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Fra rovhugst til forstdrift
Det sønderjyske forstvæsen indtil 1864 Af Kim Furdal

Det sønderjyske forstvæsens historie 
ind til sidste halvdel af 1800-tallet er 
ikke mindst kampen mod rovdrift og 
skovenes tilbagegang. Overinspektør 
Kim Furdal, Museum Sønderjylland - 
ISL, tegner et rids over forstvæsenets 
historie frem til 1864.

De sønderjyske skove i krise

Ser man i dag ud over det sønder
jyske landskab, udgør skovene 

kun en mindre del, som helt overve
jende findes øst for højderyggen. I 
Slesvig-Holsten udgør skovene 8,9% 
af det samlede areal, hvilke gør del
staten til den mest skovfattige i Tysk
land, mens 7,8% af det tidligere Søn
derjyllands amt er dækket af skov. Til 
sammenligning udgør skovene i Dan
mark 11,3% af arealerne. Mod øst fra 
Tyrstrup herred i nord til Dånisch- 
wohld i syd finder vi på moræne jor
den endnu de oprindelige løvskove, 
mens gefiesten overvejende er præget 
af store åbne landbrugsarealer. En 
undtagelse er dog de mange planta
ger med nåletræer nord for grænsen, 
der blev plantet af Plantningsselska
bet Sønderjylland efter Genforenin
gen. På tilsvarende vis er der syd for 
grænsen sket en kraftig skovplant
ning gennem de sidste 100 år, som 
har forøget skovenes andel i Slesvig- 
Holsten fra ca. seks til de nuværende 
knap ni procent.

Til trods for disse tiltag er de søn
derjyske skove kun en svag afglans af 
fordums storhed. Sådan har det ikke 
altid været. Engang var store dele af 

Sønderjylland, som resten af Europa, 
dækket med urskove, der ikke tåler 
sammenligning med vore dages sko
ve, der er resultatet af århundreders 
forstarbejde. Allerede mellem 4000 
og 3800 f.Kr. kan vi ud fra pollenana
lyser se, hvorledes de første resultater 
af menneskelig aktivitet førte til et 
drastisk fald i elmebestanden, det 
såkaldte elmefald. Meget tyder på, at 
Sønderjylland omtrent 3500-3000 
f.Kr. oplevede sin næste større inten
sive skovrydning i forbindelse med 
etableringen af det ældste landbrug. 
Større reduktioner af de sønderjyske 
skove til fordel for landbrug fandt 
sted fra ca. 1000 f.Kr. og ramte ikke 
mindst de mere frugtbare områder af 
Sønderjylland, men også de mere 
magre egne i den midterste og vestli
ge del af Sønderjylland. Til gengæld 
synes skovrydningen på dette tids
punkt endnu ikke at have ramt Vest
slesvig. Landbruget begyndte nu for 
alvor at gøre sig gældende med over
udnyttelse af ressourcerne og de 
første spor af hededannelse i midt
landet. Denne udvikling blev der ret
tet lidt op på fra omkring 400 f.Kr., 
hvor skovene begyndte at brede sig, 
måske som resultatet af en land
brugsomlægning eller mere sandsyn
ligt, fordi mange landsbyer simpelt
hen blev forladt.

Det er dog først fra 1000- og 1200- 
tallet, at en kraftig befolkningsvækst 
med stigende efterspørgsel på bygge
materialer til huse og skibe samt 
brændsel og opvarmning for alvor 
satte de sønderjyske skove under 
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pres. Efterhånden, som det såkaldte 
stakdige vandt frem i slutningen af 
1400-tallet, blev skovene også for al
vor storleverandører af materialer til 
sikring af vestkysten. Samtidig blev 
skovene i stadig større omfang ind
draget i landbruget til græsning af 
husdyr som kvæg, svin, heste får og 
geder, der tog sig godt af undersko
ven. Fra slutningen af 1100-tallet 
måtte store dele af den oprindelige 
urskov på geesten formentlig også 
vige til fordel for landbrugsarealer og 
nybebyggelser for at tilgodese den 
voksende befolkning. Indførelsen af 
vangebruget fra 1100-tallet og den 
omstændighed, at landsbyerne i 
modsætning til tidligere blev statio
nære, har nok også spillet en af
gørende rolle for skovenes tilbage
gang, der blev en næsten permanent 

tilstand frem til sidste halvdel af 
1800-tallet.

Konsekvenserne blev voldsomme 
og er endnu i dag meget synlige i det 
sønderjyske landskab. Friedrich Ma
ger har i sin klassiker om det sles
vigske kulturlandskab således syste
matisk påvist, hvorledes skovene 
endnu i middelalderen var udbredt 
på geesten, ikke mindst i den nordli
ge del af Sønderjylland, men også 
hvorledes rydningerne for alvor tog 
fat fra højmiddelalderen. Et af de 
mest markante eksempler nord for 
den nuværende grænse er Farrissko
ven lige syd for Kongeåen, der oprin
deligt strakte sig fra Lillebælt i øst til 
Ribe i vest og dermed dannede en na
turlig grænse mellem Kongeriget og 
Sønderjylland. Men også andre ste
der, som vi i dag ikke forbinder med

Udbredelsen af den store Farrisskov får man et indtryk af ved at se på kirkernes 
placering. Hele vejen rundt om skoven er der ca. 3-5 km mellem hver kirke, hvor 
der på tværs af skoven er betydeligt længere.
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Udsnit af Johannes Mejers 
kort fra Caspar Danckerths 

'Nette Landesbeschreibung der 
Hertogthiimer' med angivelse 
af skoven mellem Løgum og 

Kløjing. Lige syd for ses 
landsbyen Ellum, som på 

dette tidspunkt ikke længere 
havde skov.
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skove, var endnu langt op i nyere tid 
præget af betydelige skove, som 
Ostenfeld sogn øst for Husum, der 
havde store sammenhængende sko
varealer fra nord til syd. I Caspar 
Danckwerths Landesbechreibung fra 
1652 var sognet således berømt for sit 
træ, hvilket også afspejler sig i de be
tydelige afgifter af svin til hertugen i 
slutningen af 1500-tallet. I slutnin
gen af 1600-tallet kunne provsten i 
Aabenraa, Trogillus Arnkiel, skrive, at 
han "finder i vore gamle kirkebøger, 
at der fra Aabenraa skovhugst og helt 
til Løgumkloster, ja endog helt til 
Tønder, var en ganske stor skov". 
Dette udsagn bakkes op af bl.a. jorde- 
bøgerne, som i tilfældet med lands
byen Ellum, der i 1607 havde 'Kratt 
oder Eichenbusch', hvorefter udsag
net forsvinder i kilderne. Ved Møgel
tønder var bønderne i 1200-tallet 
endnu pligtige til at levere tømmer til 
bispen i Ribe, og fra Johannes Mejer 
har vi fra 1654 et udsagn om en to 
mile lang og en mil bred skov samme 

sted. Mellem Løgumgårde, Vester 
Terp og Kløjing strakte Løgumskoven 
sig, som i dag stort set er væk. Ek
sempler på skove i Tønder amt er tal
rige, men allerede i 1740 kunne Pe
trus Petrejus opgivende skrive: "Und
tagen i den del af Lundtoft herred, 
som tilhører Tønder amt, findes der 
ingen skove eller skovhugst i dette 
store amt".

At konsekvenserne også var følelige 
for lokalbefolkningen, får man en 
meget klar fornemmelse af, når det i 
et kongeligt brev fra 1572 til amtsfo
geden på Nyborg Slot hedder: "Da 
bønderne på Ærø og Als lider stor 
mangel på brændsel, skal han skaffe 
dem sådan for betaling af fornede 
træer og vindfælder i kronens skove 
på Als og Ærø, og, hvis der ikke er 
nok der, i Fyn, hvor der ikke sker 
skovskade".

Den tidligste regulering
I dette perspektiv er det ikke overras
kende, at vi kan spore de første tiltag
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til en regulering af skovene og etable
ring af et forstvæsen tilbage til 1500- 
tallet. Oprindeligt fastslog Jyske Lov 
fra 1241, at bonden ejede skoven og 
kongen skovbunden i de såkaldte al
mindinger, dvs. fællesjorden. Delin
gen af ejerskabet til almindingen be
tød bl.a., at bonden skulle betale en 
afgift til kongen, hvis han begyndte 
at opdyrke jorden i disse skove. Ad
gangen og brugen af skovene blev 
også til en vis grad reguleret af vider- 
ne, dvs. landsbyvedtægter, som man 
fra begyndelsen af 1500-tallet be
gyndte at skrive ned. Det er dog pri
mært i de skovrige østlige dele af Sles
vig, at bestemmelser om adgang og

På baggrund af omfattende kildestudier 
kunne Friedrich Mager i 1930 doku
mentere de omfattende skovrydninger 
siden højmiddelalderen og ikke mindst 
rovdriften på skovene, som han bl.a. 
tilskrev det 'agrarkommunistiske sy
stem'. Resultaterne blev bl.a. sammen
fattet i dette kort, hvor der med rødt er 
angivet skov- og rydningsnavne, afgifter 
i form af træ og andre former for skrift
lige spor efter skove på geesten.

brug af skovene indgik i viderne, 
særligt i Haderslev, Nordborg, Søn
derborg og Flensborg amter samt 
landskabet Bredstedt. Bestemmelser
ne varierer meget, men som de ensly
dende forbud i viderne fra bl.a. Egen, 
Havnbjerg, Holm, Lunden og Pøl sog
ne i 1686 mod at stjæle træ også for
tæller, var det helt overvejende en 
ejendomsretslig beskyttelse af hertu
gens rettigheder til skoven uden 
forstlige perspektiver.

Det var også udgangspunktet i ho
vedparten af afgørelserne i de Hans
borgske domme 1545-1578 om uret
mæssig skovhugst og fældning af 
træer, som foruden de mere personli
ge trætter fortæller om stigende op
mærksomhed på skovenes betydning 
for såvel landboerne som statsmag
ten. Det fik i maj 1567 vidtrækkende 
konsekvenser for Simon Nielsen, der 
oprindeligt var blevet frifundet af 
nævningene for skovhugst. Selv om 
han kunne påvise, at han i 40 år hav
de besiddet jorden, og hans far havde 
indhegnet skoven, blev han alligevel 
dømt for ulovlig hugst, da hertug 
Hans den ældre havde indført et al
mindeligt forbud mod skovhugning 
uden amtmandens vidende og vilje i 
hele Haderslev amt.
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For at beskytte skovene begyndte 
landsherrerne i 1500-tallet at ansætte 
skovfogeder til at føre opsyn med 
skovene, men efterhånden fik sko
vfogeden også egentligt forstarbejde. 
I 1540 blev Hans Dibbert således an
sat som skovfoged i Neumiinster og i 
1560 ansatte hertug Adolf to skovfo
geder i Hohn ved Rendsborg. Medvir
kende til denne udvikling var også 
stridighederne om grænserne mellem 
de kongelige og hertugelige dele af 
skovene. På dette punkt var hertug 
Hans den ældre også aktiv for at sik
re skovene mod ulovlig hugst. I Rin
kenæs ansatte han i 1580 husmand 
Andreas Holdesen som skovfoged til 
at holde opsyn med skovene i Rinke
næs, Hokkerup, Bofimoes og Tørsbøl, 
mens husmand Hans Bornsen i Schu- 
lendamm nord for Rendsborg i 1604 
blev udpeget til at holde opsyn med 
området mellem Hiitten amt sydvest 
for Egernførde og Rendsborg amt. 
Det er dog nok tvivlsomt, hvor meget 
magt de to husmænd havde over for 
gårdmændene i de store områder, li
gesom embedernes størrelser i sig selv 
umuliggjorde en effektiv kontrol. I 
modsætning til overførsteren og 
skovrideren blev der ikke stillet krav 
til skovfogedens forstmæssige viden, 
ligesom skovfogeden ikke er nævnt i 
1680-forordningen. Hans stilling i 
forstvæsenet var tydeligvis af en mere 
underordnet art.

Blandt hertugdømmets mange em
beder var også husfogeden, der op
rindeligt havde til opgave at føre til
syn med landsherrens slotte, men si
den fik tillagt en bred vifte af opga
ver. En af disse var tilsynet med fis
kedamme og skove, indtil opgaverne 
fra slutningen af 1700-tallet blev 
overtaget af skovridere og skovfoge

der. Han skulle på den ene side sørge 
for, at der blev foretaget de nødven
dige indhegninger og plantninger, og 
på den anden side sikre, at skovene 
ikke blev forhugget. Han havde også 
ansvaret for udvisninger af svin på ol
den og stemple de svin, som blev sat 
ud. Rent administrativt førte han for
tegnelser over, hvad der blev fældet, 
og anmeldte de skyldige i ulovlig 
hugst til amtmanden, som straffede 
forseelsen med bøde. Endvidere førte 
han skovregnskaberne. I bestallingen 
for husfoged Jurgen Dupow til Got- 
torp den 13. august 1616 hedder det 
således:

"Man bør især være forpligtet til at 
vise sig flittig med pasningen af byg
ningsværket og frembringelse af 
skovhugsten og passe på, at denne 
ikke bruges på utilbørlig måde, men 
ophugges til den nødvendige op
varmning af vort hus Gottorp og de 
nødvendige områder, og at der ellers 
ikke stjæles heraf eller hemmeligt 
fjernes noget".

Husfogedens arbejde var dog ikke 
en forstforvaltning i nutidig forstand. 
Det handlede primært om det prakti
ske arbejde i forbindelse med skov
produktion og så det politimæssige 
tilsyn med skovene for at undgå ty
veri, altså en beskyttelse af ejendoms
retten til skovene. De fleste steder var 
husfogedens myndighedsområde 
sammenfaldende med amtsgrænsen, 
hvilket ikke var nogen tilfældighed. 
Forvaltningsarbejdet blev udført af 
amtstuen, mens den lokale ledelse for 
skovene hørte under amtmanden 
sammen med jægermesteren. Den 
sidste tog sig ikke af skovdriften, men 
af vildtplejen og vedligeholdelsen af 
vildtbanerne. Den første jægermester 
i Kongeriget kendes fra 1551, men i
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Helt op i 1700-tallet blev der bygget bulhuse i de skovrige egne mellem Haderslev 
og Kolding. Her er det bulladen ved Tyrstrup præstegård, opført kort efter 1658.

hertugdømmerne skal man frem til 
1584, hvor Joachim Daldorff blev 
jægermester ved det gottorpske hof. 
Det var tydeligvis endnu jagten, der i 
slutningen af 1500-tallet havde 
landsherrens og adelens interesse.

Med disse svage tiltag over for den 
ulovlige hugst og manglende forst
mæssig styring af skovene kan det 
ikke undre, at skovrydningerne acce
lererede op gennem 1500-tallet og fik 
yderligere næring af krigene i 1600- 
tallet, hvilket gjorde træ til en stærkt 
efterspurgt vare og et yndet mål for 
fattige, der ikke havde anden udvej 
end at stjæle træ. Det sidste søgte 
man at forhindre med 'afskrækkende7 
straffe for tyveri af træ, hvor Fehmarn 
Landrecht fra 1558 gik mest radikalt 
til værks ved at fastsætte dødsstraf for 

tyveri af træ. Det var måske til at 
overse i forhold til den mere syste
matiske rovhugst, når hertugen selv 
forgreb sig på skovene, som det var 
tilfældet med hertug Hans den yn- 
gres totale indhugst på Kegnæs i 
1615, ligesom de øvrige skove på Als 
led af den initiativrige hertugs iver 
for at gøre skovene til en indbringen
de forretning.

Udviklingen i Sønderjylland var 
ikke noget særsyn. Overalt i Europa 
klages der i 15- og 1700-årene over 
skovenes tilbagegang og mangel på 
tømmer og brændsel. Det skorter da 
heller ikke på advarsler og forsøg på 
at vende udviklingen. Et af de mere 
kuriøse forsøg var hertug August og 
hertug Ernst Giinthers forordninger i 
henholdsvis 1636 og 1696 om, at 
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unge par skulle plante et vist antal 
bøge- og egetræer inden vielsen. I 
1737 blev denne løsning på proble
merne med den udprægede mangel 
på træ gentaget, uden der er påvist 
nævneværdig effekt bortset fra brud
gomsegene som stadig kan ses i bl.a. 
Nørreskoven på Als, og frem til kom
munalreformen 1970, hvor de kan 
ses i kommunevåbenet for Ulkebøl 
kommune. Større og mere varig ef
fekt havde det nok, at bønderne i 
senmiddelalderen begyndte at erstat
te trækrævende bulhuse med jordgra- 
vede stolper med bindingsværkshuse 
rejst på syldsten. Kun i de skovrige 
egne mellem Kolding og Aabenraa, 
hvor bønderne havde ejendomsret
ten til de såkaldte bondeskove, fort
satte man med at opføre bulhuse til 
langt op i 1700-tallet.

For at undgå en truende økologisk 
og økonomisk trussel begyndte de 
første tiltag til at regulere driften af 
skovene at se dagens lys i løbet af 
1600-tallet. I Stapelholm var man med 
konstitutionen fra 1623 først ude med 
en egentlig forordning for forstvæse
net, hvor det bl.a. hedder: "Ved skov
hugsten findes der et meget stort mis
brug, idet vore undersåtter ikke kun 
overflødigt og på uret vis ophugger og 
raserer deres bundtræ, men derudover 
ikke skåner vores skovhugst..."

Den tidligste statslige regulering
Den første statslige regulering kom 
dog først med skovforordningen 1. 
september 1671 for de kongerigske 
dele af hertugdømmerne, som i over
vejende grad var en overførelse af be
stemmelserne fra den et år ældre kon
gerigske forstlov, som indeholdt en 
række bestemmelser om bl.a. lovlig 
og ulovlig træhugst, oldendrift, pleje 
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og hegning af skoven samt dens ad
ministration, der primært gjaldt de 
kongelige skove. I modsætning til sit 
kongerigske forbillede omfattede 
1671-forordningen dog også bestem
melser vedrørende jagtvæsenet. Dette 
gjaldt også den nye skovforordning 
fra 1. september 1680, der som sit 
kongerigske forlæg og senere lovgiv
ning i indledningen taler i dystre 
vendinger om den manglende inter
esse for genplantning og skovrejs
ning. Først med skov- og jagtforord
ningen fra 24. april 1737 slap den 
slesvigske og holstenske lovgivning 
sine bindinger til den kongerigske 
forstlovgivning.

På enkelte områder bragte 1680-10- 
ven også nyt i forhold til de eksiste
rende forhold i hertugdømmerne. 
Dette gjaldt skovriderne, der for første 
gang nævnes i lovgivningen. Skovri
derne var dog ikke ukendte på dette 
tidspunkt, men kendes allerede fra 
1653, hvor jæger Kielas blev forflyttet 
til Segeberg som skovrider. Der er dog 
næppe tvivl om, at skovrideren på 
dette tidspunkt har været en velkendt 
person i forstadministrationen. Stil
lingen var oprindeligt et jagtembede, 
men efterhånden fik det forstlige ar
bejde en stadig større betydning for 
skovrideren. I de hertugelige dele af 
hertugdømmerne indebar stillingen 
som jagtembede tilsyn over et større 
område, mens skovrideren som forst
mand kun forvaltede stillingen som 
skovfoged. I jagtsammenhænge stod 
skovrideren efter 1680-forordningen 
lige under jægermesteren, mens han i 
forstmæssig sammenhæng stod un
der amtmanden.

Foruden skovrideren introducerede 
1680-forordningen overførsteren (Ober- 
fbrstem) som den første fagperson, der 
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skulle drive skovene sammen med 
jægermesteren, men uden jagtmæssi
ge opgaver, som blev varetaget af 
jægermesteren. Han skulle sammen 
med husfogeden sørge for beplant
ningen og sikre skovvæksten mod 
vildtet. I den sidste ende af træernes 
levetid skulle han sammen med hus
fogeden deltage i udvisning af træ til 
fældning i overværelse af skovrideren 
og forsyne træet med en krone og års
tal for fældningen. Endvidere havde 
overførsteren en række regnskabs
mæssige opgaver i forbindelse med 
bl.a. taksering og salg af træet. Ved si
den af disse opgaver skulle overførste
ren bl.a. vurderer hvor mange svin 
der kunne sættes på olden. I hoved
parten af disse opgaver arbejdede 
overførsteren sammen med husfoge
den under amtmandens ledelse. Fra 

1802 fik de to overførstere i hertug
dømmerne titlen 'Forstmester'.

Selv om 1737-forordningen inde
holdt 66 paragraffer mod 1680-for- 
ordningens 35 bestemmelser, så rum
mede den ikke væsentligt forstmæs
sigt nyt, idet hovedparten af de nye 
paragraffer beskæftigede sig med jagt
forhold. Til gengæld indeholdt for
ordningen skærpede straffe for ulov
lig hugst som svar på de evindelige 
beklagelser over skovenes tilstand og 
tyveri af træ, men stadig uden en ef
fektiv håndhævelse af bestemmelser
ne. Med forordningen i 1737 havde 
der også udkrystalliseret sig en egent
lig forstorganisation i hertugdøm
merne under rentekammeret i Kø
benhavn.

I 1741 bestod hertugdømmerne af 
fire overførsterembeder:
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Et af skovens huse, skovridergården i Lindet Skov, der er opført (eller ombygget?) 
sidst i 1785 til 'Gehegereiteren' (skovrideren) umiddelbart efter den store skov
forordning året forinden.
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1. overførsterembede: De kongelige 
dele af Haderslev, Sønderborg og 
Nordborg amter.
2. overførsterembede: Flensborg amt, 
Slesvig domkapitel, de kongelige dele 
af Rendsborg, Segeberg, Steinburg, og 
landskabet Suderdithmarschen.
3. overførsterembede: De øvrige sles
vigske amter, de tidligere gottorpske 
dele af Tønder, Løgumkloster, Aaben
raa, Gottorp, Mohrkirch, Schwab- 
stedt og Hutten amter.
4. overførsterembede: Herskabet Pinne- 
berg og grevskabet Rantzau.

Ved en nyordning i 1778 blev denne 
opdeling efter kongerigske og hertu
gelige dele ændret, så hertugdøm
merne herefter bestod af tre jæger
mesterdistrikter, hvoraf to var sles
vigske. Den første bestod af Hader
slev, Aabenraa, Nordborg, Sønder
borg og Tønder, mens den anden be
stod af Gottorp, Hutten, Husum, 
Flensborg og Landskabet Fehmarn. 
At staten nu for alvor tog forstvæse
net alvorligt blev understreget i 1779, 
da der blev oprettet et egentligt forst- 
kontor som femte afdeling under ren
tekammeret i København, ledet af en 
over jægermester. Dog var forstvæse
net i Holsten indtil 1808 henlagt til 
rentekammeret i Rendsborg, hvoref
ter det blev flyttet til København.

Skov- og jagtforordning 1784
Med 1778-ordningen var der skabt en 
spirende forstforvaltning uafhængig 
af jagtvæsenet. Denne udvikling blev 
for alvor styrket med skov- og jagt
forordningen af 30. april 1781, en sag 
på 179 paragraffer, der krævede et al
fabetisk register til det daglige arbej
de, og nu gik reformtrangen for alvor 
stærkt. Allerede den 2. juli 1784 blev 

forordningen erstattet af den almin
delige nye forst- og jagtforordning for 
amterne, landskaberne og købstæder
ne. Karakteristisk for hertugdømmer
ne blev de adelige og gejstlige distrik
ter ikke underlagt lovgivningen. 
Sammen med forordningen fulgte 
også udførlige instrukser for jagtme- 
strene, overførsterne, husfogeder i 
forstsager, skovridere og husfogeder 
samt for de skovridere og husfogeder, 
der fungerede som jagtbetjente. Med 
forordningen fulgte i § 31-36 også et 
forbud mod rydning af de såkaldte 
bondeskove, som var ejede af bøn
derne. Erfaringerne viste, at bønder
ne var yderst hårde ved skovene, der 
sjældent blev drevet forstmæssigt. 
Det var ikke så meget hugst af træer
ne som brugen af skovene til græs
ning, af kreaturerne, en udvikling der 
har fået god næring af Sønderjyllands 
status som transitland for den nørre- 
jyske eksport af okse, stude og heste 
til markederne i bl.a. Husum, Altona 
og Hamborg. Det kunne gå hårdt til. 
I 1705 skriver over jægermester VoB 
således, at bønderne i Strukstrup og 
Siis herreder flere steder havde 'rui
neret' deres skove.

Med 1784-forordningen og paten
tet af 15. juni 1785 om forstmæssigt 
opsyn med bønderskovene blev disse 
skove underlagt et opsyn af skovri
derne. Og med statsmagtens aldrig 
svigtende respekt over for godserne, 
var de privatskove, der tilhørte eller 
tidligere havde tilhørt godserne, und
taget fra tilsynet. Opsynet blev dog 
aldrig så effektivt, at bondeskovene 
blev drevet efter forstmæssige prin
cipper. De blev forhugget, overpløjet 
eller, som det var tilfældet på de dårli
ge jorde, helt ødelagt, når hensynet 
til landbruget eller gårdens økonomi 
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i øvrigt krævede det. Patentet fik i 
øvrigt en meget lang levetid i Slesvig- 
Holsten og blev først ophævet i 1950.

1784 blev, med ændringer under
vejs, grundlaget for forstvæsenet 
frem til 1864. Til gengæld undergik 
forstorganisationen i første halvdel af 
1800-tallet væsentlige forandringer 
og som i dag også centraliseringer. 
Med en resolution af 2. januar 1812 
blev antallet af jægermesterembeder 
således reduceret fra fem til tre, hver 
opdelt i 2-3 overførsterembeder.

1. Det slesvigske jægermesterdistrikt
1. overførsler: Haderslev med Tørning 
len og Løgumkloster amter med tre 
skovridere og ni skovfogeder.
2. overførsler: Aabenraa, Sønderborg, 
Nordborg, Flensborg og Gliicksborg 
amter med seks skovridere og ti skov
fogeder.
2. Det slesvig-holstenske jægermester
distrikt
1. overførsler: Gottorp, Hutten, Hu
sum og Schwabstedt amter samt 

landskaberne Ejdersted, Bredsted og 
Stapelholm med syv skovridere og el
leve skovfogeder.
2. overførsler: Kiel, Kronshagen, Bor
desholm, Neumiinster, Rendsborg og 
landskaberne Norder- og Siiderdith- 
marschen med seks skovridere og el
leve skovfogeder.
3. Det holstenske jægermesterdistrikt
1. overførsler: Herskabet Pinneberg, 
grevskabet Rantzau og Steinburg amt 
med tre skovridere og fire skovfoge
der.
2. overførsler: Trittau, Tremsbiittel 
med Rethwisch og Reinbek med to 
skovridere og seks skovfogeder.
3. overførsler: Plbn, Ahrensbok, Rein- 
feld, Traventhai, Segeberg og Cismar 
amter med syv skovridere og ti skov
fogeder.

Blot 23 år senere undergik forstvæse
net på ny en omstrukturering med re
solutionen af 13. september 1834 og 
patentet af 20. marts 1835, hvorefter 
forstvæsenet blev opdelt i henholds

Sønderjylland indgik som 
en afgørende del af kreatur
eksporten fra de store stude
producerende områder i 
Nørrejylland til de økonomi
ske magtcentre i Nederlande
ne. For mange gårdmænd 
var græsning af bl.a. stude i 
skovene derfor langt vigtigere 
end de forstmæssige hensyn. 
Her er det en markedsscene 
fra Antwerpen sidst i 1500- 
tallet. Gengivet efter Femand 
Braudel: 'Civilization and 
Capitalism 15th-18th.
Century'.
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vis et slesvigsk og et holstensk forst
og jagtamt. Og nu gik det hurtigt. I 
1845 var hertugdømmerne Slesvig og 
Holsten opdelt i henholdsvis tre og 
fire såkaldte 'Inspektioner', hver un
der ledelse af en overførsler. For Søn
derjyllands vedkommende drejede 
det sig om Haderslev, Flensborg og 
Gottorp inspektioner. Den admini
strative opdeling mellem de to her
tugdømmer fik ikke overraskende en 
kort levetid. Knap var oprøret brudt 
ud i foråret 1848, før en forordning 
om en ny organisation for forstvæse
net i de to hertugdømmer blev ud
stedt den 17. marts 1848. Med for
ordningen fik de to hertugdømmer 
en 'Oberlandforstmeister', der skulle 
have det øverste tilsyn med skove og 
moser, såvel offentlige som private. 
Dette skulle bl.a. ske ved en fuld
stændig besigtigelse af skove og mo
ser i hertugdømmerne mindst hvert 
andet år samt opsyn med og lister 
over samtlige forstmedarbejdere. Han 
skulle opstille kultur- og driftsplaner 
efter indstilling fra de underordnede 
forstmedarbejdere. Det var også ham, 
der havde det overordnede ansvar for 
hele forstvæsenet og stod for forst
væsenet via de underordnede medar
bejdere. Og så ophævede forordnin
gen med et slag amternes medansvar 
for driften af skovene. Længere nede 
i hierarkiet blev overførsterembedet 
afskaffet, mens skovrideren fik titel af 
førster og samtidig mere frihed i sit 
arbejde med ophævelsen af bindin
gen til amtsadministrationen. Første
ren kunne nu selv lægge forstplaner 
under hensyn til de lokale forhold, 
sørge for udvisning af træ og stå for 
driftsregnskabet alene under ansvar 
over for Oberlandforstmeister.

Tidspunktet for udstedelsen af for

ordningen gør det nærliggende at se 
den i lyset af de politiske begivenhe
der. Baggrunden for udstedelsen af 
forordningen er endnu uafklaret, 
men det forekommer umiddelbart 
tvivlsomt, at man i løbet af så kort tid 
har ændret så grundlæggende på 
forstvæsenets organisering som følge 
af nogle endnu uafklarede politiske 
begivenheder, som det er blevet anty
det i den tyske litteratur. Snarere er 
der grund til at se forordningen som 
et ønske om at styrke den forstmæs
sige drift af skovene. I 1870 udgjorde 
de sønderjyske skove 27.790 ha sva
rende til 3% af det tidligere hertug
dømmes samlede areal. Sandheden 
var nok snarere den, at 1784-forord- 
ningen ikke havde formået at bremse 
effektivt op for afskovningen af Søn
derjylland. En væsentlig del af forkla
ringen var formentlig de mange in
stanser, der var involveret i driften og 
tilsynet med skoven, selv om forst
væsenet siden 1784 formelt havde 
været ledet af en over jægermester i 
København. Ikke mindst amtman
dens og amtsadministrationens med
ansvar på det lokale niveau har meget 
let kunne, åbne op for, at andre ikke 
forstlige interesser har spillet ind på 
driften. Hvis dette var tilfældet, så 
havde man i 1848 fået en enstrenget 
organisation med en langt klarere an
svars- og arbejdsfordeling og ikke 
mindst mere effektive instrumenter 
til at drive og føre tilsyn med hertu
gdømmernes skove. I den forstand fik 
man et styrket forstvæsen, der funge
rede stort set uændret, indtil nederla
get i 1864 ændrede rammerne for det 
sønderjyske forstvæsen. ■
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Jorddige rejst efter 1785, efter 'indfred- 
ningen' af de kongelige skove. Oven på 
diget var oprindeligt et risgærde, der 
skulle holde græssende husdyr ude af 
skoven. Diget ligger langs 'Skelvej', der 
var skel mellem den kongelige Lindet 
Skov og det privatejede 'egeskrøb' til
hørende Hønningbøndeme. Den dag i 
dag er diget skel mellem Haderslev og 
Tønder kommuner.
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Skovhistoriske spor i de 
sønderjyske skove Af Peter Ilsøe

Skovrider Peter Ilsøe fortæller om de 
mange kulturspor, som de sønderjyske 
skove rummer. Artiklen bygger på et 
foredrag på Museum Sønderjylland - 
Kulturhistorie Tønder i foråret 2007.

S
KOVE GEMMER PÅ HISTORIE. KultUTSpO- 
rene i vore skove er mange og vel
bevarede. Ikke alene fordi admini

stratorerne gennem tiderne måske 
har haft en god forståelse for at vær
ne om fortidsminder og kulturhisto
riske spor, men nok især fordi økono
mien i skovdrift sjældent har gjort 
det oplagt at fjerne gravhøje, jorddi
ger, gamle sten og lignende. De lå 
simpelthen ikke i vejen. Og det er 
ikke kun gravhøje, der er flere af i 

skovene. Sporene efter århundreders 
skovdrift kan man se overalt, hvis 
man ved, hvad man skal se efter.

Skovhistorien kort
Gennem de første årtusinder af men
neskenes tilstedeværelse i Danmark 
kunne man karakterisere brugen af 
skovene som 'flersidig udnyttelse'. 
Skovene gav træ, brændsel, vildtkød, 
bær og anden føde samt græsnings
muligheder for husdyr. Og udnyttel
sen var ikke større, end at skoven sta-

Vildtbanepæl der markerer grænsen for 
den kongelige ejendom. Pælen står ved 
den nordlige indkørsel til Lindet Skov.
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dig kunne forynge sig selv. Op igen
nem jernalderen udviklede brugen af 
skoven sig til en 'flersidig overudnyt
telse' set fra skovens side. Store dyr 
blev udryddet og for megen hugst og 
især for meget græsning gjorde, at 
skovarealet faldt støt. Helt tilbage til 
1500-tallet har man fra magthaver
nes side forsøgt at bremse skovarea
lets tilbagegang ved forskellig lovgiv
ning. Både fordi det var et samfunds
økonomisk problem, at man kom til 
at mangle træ som råvare - og fordi 
jagten i de store skove typisk var et 
privilegium for kongemagt og adel, 
som man værnede strengt om. Ven
depunktet skete omkring 1800, hvor 
skovarealet i Danmark var nede på 
ca. 4 % - og meget mindre i den vest
lige del af hertugdømmerne. I konge
riget ved den meget konsekvente 
fredsskovsforordning fra 1805 og i 
hertugdømmerne ved skovforordnin
gen fra 1784, der ikke var helt så vidt
gående i sine bestemmelser. Når lov-

Højrup sogns brudgomskoppel i Lindet 
Skov. Jorddiget markerer afgrænsningen 
af plantningen og egene er de oprindeli
ge, plantet i 1740'eme.

givningen nu havde effekt, var det 
nok ikke alene fordi centralmagten 
have bedre virkemidler til at gen
nemføre den. Behovet for udnyttelse 
af skov og anden udmark var også 
mindsket gennem indførelse af alter
native brændselskilder som stenkul 
og øget fodertilgang fra agermarker
ne ved omlægning af driften og ind
førelsen af kløveren. Herefter blev 
driftsformålet for skoven ændret til 
en bæredygtig træproduktion alene - 
'ensidig udnyttelse' så at sige. Helt 
ensidigt har det dog aldrig været. 
Jagtinteresserne, og dermed en for
ståelse for opretholdelsen af et alsidigt 
dyreliv, har altid haft en stor plads på 
især mange private godser, og man 
kunne allerede den gang se behovet 
for de mere immaterielle værdier i sko
ven. Ved en priskonkurrence om 
'Danmarks brændselsvæsen' afslutte
de landøkonomen Christian Olufsen i 
1817 sin argumentation for skovdrift 
contra import af brænde og kul med 
følgende: "Hvorfor skal landet endelig 
være skønt? Kan en Studepranger 
spørge - Fordi alle Mennesker ikke ere 
Studeprangere"!!

Siden hen har de 'bløde værdier' 
fået en større og større plads, og i dag 
kan man vel igen omtale brugen af 
skoven som 'flersidig udnyttelse'. 
Alene formålet med driften af Skov- 
og Naturstyrelsen skove, der udgør 
ca. 25 % af det danske skovareal siger 
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det tydeligt: "Skov- og Naturstyrelsen 
skaber natur og oplevelser" - skovdrif
ten er nu alene et middel til at skabe 
mere natur og flere og bedre oplevel
ser for befolkningen.

Hvad kan man se?
Brudgomskobler. Et af de mest spekta
kulære forsøg på at få vendt skovø
delæggelserne var de såkaldte 'brud
gomskobler'. Her forsøgte man ele
gant at kombinere skovdrift med an
dre og stærkere drifter. Efter en for
ordning fra 1735 skulle mænd for at 
gifte sig nemlig kunne fremvise en 
coppulationsattest. Og en sådan kun
ne man kun få, hvis den stedlige 
skovrider ville attestere, at man hav
de plantet 15 bøge eller 10 ege og fået 
dem til at overleve 3 år ("bragt dem 
frem til 3. blad"). Forordningen var 
trods det geniale koncept ikke nogen 
udpræget succes, men man kan sta
dig se gamle løvskove omkranset af 

jordvolde, plantet midt i 1700-tallet. 
De mest velbevarede findes i Nørre- 
skoven på Als og i Lindet Skov.
Jorddiger. Efter skovforordningen fra 
1784 begyndte man at udskifte bøn
dernes græsningsrettigheder i skove
ne - og hegnede herefter skovene ind 
for at holde de græssende husdyr 
ude. Alle de gamle offentlige skove er 
derfor omgivet af jord- eller stendi
ger. Igennem skovene kan man også 
se talrige andre digesystemer, der 
f.eks. har skullet lede kvæget gennem 
skoven til andre græsningsarealer - 
såkaldte fægyder. Eller de mange små 
fåre- og kvægfolde man typisk kan se 
i skovene i hedeegnene. Små folde 
omkranset af volde, hvor man samle
de kvæg og får om natten for at be
skytte dem mod ulve - og vel også for 
at have et sted at malke dem og op
samle den vigtige gødning.
Sten. Efter træproduktion blev hoved
sagen i skovene fra slutningen af

'Lovruphus', opført i 1922 efter tegning afjep Fink til skovfogden i Lovrup Skov.
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1700-tallet, begyndte man efter tyske 
traditioner at kortlægge og inddele 
skovene. Princippet var, at man ind
delte skoven i f.eks. 100 'afdelinger'. 
Ved kun at hugge alle træer i én afde
ling hvert år sikrede man skoven 
mod overudnyttelse. For at markere 
de enkelte afdelinger blev alle hjør
ner markeret med sten. I Lindet Skov 
har vi både afdelingssten fra den 
første driftsplan i 1785, robuste fir
kantede stenpæle med pyramidefor
met top fra den preussiske stats drift 
efter 1864, og mere kedelige små dan
ske cementpæle fra 1920'erne.
Huse. Beboelse til skovenes funktio
nærer og skovarbejdere. Der er både 
meget gamle bebyggelser, som skovri
dergården i Lindet Skov, der har 
været på stedet fra længe før 1785, 
markante byggerier fra 1870'erne, 
som for eksempel de tidligere skovri
dergårde i Haderslev og Sønderborg

Tysk 'afdelingssten' opsat i 1870'eme.

og en lang række smukke boliger op
ført i 1920'erne af 'Bedre Byggeskik'- 
arkitekten Jep Fink. Kig for eksempel 
på skovfogedstedet i Lovrup Skov el
ler i Sønderskoven på Als.
Skovene selv. Sammensætning af 
træarter og -aldre er ofte et tydeligt 
vidnesbyrd for den indviede om sko
vens historie. Som Draved Skov, der 
rummer partier, der har den samme 
sammensætning som i stenalderen 
(der er faktisk områder, hvor det ene
ste der er sket de sidst 4000 år er, at 
der indvandrede lidt bøgetræer for 
ca. 1500 år siden). Partier af gammel 
bøgeskov som i Lindet Skov eller ege
krattene i Hønning Plantage, der er 
rester af en gammel bøge-, linde-, 
egeskov, der ved århundredes over
græsning er 'degenereret' til eg og 
bævreasp. Indtil den blev opkøbt af 
staten i 1880'erne og fik lov til at gro 
op til skov igen. Plantageanlæg fra 
århundredeskiftet som i Stensbæk el
ler nyplantede rekreative skove som 
ved Toftlund eller i Soldaterskoven.

Se selv meget mere derude - og hent 
inspiration til turen på Skov- og Na
turstyrelsens hjemmeside:

www.skovognatur.dk ■

http://www.skovognatur.dk
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Gården der forsvandt
- et billede fra Solderup i 1920'erne Af Thomas Petersen

Den 15. juli 1929 tegnede varm og 
fredfyldt i Solderup, men inden dagen 
var omme, var en af byens markante 
slægtsgårde brændt ned til grunden. 
Thomas Petersen har set tilbage på fa
milie Petersens dramatiske liv i de 
første årtier af det tyvende århundrede.

JeG har som barn eller stor knægt 
cyklet turen mange gange - enten 
alene eller sammen med mine foræl

dre. Fra mit hjem i Tidsholm gik vej
en over Hostrup til Søvang ved Øster- 
Højst, hvor min onkel Thomas og 
tante Magdalene boede på en stor 
gård. Og min fætter, der også hed 
Thomas. Fra Hostrup ved kirken kun
ne man vælge to veje - enten den as
falterede ud til landevejen mellem 
Tønder og Øster-Højst og den histori
ske herregård Solvig - i dag avlsgård 
under Schackenborg gods. Herfra gik 
vejen til højre mod Øster-Højst. Eller 

man kunne i Hostrup tage den noget 
kortere, men også mere besværlige 
rute over Solderup. I hvert fald blev 
den mere besværlig efter byen, hvor 
vejen simpelthen endte i et hjulspor, 
og hvor man til sidst skulle over mar
ken for at komme til Søvang. Men det 
er denne rute, der er interessant i 
denne sammenhæng. Straks vi kom 
ind i Solderup plejede min mor at 
pege mod højre for at fortælle, at der 
havde en gang ligget en gård, hvor 
min far var født i 1901, og hvor han 
var vokset op. Men der var ingen gård 
at se - kun nogle huse, der lignede 
alle mulige andre huse. Den var nem-

Solderupvej nr. 16, fotograferet ca.
1920. Gården brændte ned til grunden 
i 1929 og blev ikke genopbygget.
forden, 170 hektar, solgt samme år til 
Statens fordlovsudvalg.
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lig brændt. Fantasien var dermed 
sluppet løs og kunne fostre alle muli
ge billeder.

I forbindelse med noget erindrings
skriveri kom jeg med Tønder Lokal
historiske Arkivs venlige hjælp i be
siddelse af noget materiale, der sam
men med barndommens oplevelser 
og fantasibilleder kunne samle nogle 
mosaikker til et billede af, hvad der i 
realiteten var sket med min fars barn
domshjem.

Mandag den 15. juli 1929 tegnede i 
det normalt stille Solderup - beliggen
de en kilometer nord for kirkebyen 
Hostrup - til at blive en ganske almin
delig dag. Som den var almindelig i så 
mange andre landsbyer i Kongeriget. 
Markarbejdet var reduceret til hø
høsten. Kornet manglede endnu nog
le uger til at være høst-tjenligt. Som
mersolen bagte ubarmhjertigt fra en 
skyfri himmel. Heden fik den stille
stående luft til at dirre. Folk og fæ vån
dede sig under den ulidelige varme. 
Nogle sov til middag, andre trodsede 
varmen og arbejdede ude i marken. 
Alle vandhuller var stort set udtørrede. 
Dagen tegnede til at blive ligesom så 
mange andre sommerdage. Inden da
gen var omme, var landsbyens profil 
imidlertid ændret fundamentalt - en 
af dens store gamle og stråtækte gårde 
var i løbet af mindre end en halv time 

brændt ned til grunden. Som sagt for 
aldrig igen at blive bygget op. Ejeren 
solgte jorden den 22. juli, det vil sige 
kun syv dage efter branden. Den blev 
solgt til Jordlovsudvalget, der udstyk
kede de 170 hektar - beliggende rundt 
om Solderup og på Solderup Mark - i 
en række husmandssteder. Mens selve 
brandtomten og marken rundt om på 
adressen Solderupvej 16 blev solgt til 
en Hans Jensen på Nørrekærvej 11. Ef
terfølgende blev der opført tre parcel
huse med adressen Solderupvej 17, 18 
og 19.

Når jeg har fattet fornyet interesse 
for branden, skyldes det, at gården var 
en slægtsgård, og den i det herrens år 
1929 var ejet af min farfar og navne
bror Thomas Petersen. Familien var 
tysksindet, havde altid været det og 
tilhørte således det tyske mindretal i 
Nordslesvig. Jeg har et maleri af går
den, tydeligvis malet af en amatørma
ler og efter branden - på basis af foto
grafier og hukommelse. Maleriet giver 
indtryk af en stor gård med et stort og 
stateligt stuehus. En sammenligning 
med samtidige fotografier afslører, at 
maleriet også er udtryk for en for
skønnelse af virkeligheden den 
skæbnesvangre dag i 1929. Eftertiden 
måtte gerne få det bedst mulige ind
tryk, når den så maleriet hænge på 
væggen. Blandt andet er den foranlig-
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Maleri af gården, lavet efter 
branden. Kunstner ukendt, men 
billedet er tydeligvis en forskøn
nelse af virkeligheden.
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Min farfar, Thomas Petersen (1865-1935).
Blev lidt sær på sine gamle dage og døde 

med et "sprok" på læben: 
- "Herren være med dig og bevare 

din indgang og udgang".

gende have betydelig forskønnet, 
mens en hosliggende, uharmonisk og 
ret dominerende stald- eller ladebyg
ning er formindsket og pyntet en del. 
På brandtidspunktet boede min farfar 
ikke selv på gården. Nogle år forinden 
var han sammen med sin kone num
mer to flyttet til et hus i Markgade i 
Tønder. Men mere om det senere.

Hvorfor gården ikke var blevet gen
opført efter branden, var et spørgsmål, 
der som sagt i min barndom gav rig 
næring til fantasien. I lang tid var min 
viden om de faktiske forhold derfor 
meget begrænset. Min nye viden om, 
at jorden med brandtomt blev solgt 
kun en uge efter branden, vakte imid
lertid min nysgerrighed til live igen. 
Der var basis for alskens gisninger. Der 
var trods alt tale om en slægtsgård, 
som familien Petersen havde købt helt 
tilbage i 1818, og hvis stuehus datere
de sig fra 1786. Familien stammede fra 
Perbøl i Kliplev sogn, men var altså 
brudt op herfra i 1818. Min farfar var 
tredje generation på gården. Og går
dens ejere havde siden 1818 skiftet 
mellem at hedde Peter eller Thomas. 
Min farfar, der var født i 1865, havde 
1891 giftet sig med Anna Petersen - 
min farmor og født 1868 i Bov. Deres 
førstefødte kom naturligvis helt efter 
slægtsbogen til at hedde Peter og var 
naturligvis den, der en gang skulle 
overtage gården. Men tilværelsen viste 
sig at blive hård ved familien. I løbet 
af fjorten år ramte katastrofen famili
en hele tre gange.

Katastrofen ramte første gang i
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1904, hvor den da kun 36-årige mor 
Anna døde af datidens svøbe, tuber
kulosen, og efterlod mand og fire 
børn. Hvoraf den mindste - min far 
Annas - kun var fire år gammel. Tre år 
senere kom manden med leen og tu
berkulosen atter forbi - denne gang 
for at hente den 14-årige datter Pau
line. Tilbage i familien var nu min 
farfar Thomas og tre mindreårige 
knægte, der på kun tre år havde mis
tet hele deres kvindelige univers - de
res mor og storesøster. Og hvoraf den 
ældste, Peter, selvfølgelig var den na
turlige arvtager til slægtsgården.

Men der kom en verdenskrig imel
lem. Peter faldt som indkaldt tysk 
soldat i 1916 ved Verdun i det nord
lige Frankrig - i det strategisk ligegyl
dige, men det af alle kriges længste, 
bitreste og blodigste slag. Han døde 
sammen med millioner andre unge 
bondesoldater i Første Verdenskrigs 
skyttegravs-helvede. Min farbror Pe
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ter har ligesom sine våbenbrødre i 
skyttegravenes mudder næppe fattet, 
hvilket storpolitisk drama de kynisk 
blev brugt som kanonføde i. De vid
ste heller ikke noget om den kynis
me, hvormed Der Kaiser havde sendt 
dem af sted. Som også de andre stor
magters mere eller mindre enevældi
ge herskere havde sendt deres bonde
sønner af sted. I flere tilfælde endog 
med befolkningens rigelige og be
gejstrede opbakning.

Flertallet af europæere i 1914 var 
fortsat bønder og bundet til en verden, 
hvis horisont stort set var bestemt af, 
hvad der kunne ses fra kirketårnet. De 
levede i en verden, hvor den nærmeste 
autoritet var præsten og eventuelt 
godsejeren, og hvor de vigtigste pejle
mærker var familien og landsbyen. På 
russisk har man udtrykket 'mir', der 
både kan betyde landsbyfællesskab, 
fred og verden. Denne treenighed be
stemte rammerne for bondens liv, 
hans verdensbillede og tankeverden. 
Tyskerne kalder slaget om Verdun for 
'Die Blutmiihle' (= blodkværnen). En 
engelsk historiker har regnet ud, at i de 
ti måneder, slaget om Verdun varede, 
døde der en soldat i minuttet - dag og 
nat. Og i et af minutterne ramte krigs
skæbnen altså min farbror. I Solderup 
var der ikke en gang et kirketårn, der 
kunne afstikke horisonten. Det har 
været ikke mindre end en katastrofe, at 
en families førstefødte søn døde. Tilba
ge var nu sønnerne Thomas og Annas 
- den sidste skulle blive min far. I de 
vanskelige pubertetsår havde de mistet 
deres elskede og beundrede storebror.

Min farfar giftede sig ret hurtigt ef
ter min farmors tidlige død i 1904. I 
det nye ægteskab kom der tre børn - 
to drenge, Pauli og Peter samt pigen 
Dora. Hans nye kone, Petrine (født 

Jakobsen), der var startet som husbe
styrerinde, stammede fra Brørup.

At der var tale om en slægtsgård og 
det faktum, at stuehuset var en smuk 
gammel bygning, måtte entydigt tale 
for en genopbygning efter branden i 
1929. Lå der familiestridigheder mel
lem de to kuld børn bag det hurtige 
salg af tomt og jord? Var det i sidste 
ende katastrofen fra 1916, der havde 
skabt kludder i arvefølgen og derfor 
grundlag for stridigheder. Jeg ved, at 
min far og hans helbror Thomas en 
kort overgang efter deres fars og sted
mors flytning til Tønder i midten af 
20'erne i fællesskab havde forpagtet 
gården, men at forpagtningen plud
selig kom til ophør. På brandtids
punktet havde deres halvbror, Pauli, 
overtaget - ikke forpagtningen, men 
kun forvaltningen af gården. Mens 
de to tidligere forpagtere - min far 
Annas og den få år ældre bror Thom
as - var flyttet til gården Bjerremark i 
Ubjerg sydøst for Tønder.

Min farfar døde i 1935 i Tønder, 70 
år gammel. Han skal efter sigende 
være udåndet med et skriftsted på 
læben: - Herren være med dig og be
vare din indgang og udgang. Han har 
efter alt at dømme været det, som vi i 
dag ville kalde bibelfundamentalist - 
det vil sige en, der tog biblens ord bog
staveligt. Dertil var han mildest talt 
lidt sær. Det bekræftes af mange an
tydninger, som jeg hørte i min barn
dom - måske mest tydeligt udtalt af 
min mor. Men hun, der kom ind i fa
milien omkring 1933, har kun kendt 
sin svigerfar i hans sidste år. En lærer 
Jensen, som jeg ikke har kunnet sted
fæste, men som har været en, der til
syneladende har kendt familien gan
ske godt, har i hvert fald nedfældet 
følgende karakteristik af min farfar:
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"Mange pudsige ting kunne fortæl
les om hans håndfaste bibelbrug, 
sære ting om hans noget uberegneli
ge væsen, men på det sidste, de sidste 
år var han stille, og hans håndgribe
lige tro fornægtede sig ikke, han døde 
så at sige med et 'sprok' (= bibelsted) 
på tungen".

Bibelautoriteten hos min farfar kan 
jeg, sammenholdt med antydninger 
fra mine forældre, genkende. Den 
prægede hele familiens handel og 
vandel - som for eksempel også fami
liens meget bevidste valg af gode bi
belske navne: Thomas, Annas, Peter, 
Pauli (af Paulus) samt Pauline. Endog 
valg af ægtefælle faldt - tilfældigt el
ler ikke - på bibelske navne: Anna og 
Petrine. Min mor, der hed Helene 
Marie faldt delvist udenfor, mens 
min tante Magdalene i Søvang helt 
levede op til traditionen.

Det var nabogårdens ejer, Hans 
Wulf, der opdagede branden hin 
mandag den 15. juli 1929. Klokken et 
gik han efter middagsstunden ud i 
gården for at spænde for. Her opda
gede han, at der stod flammer ud fra 
Petersens gård i den fløj, hvor der to 
dage tidligere var kørt 12 læs kløver
hø og et læs enghø ind. Wulf slog 
straks alarm, men inden det lokale 
frivillige brandværn - for slet ikke at 
tale om dem fra Jejsing og Tønder - 
nåede frem, var gården stort set 
brændt ned. Fra Tønder nåede lastbi-

Familiebillede ca. 1895. Til venstre 
siddende min oldefar, Peter. Chr. 

Petersen (1819-99), sammen med min 
farfar, Thomas (1865-1935) og min 

farmor Anna (1868-1904) 
sammen med deres to førstefødte børn, 

Pauline og Peter. 

len med 14 mand først frem ved toti
den, men som sagt blot for at finde 
en rygende brandtomt. Avisreporta
gen fra branden taler om, at det hele 
kun tog et kvarters tid. Vindretnin
gen fra nordvest bar heldigvis ild og 
røg bort fra landsbyens centrum, 
men krigsinvalid Andreas Christen
sens stråtækte husmandssted, 150 
meter borte, blev antændt og brænd
te ligeledes ned til grunden. Brandår
sagen blev aldrig endelig fastslået. 
Kortslutning var udelukket, fordi der 
ikke var indlagt elektricitet. Selvan
tændelse i nyligt indkørt - det vil i 
dette tilfælde sige tre dage gammel - 
kløver skulle være umulig. Men der 
skulle ifølge avisreportagen også have 
været indkørt noget enghø.

Det var ikke meget, der blev reddet 
ud fra gården. Kun dynerne til et par 
senge samt gårdens værdipapirer, 
sparekassebøger og brandpolice. An
bragt i en såkaldt vertikov, et mindre 
og tilsyneladende i datiden populært 
chatol-lignende møbel med skuffer
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og et skab nedenunder. Det blev red
det ud i sikkerhed. Gårdens husdyr
besætning på 80 køer og kalve samt 
seks heste var på græs. Mens et halvt 
hundrede svin og en del fjerkræ be
fandt sig i en staldbygning - et stykke 
fra gården. Også de undgik derved at 
blive flammernes bytte. Angiveligt 
omkom kun en hund, der ikke slap 
hurtigt nok ud. Forvalteren, Pauli Pe
tersen - min halvfarbror - befandt sig 
i engen for at slå det sidste hø. Derfra 
så han ild og røg stige til vejrs, og han 
nåede knap hjem, før det var for sent. 
Karlene på gården sov middagssøvn, 
men slap ud i tide.

Min farfars anden kone overlevede 
min farfar i adskillige år. Jeg, der er 
født i 1938, husker hende som en ret 
utilnærmelig mørk ældre skikkelse, 
der altid sad plantet i en stol henne 
ved vinduet i det hus i Tønder, hvor
til hun som sagt var flyttet sammen 
med sin mand i midten af 1920'erne. 
Men mit indtryk kan være farvet af 
omstændighederne. Besøgene fandt 
sted sammen med min mor, når hun 
en sjælden gang besøgte sin sted-svi
germor - helt sikkert som følge af 
pligtfølelse. Min far besøgte - så vidt 
jeg ved - aldrig sin stedmor. Hvorfor? 
Jeg kan ikke vide det med sikkerhed. 
Min viden bygger på, hvad jeg gen
nem barndomsårene opsnappede i 
brudstykker - men kun fra den ene 
part i sagen. På den anden side er 
børn nok generelt gode til at lytte sig 
frem til en misstemning og stykke et 
billede sammen. Små ører kan også 
høre. Stedmoderen havde - især efter, 
at der kom børn i det nye forhold - 
angiveligt groft forskelsbehandlet de 
to moderløse drenge. Et forhold, de 
aldrig glemte eller tilgav. Altså den 
gamle og evigt gyldige historie om 

den onde stedmoder og de moderløse 
børn.

Desuden følte de sig senere snydt i 
pengesager. I første omgang, da for
sikringssummen blev udbetalt og jor
den solgt til Jordlovsudvalget. I an
den omgang, da deres far døde og se
nest, da stedmoderen døde. I hvert 
fald var der mellem de to kuld børn 
en dårlig stemning og i hvert fald al
drig nære broderfølelser. Familierne 
kom sammen, men kun til større fa
miliefester - af pligt og aldrig kærligt. 
Derimod var der mellem min far og 
hans helbror Thomas et nært og 
kærligt forhold. Ikke, fordi de kram
mede hinanden i tide og utide - det 
gjorde man bare ikke den gang - men 
det nære og naturlige broderbånd lå så 
at sige i luften. Man hjalp hinanden 
som den naturligste ting, når det var 
nødvendigt. Fælles tab af mor og sto
resøster i en meget ung alder og tab af 
en storebror i de følsomme teenageår 
havde smeltet dem sammen i et tæt 
skæbneforhold. Dertil kom så det 
dårlige forhold til den nye mor og de 
senere økonomiske trakasserier.

Under alle omstændigheder ændre
de branden den sommerdag i 1929 
for altid Solderups udseende. En af 
landsbyens store og markante gårde 
var forsvundet - for ret hurtigt at bli
ve erstattet af husmandsbrug og 
huse. Gårdens indehaver, familien 
Petersens liv havde været dramatisk - 
sygdom, død og krig havde skabt ra
vage i såvel familiens slægtstraditio
ner som i dens efterfølgende struktur 
og naturlige udvikling. ■

Kilder
Lokalhistorisk arkiv i Tønder.
Vestkysten den 16. juli 1929.
Vestslesvigs Tidende den 16. juli 1929.
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Set og sket i Grænselandet
Grænselandskronik Af H.E. Sørensen

Hvor meget er man villig til at betale 
for politisk ro på sygehusområdet? Et 
nyt megasygehus og en udskudt motor
vej er blandt emnerne i H.E. Sørensens 
grænselandskronik.

Da staten tilsyneladende ikke var 
interesseret i at bygge en motor

vej mellem Sønderborg og nord-syd- 
motorvejen, vedtog Sønderjyllands 
Amt i 2001 selv at gøre det. Det vak
te både begejstring og modstand. Lin
jeføringen var genstand for megen 
diskussion, bl.a. på grund af naturbe
skyttelse, herunder sjældne fugle, dyr 
og planter. Til sidst enedes man om 
en linje fra Sønderborg til Kliplev.
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Samtidig med de forberedende ar
bejder sparede amtet op til projektet, 
og da staten i forbindelse med kom
munalreformen alligevel overtog op
gaven, overrakte amtsborgmester 
Carl Holst de opsparede midler, 234 
mio. kr., til trafikminister Flemming 
Hansen få dage før amtets nedlæggel
se. Det blev samtidig lovet, at vejen 
skulle kunne tages i brug i 2012.

Men i februar viste den ny finans
lov, at regeringen havde brudt denne 
aftale og udskudt færdiggørelsen med 
to år. Det vakte forbløffelse og harme 
både hos erhvervslivet og i politiske 
kredse. De to store virksomheder 
Danfoss og Linak på Als mente, der 
måtte være tale om en fejl. Både det 
socialdemokratiske folketingsmed
lem Benny Engelbrecht fra Sønder
borg og venstremanden Peter Chri
stensen fra Aabenraa udbad sig en 
forklaring fra transportminister Cari
na Christensen. Herfra forlød det, at 
grunden dels skulle søges i usikker
hed om de skattemæssige forhold, 
dels, at der generelt skulle spares på 
anlægsudgifterne (JV, 13/2).

Regeringen har af sparehensyn udskudt 
færdiggørelsen af motorvejen til Sønder
borg til 2014 mod den oprindelig plan
lagte færdiggørelse 2012. Det giver 
arkæologerne lidt længere tid til deres 
arbejde med undersøgelse af motorvejs
strækningen. Her ses et luftbillede af 
arkæologiske søgegrøfter på tværs af 
motorvejstraceet set fra luften.
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Spild af penge!
For at skabe en smule ro på bag
smækken indgik Venstre og Socialde
mokratiet i Regionsrådet kort før jul 
det 'historiske kompromis' om de 
sønderjyske sygehuse, som indebar, 
at akuthospitalet hverken skulle ligge 
i Aabenraa eller Sønderborg, men 
midt imellem. Alle var glade - så læn
ge, der varede.

For hvor skulle det nu ligge? I Ads- 
bøl, Kværs eller Kliplev? Eller måske 
Ragebøl eller Ensted? Hvad man i sin 
iver efter et spiseligt kompromis helt 
syntes at have overset, var, at et syge
hus af den størrelse kræver et perso
nale på 2-3000 personer. Det vil der
for alene af trafikale grunde være en 
fordel at lægge et sygehus i eller ved 
en større by. Ellers vil det betyde en 
betydelig biltrafik (med tilhørende 
forurening) til og fra sygehuset på 
alle tider af døgnet, med mindre man 
indsatte busser i pendulfart, eller sy
gehuset blev lagt i et jernbaneknude
punkt. I så fald kunne kun Tinglev 
komme på tale. Og det har da endnu 
ikke - så vidt jeg erindrer - været 
nævnt.

Endelig er det nok heller ikke uden 
betydning, at det er lettere at tiltræk
ke et kvalificeret og veluddannet per
sonale, hvis der kan 'lokkes' med en 
bred vifte af kulturelle tilbud af høj 
kvalitet inden for en overskuelig ræk
kevidde. Med al respekt, her kan 
hverken Kværs eller Kliplev være 
med.

Og hvad ville det koste? Havde 
man råd til et nybyggeri? Det var der 
ingen, der snakkede om.

Indtil venstremanden Preben Ru- 
diengaard (valgt i Region Syddan- 
mark), der både er læge og formand 
for Folketingets sundhedsudvalg, den 
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17. februar tog bladet fra munden. 
Og det på en befriende klar og bram
fri måde: "Det er fuldstændig hen i 
hampen at investere i at bygge et nyt 
sygehus, når man har Aabenraa Syge
hus, der kunne udbygges til optimalt 
sygehus, Sønderborg måske også". 
Uden at ville gå ind i den "lokalpa- 
triotiske kamp mellem de to byer", 
fandt han det "ikke rimeligt at bruge 
skattekroner på den måde", ... "bare 
fordi regionspolitikerne ikke kan bli
ve enige" (JV, 17/3).

JydskeVestkystens kommentar var 
lige så klar som Rudiensgaards udta
lelser: "Manden har jo ubetinget ret", 
skrev redaktør Poul-Erik Thomsen i 
lederen 20/3.

Uofficielt blev det anslået, at en re
novering og udbygning i enten Aa
benraa eller Sønderborg ville koste 
omkring to milliarder kroner, mens 
et helt ny sygehus betegnedes til over 
seks mia. Regionsrådsmedlemmernes 
uenighed - eller måske rettere kon
fliktsky adfærd - ville således komme 
til at koste borgerne den nette sum af 
4.000.000.000 danske kroner.

Nationalpark Vadehavet
Efter flere års diskussion synes det nu 
klart, at Nationalpark Vadehavet bli
ver en realitet i løbet af et år eller to. 
Det fremlagte forslag omfatter hele 
Vadehavsregionen fra Varde A til 
grænsen, bortset fra indsejlingen til 
Esbjerg. Mod lokale ønsker inddrages 
også marskområder langs Varde A 
samt ved Tjæreborg, Ribe, Rejsby, Bal- 
lum og Højer. Vadehavsregionen syd 
for grænsen har allerede status som 
nationalpark.

Forslaget har vakt vrede og mod
stand ikke mindst i landbruget, mens 
turisterhvervet er begejstret for tan
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ken, og Tønders borgmester, Vagn 
Therkel Petersen, hilste forslaget vel
kommen. "Det betyder, at Vadehavet 
og dermed Tønder Kommune kom
mer på verdenskortet", sagde han. 
"Der er nok nogle, der udtrykker 
skuffelse, men jeg tror, der er flere, 
der er begejstrede. Nu drejer det sig 
om, at modstandere og tilhængere 
finder sammen, så der ikke starter en 
skyttegravskrig. Vi skal have noget ud 
af det i fællesskab". Han forventede, 
at nationalparken ville medføre inve
steringer og forhåbentlig større bo
sætning UV, 19/1).

JydskeVestkystens leder skrev, at 
det er "altafgørende, at en national
park fortsat kan rumme de lokale be
boere og ikke blot bliver et tilløbs
stykke for turister" og dermed "et 
mere end tiltrængt vækstbidrag til 

landets sydvestligste hjørne", bl.a. 
gennem "et betydeligt antal arbejds
pladser". Men man måtte ikke se bort 
fra, at det kræver en balancegang 
mellem "på den ene side flere turister, 
på den anden side en natur, der ikke 
skal trædes ned". UV 19/1).

Gehry i Sønderborg
Også Sønderborg vil gerne "sættes på 
verdenskortet", sagde byens borgme
ster Jan Prokopek i forbindelse med 
den verdensberømte amerikanske ar
kitekt Frank Gehrys besøg den 17. ja
nuar. Han har sagt ja til at udforme 
havnefronten nord for broen, hvor 
den dominerende (og stort set eneste) 
bygning i dag er Brdr. Ewers gamle og 
stærkt medtagne seksetagers pakhus 
fra omkring 1900.

Den 78-årige Gehrys visit var først 

En nationalpark for Vadehavet er ved at være en realitet efter flere års diskussion.
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og fremmest en besigtigelse af områ
det, som han ikke tidligere har set, for 
at danne sig et indtryk af beliggenhe
den og byen i det hele taget. Hvilke 
ideer han vil komme med, er endnu 
ukendt, og han var ikke tilbøjelig til 
at løfte sløret. "Det vil I kunne se, når 
det er færdigt", sagde han noget til
knappet.

Men på byens ønskeseddel står bl.a. 

et nyt stort hotel, virksomheder og 
en havnepromenade med cafeliv og 
restaurationer. Det er meningen, at 
Gehry skal levere en masterplan for 
området, som alle involverede parter 
bliver underlagt.

Hvornår man begynder, og hvor 
lang tid, det vil tage, er der ingen, der 
ved, men "jeg håber faktisk, at det al
drig stopper", sagde Prokopek. Han 

Kreativiteten er 
mangfoldig, når det 
gælder fremtiden 
for havnen i 
Aabenraa. Den 2. 
februar fremlagde 
byplanlægger Bo 
Riis Duun en plan 
med beboelse på 
den gamle havn og 
nyt kajanlæg ved 
Sønderstrand.
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så gerne, at det blev en så stor succes, 
at man kunne fortsætte nordover 
langs sundet mod den nye bro (JP, 
18/1).

Hærværk i kirken
Onsdag den 5. marts blev det opda
get, at Kristkirken i Tønder havde 
været udsat for groft hærværk, idet et 
godt 200 år gammelt maleri af salme
digteren Hans Adolph Brorson og 
hans buste på Kirkepladsen var blevet 
oversmurt med sort farve. Her var 
også bogstaverne i hans andet for
navn fjernet. Derudover var der 
smurt maling på et epitafium fra 
1620 samt på mindetavlen over de 
faldne i de Slesvigske Krige og krigen 
1870-71 (No., JV 7/3).

Få dage senere tilstod en 55-årig 
mand fra byen, at han havde gjort 
det efter ordre 'fra oven'. "Gud bry
der sig ikke om det tyske islæt i kir
ken", forklarede han politiet.

Så kan man jo godt undre sig over, 
at det netop var Brorson, det gik ud 
over. For han er noget af det mest 
danske, der findes. Men også det hav
de den åbenbart lettere forvirrede 
herre en forklaring på. Det var navnet 
'Adolf' (som det fejlagtigt staves på 
maleriet), der havde givet ham asso
ciationer til Adolf Hitler - og så måt
te det jo være en tysker, der - efter 
Herrens bud! - skulle fjernes fra kir
ken.

Manden kunne se frem til en klæk
kelig bøde og en større erstatnings
sag, men blev efter afhøringen løs
ladt. Det skulle man måske ikke have 
gjort, for tre uger senere var han på 
spil igen. Denne gang gik det ud over 
mindetavlen for de faldne i Første 
Verdenskrig, der hænger i tårnrum
met. Da kirken havde været låst af si

den det første hærværk, havde man
den brugt gudstjenestetiden til sine 
aktiviteter.

Heldigvis skulle det være muligt at 
rense malerier og mindetavler, men 
det er en dyr omgang.

'Bondepoker'
Det internationale tøjfirma Bestseller 
meddelte i efteråret, at man ønskede 
at etablere et fordelingslager ved mo
torvej safkørslen Haderslev Nord. Der
til havde man brug for ca. 60 hektar 
jord, som man ville købe af to lokale 
landmænd. Den ene (Egon Lykke) var 
villig til at sælge for den tilbudte pris, 
mens den anden, Laue Nissen Skau, 
mente, at prisen var for lav. Det be
tød, at Haderslev Kommune beslutte
de at ekspropriere ca. 40 hektar af 
hans jord til taksationsprisen for at vi
deresælge den til Bestseller.

Det gav megen omtale i medierne, 
og der blev stillet spørgsmålstegn 
ved, om en kommune kunne ekspro
priere jord fra en privat ejer for at sæl
ge den videre til en anden privat, 
hvad Bestseller jo er. Det var definiti
onen af Grundlovens ord 'almenvel
let', der skilte parterne. Borgmester 
Geil i Haderslev mente, det var al
menvellet, når man gennem ekspro
priation skabte adskillige arbejds
pladser, mens andre fortolkede det 
derhen, at det var et brud på den 
grundlovssikrede private ejendoms
ret og en sag mellem private parter, 
som det offentlige hverken kunne el
ler skulle blande sig i. Skau fastholdt 
gennem hele forløbet, at han var vil
lig til at sælge, men da det var hans 
ejendom, og det var køberen, der var 
den aktive part, ville han også have 
"en ordentlig pris" (JP, 31/3).

(Få dage inde i april meddelte Best- 
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selier til kommunens store ærgrelse, 
at man var blevet træt af sagen og 
derfor opgav at etablere sig i Hader
slev. Men så blev Skau pludselig villig 
til at sælge til ekspropriationsprisen! 
Haderslevborgmesteren ville derefter 
søge at genoptage forhandlingerne 
med Bestseller. 'Bondepoker' om mil
lioner, som Der Nordschleswiger 
skrev (11/4).)

Godt år for erhvervslivet
Firmaet Sauer-Danfoss i Nordborg 
kom ud af 2007 med en rekordom
sætning på 10,7 mia. kroner. På 
grund af omlægning af produktionen 
og indførelse af et nyt IT-system blev 
fortjenesten kun to tredjedele af ind
tægten året før. I 2006 tjente den 
amerikanskejede virksomhed 321 
mio. kr., mens man i 2007 måtte 
'nøjes' med 257 mio. kr. aV 29/2).

Også Ecco i Bredebro kunne melde 
om et rekordår, hvor man havde solgt 
16,9 mio. par sko mod 14,5 mio. året 
før. Omsætningen var steget med 
16,8 pct. til 5,2 mia. kr. Resultatet ef
ter skat var på 538 mio. kr. Virksom
heden har 15.000 ansatte, heraf 500 i 
Danmark. Produktionen sker i Kina, 
Thailand og Indonesien (JV, 14/3).

Virksomheden Focon i Sønderborg, 
der fremstiller informationssystemer 
til tog, har modtaget nye ordrer om 
leverancer til metroen i New Delhi i 
Indien samt til de franske jernbaner 
for 100 mio. kr. Samtidig er man i 
gang med forhandlinger i Australien 
QV, 5/1).

Inden for bankverdenen slog Tøn
der Bank 'alle rekorder', som bankdi
rektør Mogens Mortensen fastslog 
ved offentliggørelsen af årsregnska
bet for 2007, der viste det bedste re
sultat nogensinde. Det samlede over

skud udgjorde 44 mio. kr., hvoraf ca. 
30 mio. stammede fra kursgevinster 
og aktiesalg. Bankens 8500 aktio
nærer, hvoraf de allerfleste kun har 
ganske små aktieposter, fik udbetalt 
et udbytte på ikke mindre end 40 pct. 
av, 6/2).

Også Sydbank meldte om et 'fantas
tisk år' for sin filial i Tyskland, der har 
afdelinger i Flensborg, Kiel og Ham
borg. Resultatet udgjorde 12,3 mio. 
euro eller 87 mio. kr. (Fl.A., 1/2).

DAGBOG
5. januar: Formanden for Sydslesvigsk 
Forening 1977-89, pens, overlærer 
Ernst Vollertsen, Vejle, dør, 76 år av, 
No., F1.A.).
7. januar: Det frivillige brandværn i 
Møgeltønder nedlægger sig selv av).
11. januar: Bent Nielsen fra Rødekro 
Cykle Club deltager i verdens længste 
cykelløb, Tour d'Africa fra Cairo til 
Kapstaden (Fl.A.).
14. januar: Den ny retsreform bety
der, at færre kriminelle i Sønderjyl
land kan komme for retten, fordi an
klagerne skal køre fra Esbjerg til rets
huset i Sønderborg. Det belaster også 
politiet, som skal fragte de anklagede 
fra de forskellige arresthuse til Søn
derborg av).
15. januar: På Sankelmark Akademi 
afholdes en diskussion om Lissabon- 
traktaten. Blandt deltagerne er Karl 
Otto Meyer og Siegfried Matlok (No.). 
16. januar: En undersøgelse viser, at 
lærerne på gymnasiet i Tønder un
derviser 431 timer om året, mens de 
på Alssundgymnasiet i Sønderborg 
kun har 321 undervisningstimer. Det 
er henholdsvis det højeste og det 
næstlaveste timetal på landets gym
nasier av).
18. januar: Gabs Foto i Tønder går i 
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frivillig konkurs og lukker (JV).
Sønderjysk Landboforening får nyt 
rådgivningscenter i Vojens (JV).
22. januar: Kulturudvalgsformand 
Stephan Kleinschmidt foreslår Søn
derborg som europæisk kulturby 
2017 (No., Fl.A.).
25. januar: Prins Joachim bliver pro
tektor for Museum Sønderjylland.
Anne Marie Overgaard bliver ny leder 
af Højer Mølle og Skærbæk Museum 
(No., JV).
30. januar: En undersøgelse viser, at 
Tønder er Danmarks billigste kom
mune at leve i. Forskellen til den dy
reste kommune (Gentofte) er for den 
anvendte modelfamilie 18.903 kr. pr. 
måned (JV).
1. februar: Biskop Arendt, Haderslev, 
der også er biskop for den danske 
mindretalskirke i Sydslesvig, godken
der, at præsterne ved særlige lejlighe
der taler på tysk i de danske kirker syd 
for grænsen (Fl.A.).
2. februar: Byplanlæggeren Bo Riis 
Duun fremlægger en ny plan for Aa
benraa, der foreslår beboelse på den 
gamle havn og et nyt kajanlæg med 
lystbådehavn ved Sønderstrand (No.).

Kulturarvsstyrelsen arbejder på at sikre 
oldsagerne i Nydam Mose mod 

ødelæggelse af padderokkernes rødder 
ved hjælp af en fiberafdækning af 

området. Her er man i gang med en 
forsøgsdækning af Nydam Mose.

Efter nogle få år blev den så dækket 
af frøspredt vegetation, at fiberdugen 

ikke længere var et landskabeligt 
fremmedelement.

4. februar: Filmatiseringen af Erling 
Jepsens roman 'Kunsten at græde i kor' 
får ikke mindre end otte Robert'er, 
bl.a. for bedste film og for bedste bi
rolle til Jesper Asholt som faderen 
UV, Fl.A., No.). 25/2 får den en Bodil 
for bedste film og bedste mandlige 
hovedrolle, Jesper Asholt UP)-
5. februar: En international arbejds
gruppe vil gøre vikingeminder, bl.a. 
Dannevirke og Hedeby, til UNESCO- 
kulturarv (No., Fl.A.).
Maleren Martin Peter Quist, Egern
sund, dør 73 år UV).
6. februar: Det frygtes, at Helgolands 
vartegn, klippen 'Lange Anna', vil 
styrte sammen (No.).
De tre danske landsholdsspillere i 
klubben Flensburg-Handewitt, Kasper 
Nielsen, Michael Knudsen og Lars 
Christiansen, der var med til at vinde 
det danske europamesterskab, fejres i 
Campus-Halle i Flensborg. General
konsul Henrik Becker-Christensen 
kalder dem fremragende ambassa-
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dører for Flensborg og grænseregio
nen (No.).
7. februar: Formanden for region Søn- 
derjylland-Schleswig, Jens Andresen, 
Branderup, taler ved årets Oversø- 
mindehøjtidelighed (No., Fl.A.).
Folkehjem modtager et 'selvportræt' 
af billedhuggeren Hans Lembrecht 
Madsen som gave fra kunstneren (JV). 
8. februar: Mærsk McKinney Møller 
siger ja til at blive æresborger i Bal- 
lum UV).
12. februar: Afstemningen 10. februar 
1920 fejres flere steder (Fl.A.).
13. februar: På Gottorp Slot vises en 
stor udstilling med værker af kunst
nere fra den tyske sammenslutning 
Die Brucke (Fl.A.).
Det tyske Museum i Sønderborg fejrer 
20-års jubilæum (No.).
Det planlægges at bygge fem 140 me
ter høje vindmøller på grænsen mel
lem Rens og Sofiedal QV).
18. februar: På Løjt Golfbane slår to 
spillere samtidig hole-in-one (JV).
Pianist og pensioneret seminarielek
tor Ib P. Kromann, Tønder, dør 91 år 
(Kristeligt Dagblad).
20. februar: Et bilsammenstød ved 
Uge koster tre mennesker livet (No., 
JV).
Tidligere byrådsmedlem og medlem af 
advokatrådet, advokat Lorenz Tofft, 
Aabenraa, dør 81 år (No.).
Venstremanden Poul Thomsen med
deler, at han ikke genopstiller til by
rådet og som borgmesterkandidat i 
Aabenraa (JV).
Færgen 'Vikingland', der tidligere sej
lede mellem Rømø og Sild, er solgt til 
et portugisisk rederi og skal fremover 
sejle på Det Kaspiske Hav. For at kom
me dertil skal skibet sejle via Sorteha
vet og de russiske floder (JV).
22. februar: Dannevirkes Østervold 

mellem Slien og Vindeby Nor trues af 
bl.a. erosion (No.).
Den berømte tyske maler K.R.H. Son
derborg, født i Sønderborg, dør 84 år 
OP).
23. februar: En plads i Aabenraa op
kaldes efter maleren Jes Jessen, der le
vede 1743-1807 QV).
Der holdes rejsegilde på genopbyg
ningen af slagteriet i Blans efter bran
den sidste år JV).
27. februar: En samarbejdsaftale mel
lem Sønderborg, Aabenraa og Flens
borg underskrives af borgmestrene på 
Alsion i Sønderborg (No.).
Der skal indsættes moderne togvogne 
på strækningen Nibøl-Esbjerg, når 
den åbnes for gennemgående week
endtrafik til sommer (No.).
28. februar: Arbejdsformidlingen i 
Flensborg har i 2007 skaffet arbejde 
til 400 tyske statsborgere i Danmark 
(No.).
Kulturarvsstyrelsen vil gennem en fi
berafdækning sikre oldsagerne i Ny
dam Mose mod ødelæggelse af bl.a. 
padderokkernes rødder (JV).
1. marts: Nolde Museet i Seebiill 
åbner sæsonen (JV, FLA.).
6. marts: Tre svenske historikere, 
brødrene Mats, Lars og Sven Dahl- 
bom, har udgivet en bog om Slesvig- 
Holstens historie (FLA.).
Landdagsmedlem Anke Spoorendonk 
bliver ridder af Dannebrog (FLA.).
7. marts: Borgmester Vagn Therkel Pe
tersen, Tønder, henvender sig til trans
portministeren for at sikre loko- 
motivføreruddannelsen i Tønder (JV).
10. marts: Formanden for Sydslesvigsk 
Forening 1965-1977, lærer Ernst Mey
er, Medelby, dør 81 år (FLA.).
En jernalderlandsby udgraves ved 
Løgumkloster (JV).
13. marts: Tidligere formand for Tøn-
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De tre danske landsholdsspillere i klubben Flensburg-Handewitt, 
Kasper Nielsen, Michael Knudsen og Lars Christiansen, der var 
med til at vinde det danske europamesterskab, fejres i Campus- 
Halle i Flensborg. Her overrækker Sønderborgs borgmester Jan 
Prokopek sølvtøj og blomster til de tre i overværelse af Flensborgs 
borgmester Klaus Tscheuschner.

der Handelsstandsforening, Hans 
Chr. Tygesen, dør 61 år (JV).
14. marts: Tinglev Elementfabrik har 
købt en del af Mærsk Containers byg
ninger og sikret sig forkøbsret til re
sten (JV, No.).
15. marts: Lederen af Assens Muse
um, Anne Dorte Holm, foreslår fær
geruten Assens-Årøsund genoprettet 
(No.).
16. marts: Mekanisk Museum Sønder
jylland åbner i Hokkerup (JV).
17. marts: Vikingeskibet Imme Gram 
restaureres ved frivillig arbejdskraft 
(JV).
18. marts: Prins Henrik besøger græn
sebutikker i Harreslev for at gøre re
klame for sin vin (Fl.A).
20. marts: Pensioneret lektor og for
lægger Poul Svensson, Frøslev, dør 87 
år (JV, Fl.A.).
Museumsinspektør Elsemarie Dam-

Jensen bliver ny leder af Tønder Mu
seum, mens den tidligere leder Inger 
Lauridsen fortsætter som souschef 
UV).
22. marts: Chefredaktør på dagbladet 
Dannevirke 1962-72, Svend Irgens 
Hansen, Haderslev, dør 97 år QV).
31. marts: En ny mariehøneart - har
lekinmariehøne - er konstateret i 
Sønderjylland (JV). ■

Forkortelser
Fl.A.: Flensborg Avis
JP: Jyllands-Posten
JV: Jydske Vestkysten
No.: Der Nordschleswiger
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Æt og minder
J.N.H. Skrumsager: 'Æt og Minder'. Sønder
jyske Levnedsløb nr. 32, udgivet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2007. 
318 sider, HL Pris: 168 kr. for medlemmer, 
bogladepris: 248 kr.
J.N.H. Skrumsager var en markant skikkel
se i den nationalpolitiske kamp i Sønder
jylland efter 1864 såvel lokalt på Rødding- 
egnen som i en større sammenhæng inden 
for Vælgerforeningen og Sprogforeningen. 
Historisk Samfund har tidligere udgivet 
hans mindebog om hustruen Ane Marie 
Kloppenborg. Nu er turen kommet til det 
hidtil utrykte erindringsværk 'Æt og Min
der', som Hans-Ole Mørk har påtaget sig at 
redigere og kommentere.

Skrumsager, født 1841, var gårdmands
søn fra Varde-kanten. Efter et ophold på 
Rødding Højskole, hvor han blev grebet af 
grundtvigianismen og det sønderjyske 
spørgsmål, fik han ansættelse som karl hos 
H.D. Kloppenborg i Københoved. Han for
lovede sig med husets datter (mod sviger
faderens vilje) og erhvervede 1865 Ben- 
netgård, der blev udgangspunkt for hans 
fremtidige virke.

Forfatteren er en glimrende fortæller, ud
styret med en god hukommelse og en skarp 
iagttagelsesevne. Bogen falder i to dele, 
hvoraf den første, omhandlende barndom
men og den tidlige ungdom, ikke er den 
mindst interessante. Her gives et levende 
billede af livet på landet i 'gamle dage', af 
arbejdet med jorden og dyrene før landbru
gets modernisering. Faderen interesserede 
sig for sønnens skolegang, hvilket medfør
te, at denne tidligt måtte forlade sit barn
domshjem for at tage ophold i huset hos 
fremmede lærere. Drengens kundskabstørst 
var umættelig. Derfor fik et ophold af 1,5 
års varighed på Rødding Højskole skelsæt
tende betydning for hans videre liv. Små 
naturskildringer fra Midt- og Vestjylland 
såvel som portrætskitser af mennesker, 
Skrumsager har mødt på sin vej, er flettet 
ind i historien. I sidste halvdel af bogen, 
omhandlende manddomstiden, skifter for
tællingen karakter. Det private træder i bag

grunden til fordel for skildringen af det fol
kelige, kirkelige og politiske engagement. 
Efter endt læsning sidder man tilbage med 
indtrykket af en enestående og stærk per
sonlighed. I forbindelse med en omtale af 
sit anstrengte forhold til redaktør Jessen 
skriver Skrumsager, "at ingen af os hverken 
var særligt smidige eller overmåde bøjeli
ge". Efter endt læsning af bogen forekom
mer dette at være en rammende selvkarak
teristik fra forfatterens side. På det personli
ge plan slutter bogen i 1882 med H.D. Klop- 
penborgs død, på det politiske med Gustav 
Johannsens i 1901.

Illustrationerne er udmærkede, men 
spredt ret tilfældigt over siderne. Bagest i 
bogen findes et fyldigt noteapparat, diver
se slægtstavler samt kilde- og litteratur
henvisninger. Der er intet register.

Britta Bargfeldt

En betydelig sønderjysk digter
Bjarne Nielsen Brovst: 'Marcus Lauesen - Lyk
kebarnet fra Løjt'. Poul Kristensens 
Forlag. 166 sider, Hl. Pris: 188 kr.
Marcus Lauesen (1907-1975), der stamme
de fra Løjt, fik en mærkelig skæbne som 
digter. Efter et par bøger, som blev pænt 
modtaget, men heller ikke mere, bragede 
han i 1931 som 24-årig igennem med ro
manen 'Og nu venter vi paa Skib', der blev 
årets - ja, næsten årtiets salgssucces. Den 
unge mand rostes til skyerne, han tjente 
enorme beløb, og den megen virak kunne 
ikke undgå at stige ham til hovedet. Det 
kneb for ham at leve op til dette. Hans se
nere bøger var udmærkede og solgte pænt, 
men de var milelangt fra succesen i 1931, 
både med hensyn til anmelderros og salg. 
Efter 1940 blev han stort set tavs, og i man
ge år levede han fra hånden i munden som 
nærmest subsistensløs, inden han i 1961 
igen fik en succes med romanen 'Mor', 
som indbragte ham både De gyldne Laur
bær og Kollegernes Ærespris. Hans sidste 
roman 'Kras' kom 1973.1 2000 udgav Løjt 
Lokalhistoriske Forening '- denne rigdom 
overgår dog alt', en samling af hans digte 
og salmer fra tiden 1940-1975.
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Bjarne Nielsen Brovst kalder sin bog 'en 
biografisk fortælling', og det er en udmær
ket betegnelse, da der hverken er tale om 
en egentlig biografi i klassisk forstand eller 
et litteraturhistorisk værk. Fokus ligger 
helt klart på Lauesens personlighed i op
vækst og ungdom, og der er glimrende 
portrætter af den unge mand og hans for
ældre, ikke mindst den gamle far (han var 
68, da drengen blev født), og hans hustru 
Anschi, der stadig lever i Aabenraa, og som 
fyldte 100 her i vinter. Det sker bl.a. gen
nem fyldige uddrag af Lauesens hidtil ikke 
offentliggjorte erindringer.

Det litterære tyngdepunkt ligger om
kring 'Skibet', som gennembrudsbogen 
kaldes. Der er en udmærket analyse af bo
gen og en gennemgang af de mange (ofte 
meget rosende) anmeldelser.

Til gengæld er der næsten intet om de 
mange bøger, der fulgte op gennem 
30'erne, romaner, digte og det statelige og 
velfortalte tobindsværk 'Fortællinger af 
Grænselandets Historie' ellers hans bidrag 
til samleværker som det af H.V. Clausen re
digerede 'Danmark' fra 1935, hvor Laue
sen meget naturligt tog sig af Sønderjyl
land.

Beretningen fader ud og standser om
kring 1940 - bortset fra et glimt af den al
koholiserede digter i 50'erne og en omtale 
af "Mor'. Man kunne godt have ønsket sig 
at få lidt mere at vide om de mange år, 
hvor han var litterært tavs og levede på 
bunden i København - og hvor han på 
Hviids Vinstue havde sin faste stol, der 
blandt de indviede hed 'Marcuspladsen'.

En gennemgående sammenstilling med 
Frank Jægers skæbne virker søgt. Godt nok 
er der lighedspunkter mellem de to digte
res liv, men de synes at bero på rene tilfæl
digheder - i hvert analyserer Brovst dem 
ikke, så sammenhængen bliver tydelig og 
væsentlig.

Bogen er udgivet i anledning af Marcus 
Lauesens 100-års dag den 22. november 
sidste år. H.E. Sørensen

Sydslesvig-ungdom på danske 
efterskoler
Lars N. Henningsen: 'Sydslesvig-ungdom på 
danske efterskoler - før og nu'. Udgivet af Stu
dieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, Flensborg 2007. 72 sider, Hl. Pris: 
75 kr.
Lars N. Henningsens bog er udkommet på 
Grænseforeningens initiativ, og forenin
gens formand Finn Slumstrup skriver i for
ordet, at bogens formål er at skabe debat 
omkring unge danske sydslesvigeres efter
skoleophold i Danmark.

Forfatteren giver først et historisk tilba
geblik på unge sydslesvigeres efter- og høj
skoleophold i Danmark fra de første spæ
de forsøg i midten af 1800-tallet til det 
boom, der blev tale om umiddelbart efter 
1920 og efter afslutningen af Anden Ver
denskrig.

Gennem størstedelen af perioden fik de 
unge deres skoleophold i Danmark for
midlet og betalt af organisationer som 
Sønderjysk Skoleforening, Den sønder
jyske Fond og Dansk Skoleforening i Flens
borg. Vandrelærer Niels Kjerns var en cen
tral person i forbindelse med udvælgelsen 
af, hvem af de unge der skulle have lov til 
at komme til Danmark. Bogens mange ci
tater fra breve og dagbøger vidner om den 
store betydning, et sådant ophold fik på de 
unge mennesker. Et eller flere skoleår i 
Danmark blev skelsættende både person
ligt og nationalt. Fra dansk side var fanta
sien stor med hensyn til at skaffe støtte til 
de unge. Fra midten af 1950'eme begynd
te en tilbagegang i antallet af sydslesvigske 
elever. Den skyldtes flere ting, bl.a. at det 
danske skolesystem ikke passede til det ty
ske. Hvis sydslesvigske unge skulle videre i 
skolesystemet, blev året i Danmark et af
bræk, som ikke umiddelbart kunne aner
kendes af de tyske skolemyndigheder. Des
uden betød det tyske Wirtschaftswunder, 
at arbejdsløsheden faldt, og derfor var mo
tivationen til at forlade Sydslesvig også 
mindre. I 1982 oprettedes Ladelund Ung
domsskole syd for grænsen, og det betød

fortsættes side 158
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Hertugerne af Slesvig og Holsten
- et fælles tysk-dansk udstillingsprojekt Af Inge Adriansen

Mere end 850 års underholdende 
hertughistorie præsenteres i en 
fælles dansk-tysk udstilling. Det er 

første gang, der bliver lavet en samlet 
præsentation af alle hertughusene i 
Slesvig og Holsten. Udstillingen er 
muliggjort takket være generøse lån 
fra museer og arkiver, slotte og herre
gårde i Danmark og Slesvig-Holsten. 
En del af genstandene har aldrig 
været vist tidligere. To efterkommere 
af slesvigske hertughuse, Prins Chri- 
stoph af Slesvig-Holsten og Prins Joa
chim af Danmark er protektorer for 
udstillingen, der har fået en stor støt
te fra BHJ-Fonden i Gråsten.

Sønderjylland blev udskilt fra det 
danske kongerige som et særligt terri
torium, et hertugdømme, i begyndel
sen af 1200-tallet. Helt frem til 1864 
var det en hertug, der havde det øver
ste herredømme over Sønderjylland 
eller Slesvig, som området også blev 

kaldt. Gennem mere 
end 850 år var der tre 

 

dynastier af hertu- 
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ske kongestamme og styrede Sønder
jylland frem til 1386. Derpå den hol
stenske greveslægt Schauenburgerne 
indtil 1459, og i 1460 blev den danske 
konge, Christian I. af Oldenborg valgt 
som hertug.

Fra det oldenborgske dynasti kom 
der til at udgå mange forskellige 
hertughuse. For efter kong Christian 
I.s død blev Slesvig og Holsten delt 
mellem hans sønner. Kongerigerne 
måtte nemlig ikke deles, så for at for
sørge de yngre sønner i kongefamilien 
fik de godser i hertugdømmerne, som 
efterhånden blev delt på kryds og 
tværs i minihertugdømmer.

Det er hertugerne, der var skyld i, at 
Sønderjylland fik en anden skæbne 
end resten af Danmark, og nu kan hele 
historien om dem opleves på Museum 
Sønderjylland - Sønderborg Slot i tiden 
13. juni-14. september. ■

I tilknytning til udstillingen 
udkommer tre bøger:
De Slesvigske Hertuger, 2. udgave, 
af Carsten Porskrog Rasmussen, 
Inge Adriansen og Lennart Mad
sen.
Die Herzbge von Schleswig und Hol- 
stein / Hertugerne af Slesvig og Hol
sten. Katalog til udstillingen, af 
Inge Adriansen, Jens Ahiers, Die
ter Lohmeier.
Die Fursten des Landes. Herzoge und 
Grafen von Schleswig, Holstein und 
Lauenburg, af Carsten Porskrog 
Rasmussen m.fl.
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2. juni - 14. sept.
Arkæologi Haderslev. Oldtid og middelalder
Kunstudstilling. Maleri, skulptur og keramik af Majken

20. juni - 22. juni

å Grømma.

Slesvigske Vognsamling, Haderslev
Dansk knivforenings Knivtræf 2008. Arbejdende værk-

14. juni - 2. nov.

sted og konkurrencer.

Kulturhistorie Aabenraa. Søfart - landbrug - byhistorie
'1:30 - Store historier i lille skala'. Pragtfulde skibs-

Jan. - dec.

modeller fortæller spændende historier.

Kunstmuseet Brundlund Slot
Oliebilleder af maleren C.W. Eckersberg fra kunst-

14. juni -31. aug.
museets samling.
Fokus på sønderjyske kunstnere fra museets samling.

19. maj -16. aug.
Kulturhistorie. Sønderborg Slot
Heinrich Blunck 1891-1963 - en kunstners vej i grænse-

13. juni -14. sept.
landet.
Hertugerne af Slesvig og Holsten.

5. juni - 18. sept.
Cathrinesminde Teglværk 
'Gasværket i Sønderborg -150 år'.

14. juni -19. okt.
Kulturhistoire Tønder
'Drivvejen - Folk og fæ langs den vestlige oksevej i

29. marts - 18. okt.

Sønderjylland.'.

Drøhses Hus, Tønder
Vifter - fra mandligt magtsymbol til kvindeligt flirte-

29. marts - 30. dec.
middel.
Dåbstøj - Kristenklæder.

12. april -19. okt.
Højer Mølle
'Kålgård og prydhave - haver i Sønderjylland'.

Sommeren 2008
Skærbæk Museum 
'Bedre Byggeskik'.

21. juni - 14. sept.
Kunstmuseet Tønder
'Stensætninger' 'Grafisk arbejde af Torrudur Poulsen.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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muligheden for et efterskoleophold i det 
nære miljø, hvor man både kunne indret
te sig efter det tyske skolevæsens krav, bil
liggøre opholdet og alligevel give eleverne 
en efterskoleoplevelse. Skoleforeningen i 
Sydslesvig havde til midt i 1970'erne 
stærkt anbefalet skoleophold i Danmark, 
men nu vendtes blikket mod Ladelund. 
Hvor der i 1947 havde været 235 sydsles
vigere på danske efterskoler, var tallet i 
1987 nede på 41 elever. Bogen stiller 
spørgsmål til fremtiden, om det grænse
overskridende arbejdsmarked - også med 
mere fokus på tosprogethed - samt en ny 
og mere boglig og specialiseret profil på de 
danske efterskoler. Kan disse forhold igen 
gøre efterskolerne til et attraktivt tilbud til 
sydslesvigske unge? Lars Henningsen slut
ter med en opfordring til at undersøge ud
viklingen og drøfte mulighederne for at 
søge nye veje 'hen over tilvante og bestå
ende grænser'. Elsemarie Dam-Jensen

Fårhuslejren
Henrik Skov Kristensen: 'Det tyske mindretal 
og Fårhuslejren - retsopgøret på museum'. 
Særtryk fra tidsskriftet Historie 2005, 1. 57 
sider, ill. Pris 35 kr.
Det er ikke så ofte, museumsfolk publice
rer deres overvejelser om, hvorfor de laver 
en udstilling om et bestemt emne eller på 
en bestemt måde. Men det er heller ikke så 
ofte, at udstillingstemaerne er så følsom
me som her, hvor 'Frøslevlejren' med tysk 
ledelse og danske fanger en skønne dag i 
maj 1945 blev til 'Fårhuslejren' med dansk 
ledelse og mænd fra det tyske mindretal 
som fanger. Lejren er altså en del af histo
rien både om modstandskampen og om 
efterkrigstidens retsopgør. For mindretallet 
blev den et symbol på deres nedtur efter 
Tysklands nederlag.

Hidtil har udstillingerne i Frøslevlejrens 
Museum helt overvejende handlet om åre
ne 1944-45, mens tiden fra 1945-49 kun 
lige har været berørt. Museet har imidlertid 
besluttet at gøre mere ud af 'Fårhustiden', 
og det har fået dets leder til at nedfælde sine 
tanker om visse problemer i dette tema.

'Fårhustiden' er noget af en hvepserede 
at stikke sine fingre i. På den danske side af 
den nationale skillelinje er der dem, der 
mener, at emnet er bedst tjent med at bli
ve forbigået i tavshed. Fårhus-fanger må i 
hvert fald ikke sidestilles med Frøslev-fan
ger. I det tyske mindretal er der bred enig
hed om, at Fårhuslejren, som immervæk 
var i brug i fire år, ikke skal lades uomtalt 
til forskel fra Frøslevlejren, som kun var i 
funktion i knapt et år. Der har i mindre
tallet været en tendens til at lægge hoved
vægten i fortællingen om Fårhuslejren på 
uretfærdigheder i retsopgøret - bl.a. at der 
blev idømt alt for strenge straffe efter love 
med tilbagevirkende kraft, som først blev 
vedtaget efter befrielsen, og at de indsatte 
i lejren blev urimeligt hårdt behandlet. 
Derimod har der hersket en udpræget 
ulyst til at beskæftige sig med forhistorien 
- dvs. hvad de dømte havde foretaget sig 
under besættelsen.

Henrik Skov Kristensen redegør grundigt 
for forskellige opfattelser af, hvilke dele af 
denne historie man ønsker at huske, og 
hvad man helst så gå i glemmebogen. Til 
sidst skærer han velgørende igennem de 
modstridende holdninger og argumenterer 
for at gå mere i dybden med historien om 
Fårhuslejren, men vel at mærke indbefattet 
forhistorien, dvs. sammenhængen med 
mindretallets nazificering og loyalitet over
for besættelsesmagten. Her er han i god 
overensstemmelse med visse røster inden
for det tyske mindretal, hvor bl.a. Dr. Giin- 
ter Weitling har gjort sig til talsmand for, at 
man ikke seriøst kan fortælle om mindre
tallet under retsopgøret og om Fårhuslejren 
uden at inddrage forhistorien.

Fra tysk side er denne holdning også ble
vet udtrykt med ordene: 'Vi (dvs. danske 
og tyske) burde i fællesskab sørge for, at der 
ikke bliver fejet noget ind under tæppet.' 
Det er klogt sagt, for hvis man fejer for me
get ind under gulvtæppet, kan det blive så 
bulet, at det bliver svært at finde fodfæste.

Anker Thygesen
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Bagsiden om forsiden ...

Om frugtavl og pædagogik i Vestslesvig
Af Elsemarie Dam-Jensen

11781 skrev Erik Pontoppidan i 'Den 
danske Atlas', at det stod skralt til 

med frugtavlen i Vestslesvig på grund 
af den kolde og fugtige jordbund. 
Pæretræer gik det bedst med, men "de 
fleste Sorter Æbletræer blive af Kræft 
beskadigede og ofte reent ødelagte". 
Om forholdene i Enge Sogn ved Husum 
hedder det, at her var der slet ingen 
træer overhovedet.

Helt så galt har det dog ikke stået til 
overalt, for en kilde fra 1775 omtaler 
blandt andet, at ved Rejsby Præstegård 
er der "en smuk lille Hauge med man
ge Frugt Træer af Æble og Pære Træer, 
Lambergske Nødde Træ etc., alt triveli
ge og store, men alt for fulde af Grene. 
Kirsebær Træerne vil ikke bestaae sig, 
men døer ud; formodentlig kan de ikke 
taale Hav-Taagen". Ved Brøns og Mjol
den Præstegårde omtales i den samme 
kilde "god Frugt og Kiøken Hauge".

Omkring 1754 grundlagde gartner 
Jac. Peters en frugttræsplanteskole i 
Tønning. I 1794 skal der have været 
6000 forædlede frugttræer i denne 
planteskole, og det fortælles, at ejeren 
rejste helt til Norge for at sælge sine 
træer. Man må formode, at også folk i 
den vestlige del af Nordslesvig kan 
have fået frugttræer fra Tønning.

I 1806 beskriver Gregers Begtrup i sin 
bog 'Beskrivelse over Agerdyrkningens 
Tilstand ...' om Møgeltønder at "Plant
ning af Frugttræer, vilde Træer, og 
Humle vil ikke lykkes uden god Ly for 
Vesten. Thi Luften er, formedelst Ha
vets Nærværelse, paa en Mils Afstand 
skarp, og giver meget Taage. Frugt
træerne lider af Mos og Kræft."

Oplysningstidens foregangsmænd 
gjorde meget for at få befolkningen til 
at dyrke flere grøntsager og frugter. Re
geringen ønskede at uddanne skole
lærerne, for at de kunne fremme have
sagen rundt om i sognene. Det betød, 
at man på seminarierne gjorde meget 

ud af at anlægge planteskoler og lære 
de kommende skolelærere at passe ha
ver. En af lærerne på seminariet i Kiel 
udgav i 1835 en tysksproget bog med 
den ikke særlig mundrette titel: 'Ud
tømmende Vejledning vedrørende 
Dyrkning, Vedligeholdelse og Kend
skab til alle i Danmark i fri luft opdyr- 
kelige Frugttræer og Bærbuske og den 
økonomiske og medicinske Betydning 
af deres Frugter'. Af Tønder Semina
riums regulativ fremgår det, at semina
risterne skulle lære teorien med hensyn 
til "de forskjellige Arter Frugttræer, som 
findes og trives her i Landet, men der 
skal tillige gives dem praktisk Anvis
ning til at plante, pode og forædle, 
samt overhovedet til fuldstændigen at 
behandle Frugttræer".

I skoleforordningen for hertugdøm
merne fra 1814 står der, at børnene skal 
undervises i frugtavlsdyrkning og have
brug. Et cirkulære fra 1841 bestemmer, at 
der skal anlægges skolehave eller plante
skole ved hver landsbyskole. Der er dog 
kun et enkelt kendt eksempel på, at der 
på denne tid blev anlagt skolehave i Søn
derjylland. Det var i Fovslet i Haderslev 
Amt, hvor drengene fik lov til at øve sig 
i at pode vilde frugtstammer. Udbyttet 
måtte de sælge eller tage med hjem.

I det 20. århundrede har der eksiste
ret flere skolehaver i Tønder, både i for
bindelse med Seminariet og Øvelses
skolen samt ved Tønder Statsskole. 
Gymnasielærer Johan Larsen udgav i 
1964 en bog om statsskolens have, 'En 
have i Tønder', med fine papirklip af 
Gunvor Ask.

På Lokalhistorisk Arkiv i Tønder fin
des to ældre haveplaner for en skoleha
ve ved Seminariet. Et udsnit af den ene 
plan gengives på forsiden. Om denne 
haveplan nogensinde er blevet ført ud i 
livet vides ikke i dag. De smukke skitser 
indgår i øjeblikket i en haveudstilling i 
Højer Mølle. ■




