
tek i Flensborg, Lars N. Henningsen, 
til at reagere. "Ville det ikke være 
klogt at holde løven ude af den tradi
tionelle danske mindehøjtidelighed 
fremover? Mens løven stod i Køben
havn, kunne den med fuld ret få en 
dansk krans. Efter flytningen til 
Flensborg vil den ikke kendes ved 
kranse blot fra en side", skrev han og 
håbede, at mindehøjtideligheden ved 
krigergraven ville fortsætte fremover,

Selv efter hjemkomsten til Flensborg gamle kirkegård giver Istedløven anledning til 
debat. Her ses den efter opsætningen i 1862 med mindehøjen for de faldne danske 
soldater til højre og Bundsens kapel i baggrunden.
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men at man lod løven "se ubekranset 
til - fra sit nu ophøjede stade".

I øvrigt mindede han om, at højti
delighederne på Dybbøl og ved San- 
kelmark/Oversø nu fandt sted med 
både dansk og tysk deltagelse. Noget 
lignende kunne måske blive tilfældet 
i Flensborg, hvis man undlod "den 
misforståede separate danske kranse
nedlæggelse ved løven" (Fl.A., 24/9).

Måske værd at overveje.

Mindretallets skyld
I forbindelse med Forfatterforenin
gens 'Litterateur' talte forfatteren 
Egon Clausen, der i foråret udgav bo
gen 'I grænselandet', i Flensborg, 
hvor han spurgte, hvorfor det danske 
mindretal ikke havde gjort op med og 
sonet 'fortiden', forstået som naziti
dens forbrydelser. I den forbindelse 
nævnte han et mindesmærke i Tolk 

med indskriften på tysk: "Forlad os 
vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere". Hvorfor var det kun et 
tysk monument? spurgte han. Hvor
for havde mindretallet ikke været 
med? Havde mindretallet slet ikke no
get at sone? (Fl.A., 10/9). Få dage se
nere skrev Ilse Kürstein i et læserbrev, 
at hun undrede sig over Clausens 
"uvidenhed om, hvad der foregik i 
Sydslesvig, da Hitler tvang vort lille 
folk i krig", og fortsatte: "Og nu skul
le vores generation undskylde, at vore 
fædre og brødre blev tvunget til mod 
deres vilje at marchere med og slås for 
noget, som ikke var deres sag. Det er 
altså for langt ude" (Fl.A., 12/9).

Når man vil gøre mindretallet an
svarlig for noget, der skete før 1945, 
må man se på, hvem det daværende 
mindretal var, og hvorledes man der 
så på nazismen og krigen. Det kan

Noget gik tilsyneladende helt galt, da undervisningsministeren og forskningsmini
steren afviste at sidestille studenter fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen med 
studenter i Danmark. Her er det Duborg-Skolen i Flensborg på toppen af banken.
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man bl.a. danne sig et indtryk af ved 
at læse dansk-sydslesvigske soldater
breve fra den tid. At der var mange 
nazistiske stemmer i Sydslesvig i 1933 
er uomtvisteligt - i Ladelund således 
omkring 80 pct. -, men det kan min
dretallet ikke gøres ansvarligt for. At 
der efter 1945 også var nazister, der 
meldte sig ind i mindretallet, er be
klageligt, og der burde nok have været 
en skarpere kontrol, men det gør ikke 
mindretallet som sådan medansvar- 
ligt for nazitidens forbrydelser. Der 
var endog dem, der kæmpede imod 
og måtte i koncentrationslejr for det. 
Men de fulgte statens bud og gjorde 
krigstjeneste - dels fordi det var livs
farligt at sige nej, dels fordi de derved 
bevarede retten til hjemstavnen.

Så længe I holder fast i os ...
I en leder i Flensborg Avis skrev Jør
gen Møllekær, at mindretallet "på det 
seneste er kommet helt i tvivl om, 
hvorvidt Danmark nu også inderst 
inde vil holde fast i os", for "relatio
ner og venskaber næres jo kun, hvis 
begge vil dem". Han nævner derefter 
nogle aktuelle eksempler, hvor Dan
mark efter hans mening havde svig
tet: Undervisningsminister Christine 
Antorini og forskningsminister Sofie 
Carsten Nielsen har ikke villet lige
stille studenter fra Duborg-Skolen og 
A.P. Møller Skolen med danske stu
denter; udenrigsministeriets officielle 
hjemmeside omtaler Færøerne, 
Grønland og det tyske mindretal i 
Sønderjylland, men ikke mindretallet 
syd for grænsen; og Nordisk Råd har 
afvist et forslag om udveksling af stu
denter mellem Sydslesvig og Grøn
land. Alt sammen med den begrun
delse, at Sydslesvig ikke ligger i Dan
mark eller inden for rigsfællesskabet 

(Fl.A., 30/9). Så sandt, så sandt. Men 
at der har været en dansk befolkning 
syd for den nuværende grænse så 
langt tilbage, som Danmarkshistori
en rækker, at den trives i bedste vel
gående, og at mindretallets medlem
mer hidtil har haft (næsten) samme 
rettigheder her i landet som danske 
statsborgere, er en kendsgerning, 
som selv regeringens unge ministre 
burde være vidende om.

"Vi er ved at være derhenne, hvor vi 
begynder at føle os som andenrangs
deltagere i det danske fællesskab", 
skrev Møllekær lidt patetisk og fore
slog, at Poul Nyrup Rasmussens ord: 
"Så længe I holder fast i os, holder vi 
fast i jer" ændredes til "Så længe I hol
der fast i os, holder vi fast i hinanden" 
- altså en gensidig forpligtelse.

Mindretalsskoler
Alle de tyske skoler nord for grænsen 
har i år modtaget elever i indsko
lingsklasserne, i alt 138. Sidste år var 
det 126, så der er tale om en frem
gang på næsten ti pct. Samtidig er 
dog det samlede antal elever faldet 
fra 1218 til 1203, eller én pct. Seks af 
skolerne har over hundrede elever, 
hvoraf Aabenraa tyske skole er den 
største med 190. Skolerne i Haderslev 
og Sønderborg har hver 165, mens 
Gråsten har 151, Tinglev 135 og Tøn
der 106 elever. Ravsted er den mind
ste skole med 20 elever, mens Lun
den, Felsted og Øster Højst har hver 
21 elever. Løgumkloster har 39, mens 
skolerne i Burkal, Padborg og Røde
kro har 53, 54 og 62 elever.

Syd for grænsen har de 43 danske 
'folke'-skoler modtaget 562 elever i 
den nye 1. klasse, hvilket er en ned
gang på 46 (7,5 pct.) i forhold til sid
ste år. Vanderup og Ladelund-Tin-
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ningsted har som de eneste ikke fået 
nye 1. klasser. Yderpunkterne er Jør- 
gensby skole i Flensborg med 50 nye 
elever og Vyk med to. Det samlede 
elevtal i alle 46 skoler er nu 5.715 el
ler 23 (0,4 pct.) færre end i 2013. Du- 
borg-Skolen, A.P. Møller Skolen og 
Ladelund Ungdomsskole optager 
ikke begynderelever. Ni af skolerne 
har over 200 elever, otte har mellem 
100 og 200, mens ti har mellem 50 og 
100 elever, 17 mellem 20 og 50, mens 
de to mindste, skolerne i Vyk og La- 
delund-Tinningsted, har henholdsvis 
14 og 16 elever. Cirka en tredjedel af 
eleverne hører hjemme i Flensborg.

Det tyske mindretal
Bund Deutscher Nordschleswiger har 
fået besked om, at Forbundsregerin
gen agter at nedskære tilskuddet til 
mindretallets aktiviteter med tre mio. 
kr. Sidste år fik man i sidste øjeblik 
forhindret en lignende besparelse, og 
det er 'træls' at skulle ud i den kamp 
igen, siger formanden for BDN, Hinri
ch Jürgensen. I virkeligheden er bille
det langt værre. Siden 1997 har min
dretallet ikke fået kompensationer for 
pris- og lønstigninger. "Det vil sige 17 
år med nulvækst, hvor der er blevet 
rationaliseret i en grad, der for længst 
har passeret det anstændige", skrev 
Flensborg Avis og betegnede behand
lingen af mindretallene (der var også 
skåret i det danske mindretals til
skud), som "konsekvent ringeagt" for 
"nogle befolkningsgrupper, man i 
skåltaler roser til skyerne", men "som 
skal gå årlig tiggergang for at kunne 
fortsætte deres eksistens" (Fl.A., 12/9).

Når 80 pct. af udgifterne er lønnin
ger, vil man ikke kunne undgå afske
digelser, og de kan jo ikke ske fra den 
ene dag til den anden, da der er "op-
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sigelsesfrister, som skal overholdes", 
sagde Jürgensen, der rustede sig til 
kampen i Berlin og i øvrigt satte sin 
lid til delstatsregeringen i Kiel. Fra 
dansk side var tilskuddet sat op med 
omkring tre mio. kr.

Grænseoverskridende samarbejde
Fra 9. september begyndte det dansk
tyske politisamarbejde, der bl.a. inde
bærer fælles patruljer med danske og 
tyske betjente. Formålet er at bekæm
pe grænseoverskridende kriminalitet 
og terrorisme (Fl.A., 30/8). Under pa
truljekørsel skal der være to danske og 
to tyske betjente i vognen. Nord for 
grænsen har de danske betjente myn
dighed til at gribe ind, ligesom de ty
ske har det på den tyske side. "Det bli
ver forhåbentlig kun i prøveperioden, 
vi har den begrænsning. Når først 
borgerne er vant til patruljerne, håber 
jeg at... betjentene har politimyndig
hed også i den fremmede stat, men 
under dennes ledelse", sagde politidi
rektør Jørgen Meyer (JV, 3/9).

Mens politisamarbejdet således blev 
øget, forbød Beredskabsstyrelsen, at 
danske og tyske brandværn og andre 
katastrofeberedskaber samarbejder. I 
2011 etableredes 'Beredskab uden 
grænser' som et Interreg-projekt efter 
EU-regler, hvilket betød, at de lokale 
brandværn m.v. kunne rekvirere hjælp 
fra nabokommunerne på den anden 
side grænsen. Det har bl.a. været til 
stor gavn både ved en naturbrand og 
en større oversvømmelse. Men nej. "I 
Interreg-aftalen står, at man kan hjæl
pe hinanden ved daglige hændelser. 
Men sådan er det ikke", sagde tilsyns
chefen i Beredskabsstyrelsen Elsebeth 
Grinvald, som oven i købet bebudede 
en undersøgelse af disse formastelige 
forhold ØV, 27/9).
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Danfoss køber det finske firma Vacon for 9,7 mia. kr. På billedet ses det store 
Danfoss kompleks fra oven.

Kort tid før havde Region Syddan- 
mark bebudet, at man ville spare ud
giften til redningshelikopteren fra Ni- 
bøl, som har hjulpet ved adskillige 
ulykker på denne side grænsen. Det 
vakte dog så stor modstand både i 
kommuner og blandt private, at man 
måtte trække beslutningen tilbage.

Rådhus og arkæologi
I forbindelse med rådhusbyggeriet i 
Tønder ønskede Museum Sønderjyl
land at foretage en udgravning af 
området, der ligger i kanten af den 
gamle borgbanke, og som sandsynlig
vis rummede byens middelalderlige 
havn. En sådan udgravning ville ko
ste omkring fem mio. kr. Byrådet var 
klar til at bevilge pengene, som de var 
forpligtet til (JV, 18/7). Men så be
sluttede Kulturstyrelsen, at en ud

gravning alligevel ikke var nødven
dig, for når man piloterede og der
med rammede 30 x 30 centimeter be
tonpæle igennem laget, så ville der 
næppe ske større ødelæggelser! (JV, 
7/8). Museet ansøgte derefter om en 
halv million til en mindre under
søgelse, men det afslog kommunen 
som unødvendigt.

Mediegigant
Syddanske Medier (JydskeVestkysten) 
fusionerer med Jyske Medier og Fyn
ske Medier til Jysk-Fynske Medier 
med seks dagblade, adskillige ugeavi
ser og flere radiostationer. Koncernen 
dækker 25 kommuner, har 1.325 
medarbejdere og forventer at omsæt
te for 1,6 mia. kr. om året. Selv om le
delsen oplyser, at dagbladene vil be
holde deres selvstændige redaktioner



326 Sønderjysk Månedsskrift 8 • 2014

og være journalistisk uafhængige, 
kunne man måske frygte, at en så stor 
mediegigant i påkommende tilfælde 
kunne finde på at blande sig i de en
kelte blades drift, også redaktionelt.

Døde
Den mangeårige formand for Folke
forbundet til Bevaring af tyske Solda
tergrave i Sønderjylland og gennem 
årene indehaver af adskillige tillids
hverv inden for det tyske mindretal, 
fhv. lagerarbejder Jens Harreby, Ha
derslev, 97 år (No., 25/7).

Modstandsmanden og kz-fangen, 
fhv. mejerist og købmand Ejnar 
Brøgger, Hammelev, der i sine sidste 
år var en flittig foredragsholder om 
sine oplevelser under besættelsen, 92 
år QV, 2/9).

Erhvervslivet
Danfoss køber den finske virksomhed 
Vacon for 9,7 mia. kr. De to virksom
heder vil tilsammen være verdens 
førende producenter af frekvensom
formere (Fl.A., 13/9). Samtidig havde 
Danfoss et overskud i årets første 
halvdel på 2,038 mia. kr., eller 22 pct. 
mere end samme periode sidste år ØV, 
29/8). - Valmont SM i Hjordkær med 
omkring 800 medarbejdere, der bl.a. 
producerer vindmølletårne, må fyre 
56 medarbejdere inden for en måned 
på grund af manglende ordretilgang 
QV, 17/9). - Nær Solvig i Tønder kom
mune tages første spadestik til et bio
gasanlæg til omkring 500 mio. kr. ØV, 
10/9). - Flere offshore-virksomheder, 
bl.a. Siemens, etablerer sig på Rømø 
Havn for derfra at betjene vindmølle
parker i Nordsøen ØV, 16/7; 27/7). -

Borgmester Laurids Rudebeck (V) og formanden for nationalpark Vadehavet, Bent 
Poulsen, hjælpes ad med at sætte den nye flise på plads, som symbol på udpegnin
gen af Vadehavet til verdenskulturarv.
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Planerne om vindmøllezoner i Tøn
der Kommune vækker kraftig debat 
UV, 29/8). - En 70 meter lang og 18 
meter bred produktionsmaskine op
sættes på Abena i Aabenraa. Den kan 
fremstille 100 mio. stk. inkontinens- 
produkter (bleer for voksne) om året, 
og man regner med, at den vil øge 
virksomhedens årsomsætning med 
200 mio. kr. Maskinen måtte fragtes 
frem på 33 meget store lastbiler fra le
verandøren i Italien UV 4/8). - Det 
amerikanske servicefirmaet Sitel over
tager en række opgaver fra TDC og 
udbygger sin afdeling i Sønderborg 
med 40-50 medarbejdere (Fl.A., 7/8). - 
Mærskrederiernes nyeste skib 'Matz 
Mærsk', der er verdens største contai
nerskib med en længde på 399 meter 
og lastekapacitet på 18.270 containe
re, får hjemsted i Møgeltønder. Det er 
opkaldt efter Mærsk McKinney Møl
lers tiptipoldefar Matz Mersch, der 
blev født 1734 i Kannikhus i Møgel
tønder Sogn UV 20/7).

Sydbanks store 'svedetur' med 
uventede og voldsomme tab, der op
stod på grund af usikker långivning 
og overtagelsen af den fallerede Tøn
der Bank, og heraf følgende nedskriv
ninger på ni mia. kr., synes at være 
ovre, så aktierne forventes at stige 
fremover, siger direktør Karen Frøsig 
UV 26/8). - Frøs Herreds Sparekasse 
kommer ud af første halvår med et 
overskud på 22,2 mio. kr. Det er en 
forbedring på 35 mio. kr. i forhold til 
sidste år UV. 10/7).

Falck taber licitationen om ambu
lancekørsel i Region Syddanmark til 
det hollandsk ejede BIOS Ambulance 
Service, der overtager regionen på 
nær Trekantområdet, som fremover 
betjenes af Responce A/S med hjems
ted i Horsens, der kører ambulance i 

Region Midtjylland UV 26/8). Beslut
ningen medførte bl.a., at de nye red
derelever, Falck havde antaget, fik de
res kontrakt opsagt. Samtidig tilbød 
Falck alle sine reddere i regionen ar
bejde andet steds i landet UV 12/9), 
mens Responce og BIOS ønskede at 
overtage redderne UV 27/8; 28/8).

Prins Joachim sælger Schackenborg 
Slot med 375 ha jord, bl.a. skov, til en 
fond, dannet af Lego, Ecco og Dan
foss, for 100 mio. kr. Slottet skal frem
over være åbent for offentligheden i 
perioder samt bruges til bl.a. kursus
formål.

DAGBOG

2. juli: En hidtil ukendt vikingebo- 
plads er lokaliseret ved Ellingsted 
omkring 600 meter nord for Danne
virke (Fl.A.).
6. juli: En arbejdsgruppe regner med 
at åbne en ny højskole i Løgumklo
ster i 2015 UV).
9. juli: Den 14-årige Mads Hansen, Fri
felt, bliver verdensmester både i indi
viduel og hold-speedway i Szestokhwa 
i Polen UV). To måneder senere blev 
han individuel junior-Danmarksme- 
ster i 85 ccm-klassen UV 9/9).
21. juli: Professor Jens Jessen (født på 
Stoltelund), der deltog i attentatet 
mod Hitler 20. juli 1944, mindes ved 
en højtidelighed på Tinglev Kirke
gård UV No.).
24. juli: En international spejderlejr 
med 1.800 deltagere afholdes på Stev- 
ninghus i vikingernes tegn UV).
26. juli: Regionsrådsformand Carl 
Holst meddeler, at han søger opstil
ling til Folketinget UV). 19. august 
opstilles han i Esbjerg Omegnskreds 
UV 20/8).
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30. juli: Den nye kirke i Renbæk Stats
fængsel indvies i overværelse af bl.a. 
dronningen (JV). - Samme dag afslø
res prins Henriks skulptur 'Dronnin
gen' i Gråsten (JV).
16. august: Apotekerne i Padborg, 
Christiansfeld, Broager, Gram og 
Løgumkloster bebudes lukket. Borg
mestrene i de berørte kommuner pro
testerer kraftigt JV).
17. august: I anledning af, at Vadeha
vet er blevet verdensnaturarv, lægges 
en flise, kreeret af kunstneren Else-Pia 
Martinsen Erz, Skærbæk, ved Vidåslu- 
sen og Tønnisgård på Rømø (JV).
20. august: Mærsk-fonden donerer 
14. mio. kr. til et nyt tag på Haderslev 
Domkirke (No.) Samtidig skal kirken 
kalkes indvendig (JV, 21/8). - Helle
vad Kirkes tårn restaureres (JV). - 
Landsbyen Fole sælger byggegrunde 

til én kr. stykket for at tiltrække nye 
beboere (JV).
22. august: Den 17-årige Jakob Iver
sen fra Tinglev bliver juniorverdens
mester i Compak Sporting i Sydafrika 
med 191 nedskudte lerduer ud af 200 
mulige (JV).
23. august: Genevekonventionen fej
res på Dybbøl, som var den første 
slagmark, hvor Røde Kors var aktiv 
(Fl.A.). - Folkehjem står foran en om
fattende restaurering (No.). - Ballum- 
projektet med restaurering af en ræk
ke gamle huse for 20 mio. kr., betalt 
af Mærsk-fonden, afsluttes (JV).
26. august: Kopien af Nydambåden 
sejler ad Kielerkanalen til Rendsborg 
(No., FLA., JV).
29. august: Tønderfestivalen afholdes 
for 40. Gang (JV). Festivalen, der har 
været truet af lukning på grund af

Dronning Margrethe deltager den 29. juli i indvielsen af ny kirke og 
forsamlingshus opført i Renbæk Statsfængsel.
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Formanden for BDN (Bundt Deutscher Nordschleswiger), Hinrich Jürgensen, lagde 
den 20. juli en krans på Jens Jessens gravsted på 70-års dagen for attentatet på 
Hitler i 1944.

dårlig økonomi, får i år et overskud 
på godt 2,5 mio. kr. (JV, 30/9).
2. september: Folketingsmedlem Ben
ny Engelbrecht fra Gråsten bliver ny 
skatteminister UV). - Havbunden 
mellem Als og Fyn tjekkes som forar
bejde for en evt. bro (Fl.A.).
9. september: Tønder Revyen kåres i 
Juelsminde som årets bedste (ama
tør-revy UV).
12. september: Den 57-årige Karsten B. 
Dressø bliver ny forstander på Jarup- 
lund Højskole efter Paul Dieter Küss- 
ner (Fl.A.).
13. september: Skibet Noahs Ark med 
en bibelhistorisk udstilling besøger 
Sønderborg UV).

18. september: Gothart Magaard bliver 
ny biskop i Slesvig (Fl.A.).
23. september: En rotte i SuperBrugsen 
i Padborg er årsag til, at 14 tons føde
varer må destrueres UV).
29. september: Syv F-16 fly fra Skryd- 
strup bliver Danmarks bidrag til kri
gen mod Islamisk Stat i Irak og Syri
en (No.).

Forkortelser
Fl.A.: Flensborg Avis
JP: Jyllands-Posten
JV: JydskeVestkysten
No.: Der Nordschleswiger
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Det Sønderjyske Landbrugs Historie 
Carsten Porskrog Rasmussen. 'Det Sønder
jyske Landbrugs Historie 1544-1830'. Skrif
ter udgivet af Historisk Samfund for Sønder
jylland nr. 106, Aabenraa 2013. 621 sider, 
ill. Pris 248 kr. for medlemmer, bogladepris 
368 kr.

Sidste år udkom det tredje, men sidste 
bind i den sønderjyske landbrugshistorie, 
hvor første bind udkom 1994 (som fjerde 
bind om den sidste del af perioden). Vær
ket udfylder dermed et hul i reolen, men 
hvilken huludfyldelse, som det har været 
værd at vente på. Afsættet for serien var 
den kongerigske landbrugshistorie udgi
vet i årene omkring 1988, som ikke ind
drog Sønderjylland. Forfatteren erkender 
her, at det var med god grund, fordi der 
skulle så mange flere kildestudier til, før 
man kunne nå et dybdegående niveau, 
der var tilfredsstillende. Det er i det lys, at 
denne fremstilling skal ses.

Som i de øvrige bind i serien forstås 
Sønderjylland som det gamle hertugdøm
me Slesvig, dvs. både nord og syd for den 
nuværende grænse. Forfatteren har her 
lagt vægt på at skildre landbosamfundet 
bredt, så det bliver en social historie 
mere, end det er en teknisk landbrugshi
storie - det sidste kan man også finde i bo
gen, men det er perspektiveret i forhold 
til hele samfundet.

Værket er meget velskrevet, så selv Ma
ren i kæret kan forstå det - det kan godt 
være, at hun ikke interesserer sig for ho
vedgårde, okser, bygdyrkning, husmands
brug eller landboreformer, men det burde 
hun. Her får vi i et letflydende sprog for
talt og forklaret om sammenhænge, be
greber bliver umærkeligt forklaret, og 
værket er rigt illustreret med mange vel
valgte figurer af forskellig slags (samtidige 
tegninger, moderne kort og fotos mv.). 
Teksten veksler mellem overblikket og ge
nerelle udsagn og på den anden side kon
krete eksempler. I mange tilfælde, især i 
den ældre periode, er der ikke kildebelæg 
for andet end nogle udvalgte eksempler. 
Men hele tiden føler man, at forfatteren 
har været igennem det bevarede kildema
teriale og ud fra sit kendskab til struktu

ren har overblikket til at komme med 
nogle sikre slutninger.

Bogens første del - Den gyldne nytid 
1544-1625 - er præget af beskrivelse af 
grundlæggende nybrud: Inddigninger og 
koge i marsken, vækst i antallet af huse 
som følge af stigende befolkningsvækst. 
Samtidig skete en begyndende udskift
ning, og der anlagdes nye og større ho
vedgårde - nogle med stigende hoveribyr
de, andre gik i modsat retning med hove
riafløsning. I 1614 indførtes livegenskab 
på godser med koncentrerede godsbesid
delser (på Angel, Svans, Dänischvold). 
Samtidig var der grundlæggende naturbe
tingede forskelle mellem det frugtbare 
Østslesvig, det mere golde gestlandskab 
og det frugtbare marsklandskab, som be
tød store produktionsmæssige forskelle, 
der grundlæggende ikke ændrede sig i 
hele perioden.

I den anden del - I katastrofernes tegn 
1625-1700 - blev den gode fremgangstid 
brat afbrudt: Dels af stormfloder, værst i 
1634, som gik ud over marsklandskabet, 
der oversvømmedes med mange menne
skeliv på kontoen, dels af krige - eller ret
tere følgevirkninger af, at området belej- 
redes af tropper, der tiltvang sig under
hold i den lange periode, de var i landet. 
Det var især den nordlige del af hertug
dømmet, som blev ramt. Genopbygnin
gen efter disse alvorlige tilbageslag skete 
langsomt, men støt. Godserne i hertug
dømmet var ved en korsvej: Mod sydøst 
fortsatte en intensivering af godsdriften 
baseret på strengt hoveri og livegenskab 
(som i Holsten og længere syd og østpå), 
nord herfor blev godserne (primært de 
kongelige og hertugelige amter) præget af 
afløsning af hoveriydelser og dermed 
pengeydelser. Inden for disse rammer var 
forholdene stabile. Som noget nyt udvik
ledes kobbelbrug og hollænderidrift på 
godserne. Der udviklede sig også hoveri
frie hovedgårde (Trøjborg, de rantzauske 
godser samt Schackenborg).

Den tredje del - Moden mangfoldighed 
ca. 1700-1770 - er et stort afsnit, hvor kil
derne også flyder rigeligere. Det betyder, 
at strukturer i bebyggelser og dyrkning og 
økonomi ret detaljeret kan beskrives. Det
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var en periode, hvor der var større stabili
tet og fremgang sammenlignet med den 
tidligere periode - kun Den Store Nordi
ske Krig i begyndelsen samt kvægpest i 
flere omgange gav tilbageslag. Forskelle i 
godstilhørsforhold var uændrede, men 
nu kan der f.eks. mere detaljeret beskrives 
hoveri på de sydøstslesvigske godser, som 
også havde livegenskab. Ligeså kan mar
skens landbrug beskrives, som ikke bare 
er forskelligt fra det øvrige i hertugdøm
met, men også indbyrdes forskelligt; på 
tilsvarende måde også den afvigende ø 
Femern.

Den fjerde del - Bygninger og redskaber 
før 1800 - er ment til at dække perioden 
1500-1800, men fordi kildedækningen er 
størst mod slutningen lægges vægten på 
beskrivelsen her, idet det antages, at der 
ikke har været den store udvikling inden 
for området. Der er også inden for byg
ningsområdet store forskelle - og fire om
råder identificeres med hver deres bygge
skik: Syd for Dannevirke (hallegården), 
Mellemslesvig fra Slesvig til Aabenraa (en- 
længede gårde - suppleret med lader), 
Nordslesvig nord for Aabenraa (flerlænge- 
de gårde) og frisiske gårde (haubarger). 
Mht. redskaber beskrives både vogne, ar
bejdsredskaber (plove, harver mm.), hånd
redskaber (f.eks. leer) og endelig smede- 
og møllevirksomhed.

Den femte del - Reformtiden - giver et 
fornemt overblik over den forskellige ud
vikling af reformerne i hertugdømmet på 
baggrund af de forskellige forudsætnin
ger, som er skildret i de foregående kapit
ler. "Sønderjylland forandrede sig i re
formtiden, men holdt ikke op med at 
være en broget buket" (side 408). Der be
handles nye driftsformer, afgrøder og nye 
tanker om landbrugsdrift, ikke mindst 
hos ikke-bønder (præster, godsejere, em- 
bedsmænd). Udskiftningens forskellige 
gang lige fra de tidlige og gradvise ud
skiftninger i Østslesvig, over Varnæs' gen
nemgribende udskiftning i 1710-11 til 
den meget sene udskiftning i godsområ
der. Også den slesvig-holstenske land
kommissions virke for samlede reformer i 
de kongelige områder inddrages: Disse re
former bestod i en buket af udparcellerin

ger, hoveriafløsning, ophævelse af live
genskab, indførelse af arvefæste og salg til 
selveje. Samtidig diskuteres spørgsmålet 
om forpagtersystemets betydning, som 
nåede at blive indført på et par godser i 
Sydøstslesvig. Kapitlet afrundes med et 
udblik over de økonomiske muligheder 
for bønderne samt en status over land
bruget i 1825 baseret på amtmand Wil
helm von Rosens indsamlede statistiske 
oplysninger.

Bogen afsluttes med en konklusion, der 
meget instruktivt trækker linjerne op 
gennem to hovedtendenser: Retten til 
jorden (bosætningsmønstre og dyrk
ningsfællesskaber, besiddelsesforhold og 
deraf afledte rettigheder) og brugen af jor
den (produktion og dyrkningssystemer). 
Alt i alt en stor variation over tid og rum, 
som er langt større end i kongeriget.

Bogen er velskrevet, velillustreret og 
veldokumenteret i alle henseender. Kun 
skal lyde et lille kartografisk hjertesuk: 
Der mangler et overblik over herreds- og 
amtsinddelingen i hertugdømmet. Man
ge referencer til forskelle går til netop dis
se to administrative niveauer - og der 
kunne f.eks. på den ene indvendige side 
af omslaget have været anbragt et sådant 
kort frem for to ens kort over landskabs
typerne. Men grundlæggende: Tillykke 
med fuldførelsen af værket til forfatteren, 
til udgiveren og til alle os interesserede 
læsere.

Per Grau Møller

Kloster, kniplinger og kommandører 
Jørgen Hansen: 'Kloster, kniplinger og 
kommandører. En historisk rejse i 33 afsnit 
gennem byer og egne i Tønder Kommune'.
Rømø-Tønder Turistforening 2013. 144 
sider, ill. Pris: 199 kr.

En fin bog i A4 format med en fængende 
titel og prydet af et indbydende naturfo
tografi fra Rømø. Et erklæret mål har 
været at skabe en fælles historie for den 
nye storkommune, der hermed har fået et 
smukt blikfang. Ikke uden grund har Tøn-

fortsaettes side 334
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Pressebilleder fra Genforeningen Af Kim Furdai

Selv om Museum Sønderjylland,
ISL-Lokalhistorie jævnligt modta

ger billeder, så er det ikke hver dag, at 
der dukker nye billeder op fra Gen
foreningen i 1920. Men det gjorde 
der i efteråret 2014 på Bruun Ras
mussen Kunstauktioner i Køben
havn, 46 billeder i alt som også rum
mer enkelte dubletter. Såvel ISL-Lo
kalhistorie som Sønderborg Slot lig
ger inde med mange billeder fra de 
begivenhedsrige måneder i 1920. 
Samlingen rummer imidlertid presse
fotografier af høj kvalitet helt over
vejende taget af pressefotograf Th. 
Larsen i København. Da Genforenin
gen om noget er centralt i Museets 
virke, valgte afdelingen at erhverve 
billederne til sine samlinger.

Hans Peter Thorvald Larsen er ikke 
hvem som helst, men hører til den 
første generation af pressefotografer i 
Danmark. Han fik sin uddannelse hos 
en af koryfæerne i dansk fotografihi
storie, Peter Elfelt. Normalt regner 
man Holger Damgaard som den første 
pressefotograf, men faktisk startede 
Th. Larsen ved De Ferslewske Blade i 
1907, et år før Damgaard blev ansat 

ved Politiken. Her var Th. Larsen frem 
til 1919, hvor han blev førstefotograf 
ved Berlingske Tidende. Det var i den
ne egenskab, at han i 1920 kom til 
Sønderjylland for at dække Afstem
ningen og Genforeningen.

Billederne dækker begivenhederne 
i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og 
Flensborg fra tiden umiddelbart før 
afstemningen den 10. februar og 
frem til genforeningsfesten på Dyb
bøl Banke den 11. juli. Motivmæssigt 
er der bl.a. optagelser af de franske 
alpej ægere, danske optog før afstem
ningen og 'Dannebrogs' ankomst til 
Sønderborg. Her er optagelser af de 
helt store begivenheder, men også af 
de små og mere anonyme tildragel
ser, som en gruppe piger på Skibbro
en i Flensborg med det slesvig-hol- 
stenske flag og uddeling af pakker 
formentlig på rådhuset i Aabenraa.

Om fem år kan Sønderjylland fejre 
100-året for Genforeningen sammen 
med resten af landet. Der er ingen 
tvivl om, at adskillige af disse billeder 
til den tid vil få en central placering i 
formidlingen af begivenhederne. ■

Christian X og dronning 
Alexandrine sammen med 
prins Knud og kronprins 
Frederik i karet på vej til 
festlighederne på Dybbøl. 
På billedet har kongefamili
en netop forladt 'Danne
brog', som ligger ved kajen i 
Sønderborg.
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30. nov. - 4. jan. 2015

3. okt. - 31. mar. 2015

6. sep. -11. jan. 2015

Fra 18. nov.

21. jun. - 6. apr. 2015
2. okt. -19. jan. 2015

5. apr. - 2. jan. 2015
24. jan. -12. apr. 2015
24. jan. -12. apr. 2015

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

29. mar. - 30. dec.

Indtil 23. dec.

Arkæologi Haderslev
'24 låger til jul' - om julekalenderen i pap, papir og 
glimmer.
Bymuseet i Haderslev
'Kjoler i 400 år - 1500-1900' - Kjoler fremstillet af 
Anne Loessl, Glücksborg.
Kunstmuseet Brundlund Slot
'Svend Wiig Hansen - Gigant'.
Sønderborg Slot
Thomas Kluge: 'Dybbøl 1864' - Et nyt stort historie
maleri med en scene fra 1864-krigen, der udspiller sig 
i det nutidige kulturlandskab i Skanse 8 på Dybbøl. 
Kulturhistorie Tønder
'Troens landskab' - religion i Vestslesvig før og nu. 
'Broderede bogstaver' - Broderede digte møder museets 
navneklude.
Kunstmuseet i Tønder
'Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder'. 
'Gerhard Henning og kvindekroppen'.
'Ian McKeever. Hours of Darkness. Hours of Light'. 
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.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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der Kommune ydet økonomisk støtte til 
projektet.

Forfatteren, der er uddannet historiker, 
har det meste af sit arbejdsliv været be
skæftiget inden for turisterhvervet. Han 
har lagt et omfattende forarbejde i bogen, 
som det fremgår af litteraturlisten, og tø
ver aldrig med at navngive de værker, 
hvorfra han har hentet sin viden. Bevidst 
har han gjort sig umage for at komme 
rundt i alle afkroge af den vidtstrakte 
kommune fra Rudbøl til Agerskov og fra 
Brøns til Hostrup.

Bogen er bygget kronologisk op med 
danmarkshistorien som bagtæppe, natur
ligt nok centreret omkring Sønderjylland; 
der lægges ud med bronzealderhøjene 
langs vestkysten og sluttes af med Tønder 
som Nordens Gretna Green. Der er ikke 
tale om en samlet fremstilling af kommu
nens historie, men om en rundtur til de 
lokaliteter, hvor den store historie har 
haft lokale nedslag. I mange tilfælde fun
gerer denne metode rigtig godt. Middel
alderens munkevæsen er fremragende re
præsenteret ved Løgumkloster Kirke. Re
formationen ved det spændende kalkma
leri i Brøns Kirke. Hvad Første Verdens
krig angår, er der adskillige muligheder: 
Krigsfangekirkegården i Løgumkloster, 
Zeppelinbasen i Tønder, Sicherungsstel
lung Nord fordelt på flere lokaliteter. I an
dre tilfælde går sammenhængen mellem 
den store historie og lokalhistorien tabt, 
som når et helt afsnit er helliget general 
de Meza og tilbagetoget fra Dannevirke. 
Det ville i stedet have været oplagt at 
bruge beretningen om flådekaptajn Ham
mer og hans forsvar af vesterhavsøerne 
som eksempel på krigen 1864 set fra Vest
slesvig.

Jørgen Hansen kommer rundt i alle 
kringelkroge af kommunen og ser sig en
gang imellem nødsaget til at krydse kom
munegrænsen. Det sker f.eks. i omtalen af 
9. april 1940 med kampen mellem danske 

og tyske soldater ved Bredevad. Her kun
ne fortællingen om den unge hjemmety- 
sker fra Jejsing, der loyalt deltog som 
dansk rekrut i træfningen ved Bredevad 
for siden at falde som frivillig i den tyske 
hær ved Østfronten have bidraget med 
den manglende lokalkolorit. Hvad situa
tionen op til 9. april angår, gør forfatteren 
meget ud af teorien om, at danske politi
kere og embedsmænd var blevet advaret 
på forhånd om den tyske invasion. I lo
kalhistorisk optik er fotografierne af Ha- 
gekorsflag vajende fra rådhuset og Krist- 
kirken i Tønder mere tankevækkende end 
Staunings overvejelser op til den tyske 
indmarch.

Bogens største værdi ligger for mig at se 
i de mange interessante fortællinger om 
begivenheder, personer og lokaliteter, 
man ikke støder på i den gængse historie
skrivning. Hvert kapitel er forsynet med 
små faktabokse "Se det med egne øjne", 
der giver oplysninger om adresser, 
åbningstider m.m., tænkt som et incita
ment for læseren til at gå på opdagelse på 
egen hånd i lokalhistorien. Der er næsten 
tale om en billedbog, rigt illustreret med 
nye farvefotografier og ældre sorthvide 
fotos. Førstnævnte er for en stor dels ved
kommende taget af Mie Krogh. I forsøget 
på at få alt med, er der i enkelte tilfælde 
set stort på relevansen. Godt nok ligger 
det nuværende Ecco-Center, hvor tidlige
re fattiggården Gørrismark lå, men at bru
ge et fotografi af Peter Brandes' skulptur 
"foden" som illustration til afsnittet om 
fattiggårde er måske lidt langt ude.

Jørgen Hansen har en let pen og en hu
moristisk undertone. Og så er det befri
ende at læse en bog uden trykfejl. Kun en 
enkelt gang, under omtalen af zeppeli
nerne, er 1916 blevet til 1816. Rømø- 
Tønder Turistforening har fået en flot 
'turistbrochure', der både kan fungere 
som appetitvækker og som minde om en 
tur rundt i kommunen.

Britta Bargfeldt
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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:

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.

Povl Solmer Frank
Svanevej 4 
6500 Vojens

Kirsten Fanø Clausen
Brobølvej 7
Blans
6400 Sønderborg

Jens Andresen 
Tingvej 2 
6535 Branderup

Andreas Brandenhoff
Vollerupvej 45 
6392 Bolderslev

Tlf. + 45 33 ii 30 63 • info@graenseforeningen.dk • www.graenseforeningen.dk
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Bagsiden om forsiden ...

Embedsmænd i det nationale og 
forsoningens tjeneste Af Kim Furdai

I forbindelse med forberedelsen af 
Genforeningen skrev sekretæren 

for det såkaldte Kriegerudvalg, Mar
tin Hammerich, i februar 1919: "... 
det første, der må ske i Nordslesvig ef
ter indlemmelsen i Kongeriget, er 
indførelse af dansk administration på 
alle statslige og kommunale områder. 
Det er nødvendigt, at staten gennem 
sine organer tager landet i besiddelse 

ft

Hermed mente Hammerich, at den 
danske administration i Nordslesvig 
skulle være på plads fra dag et og ræk
ke ud i alle kroge af den genforenede 
landsdel. Men foruden de formelle ju
ridiske og administrative rammer ar
bejdede Staten også med en mere ufor
mel dagsorden for at tage landsdelen i 
besiddelse nationalt og kulturelt.

Politisk ønskede man at begrænse 
mindretallets indflydelse i den syd
vestlige del af Sønderjylland. Det ske
te bl.a. ved, at man gjorde de tyske 
kredse til amter med den afvigelse, at 
det overvejende danske Hviding Her
red blev flyttet fra Haderslev Amt til 
Tønder Amt, som med indenrigs
minister Ove Rodes ord trængte til 
støtte i dansk national henseende. 
Dermed styrkede man det danske be
folkningselement i Tønder Amt og 
undgik et tysk flertal i Tønder Amts
råd. Samtidig styrkede man det dan
ske befolkningselement i de fire søn
derjyske købstæder med ansatte ved 
de statslige institutioner, men skabte 
samtidig nogle af Danmarks mindste 
amter.

Der var inden Genforeningen et 
ønske om at sammenlægge Tønder 
Amt med Ribe Amt og placere amts
administrationen i Ribe. Et ønske der 
ikke mindst blev ført frem i Ribe. 
Men denne løsning blev afvist af 
Hammerich. Der var snarere grund til 
at flytte så mange institutioner som 
muligt til Tønder, for at "styrke 
danskheden og forsone Byens og Eg
nens Tyskere med forandringen".

Kulturelt var den underliggende 
dagsorden, at denne nye danske em
bedsstand i købstæderne kom til at 
sætte en dansk dagsorden i fore
ningslivet og andre steder i det of
fentlige rum. Som Hammerich ram
mende udtrykte det: "Skulle hans 
embedsforretninger levne ham tid til 
selskabelig omgang, ville han mulig 
også derved gøre gavn i national hen
seende, navnlig i de byer, hvor det 
højere borgerskab har tyske tenden
ser". De tilrejsende danske embeds
mænd fik i 1920 da også klar besked 
på, at de ikke skulle starte en ny Köl- 
ler-politik med modsat nationalt for
tegn, men med et moderne ord net
værke på kryds og tværs af de natio
nale skel.

Ved kommunalreformen i 1970 
spillede de nationale forhold ikke 
længere nogen rolle i planlægningen 
af de nye kommunegrænser. Siden 
har ændringerne af den administrati
ve struktur i Danmark først og frem
mest været drevet af økonomiske 
overvejelser uden større skelen til de 
berørte steder. ■


