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Støtte til Ejderstednummer
Lige umiddelbart inden temanum

meret om Ejdersted blev sendt på 
gaden modtog redaktionen den glæ

delige nyhed, at Lauritz og Augusta 
Dahis Mindelegat II ville støtte udgi
velsen med et større beløb. Med af
skaffelsen af portostøtten og stærkt 
stigende portoudgifter er det inden 

for de seneste år blevet en udfordring 
at udgive tidsskrifter. Det er derfor 
glædeligt og kærkomment, at fonden 
har ønsket at støtte udgivelsen af det 
udvidede Ejderstednummer.

Redaktionen

Haubarg beskyttet bag diget ved Westerhever.
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Franskinspireret elegance 
- En parykmager slår sig ned
i Tønder Af Birgit Christensen

I forbindelse med et projekt om over
gangen fra nedertysk til højtysk skrift
sprog i Tønder er der fremkommet op
lysninger om, at en parykmager slog sig 
ned i Tønder. Ph.d. Birgit Christensen 
har fundet den gamle privilegiesag frem 
fra Tønder byarkiv.

Fransk bliver moderne

Noget af det, vi især forbinder 
med 1700-tallet, er pudderparyk
kerne, og det franske sprog var mo

derne. Man tiltalte hinanden med 
Monsieur og Madam, som vi kender 
det fra Holbergs komedier. Allerede i 
1600-tallet var der begyndt en fransk 
indflydelse på tysk

sprog, og det fortsatte op gennem 
1700-tallet. Også dansk sprog blev 
påvirket af fransk, men ikke i samme 
omfang som tysk. I byerne i hertug
dømmet Slesvig skrev man på tysk i 
administrationen, og i Tønder byar
kiv kan man i breve fra anden halv
del af 1600-tallet, især dem fra slut
ningen af århundredet, af og til støde 
på et fransk ord, oftest titlen Mon
sieur, forkortet til Mons. For eksem
pel kaldte rådmand, tidligere kæm
ner og senere borgmester, kniplings
handler Lorentz Tychsen i et doku
ment fra 8. februar 1696 byens provst 
'Mons. Kenckel'. Der var dengang to 
borgmestre i Tønder, og da borg
mester Barthold-Hieronymus Schulz, 
der var fra Hamburg, den 24. februar 
1694 skrev til sin borgmesterkollega 

Jacob Roost, der på det tids
punkt opholdt sig i Slesvig, 
kaldte han ham ved den fran

ske form af fornavnet: 
'Jacques Roost'.

li Parykmager Hans Peter
sen efterlod sig ikke 
nogen parykker, men han 
har formentlig lavet 
parykker tilsvarende 
denne, der blev fundet 
under en udgravning på 

Esplanaden i København 
og i dag findes på Køben

havns Bymuseum.
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Parykmodens oprindelse og 
udbredelse
Parykmoden kom også fra Frankrig. 
Hvordan den er opstået, ved man ikke 
rigtig. Det fortælles, at den franske 
konge begyndte at bruge paryk, da 
han var blevet skaldet i en ung alder. 
Men det fortælles om både Louis XIII, 
Henri IV og Louis XIV, så hvad skal 
man tro? Den tanke, at parykmoden 
opstod, fordi skaldethed på grund af 
lus og syfilis var udbredt, har måske 
mere for sig. Det er også blevet fore
slået, at de populære italienske kome
dier, commedia dell'arte, der opførtes 
af omrejsende skuespillere, har haft 
betydning for moden. I øvrigt slap 
man ikke for lus ved at gå med paryk. 
De kunne sætte sig i parykken og sam
men med pudderet drysse ned i ma
den på middagsbordet, så det siges, at 
det var af den grund, man begyndte at 
bruge lågfade.

Moden bredte sig fra de højeste so
ciale lag. Købmænd og andre borgere 
efterlignede fyrsters og adeliges pa
rykker. I hertugdømmerne må vi nok 
antage en indflydelse fra hertugerne 
og deres hoffer, for Tønders vedkom
mende Gottorperne, som byen hørte 
under. Præsterne brugte en særlig 
type paryk, den såkaldte abbé-paryk, 
af en lidt mere enkel form og holdt 
sig uden for borgernes moderæs. Et 
kendt eksempel er Brorsons paryk. 
Bønderne fulgte ikke i almindelighed 
denne upraktiske mode. Tænk også 
på, hvordan det ville være at færdes 
ude i engene i f.eks. Tøndermarsken i 
vestenvinden med paryk på. Det er 
dog nok en endnu mere vigtig grund, 
at man i datiden ønskede at kunne se 
forskel på folk ved hjælp af deres klæ
dedragt. Jo højere man var placeret 
på den sociale rangstige, jo finere tøj
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Salmedigteren H.A. Brorson (1694- 
1764) var en af de lokale kendisser, der 
var kendt for at følge parykmoden.

kunne man tillade sig at gå i. Den 
franske mode var et statussymbol. Og 
skik og brug med hensyn til hår og 
parykker hænger selvfølgelig sam
men med dette. Men der findes dog 
belæg for, at en væver på Hvidkilde 
gods ved Svendborg i 1780'erne af 
baronen fik pålagt at gå med eget hår 
og bondedragt; han har altså gået 
med paryk.

Når en mand var skaldet og gik med 
paryk om dagen, var han nødt til at 
holde varmen om natten med en nat
hue, men brugen af nathue er dog 
ikke opstået som følge af parykmo
den; det skete allerede i 1500-tallet. 
Mændene kunne også gå med nathue 
og slåbrok hjemme om dagen, men 
så var det upassende at vise sig for da
mer. Og da krøllerne i parykken ville 
blive ødelagt og pudderet drysse, hvis 
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man satte en hat ovenpå, så var 
mændene nødt til at gå med hatten i 
hånden, og - som Holberg siger i Den 
politiske Kandestøber - der hverken 
varmer eller nytter den.

Det var i de første mange år kun 
herrer, der gik med paryk. Damerne 
begyndte først at bruge paryk om
kring midten af 17OO-tallet, og først i 
slutningen af århundredet blev da- 
meparykker rigtig moderne.

Første gang, parykkerne omtales i 
danske kilder, menes at være i 1628, 
da en synode i Roskilde fordømte 
dem som upassende for præster; i 
1645 blev en student ved Køben
havns Universitet truet med fængsel, 
hvis han ikke ville holde op med at gå 
med paryk. Så lige i begyndelsen var 
parykkerne ikke populære. Der gik 
nogen tid, inden moden rigtig slog 
an. Man mener, at det skete i årene ef
ter 1650, i hvert fald i toneangivende 
verdslige kredse, noget senere blandt 
gejstlige. 11686 vakte det opsigt, at le
gationspræst Masius, der blev kaldt 
hjem fra Paris for at blive hofpræst og 
professor i teologi, kom hjem med en 
abbé-paryk på hovedet. Da levede der 
allerede parykmagere i København. 
Den først kendte omtale af parykma
gere i Danmark findes i et skiftebrev, 
der er udstedt i København 21. juni 
1681 i anledning af Søffren Michelsen 
Peruqvemagers død; Jens Jørgenfienn 
Paruqvemager er formynder for det 
ene af Søffren Michelsens fire børn, 
den syvårige søn Jørgen. Søffrens en
ke, Maria Thomas daater, arvede den 
gård på Østergade, altså på 'Strøget', 
hvor familien boede. I 1690 var der 
for første gang en parykmager, der tog 
borgerskab i København; han hed Ja
kob Ottesen. I løbet af de næste fem 
år var der yderligere hele 17 parykma
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gere, der tog borgerskab i København; 
en del af dem havde franske navne. I 
1710 var der 60 parykmagere i Kø
benhavn, i 1725 var der 52. I Odense 
var der i 1732 seks parykmagere. Om
kring 1770 begyndte parykker til her
rer så småt at blive umoderne, men 
det var først omkring 1820, de helt 
var forsvundet.

Om parykmagere i hertugdømmer
ne findes der ikke mange oplysnin
ger. I Sønderborg vides der at have 
været to parykmagere i 1803, hvor de 
er nævnt i en folketælling.

I Tønder var man ikke ret langt bag
ud for København, når det gjaldt den 
nye mode. I Tønder byarkiv er der 
dukket oplysninger op om en paryk
mager, der slog sig ned i byen i 1696, 
og her får vi samtidig at vide, hvor 
tøndringerne fik deres parykker fra, 
før han kom.

Referat af sagen
I det tidlige forår 1696 modtog her
tug Friderich IV af Gottorp (1671- 
1702) en ansøgning fra en mand ved 
navn Hans Petersen. "Durchlauchtig- 
ster Hertzog, gnådigster Furst und 
Herr," begynder Hans Petersens brev, 
der er på højtysk. Han fortæller så, at 
han i sin ungdom har lært at lave pa
rykker og stadig flittigt gør sig umage 
i denne profession. Han har nu be
sluttet sig for at nedsætte sig i den 
gode by Tønder for ærligt at erhverve 
sit brød ved at lave parykker og sælge 
dem både i amtet og i byen. Det kan 
ikke være til ulempe for nogen, da 
der ikke er nogen parykmager i Tøn
der, men der kommer ofte mange 
fremmede og sniger sig ind. De op
køber hår, hvad der er til stor skade 
for Hans Petersen og forringer hans 
levevej, og det er heller ikke til ge
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vinst for hertugen. De fremmede pa- 
rykmagere tager for høje priser for de
res parykker og snyder folk, og de 
sælger endda gammelt hår som nyt, 
så der er god grund til at klage. For 
hertugen vil der være den fordel ved 
at give Hans Petersen privilegium, at 
han vil kunne betale skat i byen lige 
som de andre borgere. Det gør de 
fremmede parykmagere, som kom
mer fra Hamburg og andre steder, jo 
ikke, fremhæver han. Og han er ind
født undersåt af hertugen, så hertu
gen må unde ham hans levevej frem 
for de fremmede og udenlandske, me
ner han. Derfor beder han ydmygst 
om, at det må behage hertugen aller- 
nådigst, til gengæld for en tålelig årlig 
'recognition', dvs. skat, at tildele ham 

et privilegium, så at ingen uden
landsk og fremmed parykmager og 
håropkøber hemmeligt eller åben
lyst kan forhandle parykker og op
købe hår uden at blive straffet med 
konfiskation. Hans Petersen beder 
også om, at hertugen vil befale amt
manden og borgmestre og råd til en
hver tid at yde ham en hjælpende 
hånd.

I kancelliet på Gottorp tog man en 
afskrift af Hans Petersens brev og 
sendte den til borgmestre og råd i 
Tønder sammen med et brev, dateret 
23. april 1696, hvori hertugen beder 
om, at de snarest muligt skriver til 
ham, om man kan efterkomme an
søgningen, uden at det er til skade for 
byen. Hertugen vil samtidig gerne

Stor var Tønder ikke omkring 1700 med sine knap 2000 indbyggere til at brødføde 
en parykmager, men økonomisk nød byen godt af kreaturhandelen og kniplings
industrien. Her er det et prospekt af byen fra 1781 udført af O.I. Weyse til Erik 
Pontoppidans danske atlas. På markerne ses nogle af de mange nørrejyske stude, 
som byen tjente godt på.

ToMDERN ',» ------
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forvisse sig om, at der ikke er nogen 
anden parykmager, der vil slå sig ned 
i byen.

Det tog åbenbart sin tid, før hertu
gens brev nåede frem til borgmestre 
og råd i Tønder. Først 1. august 1696 
skrev de til hertugen. Til indledning 
skriver de, at de først havde fået her
tugens brev at se den 30. juli. Der op
holder sig ikke folk af denne professi
on i byen, og da Hans Petersen oven 
i købet tilbyder at betale skat, hvad 
byens borgere i øvrigt har svært ved, 
så kan de ikke se, at det skulle kunne 
være til skade for byen, at denne 
ansøgning efterkommes.

En uges tid senere, 8. august 1696, 
kan hertugen udstede privilegiet til 
Hans Petersen på den betingelse, at 
han slår sig ned i Tønder og betaler 
skat lige som sine naboer. Han får 
privilegium på at lave parykker og 
købe hår både i amtet og byen, og 
deri må ingen hindre ham, især ikke 
de udenlandske. Samtidig befaler 
hertugen sin embedsmand i Tønder, 
dvs. amtmanden, borgmestre og råd 
at beskytte Hans Petersens privilegi
um. Det originale privilegiebrev 
med laksegl har Hans Petersen na
turligvis selv fået, men borgmestre 
og råd fik en afskrift. På denne af
skrift er der tilføjet en påskrift af før
stepræsten i Højer, Paulus Petreius, 
om, at dette privilegium til "Mons. 
HanE Petersen" er blevet læst op for 
menigheden i Højer. Så nu kunne 
ingen være i tvivl om, hvem der 
havde ret til at lave parykker på eg
nen.

Nøjagtig hvor Hans Petersen oprin
delig kom fra, vides ikke. Men han 
kom næppe langvejs fra, da han som 
nævnt i ansøgningen var hertugen af 
Gottorps undersåt. Han har sikkert 
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fået borgerskab i byen, men netop for 
året 1696 svigter kildematerialet.

Hvordan parykkerne blev lavet
Det var en omstændelig og tids
krævende sag at lave en paryk. I vore 
dage tager det 2-3 uger at lave en mo
derne paryk i hånden. Det kan ikke 
have gået hurtigere med de store al
longe-parykker, Hans Petersen har la
vet. Det var bedst at lave parykkerne 
af menneskehår, men hestehår eller 
evt. hår fra andre dyr kunne også bru
ges. Gifte bondekoner skulle altid gå 
med hue og klippede derfor håret af 
og solgte det, og iflg. Holberg var det 
bedste hår det jyske, fordi det "var 
trofast og uden skrømt". Man var 
nødt til at rense håret for fedt i sæbe
vand og at hegle det for at fjerne 
luseæg. Håret blev evt. farvet eller 
bleget og samledes i bundter, der blev 
rullet op på papillotter, kogt i vand 
og tørret i et specielt apparat, frem
stillet af bødkeren. Derefter kom det 
en tur til bageren, der pakkede det 
ind i en rugmelsdej og bagte det. På 
den måde fik man håret krøllet. Så 
blev hårene samlet i trenser. Efter 
kundens hovedmål havde man fået 
lavet et parykhoved, og på det satte 
man nogle bændler og et net, på hvil
ket hårtrenserne blev syet fast. Til 
slut blev parykken "akkomoderet", 
som man kaldte det. Det vil sige, at 
den blev smurt ind med pomade og 
pudret, hvorefter frisuren blev sat. I 
1600-tallets anden halvdel var mode
farven blond. Det var i begyndelsen 
af 1700-tallet, man begyndte at pud
re parykkerne hvide. Så Hans Peter
sen har måske lavet begge slags?

Man kunne måske forestille sig, at 
det fine håndværk var et indbringen
de arbejde, men det var ikke tilfældet.
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Søffren Michelsen i København har 
dog nok været ret godt stillet; hans 
bo blev gjort op til 2188 daler 2 mark 
10 skilling.

Indførsel af parykker fra 
Hamborg og fra Frankrig
Selv om der var parykmagere i byer
ne, blev der stadig på forskellig vis 
importeret parykker. Det vides, at en 
mand i København ved navn Kilian 
Drubin, der tidligere havde averteret 
i aviserne med at have et stort udvalg 
af parykker til salg, kørte post mellem 
København og Helsingør i 1728. 
Hans far og bedstefar havde også kørt 
post, bl.a. til Hamburg. Muligvis har 
de haft parykker med, for de køben
havnske parykmagere klagede til 
kongen over "den store indpas os 
sker med de mangfoldige parykker, 
som indføres af såvel kræmmere og 
den agende post, som af jøder, og 
som vi tro Eders kongelige Majestæts 
toldrettighed aldrig bliver betalt af". 
Senere nævnes Kilian Drubin som pa
rykmager, og foruden de parykker, 
han selv og hans svende fremstillede, 
indførte han også franske parykker.

Det ser altså ud til, at Hamborg kan 
have spillet en rolle for importen af 
parykker til København. Af Hans Pe

tersens brev til hertugen kan vi se, at 
det var tilfældet i Tønder.

Hvad blev der af Hans Petersen
Hvordan det siden gik parykmager 
Hans Petersen, er uvist. På en takse
ringsliste fra 1710 er han ikke nævnt, 
og der omtales i det hele taget ikke no
gen parykmager på listen. Der er to 
andre personer med navnet Hans Pe
tersen på listen, en smed og en drejer, 
men det er næppe sandsynligt, at pa
rykmageren har foretaget et så drastisk 
skifte af erhverv. Det kan dog ikke helt 
udelukkes, at han har levet i Tønder 
alligevel, for iflg. listen skal der have 
været 44 personer med "Allerhand ge- 
ringe Handwerks-Professionen", men 
de nævnes ikke alle. Den ældste for
tegnelse over døde i Tønder kirkebog 
er fra 1740-63, og den er han ikke på. 
Så hvis han er blevet i Tønder, er han 
formodentlig død forinden.

Parykker i Tønder?
Folk blev begravet med deres paryk
ker, så en bevaret paryk vil være en 
stor sjældenhed. På Tønder Museum 
har man ingen parykker. Så desværre 
har vi ikke bevaret nogen af Hans Pe
tersens parykker. ■
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Historien om en klædebøjle
Af Peter Matthiesen

En klædebøjle er udgangspunktet for 
Peter Matthiesens erindringer om et 
tysk forsøg i 1942 på at narre de engel
ske bombeflyvere til at kaste deres last 
i Ulvemose lige nordvest for Tinglev i 
stedet for Flensborg.

I mit klædeskab hænger en klædebøj
le, der er af træ. En sådan hænger 

formentlig i mange klædeskabe, men 
min bøjle er påtrykt: 'Gebriider Rohrs, 
Buxtehude'.

Nu har jeg aldrig været i Buxtehude 
og ved ikke, hvor byen ligger, men et 
eller andet sted i Tyskland må den lig
ge. Bøjlen er da også kommet mig i 
hænde for mange år siden på en lidt 
speciel måde.

Tiden er 1942, Anden Verdenskrigs 
3. år. Stedet er Terkelsbøl, den lang
strakte landsby vest for Tinglev på ve
jen mod Løgumkloster. Den er nu 
bedst kendt for et orgelbyggeri og 
Sommerland Syd.

I min drengetid var landsbyen le
vende, med gårde, husmandssteder 
og forretninger. Der var jernbanesta
tion med 4-5 ansatte, to kroer, to 
købmænd, mejeri, bager, sadelmager, 
smed, hjuler, skomager og to skoler. 
En dansk med ca. 40 elever og en tysk 
med ca. 20 elever.

På den tyske skole kom langt de fle
ste fra landsbyen Duborg, hvor alle 
var tysksindede.

Terkelsbøls indbyggere kunne på det 
tidspunkt inddeles i tre slags. En tred
jedel var tysksindede, en tredjedel var 
blakkede og den sidste tredjedel 

dansksindede. Dem kunne man kende 
på, at de havde flagstang ved huset.

Mit hjem havde flagstang og ligger 
på den adresse, man i dag kalder Ter
kelsbøl Bygade 17. Vi var en familie 
på seks, mor, far og fire drenge. Jeg 
var den yngste. Derudover var der en 
aftægtsmand, som mine forældre 
havde købt stedet af i 1927, efter de 
måtte gå fra en gård i Smedager pga. 
sygdom blandt besætningen (mund- 
og klovsyge) og dermed vanskelighe
der med at betale renter og afdrag. Af
tægtsmanden skulle have frit ophold, 
bolig, mad og brændsel.

Til mit hjem hørte otte tønder land 
flyvevillig sandjord og fire tønder 
land mose. Besætningen bestod af to 
køer, en so og 20-25 høns. Det skulle 
give grundlaget for vor familie. Det 
gjorde det også, men som min længst 
afdøde fætter, amtslandmåler Andr. 
Andresen, engang skrev i et festskrift 
til min fars 80-års fødselsdag:

"Vel har vor hjemstavn aldrig været 
midtpunkt for historiske begivenhe
der, og der er ingen store navne at 
finde i slægten. Men de gulnede bla
de i skrifter og bøger giver dog en fyl
de af oplysninger om den egn på he
desletten, der er blevet vor hjem
stavn, og om den slægt, der under ar
bejde og slid har fravrisset denne af 
naturen fattige egn et nærmest kar
rigt udkomme".

Og hvor havde han ret, den kære 
fætter, ikke at vi led nød, men vi vok
sede op under meget små kår. Men 
tilbage til klædebøjlen.
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Mit hjem ligger over for den vej, 
som kaldes mosevejen. Den fører ind 
i den udstrakte mose, som ligger nord 
for Terkelsbøl og gennemstrømmes af 
Porså, der løber sammen med Ter
kelsbøl Å og fortsætter mod Sølling- 
vrå, hvor der dengang lå en mølle, og 
videre mod Vidåen.

Mosen er omkranset af landsbyerne 
Smedager, Rebbøl, Vollerup, Gåskær, 
Todsbøl og mod øst Tinglev. Ved et 
afvandingsprojekt, som gudskelov 
ikke blev til noget, oplyste Hedesel
skabet, at afvandingen ville berøre 
1100 hektar.

På et tidspunkt i 1942 skete der no
get. Det gik skidt for tyskerne på øst
fronten, og englænderne bombede 
ofte de tyske byer om natten.

Når vejret var klart, kunne vi om 
natten høre og se vældige flokke af 
engelske bombemaskiner på vej syd
på med deres last af bomber. Lejlig
hedsvis kunne vi fra vores gamle bat
teriradio høre speakeren melde: 
"Starke Verbånde feindliche Kampf- 
flugzeuge befinden sich in Anflug an 
das Reichsgebiet". Så vidste vi, at det 
ville blive en urolig nat med over
flyvninger.

Men pludselig skete der noget i Ter
kelsbøl. Der sås tyske militærkøre
tøjer og tyske soldater i Luftwaffes 
blågrå uniformer. Der blev bygget ba
rakker og opstillet store lyskastere to 
steder i nærheden.

Først ved Duborg og senere øst for 
byen på en mark mellem gårdene Il
dermose og Ulvemose. Begge steder på 
marker tilhørende hjemmetyskere.

En sådan stilling blev kaldt en FLAK- 
stilling (Flugabwehr Kommando).

Når der så var overflyvning, tænd
tes lyskasterne. Uden at vide det skul
le de formentlig hjælpe de tyske jage-
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Artiklens forfatter Peter Matthiesen 
fotograferet som ung.

re, som var stationeret på den mid
lertidige flyveplads ved Kragelund i 
Fårhus. Men ikke nok med det.

En skønne dag blev der fra tyske 
militærbiler læsset en mængde byg
gematerialer af på mosevejen. Det 
drejede sig om bjælker, planker, store 
asbestplader og andet. Det vakte jo 
opmærksomhed i den lille by, fordi 
alt var rationeret på det tidspunkt. 
Hvad skulle der dog ske?

En hjemmetysk gårdejer kørte 
mange dage med hestevogn tingene 
langt ind i mosen.

Over for mit hjem ligger Terkelsbøl 
Bygade nr. 26, i dag beboet af smede
mester Theodor Petersen og familie. I 
1942 stod huset tomt, efter at den 
tidligere beboer, Christine Råben, var 
død. Det blev nu fyldt af tyske solda
ter i Luftwaffe uniformer, som vi 
kendte fra FLAK-stillingerne, og de 
begyndte at opføre en fabrikshal dybt 
inde i mosen.
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Det var dog kun en skabelon uden 
tag, og det viste sig, at soldaterne, 
hvoraf to hver nat sad i en hytte i 
nærheden, fyldte 'hallen' med brænd
bart materiale, bl.a. samlet sammen i 
den udstrakte mose. Når der så var 
overflyvninger om natten, tændtes 
lyskasterne, og soldaterne i mosen 
tændte bål inde i 'hallen'.

Man regnede vel med fra tysk side, 
at flyene skulle narres til at kaste de
res bomber, før de nåede ned over 
Tyskland.

Hvor tit det lykkedes at narre eng
lænderne vides ikke, men jeg husker, at 
der faldt en række bomber i nærheden 
af Rebbøl Mejeri. Det blev fortalt, at der 
var risiko for, at mejeriskorstenen var 
ved at falde om, da man gravede en af 
de ueksploderede bomber op.

Vi havde ikke nogen omgang med 
de soldater, som boede i nr. 26 over 
for mit hjem, men vi kunne se, at det 
var nogle pæne unge mennesker, 

som der aldrig var noget besvær med. 
Chefen bar en Feltwebels distinktio
ner. Det må for disse soldater have 
været en god tjans at være stationeret 
her i Danmark, som af Hitler blev 
kaldt flødeskumsfronten.

Som sagt havde vi ikke nogen om
gang med soldaterne, men det havde 
døtrene fra de hjemmetyske hjem!

Efter et lille års tid var det øjensyn
ligt gået op for tyskerne, at englæn
derne havde 'lugtet' lunten, for lyska
sterne og bygningen i mosen blev 
fjernet. Soldaterne forsvandt, og det 
blev sagt, at de skulle til østfronten - 
stakkels dem!

Vi drenge kunne ikke lade være 
med at gå ind i den nu tomme og uaf- 
låsede ejendom over for mit hjem. 
Der var ryddet op og gjort pænt rent. 
Men på gulvet i et af de tomme rum 
lå klædebøjlen med påskriften:

"Gebruder Rbhrs, Buxtehude"
- og den har fulgt mig siden. ■

Efterhånden som krigslykken vendte, og de allieredes bombefly begyndte at bombe i 
Nordtyskland via Sønderjylland fik tyskerne brug for et mere effektivt luftforsvar i 
Sønderjylland. Her er det et nedstyrtet amerikansk B24-Liberator bombefly skudt 
ned et sted i Sønderjylland.
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'Værings' forlis i Ålandshavet
1941 Af F.H. Lassen

I julen 1941 gik Aabenraa dampskibet 
'Væring' på grund i Ålandshavet, 
Maskinmester F.H. Lassen fortæller her 
om forliset og de helt usædvanlige for
hold umiddelbart efter Tysklands 
angreb på Rusland den 22. juni 1941. 
Artiklen er baseret på avisartikler.

I begyndelsen af 1930'erne købte det 
efter Genforeningen oprettede Aa
benraa Rederi A/S dampskibene "Tay- 

geta' og "Elektra' af firmaet Holm og 
Molzen i Flensborg, hvor de også var 
bygget i 1893. Efter overtagelsen fik 
skibene navnene "Viking' og "Væ
ring', hver med en dødvægtstonnage 
på 1800 tons. I 1938 blev flåden ud
videt med et betydeligt større damp
skib bygget i England, der fik æren af 
navnet "H.P. Hanssen'. Som skor
stensmærke førte bådene rederens 
initialer P.F.C. for Peter Frederik Clee- 
mann. Ved krigsudbruddet rådede re
deriet således over tre ældre, forsvar
ligt istandsatte skibe, beskæftiget i 
Nord- og Østersøfart. Krigen mod 
den neutrale skibsfart førtes med 
hård hånd uden hensyntagen til 
søfolkene, der sejlede i en sindsstem
ning af pligtfølelse og evig angst. På 
havet og i luften lurede faren for til
intetgørelse, og snart ramtes rederiet 
og byen af smertelige tab.

14 mand gik tabt
Den 20. marts 1940 krigsforliste "Vi
king' efter et tysk torpedoangreb på 
en rejse fra Frederikshavn til Skot
land, og 14 mand mistede livet. I 

maj året efter blev "H.P. Hanssen' 
sænket under et engelsk flyveran
greb ud for Hollands kyst. Hele be
sætningen blev bjerget af en tysk mi
nestryger og via en norsk båd land
sat i Rotterdam.

En måneds tid efter tabet af "H.P. 
Hanssen' afsejlede rederiets sidste 
skib fra Vejle til Pernoviken i Finland 
efter en ladning træ til A/S Cimbria i 
Aabenraa. "Væring' var siden 1932 
under kommando af kaptajn Closter, 
Stollig. Tidligt om morgenen den 22. 
juni, da tyskerne angreb Rusland, be
fandt "Væring' sig i den Finske Bugt 
og nåede i løbet af dagen sit bestem
melsessted omkring 150 km vest for 
Viborg, der efter Moskvafreden i 1940 
tilhørte Rusland. Pernoviken var et 
øde sted kranset af store skove, der 
førte ned til den primitive træbro, 
hvor skibet lå fortøjet. Lastningen 
blev gennemført på overtid, og i 
løbet af en uge lå "Væring' sejlklar.

Tilflugt i skoven
Men med et tysk besat Danmark og et 
Rusland, der fra Hango beherskede 
indsejlingen til den Finske Bugt, var 
en hjemrejse ikke mulig. Det gjaldt i 
øvrigt også Turøskonnerten "Johan
ne', der lå for anker et par skibslæng
der borte. Efter at have taget den 
kendsgerning til følge, camouflerede 
vi "Væring' i et lidt naivt forsøg på at 
skjule vor eksistens. Russerne fløj 
dagligt ind over egnen og var selvføl
gelig klar over, hvor vi lå. Da vi ikke 
kendte piloternes destinationer, var 
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vi bange for vore unge liv og søgte til
flugt i skoven, indtil det gik op for os, 
at skibet og dets ladning ikke var det 
store strategiske mål. I øvrigt vidste 
russerne, at der ingen flugtmulighe
der fandtes, og lod os i fred.

Gennem svensksproget radio og 
presse var vi nogenlunde orienteret 
om, hvad der skete omkring os og 
hjemme i Danmark. Den tyske inva
sion i Rusland bekymrede os imidler
tid, og vi så i øjnene, at opholdet i 
Finland kunne blive både langvarigt 
og farligt. 'Væring' med en besætning 
på 16 mand var udprovianteret i Vej
le for en rejse til Pernoviken og tilba
ge til Aabenraa - en tur på ca. tre uger. 
For at strække skibets proviantbe

holdning længst muligt søgte vi kon
takt med egnens bønder og fiskere for 
at opnå en art handelsforbindelse, 
idet vi måtte formode, at de finske 
myndigheder havde mere end nok i 
at sørge for landets egne beboere. Dis
se tanker manifesterede sig i løbet af 
sommeren og efteråret som et stort 
gode. Finland var udmarvet og fattigt 
efter Vinterkrigen og stod nu sam
men med tyskerne i en ny krig mod 
det almægtige Rusland. Som dagene 
gik, bibragte vi bønderne et hæderligt 
indtryk af os selv og vor triste situati
on, ligesom vi efter devisen i krig og 
kærlighed.... lod dem vide lidt om 
dansk hjælpsomhed under den finsk
russiske krig.
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'Væring' fotograferet i Aabenraa havn.
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Hønsejagt
Resultatet af vore anstrengelser blev 
et udmærket forhold til landmænde
ne og deres familier, og en storstilet 
offensiv mod gårde og landsbyers 
hønsebestand tog sin begyndelse. 
Ikke helt uventet spurgte finnerne ef
ter spiritus - et bytteobjekt, der ville 
have åbnet døren til samtlige hønse
huse inden for vor aktionsradius. At 
vi i overensstemmelse med sandhe
den var kommet til at drikke de kost
bare dråber i de første hektiske dage, 
hvor ingen anede, hvad der ville ske, 
var en forklaring, finnerne kunne for
stå, og så solgte de deres varer for rede 
penge. Prisen for en høne blev accep
teret til omkring fem kroner alt efter 
størrelse og kvalitet, men så måtte vi 
selv agere fangere og foretage slagt
ningen på gårdspladsen. Efterhånden 
havde vi købt alle de høns, bønderne 
kunne og ville undvære, og måtte 
søge længere ind i landet, hvor der på 
grund af bl.a. sprogvanskeligheder 
blev set på os med mistroiske øjne. 
Vor handel med fiskerne var nogen
lunde, men heller ikke mere.

Vi købte strømninger, en lille silde
art, der fyldte på frokostbordet og 
smagte fortrinligt. Men vor forvent
ning om lovede leverancer af ål blev 
af ukendte årsager ikke indfriet, og 
vort selvbyggede røgeri på stranden 
kom aldrig i brug. En fremmed fisker 
kom en dag roende med en gås, som 
han ville sælge til en pris, der burde 
have vakt vor mistanke. I tillid til 
manden og som kærkommen afveks
ling til de evige fisk og høns købte vi 
den store fugl. Middagen i officers
messen blev dog den helt store fiasko, 
idet gåsen som steg betragtet havde 
levet i for mange år og spist for man
ge fisk. Ud over det spiselige, eller 

som gåsen det uspiselige, var og blev 
sæbe et problem, men naturligvis in
gen livsbetingelse. Man kan godt leve 
uden at blive vasket hver dag, om 
end det er ubehageligt ikke at have 
sæbe. Ad mærkelige kanaler lykkedes 
det at få lidt tobak og i ny og næ en 
pakke af de karakteristiske finske ci
garetter, hvis adelsmærke var en tot 
tobak for enden af et langt pap
mundstykke. At cigaretter havde en 
tilbøjelighed til at 'gå ud', betragtedes 
som et gode i den forstand, at det va
rede så meget længere, før den mær
kelige fremtoning var kassabel, og 
tændstikker var det, vi havde mest af. 
Svigtede kanalerne helt, samlede vi 
blade i skoven, tørrede dem og stop
pede substansen i piben. En pibe to
bak af den art smagte af alt muligt, 
bare ikke godt. Og da aromaen ikke 
udløste nogen form for begejstring, 
hverken hos rygeren eller andre, var 
fornøjelsen til at overse. Postforsen
delser fra Danmark ankom nogen
lunde regelmæssigt, og det skete, at 
en pakke med småkager fandt vej til 
distriktet.

Bagerens datter
'Værings' styrmand, fhv. havnefoged 
Matthiesen, Aabenraa, var ikke for in
genting gift med en datter af en ba
germester - Hansen på gågaden i Aa
benraa.

Posten måtte vi selv hente, og da 
udleveringsstedet lå på den anden si
de af bugten et godt stykke inde i 
land, var turen yderst besværlig. Men 
den skriftlige kontakt med familien 
er nu engang søfolks alfa og omega, 
og derfor blev skibets redningsbåd 
gjort sejlklar og forbindelsen med det 
fjerne mål dermed etableret.

Disse 4-5 timers daglige sejlads gen-
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nem skærgården gik godt hele som
meren, men da efterårsstormene sat
te ind, blev turene lidt af en belast
ning. Og ikke uden risiko. Bortset fra 
enkelte luftdueller så og mærkede vi 
ikke til direkte krigshandlinger, end 
ikke da finnerne den 21. august un
der hårde kampe erobrede Viborg og 
drev russerne tilbage til en linie øst 
for byen, hvor fronten stivnede i sep
tember. Til gengæld var rygterne tal
rige som skovens træer og søernes 
myg, der i den varme sommer gjorde 
et stort arbejde for at tage livet af os. 
Fortællingerne om russiske flyvema
skiner, der om natten landsatte agen
ter og spioner, som holdt sig skjult på 
egnen, var uden tvivl et produkt af 
angst og en for livlig fantasi. I hvert 
fald oplevede vi aldrig noget spæn
dende i den retning. Vort daglige 
samvær med beboerne udartede sig 
til en form for samhørighedsfølelse i 
en ulykkelig situation.

Så gik vi
I mange hjem kom og gik vi, som om 
vi hørte til, men når et brev fra fron
ten fortalte om død og lemlæstelse, 
følte vi os hjælpeløse og gik stille om 
bord.

For at hjemlængslen og nervøsite
ten for vore familier i Aabenraa og 
andre steder ikke skulle blive for 
voldsom i den uvirksomme tilværel
se, tog vi nu og da ind til byerne Lo- 
visa eller Borgå for at nippe lidt til 
finsk brændevin og for at se på piger
ne, der i fantasien forekom os ander
ledes og mere spændende end fisker- 
og bønderpigerne i Pernoviken. Om 
de virkelig var det, fandt vi aldrig rig
tigt ud af. Dans og andre forlystelser, 
der, som bekendt, jævner vejen for 
videre operationer, var forbudt, og
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det satte, sammen med det svært til
gængelige sprog, en mærkbar grænse 
for vore tilnærmelsesforsøg. Forhol
det til byernes ungmøer blev derfor 
sjældent til andet og mere end beun
drende blikke og avancerede tanker!

Som dagene og ugerne gik, blev 
Finlands lyse nætter mørkere, den 
smukke sommer gled over i efterår, 
og i midten af oktober faldt den 
første sne. Den frygtelige finske vin
ter var i anmarch. For at undgå inde
frysning i den finske bugt ansøgte 
'Værings' kaptajn de militære myn
digheder om lov til at sejle til Hel
singfors, hvorfra muligheden for at 
bringe skibet hjem kunne blive bed
re. Sent på dagen den 1. november 
kom sejltilladelsen, og næste morgen 
ved daggry forlod vi Pernoviken fulgt 
af skonnerten 'Johanne'. Stille og 
klædt i hvidt tog den finske hoved
stad imod os. Det føltes næsten, som 
om der var fred i verden, som om det 
ikke var sandt, at tusinder og atter tu
sinder af Finlands ungdom var faldet 
i Vinterkrigen og nu i den største af 
alle krige, som kun lige var begyndt.

Cimbrias brædder
Vinteren i den finske by blev usæd
vanlig streng med stadige snebyger 
og et temperaturfald ned til minus 20 
grader. Under de vejrforhold havde 
'Værings' radiatorer svært ved at le
vere varme til messe og kamre i for
nødent omfang. Men som vanligt i 
trælastfarten var en del af skibets lad
ning stablet som dækslast, og Cim
brias brædder kom således til at dan
ne et godt værn mod den værste kul
de og blæst.

Et lyspunkt var, at forsyningen med 
mad og andre fornødenheder var så 
god, som vi med rimelighed kunne
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'Væring' på grund i Ålandshavet.

forvente. Tiden i Helsingfors gik med 
at se på byens seværdigheder samt 
endeløse diskussioner om, hvorledes 
krigen ville udvikle sig, og selvsagt 
om vor egen skæbne i det store spil.

Tyskerne havde stationeret store 
styrker på den finske sydkyst, og i be
gyndelsen af december måtte russer
ne evakuere Hango. Med den isfrie 
havn som tysk-finsk støttepunkt var 
vejen åben for den lange hjemrejse, 
der forekom farlig og blev det.

Miner
Den 10. december gav de tyske mili
tærmyndigheder kaptajn Closter til
ladelse til at sejle skib og ladning til 
Danmark. Planen var at gå gennem 
Ålands skærgård og senere følge den 
svenske Østersøkyst så tæt som mu
ligt for at opnå det størst tænkelige 
sikkerhedsmoment. Imidlertid var 

den ordinære sejlrute lukket på 
grund af mineudlægning, og da der 
ikke fandtes søkort over det farvand, 
vi skulle passere, forlangte myndig
hederne lods om bord. Med den or
dre måtte 'Værings' fører udelukken
de stole på lodserne - og kun på dem. 
I løbet af kort tid var de forskellige 
formaliteter i orden, skibet udprovi
anteret og udklareret. Den farefulde 
rejse var begyndt og kunne med en 
god portion held afsluttes i Aabenraa 
før jul.

Den 17. december var 'Væring' nået 
ind i Ålandshavet og skiftede ved 14- 
tiden lods ved Degerby. Navigeringen 
mellem de mange klipper og skær var 
uhyre vanskelig, og tæt tåge med en 
sigtbarhed på omkring en sømil gjor
de det ikke lettere. Kort før mørkets 
frembrud varslede matrosen, at søer
ne forude brød på en faretruende må
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de. Styrmanden, der stod på dæks
lasten, lod advarslen gå videre til 
kommandobroen, men det var allere
de for sent. Med to lodser om bord 
løb 'Væring' for halv maskinkraft op 
på et undersøisk skær og blev ståen
de.

Gentagne bakmanøvrer forblev 
uden resultat. På fyrpladsen kunne vi 
ved at betragte en del boltehuller i 
skottet ind mod forlasten følge van
dets stigning. Hastigheden, hvormed 
det skete, fortalte, at bunden måtte 
være revet op i et anseligt omfang. 
Boltehullerne blev stoppet med træ
propper, og med lyden fra hammer
slagene, der tonede bort over havet, 
forsvandt også drømmen om julen i 
Aabenraa.

Last over bord
Med skibets lænsepumpe kunne vi 
holde fyrplads og maskinrum fri for 
vand, hvilket foreløbig var det vigtig
ste af alt. Næste morgen kom en finsk 
bjergningsbåd med mange hestekræf

ter samt et pumpemateriel af høj ka
pacitet. For at få lænsepumpens suge
slange ned i lasten blev 326 kubik
meter træ af dækslasten samt 140 ku
bikmeter af lasten under lugen kastet 
over bord og lænsningen påbegyndt.

Vandet svandt langsomt, men hyp
pige storme medførte, at bjergnings
båden ikke kunne ligge ved siden af 
os og måtte gå til ankers i nærheden. 
Når vejret blev bedre, og båden vend
te tilbage, stod vandet i lasten i sam
me højde, som da den forlod os, og 
håbet om at bjerge skibet svandt 
mere og mere. I en sen eftermiddags
time kort før juleaften blæste det 
kraftigt, og bjergningsbåden var gået 
i læ bag klipperne. 'Væring' må åben
bart have flyttet sig lidt under presset 
af de voldsomme bølger, for vandet 
begyndte at stige på fyrpladsen og 
nåede hen på aftenen kedlernes fyr
kanaler, hvilket var ensbetydende 
med et skib uden funktionsdygtig 
lænsepumpe, uden lys og varme, og 
på de vilkår var vi hjælpeløse. Situati-
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'Væring' på vej ind i 
flydedokken på Flensborg 
Værft den 18. december 
1947.



'Værings' forlis i Ålandshavet 1941 307

Bundskader 
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onen nærmede sig efterhånden det 
kritiske, og kaptajn Closter kaldte os 
sammen til skibsråd, hvor hver især 
kunne fremføre, hvad de havde at 
sige, men ingen ytrede sig. Så sagde 
skibsføreren: Et menneskeliv er mere 
værd end noget andet. Vi må forlade 
'Væring' så hurtigt, det er gørligt.

Klump i halsen
Efter at vi havde samlet vore vigtigste 
ejendele sammen, blev bagbords red
ningsbåd firet ned og manøvreret 
hen under skibets hæk, hvor vi ad en 
rebstige slap velbeholdne ned og be
gyndte roningen i den mørke og 
stormfyldte vinternat over til bjerg
ningsbåden, der tog os om bord og 
landsatte os i Mariehamn på Åland. 
Dagen efter tog vi ud til 'Væring'. Vi 
kunne ikke andet. Søfolk i ordets bed
ste betydning undgår ikke at få en 
klump i halsen, når de ser, at skibet, 
de holder af, er døende. 'Væring' lå 
med hele agterskibet under vand i en 
vinkel på 45 grader med havoverfla
den, en helt forkert og uværdig stil
ling for det smukke skib. På turen til
bage opdagede vi, at fiskerne på de 
beboede skærgårdsøer havde fredet 

sild og torsk et stykke tid og koncen
trerede sig om Cimbrias overbord
kastede brædder. Til og med stablede 
de dem, så de på afstand lignede små 
gule huse. Efter julen i Mariehamn fik 
vi en pæn tilsigelse om at møde i 
Rådhusretten om formiddagen den 
29. december. Under søforklaringen 
blev der ikke rettet én eneste bebrej
delse mod skibets kaptajn og office
rer. Ansvaret for 'Værings' forlis i Å- 
landshavet måtte de finske lodser 
bære og gjorde det. Senere i krigen - 
ingen ved hvornår - gled 'Væring' 
ned af det undersøiske skær og sank 
på 30 meter vand.

Til Flensborg Skibsværft
På grund af krigsforholdene mislyk
kedes det gang på gang at få løfte
pontoner, så skibet kunne bjerges, og 
først i juli 1947 kunne der sluttes 
kontrakt med svenske og finske Bjerg- 
ningsbo-lagene 'Neptun', der i fælles
skab gik i gang med bjergningen af 
skibet og dets last af træ. I september 
var det så vidt, at skibet kunne føres 
til Åbo, hvor de ca. 380 standard træ 
blev oplosset og skibet taget i dok for 
tætning. Efter dette arbejdes afslut
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ning og udstedelse af sødygtighedsat
test blev 'Væring' slæbt til Stock
holms skærgård af en finsk bjerg
ningsdamper og derfra af en svensk 
bjergningsdamper til Flensborg Skibs
værft, hvortil ankomsten skete den 
18. december 1947. Ladningen blev 
krydsstablet i Finland for overvin
tring og hjemført med mindre skibe 
til Danmark.

Gennemgribende istandsættelse
I Flensborg tog man straks fat på ar
bejdet. 'Væring' blev taget i flydedok, 
og reparationsarbejderne blev påbe
gyndt efter nytår. Damperen gennem
gik under specielt opsyn af Bureau Ve- 
ritas Surveyor en gennemgribende i- 
standsættelse og fornyelse samt om
bygning af hele mandskabsapterin- 
gen og fik betegnelsen 'reconstructed 
1948' til højeste klasse. Det kostede 
anstrengelser at få et skibsvrag, der 
havde ligget på bunden af Ålandsha
vet i næsten seks år, omdannet til et 
så godt som nyt skib. Skibet var blevet 
forsynet med smukke kahytter om 
bord til officerer og mandskab samt 
en nydelig salon med billeder af kon
gen og dronningen. Styrehuset var 
rummeligt, og i forbindelse hermed 
havde det fået et tidssvarende radio
rum, ligesom store dele af skibet var 
blevet moderniseret.

Arbejdet på 'Væring' blev tilende
bragt, inden værftet helt lukkede for 
en 14 dages sommerferie. Inden afle
vering til rederiet gik damperen på 
nogle timers prøvetur på Flensborg 
Fjord, hvor ror, anker og meget andet 
blev afprøvet, en festlig rejse med 
dannebrog i agterstavnen og P.F.C.- 
stander blafrende i mastetoppen. 
'Væring' ankrede herefter op i Flens
borg Havn, og rederiet var vært ved 
en frokost om bord. Det havde været 
en dejlig sejltur på fjorden, og skibet 
blev behørigt afleveret til skibsreder 
P.F. Cleemann, der ligesom sønnen 
H. Cleemann, der også var med, syn
tes yderst tilfreds med resultatet.

Skibet sejlede herefter gennem Als 
Sund, hvor der blev taget gæster om 
bord, til hjemhavnen Aabenraa, hvor 
det lagde til kaj for første gang i Dan
mark efter syv års forløb.

Efterskrift
'Væring' sejlede yderligere fire år for 
Aabenraa Rederi A/S og blev i juli 
1952 oplagt i Aabenraa og senere 
solgt til England for ophugning på 
Themsen. ■

'Væring' på vej ud af Flensborg Havn 
efter den omfattende reparation på 
Flensborg Skibsværft.
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Nørreskoven, Als 129, Segeberg 5 275, 279ff

137 Skodborg 104, 211 Thorø 14f
Oksenvad 5, 212 Skovbøl 213* Thorø Huse
Oldemorstoft 324 Skrave 211 Thumby 3
Oldenswort 25lf, Skrydstrup 200, 213 Tidsholm 139

256ff, 267, 274f*, 279 Skærbæk 210 Tinglev 146, 298ff
Oldesloe 5 Slesvig 3ff, 24, 40, 240, Tirslund 214
Olversum 245, 279 316* Todsbøl 299
Ording 251f, 274f Slivsø 66* Tofting 245
Osterhever 248, 258, Slotsfelt 318* Toftlund 138, 213, 228

279 Smedager 298f Trave 6
Over Lerte 319* Sode 93* Treene 248
Pellworm 244, 256 Soldaterskoven 138 Tremsbiittel 132
Pernbhof 264* Solderup 139ff* Trittau 132
Perbø, 141 Sottrup 220ff* Tyrstrup 128*
Pinneberg 132 St. Peter 244ff*, 277ff* Tønder 7, 68, 76, 121*,
Pløn 132 St. Peter-Ording 245 125ff, 139ff, 147ff,
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160, 200, 214, 230*, 
292ff*

Tønning 160, 240, 
244ff, 256, 263ff*, 
272ff*, 276ff*

Tørning 132
Tørsbøl 127
Ubjerg 142
Ulkebøl 129
Ullerup 220 
Ulvemose 298f 
Ulvesbu 27911 
Urnehoved 25 
Usedom 6
Utholm 244ff, 272
Valsbøl 90ff
Varnæs 212
Vester Anflod 174ff*
Vester Sottrup 219

Vester Terp 125
Vesterdelen 273
Vesterland 240
Vojens 28ff*, 213f
Vollerup 299
Vollerwiek 249ff, 258*, 

277ff*
Vonsbæk 212
Wedel 3
Welt 245, 258, 277ff
Westerhever 244, 248, 

259, 279, 291*
Wismar 6
Witzwort 244ff, 274,

279
Ørsted 3ff
Øsby 105
Øster-Højst 139
Østerdelen 272f

Sønderjysk Månedsskrift

Aabenraa 6, 36*, 59ff, 
66, 71*, 73*, 84ff, 
91*, 96ff*, 120, 125ff, 
146ff*, 161*, 163ff, 
200, 209ff*, 228*, 283 
301ff*, 309ff*

Aarø 17
Aarøsund 110*, 212
Aastrup 103f

* = billede
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Set og sket i grænselandet
Grænselandskronik Af H.E. Sørensen

Hovmod står for forfald kunne være 
en af konklusionerne i H.E. Sørensens 
Grænselandskronik for juli kvartal, 
der var præget af beslutningen om 
placeringen af et nyt supersygehus i 
Sønderjylland.

Akutsygehus i Gråsten
Regionsrådets vedtagelse af byggeriet 
af et nyt akutsygehus i Gråsten med 
det snævrest tænkelige flertal af so
cialdemokrater og konservative mod 
stort set resten af rådet - 21 for og 19 
imod, mens én undlod at stemme - 
bragte ikke den ønskede ro om sagen. 
Kun i Sønderborg var man betinget 
tilfreds med beslutningen. Gråsten 
ligger i Sønderborg Kommune, og det 
gjorde det muligt at sluge pillen, men 
helst havde man naturligvis set en 
udbygning af Sønderborg Sygehus. 
Og realistisk set ventede de fleste vel, 
at det ville blive det endelige resultat, 
fordi det kunne blive svært at finan
siere Gråstenbyggeriet, der ville koste 
omkring 2,7 milliarder kroner, mens 
en udbygning kunne gøres for under 
det halve.

Mand og mand imellem mumledes 
der om, at det hele var en hævnakt 
fra den konservative gruppeleder 
Kent Kirks side, fordi han følte sig 
forbigået ved konstitueringen for et 
par år siden og derfor ikke undte re
gionsrådsformand Carl Holst at få sy
gehuset til Aabenraa, som det hele ti
den havde været hans mål.

Holst erklærede, at han naturligvis 
som en god demokrat bøjede sig for 
flertallet og ville arbejde for den truf

ne beslutning, men i øvrigt mente 
han fortsat, at Aabenraa ville have 
været den bedste løsning. Hvorefter 
han tog sommerferie og lod gryden 
simre.

En taktisk bommert
Den socialdemokratiske borgmester i 
Sønderborg Jan Prokopek var så sejrs
beruset over udsigten til, at hans 
kommune skulle have sygehuset og 
de dermed forbundne arbejdspladser, 
at han pralede til pressen af, at han 
havde 'sat sig' på sygehusudvalgets for
mand, partifællen Poul-Erik Svendsen, 
i en sådan grad, at han i offentlighe
den kom til at stå som en uselvstæn
dig nikkedukke - eller næsten værre 
endnu: En marionet, der sprællede i 
Prokopeks snor. Svendsen havde nem
lig i forbindelse med regionsrådsvalget 
været så letsindig at stille Sønderborg i 
udsigt, at man ville beholde den døgn- 
bemandede skadestue. Det udlagde 
Prokopek som et 'løfte' om et akutsy
gehus, og til JydskeVestkysten sagde 
han få dage efter regionsrådets beslut
ning, at "hver gang han (Svendsen) 
har været i tvivl eller begyndte at vak
le, fordi han helst så et bredt forlig, 
sprang vi tre mand ind i en bil til Vej
le for både at støtte ham og minde 
ham om valgløftet" (JV, gentaget 
5/10).

En mere taktisk ubegavet udmel
ding skal man vist lede længe efter.

Usikkerhed om statstilskud
Der rumledes om, at Gråstenløsnin
gen næppe kunne godkendes af Fol
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ketinget og dermed ikke ville kunne 
få statstilskud, da den ligesom Søn
derborg ikke havde det patientunder
lag på 200.000, som var sat som mi
nimum for et regionssygehus. Det er 
måske mere et matematisk end et 
reelt problem, for uanset om sygehu
set placeredes i den ene eller den an
den kommune, skulle det være Søn
derjyllands centralsygehus, og be
folkningstallet i landsdelen ville 
næppe ændre sig synderligt uanset 
sygehusets beliggenhed. Men faren 
kunne være, at patienterne følte sig 
fristet til at gå andre steder hen (Kol
ding eller Esbjerg).

For at få dette afklaret spurgte Jyd-

skeVestkysten de sydjyske folketings
medlemmer, hvorledes de stillede sig 
til placeringen. Seks - Hans Chr. 
Schmidt (V), Peter Christensen (V), 
Jens Vibjerg (V), Anita Christensen 
(DF), Lise von Seelen (S) og Bente 
Dahl (R) - var imod Gråsten, mens tre 
- Preben Rudiengaard (V), Hans Chr. 
Thoning (V) og Karen Klint (S) - for
holdt sig afventende. Syv, heriblandt 
tre, valgt i Sønderborgkredsen, "ville 
ikke blande sig", dvs. de gik ind for 
regionsrådets valg af placering. Det 
var Benny Engelbrecht (S), Julie Ra- 
demacher (S), Jesper Petersen (SF), 
Mike Legarth (K), Jørgen Poulsen 
(opr. NA, senere R), Jørn Dohrmann 

Efter afgørelsen om placering af det kommende sygehus i Gråsten kunne den 
socialdemokratiske borgmester i Sønderborg, fan Prokopek, i pressen fortælle, hvor
ledes han havde 'sat sig' på formanden for regionens sygehusudvalg, partifællen 
Poul-Erik Svendsen. Fra venstre ses borgmester Jan Prokopek (A), Poul-Erik Svend
sen (A) og byrådsmedlem i Sønderborg Svend Erik Svendsen (A).
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(DF) og Karina Lorentzen (SF). De sid
ste otte folketingsmedlemmer fra 
storkredsen havde ikke kunnet træf
fes.

Man kan således ikke sige, at Ven
stres folketingsmedlemmer stod enigt 
bag partifællen Holst, eller at social
demokraterne alle støttede Svendsen. 
Også MF'erne var delt, ikke efter par
tier, men efter anskuelser (og måske 
valgkreds!).

I Haderslev, som var helt ude af bil
ledet i forbindelse med akutsygehu
set, var harmen stor. Man følte sig 
forbigået, og på et debatmøde den 
20. august kom Poul-Erik Svendsen i 
slem modvind. Viceborgmester Jens 
Christian Gjesing sagde, at Sønder
borg, Gråsten og Kliplev var et fedt. 
Hvis ikke sygehuset kom til Aaben
raa, ville Sønderjylland blive splittet, 
"for selvfølgelig vil borgerne i Hader
slev så køre til Kolding". Og han kun
ne have tilføjet, at vestkystens bebo
ere i stor udstrækning ville benytte 
Esbjerg Sygehus (JV, 21/8).

Bombe under Gråsten-modellen
Det rokkede næppe afgørende ved 
flertallets holdninger. Men en virke
lig bombe under Gråsten kom fra 
Sundhedsstyrelsen, som opfordrede 
til at "revurdere Sygehus Sønderjyl
lands optageområde", som man 
skrev, idet et "underlag på 167.000 
patienter ikke er i overensstemmelse 
med den generelle anbefaling" (JV, 
2/9). Dette forstærkedes et par dage 
senere, da medlem af finansudvalget, 
Peter Christensen (V), på et debatmø
de i Aabenraa utvetydigt sagde, at 
hverken en placering i Gråsten eller 
Sønderborg ville kunne accepteres, 
da ingen af dem opfyldte Sundheds
styrelsens krav om et patientunderlag 

på mindst 200.000. Han havde drøf
tet det med både finansminister Lars 
Løkke Rasmussen og sundhedsmini
ster Jakob Axel Nielsen. Hverken 
Gråsten eller Sønderborg ville få en 
krone fra regeringens 25 milliard sto
re pulje til udbygning af sygehusene, 
fastslog han. Og formanden for Fol
ketingets Sundhedsudvalg, Preben 
Rudiengaard (V), der også var til ste
de, støttede ham: "Det falder virkelig 
i tråd med, hvad der sker på mini
stergangene" (JV, 5/9).

Poul-Erik Svendsen red dog stadig 
på den høje hest. "De truer og truer 
og truer", sagde han og spurgte iro
nisk, om man ville kunne få tilskud 
til en Aabenraaløsning, "så vi kan for
holde os til det" (JV, 5/9).

Samtidig vendte formanden for fag
foreningen 3-F i Aabenraa, Kim 
Brandt, sig mod udtalelser om, at 
sønderjyske patienter bare kunne be
nytte tyske sygehuse: "Hvorfor skal 
vore sønderjyske medlemmer og søn
derjyder til speciallæger i Tyskland. I 
1920 stemte vi sønderjyder os tilbage 
til Danmark, vil regionsrådet nu have 
grænsen tilbage til Kongeåen?” Han 
sluttede med denne salut: "Jeg håber, 
regionspolitikerne vågner op og fin
der ud af, at Sønderjylland stadig er 
en del af Danmark" (No., 30/8).

Svendsens flertal vakler
Alt imens dette skete, og folkestem
ningen i store dele af Sønderjylland 
blev mere og mere imod Gråsten- 
Sønderborgløsningen, forholdt Carl 
Holst sig tavs. Han viste sig endnu en 
gang som en glimrende strateg, der 
forstod, hvornår der skal handles, og 
hvornår man skal holde kæft og for
holde sig afventende.

For selv i den socialdemokratiske
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Aabenraa Sygehus, der blev taget i brug 1991.

gruppe var der led, der knagede. 
Svendsens flertal bestod kun af én 
stemme. Der skulle altså kun være én 
socialdemokrat eller konservativ, der 
skiftede mening, før korthuset faldt 
sammen. Og da to socialdemokrater 
meldte afbud til den afgørende af
stemning den 29. september, og man 
ikke kunne aftvinge de to supplean
ter et bindende løfte om at stemme 
for Gråsten, så det skidt ud. Svendsen 
måtte vælge: enten falde med et brag 
ved at blive stemt ned af sine egne - 
eller finde et kompromis.

Som garvet politiker valgte han det 
sidste. Under et møde i København 
25. september, hvor både Svendsen 
og Holst var til stede, tog han kontakt 
til regionsrådsformanden for at finde 
en vej ud af miseren. Hans forslag 
var, at socialdemokraternes flertal 
stemte for en Aabenraaløsning, hvis 
der kunne skabes en kompensation 
for Sønderborg. Holst indbød til en 
kop formiddagskaffe på privatadres
sen i Rødding tre dage senere (søndag 

den 28. september), hvor de to top
politikere enedes om, at Sønderborg 
skulle beholde skadestuen samt en 
specialafdeling. Socialdemokraterne 
ville derefter stemme for Aabenraa 
som hjemsted for det sønderjyske 
akutsygehus. Flertallet var hjemme. 
Om eftermiddagen måtte Svendsen 
så ringe til sine gruppemedlemmer 
og informere dem om, at han (og par
tiet) var vendt på en tallerken. De fle
ste åndede lettet op, men ikke alle var 
lige begejstrede. To sønderborgske 
medlemmer meddelte, at de ville 
stemme mod gruppen. De elleve øvri
ge rettede ind.

Det afgørende møde
Og derefter holdt alle mund om be
slutningen - udadtil i det mindste, så 
de øvrige grupper, ikke mindst de 
konservative, var uforberedte på, 
hvad der skulle ske, da ændringsfor
slaget blev uddelt. Kent Kirk var end
nu en gang udmanøvreret - og det, så 
det kunne mærkes. I sin vrede sam
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menlignede han regionsrådet med 
den polske rigsdag, som en gang før 
Anden Verdenskrig tog én beslutning 
den ene dag og den stik modsatte tre 
dage senere. Det er der, vi er nu, slut
tede Kirk. Hans partifælle John Lohff 
fra Sønderborg var endnu skarpere i 
mælet. Direkte henvendt til Poul-Erik 
Svendsen sagde han: "Vi troede på dit 
lederskab. At du kunne lede din grup
pe mod det mål, du havde sat. Hvor
dan vil du lede et regionsråd?"

Forslaget blev vedtaget med 31 
stemmer for (13 Venstre, 12 socialde
mokrater, 2 SF, 2 Dansk Folkeparti, 1 
radikal og 1 konservativ), mens 9 (4 
konservative, 2 socialdemokrater, 2 
Lokallisten og 1 Enhedslisten) stemte 
imod, og to undlod at stemme (1 
konservativ og 1 Enhedslisten) (JV, 
30/9).

I JydskeVestkysten skrev redaktør 
Poul-Erik Thomsen, at beslutningen 
havde mange vindere: "Aabenraa, 
skatteyderne, patienterne og regions
rådet. Og sørme også Sønderborg" 
(som fik både døgndækket skadestue 
og akutbil m.m.), "selv om æ sejrs
bom måske nok i første omgang sma-

Carl Holst fik i sidste ende 
sin vilje med placeringen 

af det kommende 
megasygehus i Aabenraa. 

ger lidt bittert". Thomsen roste også 
Holst, "fordi han udviste den tålmo
dighed, der ellers ikke er hans mest 
udprægede kendetegn. Han stolede 
på, at han i sidste ende havde de bed
ste forbindelser til Folketing og rege
ring. Og så ventede han på, at det 
flertal, der var imod ham, faldt fra 
hinanden af sig selv. Det skete". Han 
havde "bestået sin politiske eksa
mensopgave til topkarakter", sluttede 
Thomsen, som også mente, at Svend
sen havde handlet klogt ved at tage 
nederlaget med det samme i stedet 
for at trække det i langdrag. "Han kan 
fortsat nå et rejse sig igen inden 
næste valg". Sværere så det ud for 
Kirk. "Han føler sig tydeligvis snig
løbet af Poul-Erik Svendsen og social
demokraterne" og måtte se i øjnene, 
at det ikke lykkedes at bryde makker
skabet mellem Holst og Svendsen,
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der havde sat ham på is igen, uden at 
han havde lugtet lunten (JV, 30/).

Om Svendsens følelser efter afgørel
sen digtede JydskeVestkystens medar
bejder Kirsten Lund Larsen: "Den sto
re taber. Sådan så de fleste Svendsen 
dagen derpå. Det lever han med. 
Selvopfattelsen er i behold, for han 
ved, hvad der gik forud. At han var 
nødt til at handle. Få orden i kaos. 
Han ved, at han og S har haft indfly
delse på den ny løsning. Havde bille
det af ham som viljeløs dukke i Søn
derborgs hænder holdt, var jo intet 
blevet ændret... Hjemme på 'sit sted' 
i haven i mørket mandag aften. Stjer
ner eller ej. En marionet har kæmpet 
sig ud af sine snore. Endelig fri" (JV, 
5/10).

Ikke et øje tørt!

'En sejr for fornuften'
Der Nordschleswiger kaldte den ny 
beslutning og 'det røde fald' for en 
'sejr for fornuften', selv om folk i 
Sønderborg nok mente noget andet. 
Holst havde hidtil ikke fået mange 
buketter fra den kant, og nu var også 
"kammerat Svendsen styrtet ned fra 
heltesoklen" (No., 30/9).

Skuffelsen i Sønderborg var så tæt 
og tyk, at man kunne skære i den, og 
Jan Prokopek sagde, at han nærmest 
"fik kvalme" over beslutningen, 
skønt han selv ved sin åbenmundet
hed havde trukket tæppet bort under 
både Svendsen og Sønderborgs chan
ce for at få et akutsygehus, ligesom 
han påpegede, at det ville betyde "et 
kæmpetab af arbejdspladser" i byen 
(FLA., 1/10). Men "mens Sønderborg 
raser, jubler man i Aabenraa", fortsat
te avisen, som citerede borgmester 
Tove Larsen: "Det er et udtryk for en 
god demokratisk proces, at regionsrå

det har lyttet til høringssvarene og de 
faglige og saglige argumenter.... Også 
økonomisk giver det god mening" at 
gå ind for et sygehus, der "ud fra et 
infrastrukturmæssigt synspunkt lig
ger optimalt". Også formanden for 
Tønder Kommunes sundhedsudvalg 
Ole Østvig Nissen var godt tilfreds: 
"Det er rart, at regionsrådet kom til 
fornuft", sagde han (FLA., 1/10).

I Haderslev var man tavs, selv om 
der stadig var folk, der ville kæmpe 
for byens sygehus. Men i virkelighe
den havde den trufne beslutning på 
det nærmeste anbragt byen i et 
smørhul midt mellem de to regiona
le akutsygehuse i Kolding og Aaben
raa, mindre end 25 kilometer til hver 
side.

DAGBOG
2. juli: I Aabenraa diskuteres livligt, 
hvordan man kan gøre parken ved 
Brundlund Slot til byens kulturelle 
centrum med museer, udstillinger og 
lignende (JV).
Danfoss overtager aktiemajoriteten i 
Sauer-Danfoss. Virksomheden får der
med 32.000 ansatte og en årlig om
sætning på 32 mia. kr. (JV).
4. juli: 'Tepunchebrødrene' - forenin
gen Made Grande i Løgumkloster, der 
kun optager mænd som medlemmer 
- fejrer 200 års jubilæum og rejser en 
sten på Maden (JV).
5. juli: Det 32. vikingespil, 'Danernes 
konge' om Gorm den Gamle og Ha
rald Blåtand, har premiere i Jels (No.). 
8. juli: Birthe Breum Søberg, Vojens, 
ni gange vinder af JydskeVestkystens 
kongeringridning, dør 43 år.
9. juli: Direktøren for Hjemsted Old
tidspark, Rigmor Bossen, og to med
arbejdere siger op i protest mod for
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manden, fhv. borgmester Peter A. Pe
tersen (JV).
10. juli: Stemmearkivet på Museum 
Sønderjylland - ISL-Lokalhistorie bli
ver digitalt (Fl.A.).
Biskop Elisabeth Dons Christensen, 
Ribe, lukker Hjerting Kirke for almin
delige gudstjenester på grund af for 
lavt deltagerantal (JV).
11. juli: Junior VM i speedway afhol
des på Skærbæk Speedwaybane. Guld 
og sølv til Danmark, bronze til Au
stralien. Vinder blev Mikkel Michel- 
sen (JV).
14. juli: Gerhard Ulrich bliver ny bi
skop i Slesvig efter Hans Chr. Knuth. 
Stiftet omfatter Sydslesvig og det me
ste af Holsten (No.).
Filmen 'Frygtelig lykkelig', instrueret 
af Henrik Ruben Genz efter Erling 
Jepsens roman (endnu ikke vist i 
Danmark), får hovedprisen ved film
festivalen i Karlovy Vary i Tjekkiet 
(No.).
16. juli: Borgmester i Sundeved 1970- 
90, Chr. H. Møller, Blans, dør 77 år 
UV).
19. juli: Der begås hærværk mod vi
kingeskibet 'Sebbe Als' i Augusten
borg (Fl.A.).
Landdagsmedlem Anke Spoorendonk 
(SSV) foreslår i landdagen, at statens 
og delstaternes forpligtelser over for 
nationale og etniske mindretal ind
føres i forbundsrepublikkens grund
lov (FLA.).
20. juli: Formand for Syddanske Me
dier og Den Sydvestjyske Venstre
presse, gårdejer og fhv. byråds- og 
amtsrådsmedlem Christian Jør
gensen, Hørup, dør 69 år (JV).
22. juli: Sønderborgrevyen slutter sæ
sonen efter 41 forestillinger med 
20.873 besøgende - en belægnings
procent på 101,25 (No.).

23. juli: Tredje internationale Klok
kespilsfestival afholdes i Løgumklo
ster (JV).
Ministerpræsidenten i Slesvig-Hol- 
sten, Peter Harry Carstensen, afviser 
at drøfte elevkørsel med Dansk Skole
forening for Sydslesvig (FLA.). Der er 
tale om et "grænseløst tysk fedtspil" 
over for mindretallet, skriver redak
tør Poul-Erik Thomsen (JV).
24. juli: En model af Gråsten Slot, 
som det så ud før branden 1757, ud
ført af lærer Gunnar Grbndahl sam
men med elever på den tyske skole i 
Gråsten, udstilles i Den Kongelige 
Ventesal på Gråsten station (No.).
28. juli: Isteddagen 25. juli mindes 
dels på Den gamle Kirkegård i Flens
borg, hvor chefredaktør Bjarne Løn
borg talte, og i Isted, hvor overin
spektør Peter Dragsbo fra Sønderborg 
Slot talte (Fl.A., No.).
30. juli: Landwirtschaftliche Haup- 
tverein fur Nordschleswig viser en la
byrint med to leende grise i en majs
mark ved Uge (No.).
1. august: Kronprins Frederik og kron
prinsesse Mary besøger det tyske 
mindretal (No.).
Anden etape af cykelløbet Danmark 
Rundt fra Skjern til Sønderborg vin
des af danskeren Matti Breschel (JV). 
7. august: 131 børn begynder i de ty
ske skoler i Sønderjylland mod 120 
sidste år. I alt er der 1280 elever i de 
15 tyske skoler mod 1244 i 2007. På 
Det tyske Gymnasium er der ca. 150 
elever, heraf 46 nybegyndere (No.).
8. august: Rinkenæs gamle kirke fej
rer 850-årsdag (No.).
13. august: Greenpeaceaktivister dum
per 150 store sten på hver over tre 
tons i havet ud for Sild for at forhin
dre fiskeri (JV).
Folketingsmedlem Jørgen Poulsen, 
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valgt i Sønderjylland for Ny Alliance, 
melder sig ind i Det Radikale Venstre 
(JV).
14. august: BMX-rytteren Klaus Bøgh 
Andersen, Tønder, vinder bronze ved 
de nordiske mesterskaber i Sorø (JV). 
Branderup Friskole får en udsmyk
ning med eventyrmotiver, udført af 
kunstterapeut Alma Willadsen (JV). 
Leder af Dansk Klokkemuseum i Over 
Lerte Bendt Gammeltoft-Hansen, 
Svendborg, dør 76 år (JP).
Landskabsarkitekt LP. Junggreen 
Have, Aabenraa, dør 93 år (JP).
75. august: Det sønderjyske Landsar
kiv fylder 75 år (JV).
Maskinfabrikken DS SM i Hjordkær 
forventer 145 nye arbejdspladser, så 
man kommer op på 600 ansatte. 
Samtidig udvides fabriksarealet fra 

35.000 til 58.500 m2. (JV).
16. august: Sønderborgs tidligere 
borgmester A.P. Hansen (77 år) stop
per i politik QV, No.).
Grænselandsudstillingen åbner i 
Sønderjyllandshallen (JV, FLA.).
DM i ballonflyvning afvikles ved 
Søgård syd for Aabenraa (JV).
79. august: Skoleskibene 'Danmark' 
og 'Georg Stage' besøger Aabenraa 
(No.) og Flensborg (FLA.).
Otte steder i Padborgs Industrikvarter 
skal vejene omlægges af hensyn til de 
nye 25,25 meter lange lastbiler (JV).
27. august: Gårdejer Kresten Bone- 
feld, Pøl ved Nordborg, der 1974-94 
var formand for Slagteriregion Syd og 
beklædte talrige andre tillidshverv, 
dør 68 år (JP).
24. august: Regionen afviser en yngre 
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Mærsk McKinney Møller på talerstolen, da fonden med hans hustru og hans navn, 
den 1. september overdrog det nye danske gymnasium, A.P. Møller Skolen i Slesvig, 
til Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
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læges ønske om at (gen)oprette prak
sis i Sommersted med den begrundel
se, at man ikke ønsker "enmandsbe- 
tjente lægehuse" (JV).
28. august: Sydslesvigsk Vælgerfore
nings landssekretær siden 1994, Die
ter Lenz, træder tilbage (FLA.).
Vindmøllefabrikken Siemens overta
ger 22.000 m2 fabrikshal i den tidlige
re Mærsk Containerfabrik i Tinglev 
(JV).
Filmen 'Flammen og Citronen' om 
dansk modstandskamp under krigen 
har Tysklandspremiere (med titlen 
'Tage des Zorns') i Flensborg, hvor fle
re af de medvirkende er til stede (No., 
Fl.A.).
30 august: ECCO-skofabrikken, Bre- 
debro, indvier en 700 m2 specialbutik 
i Kbln. Det er planen, at virksomhe
den vil øge antallet af butikker i Tysk
land fra 200 til 260 (Fl.A.). Få dage se
nere starter koncernen et nyt garveri 
på 23.000 m2 i Xiamen i Kina, hvor 
man også har en skofabrik. Fra 2003 
til 2007 er salget steget med 50 pct. til 
16,9 mio. sko om året (JV).
2. september: Det nye danske gymna
sium i Slesvig, A.P. Møllerskolen, 
skænket af A.P. Møllerfonden, ind
vies i overværelse af bl.a. dronning 
Margrethe, ministerpræsident Peter 
Harry Carstensen og giveren, skibsre
der Mærsk McKinney Møller (alle 
medier).
3. september: Den verdensberømte ty
ske forfatter Siegfried Lenz, der bl.a 
har skrevet en novelle om det søn
derjyske kaffebord, bliver æresmed
lem af Sønderjysk Bager- og Kondi- 
torlaug (No.).
Redaktør Frode Kristoffersen og for
manden for Lokalhistorisk Forening i 
Tønder, Kaj Elkjær Larsen, modtager 
Lindeprisen, mens linden på Torvet i

Tønder traditionen tro får en kande 
okseblod (JV).
Borgmestrene i vestkystkommunerne 
mødes for at drøfte en evt. motorvej 
fra grænsen nordpå (JV).
4. september: Den meget specielle lade 
fra ca. 1870 ved avlsgården Slotfelt 
under Schackenborg skal restaureres 
for 9,3 mio. kr., betalt af RealDania 
Fonden. Godset giver grund og byg
ning, mens Tønder Kommune bidra
ger med et stisystem og tilskud til drif
ten. I laden skal der bl.a. være udstil
ling om Møgeltønders og Schacken- 
borgs historie (JV, No.).
Køleskabsfabrikken Gram i Vojens 
sælges til den japanske Hoshizaki- 
koncern (JV).
De danske og tyske trafikministre Ca
rina Christensen og Wolfgang Tiefen- 
see underskriver i København aftalen 
om bygning af Femerbroen (FLA., 
No.).
9. september: Den slesvig-holstenske 
delstatsregering meddeler, at den 
ikke ønsker at udtale sig om Isted- 
løvens eventuelle tilbagevenden til 
Flensborg. Det er en sag for Flensborg 
byråd (FLA.).
Konstabel Erik Juhl Frandsen fra Bov 
modtager Forsvarets Medalje for Tap
perhed og Heltemod for sin indsats i 
Afghanistan. Medaljen overrækkes af 
dronningen personligt, hvilket i 
øvrigt var første gang, hun gjorde det 
(No.).
13. september: Biskop Niels Henrik 
Arendt, Haderslev, tager orlov i tre 
måneder, hvor han bl.a. skal besøge 
kirker i Afrika og undervise på en 
præsteskole på Madagascar QV).
14. september: Lokalhistorikeren In
golf Haase, Møgeltønder, offentliggør 
et manuskript, der beretter om et 
guldfund ved Gallehus i 1795. Der
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Søren Frederiksen kunne glæde sig over, at RealDania-fonden havde skænket 9,3 
mil. kr. til en renovering af den historiske lade Slotsfelt, som efterfølgende vil blive 
åbnet for offentligheden.

gættes på, om det kan være den 
manglende del af det 'korte' horn el
ler et selvstændigt smykke ØV).
16. september: I forbindelse med det 
40. fåremarked i Højer bliver minde
stenen for Frederik Vis besøg på Hal- 
ligerne 1825 væltet og beskadiget 
(No.).
Klokkemuseet i Over Lerte indvier et 
klokkestøberi til ca. 2,5 mio. kr., 
skænket af RealDania-fonden (No.). 
Øster Lindet Rejser erklærer sig kon
kurs. 14 dage senere gendannes virk
somheden med nye ejere ØV).
18. september: I de 45 danske grund
skoler i Sydslesvig er optaget 559 nye 
elever, så det samlede elevtal nu er 
5670 mod 5635 sidste år (Fl.A.).
20. september: Journalist og forlægger 
Bjarke Larsen, Sønderborg, vil udgive 
den stærkt omdiskuterede roman 

'Medinas juvel' af amerikaneren 
Sherry Jones om Muhammeds barne- 
brud Aisha ØV).
21. september: Trafikminister Lars Bar- 
foed vil ikke på forhånd lægge sig fast 
på fordelingen af udgifter i forbindel
se med digeskader ved f.eks. storm
flod. Tønders borgmester Vagn Ther- 
kel Petersen kalder det skuffende, da 
det ville være betryggende at kende 
fordelingsnøglen, som man gjorde 
tidligere ØV).
22. september: SSV's landsmøde i Hu
sum opfordrer på det kraftigste del
statsregeringen til at lovgive om skole
kørselen for mindretallets elever, så de 
får samme vilkår som elever på de tyske 
skoler og ikke fortsat skal være kaste
bold mellem amt og kommune (Fl.A.). 
23. september: Litteraturdage afholdes 
i Aabenraa (No.).



Et landskab med veludviklet selvstyre 319

24. september: Den meget omtalte sag 
om drengen Ahmet Barut i Tønder af
gøres, så han får lov til at blive i Dan
mark (JV).
26. september: Det vækker opsigt, at 
Flensborgs overborgmester Klaus 
Tscheuschner afviser at lade Knud 
Romer Jørgensens bog 'Den, der blin
ker, er bange for døden' indgå i pro- 
jektet 'Eine Stadt lest ein Buch'. For
inden havde han dog spurgt general
konsul Henrik Becker-Christensen, 
som ikke mente, bogen var velegnet, 
da den efter hans mening "ikke giver 
et repræsentativt billede af dansker
nes forhold til tyskerne" (Fl.A.).
27. september: Noldemuseet i Seebiill 
udlåner en række værker til en stor 
Noldeudstilling i Grand Palais i Paris 
(Fl.A.).

29. september: I Tønder Kulturhus 
holdes gallapremiere for indbudte 
gæster på filmen 'Frygtelig lykkelig', 
der er optaget i (et stærkt 'retouche
ret') Højer (JV).
30. september: Der udarbejdes en lo
kalplan for bevarelse af Ballums gam
le huse efter A.P. Møller-fondens do
nation på 20 mio. kr. til dette formål 
(JV).
Første etape af de omlagte vandløb 
sydøst for Tønder, der skal give 
snæbelen bedre levebetingelser, ind
vies (JV). ■

Forkortelser
Fl.A.: Flensborg Avis
JP: Jyllands-Posten
JV: JydskeVestkysten
No.: Der Nordschleswiger

Den 15. september indviede Klokkemuseet i Over Lerte et klokkestøberi 
til en pris af 2,5 mil. kr.
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Sønderjyske forsamlingshuse
Peter Dragsbo: 'Sønderjyske forsamlingshuse'. 
Sønderjyske kulturmiljøer nr. 10. Det Regio
nale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjyl
lands amt 2006. Redaktion: Kim Furdal, 
Museum Sønderjylland - ISL. 24 sider, ill.
Pris: 30 kr.

Formålet med Kulturmiljørådets arbejde er 
at sætte fokus på de mange kendte og 
ukendte bevaringsværdige kulturmiljøer i 
Sønderjylland. Dette er baggrunden for 
rækken af kulturmiljøhefter med fortæl
linger om så vidt forskellige emner som 
Christiansfeld, 1920-grænsen, husmands
kolonier og stationsbygninger. I dette hef
te har Peter Dragsbo taget fat på historien 
om de sønderjyske forsamlingshuse og lidt 
om deres særlige rolle i nationalitetskam
pen. Der fortælles om den chikane, huse
ne blev udsat for i den tyske tid, specielt i 
Koller-perioden omkring år 1900.

I perioden 1900 - 1908 blev der bygget 
20 forsamlingshuse i Sønderjylland. Det 
begyndte i de danske kerneområder op 
mod Kongeåen og bredte sig derefter mod 
syd til egnene omkring Aabenraa og Tøn
der. I heftet fortælles om baggrunden for 
byggeriet af en række af de sønderjyske 
forsamlingshuse, og på billedsiden vises 
nogle af de karakteristiske huse, som de ser 
ud i dag, bl.a. de store forsamlingshuse i 
Sdr. Hygum, Ballum og Sundeved. Også 
købstædernes danske forsamlingshuse og 
den tyske befolkningsgruppes huse i køb
stæderne er omtalt.

Der sættes især fokus på de tidstypiske 
stilarter, som forsamlingshusene i Sønder
jylland er opført i, fra den nordtyske 'sta
tionsbystil' til den 'grundtvigske stil', som 
arkitekten Jep Fink kom til at stå for, over 
Bedre Byggeskik-stilen, inspireret af vest
slesvigsk byggeskik i Møgeltønder, og til de 
allerseneste huse, hvor Nørherredhus i 
Nordborg, opført 1962, er noget helt for 
sig selv. I 1960'erne opførtes en række nye 
forsamlingsgårde i bl.a. Vojens og Skryd- 
strup. Efter 1970 ændrede behovet sig, det 
nye blev idrætshallerne. Opførelsen af dis
se haller førte til en del forsamlings

huslukninger i årene derefter. Samtidig be
tød 1970'ernes positive holdning til lo
kalsamfundet og tankerne om det nære 
fællesskab dog, at man mange steder gen
opdagede forsamlingshusenes værdi.

Heftet giver et hurtigt og interessant ind
tryk af de sønderjyske forsamlingshuses 
bygningshistorie.

edj

St. Jørgens Hospital i Sønderborg 
Gunther Weitling: 'St. Jørgens Hospital i Søn
derborg 1307 - 2007'. Udgivet af Bestyrelsen 
for St. Jørgens Hospital i Sønderborg 2007. 
128 sider, rigt illustreret. Pris: 200 kr.

I Cecilie Lities testamente, dateret 7. okto
ber 1307, donerer den velhavende adels
dame pengegaver til en lang række kirkeli
ge institutioner både i Kongeriget og i her
tugdømmet Sønderjylland. En af de insti
tutioner, der blev betænkt, var hospitalet i 
Sønderborg. Dette er den første skriftlige 
omtale af spedalskhedshospitalet i byen, 
og skønt selve hospitalet er ældre, så har 
denne dato givet anledning til at fejre in
stitutionens 700-års jubilæum.

Giinter Weitling har på bestyrelsens veg
ne udarbejdet en meget udførlig og 
velskrevet beskrivelse af hospitalets histo
rie fra 1307 og frem til i dag. Det er nem
lig bemærkelsesværdigt, at den gamle mid
delalderlige stiftelse Skt. Jørgens Hospital 
endnu eksisterer som en stiftelse, der har 
bevaret sit sociale sigte.

På hele den lange historiske vandring fra 
de spedalskes hospital med egen kirke og 
bygninger beliggende på en banke nord 
for det ældste Sønderborg over reformatio
nens omdannelse til en protestantisk stif
telse med eget kapel til nutidens nye og ka
pelløse bygninger på Ringgade føler man 
sig tryg i følgeskab med forfatteren. Man
ge kilder er blevet gennemgået for at gøre 
beskrivelsen af klosteret i Sønderborg så 
korrekt som mulig, og der fremføres man
ge detaljer om klosteret igennem tiden, 
uden man af den grund føler sig overlæs
set med unødig viden. De seneste hundre
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de år fylder heldigvis meget i bogen, for 
det er også i den periode, at stiftelsen i Søn
derborg skiller sig ud fra mange andre stif
telser i landet. Bogen afsluttes med et af
snit om bevarede genstande fra de forskel
lige kapeller gennem tiden, et interview 
med administratoren om nutidens stiftel
se og endelig en række portrætter af besty
relsen og personalet i jubilæumsåret.

Som nævnt føler man sig godt og solidt 
orienteret igennem hele bogen, men man 
kunne dog have ønsket, at forfatteren hav
de været mere udførlig i sin beskrivelse af 
selve den sygdom, der dannede baggrund 
for hospitalets oprettelse og drift i de første 
århundreder, nemlig spedalskheden. Den
ne sygdom, der er beslægtet med tuberku
lose, smitter ikke gennem rotter, som det 
hævdes side 13, og det virker, som om spe
dalskhed og pest på en eller anden måde 
blandes sammen i bogen, eksempelvis side 
41-42.

Hospitalet blev oprindeligt oprettet for 
at afsondre de spedalske fra omverdenen, 
således at de ikke smittede, og det virkede 
så effektivt, at allerede i 1400-tallet var 
denne sygdom stort set udryddet i Dan
mark og Hertugdømmerne. Pesten deri
mod skulle hospitalet ikke forsøge at gøre 
noget ved, men den ramte naturligvis i høj 
grad også beboerne på hospitalet. Des
værre kan man ikke se, hvorfra forfatterens 
oplysninger stammer, da der ikke er noter 
i bogen, kun nogle litteraturhenvisninger. 
Danmark er, hovedsageligt på grund af Vil
helm Møller-Christensen og Johs. G. An
dersen, et af de førende lande i verden, 
hvad forskningen i spedalskhedens histo
rie angår, så alene af den grund er det lidt 
ærgerligt.

Illustrationerne i bogen er velvalgte, 
men der savnes i høj grad et kort over 
kvarteret rundt om hospitalet, idet stiftel
sens jordtilliggender i dette område har 
spillet en stor rolle for, hvordan hele kvar
teret i denne bydel i dag ser ud. Alt i alt er 
det dog blevet en rigtig god skildring af en 
af de sjældne institutioner, der i dag end
nu kan trække sin historie så langt tilbage.

Ism

Fædrelandskærlighed
Søren J.C. Frost: 'Fædrelandskærlighed -1 
landsoldaters breve fra krigen 1848-51?'. 
C.A. Reitzels Forlag, København 2008. 132 
sider, ill. Pris: 200 kr.

Landsoldaten Jens fra 1848 kan ikke siges 
at være overset i historie. Ånden fra 1848 
sikrede ham allerede umiddelbart efter kri
gen på forskellig vis en plads i historien. 
Dette gælder bl.a. arkivmæssigt, hvor Hæ
rens Arkiv, Landsarkivet for Sønderjylland, 
Dansk Folkemindesamling, men forment
lig også mange lokalhistoriske arkiver lig
ger inde med betydelige samlinger af dag
bøger, breve og i mindre grad erindringer 
fra de mange landsoldater. Flere af disse 
har også været genstand for egentlige bog
udgivelser, hvor her skal fremhæves Hol
ger Rasmussen: 'En husmand i Treårskri
gen 1848-50'.

Når dette alligevel er en så vigtig bog, 
hænger det sammen med, at Søren J.C. 
Frost her tager livtag med begrebet Fædre
landskærlighed med udgangspunkt i C.E 
Allens samling af soldaterbreve fra Treårs
krigen. Og bemærk spørgsmålstegnet. For 
forfatteren leverer en skarp analyse af brev
materialet, hvor kærlighed til fædrelandet 
kun sjældent dukker op hos den kæmpen
de bondesoldat - eller snarere husmands
soldat. Det er sandsynligvis også forklarin
gen på, at den nationalliberale C.F. Allen 
aldrig fik skrevet en afhandling på basis af 
det indsamlede materiale. Ånden fra 1848 
finder man til gengæld i brevene fra de fri
villige soldater og officererne, der var 
bærerne af det nye nationale projekt, og 
som efter krigen gerne videregav deres 
erindringer og beretninger i en national 
kontekst.

I det ene afsnit under kapitlet 'kongetro
skab' tales der om dansk og tysk. Her hav
de det været rart, om forfatteren havde be
skæftiget sig med landsoldatens forhold til 
lokalbefolkningen i hertugdømmet Sles
vig. Mange opfattede sig ikke som dansk 
eller tysk, men netop som slesviger. Vi ved, 
at soldaterne derfor fik ordre til ikke at 
overeksponere det danske, men understre
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ge, at de loyalt tjente kongen. Her ville det 
have været rart, hvis forfatteren havde 
gjort sig nogle overvejelser om landsolda
tens forhold til befolkningen i Slesvig og 
den gamle slesvigske selvforståelse.

Det er en fin analyse og dokumentation 
af landsoldatens forhold til så centrale 
størrelser som gud, konge og fædreland, 
der fortjener opmærksomhed uden for 
snævre kulturhistorisk interesserede kred
se i en tid, hvor der i stigende grad tales i 
ental om dansk kultur og Danmarkshisto
rien uden smålig skelen til de faktuelle for
hold. Dette burde være let, da bogen er 
yderst velskrevet og læsevenlig.

kf

Den nazistiske ballast
Gynther Hansen: 'Mig og min storebror. 
Erindringsglimt'. Hovedland 2008. 154 sider. 
Pris: 229 kr.

Der er ingen tvivl om, at det har været 
smerteligt, men også nødvendigt for Gyn
ther Hansen at skrive denne bog - i hvert 
fald afsnittene om faderen og broderen. I 
de tidligere erindringsbind blev deres for
hold til nazismen omtalt, men det var, 
som om han på en eller anden måde kred
sede om den varme grød og ikke helt ville 
gå til fadet. Han har helt klart ikke brudt 
sig om at tale om det, da det drejede sig om 
mennesker, han holdt af og - trods alt - føl
te sig solidarisk med. Men det virker, som 
om Gynther Hansen har taget sig selv i 
nakken og sagt: Nu skal det være. Nu vil 
jeg en gang for alle have ryddet op. Tinge
ne skal på det rene - nu skal det siges. Og 
så bliver skufferne vendt, og det er artige 
ting, der vælter ud. Der er ikke megen glo
rie tilbage af de to mennesker, som var 
hans barndoms idealer. Både faderen og 
broderen var tabertyper, som søgte at stive 
sig af med nazistiske slagord, brovtende 
fremtræden og ynkeligt pral - særligt 
'Bror', der var alkoholiker og havde svært 
ved at gennemføre noget som helst. Men 
bag billedet af disse dybest set ynkværdige 
personer står knivskarpt billedet af mode

ren, som levede i deres skygge, og som 
drengen og den voksne fortæller har elsket 
over alt.

Bogens tyngdepunkt er opgøret med fa
deren og broderen, mens de øvrige erin
dringer fra hans tid som bibliotekar i Ran
ders og Flensborg står svagt i sammenlig
ning. Det er mestendels småting, der for
tælles, og ofte kommer der løsrevne oplys
ninger uden egentlig funktion i fortællin
gen. Dette gælder ikke mindst Randersaf- 
snittet, men også i nogen grad tiden i 
Flensborg. Der er næppe tvivl om, at for et 
følsomt og labilt gemyt som Gynther Han
sen kan selv små ting, som andre måske 
næppe ville ænse eller hurtigt glemme 
igen, antage helt overdrevne proportioner 
og blive husket som blodig uret.

Men mellem den megen fyldekalk er der 
også korte og skarpe portrætter af flere af 
de ledende folk i det danske mindretal, 
bl.a. Kronika og en den gang meget ung 
Karl Otto Meyer. På den anden side bliver 
skildringen af forholdet til - for ikke at sige 
karaktermordet på - overbibliotekar Tor
ben Glahn overdrevent lang og detaljeret. 
Der er ikke den ting så lille, at den ikke bli
ver omtalt. Men der kan heller ikke herske 
tvivl om, at her er tale om godt gammel
dags nag - ja, vel nærmest had.

Trods den pertentlige og lidt trivielle op
remsning af ofte rent private forurettelser 
fornægter Gynther Hansens fremragende 
sprog sig ikke. Man mærker ørnens klo, 
ikke mindst i afsnittene om Tapa' og 
'Bror'.

H.E. Sørensen

Slesvig-Holstensk industrihistorie 
Leif Hansen Nielsen: 'Ad Industriens Vej. 
Studier i den slesvig-holstenske industri 
1864-1914 med særlig henblik på Nordsles
vig'. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for 
Sønderjylland Nr. 97. Aabenraa 2007. 420 
sider, Hl. Pris 198 kr. for medlemmer, bogla
depris 298 kr.

'Ad Industriens Vej' er en omarbejdet 
ph.d. afhandling, som giver en bredere 
kreds adgang til resultaterne af et grundigt 
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og omfattende arbejde med primærkilder. 
Bogen udfylder et behov for en bred og 
samlet fremstilling af Slesvig-Holstens in
dustrihistorie i den preussiske periode fra 
1864 til 1914.

Forfatteren gennemgår industriens ud
vikling i Slesvig-Holsten og på den bag
grund udviklingen i Nordslesvig. Fra at 
have været den mest industrielt udviklede 
del af monarkiet blev hertugdømmerne ef
ter 1864 en udkant i Preussen. Den indu
strielle udvikling stagnerede eller gik di
rekte tilbage i årene derefter. Først i 
1890'erne kom der ny vækst i industrien, 
om end den aftog igen i tiåret op til 1. Ver
denskrig. Ikke desto mindre var antallet af 
virksomheder og beskæftigede i industrien 
betydeligt større i 1914 end i 1864.

Væksten var ikke jævnt fordelt. Hoved
enhederne i den overvejende statistiske 
beskrivelse er den preussiske administra
tions kredse og kredsfrie byer, som opdeles 
i tre grupper efter graden af industrialise
ring. De mest industrialiserede (A) i perio
dens begyndelse er de større kredsfrie byer 
og et antal kredse i Holsten, specielt kred
sene, der grænser op til Hamborg, Kiel og 
Neumiinster, samt Sønderborg. De mindst 
industrialiserede (C) er Vestkysten og de 
østholstenske godsområder. Mellemgrup
pen (B) omfatter det meste af Slesvig og 
nogle af de holstenske kredse. I løbet af 
den undersøgte periode forstærkes denne 
polarisering mellem center- og periferiom
råder.

Selv om den nordslesvigske industri kun 
voksede 20% mellem 1860 og 1914, og 
selv om virksomhederne generelt var små, 
så skete der en spredning fra få til mange 
brancher. Det siger dog noget om indu
strialiseringsgraden, at den gamle tegl
værksindustri igennem hele perioden 
holdt stillingen som den største enkelt
branche. Ved slutningen af perioden ud
gjorde de stadig halvdelen af Nordslesvigs 
industri.

Kilderne er først og fremmest produceret 
af den preussiske administration. Kernen 
er de statistiske indberetninger til 'die Lage 
der Industrie', som blev udarbejdet årligt 

fra 1876 til 1900, og som er næsten kom
plet bevarede. Disse suppleres af flere an
dre kilder så som indberetninger fra fa
briksinspektion, erhvervsregisterblade og 
virksomhedsskattelister. De forskellige kil
detyper varierer i deres afgrænsning af in
dustrivirksomheder og i emne og niveau 
for deres beskrivelser.

Ud over bogens beskrivende del, der be
handler rammevilkår, brancher og udvik
lingsforløb i henholdsvis Slesvig-Holsten 
som helhed og Nordslesvig specielt, så har 
Leif Hansen Nielsen gjort et meget stort og 
lidet kendt kildemateriale om virksomhe
derne tilgængeligt i tabelform, hvor man 
kan skaffe sig overblik ud fra både bran
chemæssige og lokale interesser.

Torben A. Vestergaard

Lydersholm
Lorens Hansen: 'Lydersholm. En landsby 
ved grænsen'. Tønder 2008. 176 sider, HL 
Pris: 150 kr.

Jeg har ofte beklaget, at så få lokalhistori
kere beskæftiger sig med den 'ældre' histo
rie, dvs. den historie, som ligger mere end 
100 år tilbage. 'Lydersholm. En landsby 
ved grænsen' med undertitlen 'Beskrivelse 
af landbrugsudviklingen og oplysninger 
om befolkningen 1600-1950' er en flot 
undtagelse fra denne tendens. Bogen er 
skrevet af Lorens Hansen, der i mange år 
har beskæftiget sig med lokalhistorie. Det 
mærkes også i det anvendte kildemateria
le, hvor Lorens Hansen i modsætning til 
mange andre lokalhistorikere har trukket 
kraftigt på kildemateriale i Landsarkivet.

Opbygningen er traditionel, dvs. bogen 
starter fra 'de ældste tider' med hovedvæg
ten på landbruget og mindre afsnit om bl.a. 
Første Verdenskrig, Den gamle skole, hånd
værkere m.m. Hovedvægten i bogen er dog 
afsnittet 'Beboerne på de enkelte gårde 
1613-1950', der fylder 73 af de 176 sider.

Det er et ambitiøst projekt, og man kan 
sagtens finde steder, hvor man ville ønske, 
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324 Det sker

Bov og fremtidens 
landbrugsmuseum Af Mie Ellekilde

Det er måske ikke alle der ved det, 
men 1. marts 2008 blev Bov Mu
seum officielt en del af Museum Søn

derjylland. Dette har naturligvis med
ført en række ændringer for det fine 
lokalhistoriske museum. For det før
ste har museet fået nyt navn, Olde
morstoft, hvilket er en henvisning til 
selve gården. For det andet har muse
et fået nyt ansvarsområde; i stedet for 
'bare' at være det lokalhistoriske mu
seum, skal Oldemorstoft nu være 
landbrugsmuseum for hele Sønderjyl
land, og som det tredje har museet 
fået ny leder. Den nye leder er mig, 
Mie Ellekilde, uddannet historiker fra 
Aalborg Universitet og med en del 
museumserfaring fra Nordjyllands Hi
storiske Museum.

Skal Oldemorstoft leve op til sit an
svarsområde som hele Sønderjyllands 
landbrugsmuseum, vil det kræve flere 
ændringer. Det vil blandt andet blive 
nødvendigt med en ny udstilling, der 
tager udgangspunkt i den næringsgren, 
som i mange århundrede har præget 
det sønderjyske kulturlandskab: Land
bruget. Det skal her understreges, at 
Sønderjylland er en stor og varieret 
landsdel, med den barske mark mod 
vest, den østlige landsdels fede lerjord 
og den magre sandjord i midten. Jord
bundsforholdene har uvægerligt haft 
stor betydning for de mennesker, der 
skulle arbejde med den, og påvirket 
indvånernes livsvilkår.

Når der skal laves ny udstilling, vil 
det blive med udgangspunkt i de 
mennesker, der levede rundt om på 
Sønderjyllands gårde, og vi vil på Ol
demorstoft stræbe efter at fortælle de 
historier, der måske påvirker os den 
dag i dag - i vores holdninger, talemå
de, tankesæt. Fortiden er ofte en 
større aktør end vi gør os klart. Histo
rierne skal fortælles, så folk fra hele 
landet kan besøge Oldemorstoft og 
måske nikke genkendende til beret
ninger, de har fået fortalt af forældre 
og bedsteforældre, eller oplevelser de 
selv har haft.

Samtidig skal der i en ny udstilling 
trækkes direkte paralleller til landbru
get i dag. Landbrugets udvikling stop
pede ikke med den første Ferguson- 
traktor, men har som en levende or
ganisme fortsat sin søgen efter den 
perfekte form. På Oldemorstoft vil vi 
gerne kunne give de besøgende en 
forståelse af, hvad det vil sige at være 
landmand i det 21. århundrede; kra
vene, målsætningerne, udfordringer
ne. Vores mål er, at et besøg på Olde
morstoft skal være underholdende og 
lærerigt, så man forlader museet med 
en viden, man ikke havde og en større 
forståelse for egen fortid og nutid.

Som en hyldest til vores placering 
tæt ved grænsen, vil der på Olde
morstoft komme en mindre udstilling 
om grænsen og dens historie i Bov og 
Padborg. ■
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Arkæologi Haderslev. Oldtid og middelalder
29. nov. - 4. jan. Jul på museet. 'Til og fra - om julens gaver'

Kulturhistorie Aabenraa. Søfart - landbrug - byhistorie
30. nov. - 22. dec. Oldemors Juletræ.

Kunstmuseet Brundlund Slot
Indtil 31. dec. Oliebilleder af maleren C.W. Eckersberg fra kunst

museets samling.

Kulturhistorie. Sønderborg Slot
30. aug. - 14. dec. 'De polske tropper på Als' - Den Polske Forening i 

Sønderjylland markerer 350-året for befrielsen af Als.

Kulturhistorie Tønder
Indtil 13. april 'Drivvejen' - Folk og fæ langs den vestlige oksevej i 

Sønderjylland.
6. dec. - apr. Tekstilkunstneren Gry Hvidbjerg.

Drøhses Hus, Tønder
Indtil 30. dec.

15. nov. - 30. dec.
'Dåbstøj - Kristenklæder'. 
Mit Juletræ 2008.

Kunstmuseet Tønder
8. nov. - 22. feb. 'Tre sektioner' - Willy Ørskov. - syntetiske billeder, 

pneumatiske og andre skulpturer af kunstneren.
22. nov. - 15. mar. 'Sehtest / Sehstiick / Sehwerk' - Thomas Hornemann. 

En mangfoldighed af mindre malerier med motiver fra 
kunstnerens overdådige billedarkiv.

Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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at Lorens Hansen havde gravet et spade
stik dybere. Grundlæggende er det imid
lertid en bog, der hævder sig endda rigtig 
flot i det lokalhistoriske landskab.

kf

Umiskendeligt dansk
Peter Gundelach, Hans Raun Iversen, Margit 
Warburg: 7 hjertet af Danmark. Institutioner 
og mentaliteter'. Hans Reitzels Forlag, Kø
benhavn 2008. 296 sider, HL Pris: 325 kr.

Danskhed er et begreb, som de fleste tager 
for givet, en selvfølgelighed, der ikke står 
til diskussion endsige forklaring. Men 
den danske nationale identitet er som an
dre kulturfænomener et resultat af en 
lang udvikling, hvor det individuelle al
tid har været i samspil med det kollekti
ve, og ud af dette er skabt måder at møde 
og forstå verden på. Dette er udgangs
punktet for denne spændende og igang
sættende bog, der skildrer den nutidige 
befolkning i det lille land med en fælles 
tradition om nation og religion, domine
ret af to-indkomstfamilier, enhedsskoler, 
foreningsdanmark og en tæt sammen
hæng mellem arbejdsmarked og velfærds
stat.

Bogen er skrevet af en sociolog, en teo
log og en religionssociolog og bygger på et 
sæt af forskellige kilder, først og fremmest 
34 kvalitative interview, der på konkret vis 
afspejler danske mentaliteter. Konklusio
nerne herfra er blevet sammenlignet med 
den generelle sociologiske viden, baseret 
på data fra de europæiske værdiunder
søgelser og andre store repræsentative 
spørgeskemaundersøgelser. Til illustration 
af konklusioner er der anvendt litterære 
tekster, men de indgår ikke som selvstæn
dige kilder.

I et for videnskabelige undersøgelser 
usædvanligt klart og smukt sprog giver for
fatterne deres bud på de særlige tankegan
ge og mentale mønstre, der præger hoved-
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parten af alle danskere i nutiden. De fælles 
mentale institutionelle berøringspunkter 
er: familien, skolen, symbiosen af arbejds
marked og velfærdsstat, dagliglivet med 
arbejde og fritid, civilsamfundet med den 
frie organisering. Hertil kommer to 'bag
grundstæppef i form af religionen samt 
nationen, dvs. det at høre til det danske 
folk. Man kan drøfte visse enkeltheder i 
beskrivelserne af disse ydre rammer, men 
næppe argumentere mod udpegningerne.

Det kan man derimod over for bogens 
næste hovedafsnit, der belyser syv menta
le mønstre, der udpeges som en følge af ek
sistensen af de nævnte fælles institutioner. 
Samspillet mellem dem har medført, at der 
kan udpeges nogle mentaliteter, dvs. fælles 
tankemåder og handlemåder, som karakte
riseres som noget typisk dansk. Det er vær
dier, vaner og handlinger som: glæde over 
Danmark, tryghed, tillid og selvtilfreds
hed, kollektivt orienteret individualisme, 
frihed, lighed og lille magtdistance, en 
bøjelig kulturkristendom samt en åbenhed 
over for omverdenen kombineret med en 
stærk vilje til at beskytte sin selvopfattelse.

Selvom bogen skildrer nutidens danske
re, trækkes der ofte lange linjer tilbage i ti
den for at styrke forståelsen. Når dansker
ne i dag primært udfolder sig i arbejdet og 
de nære relationer, så er det ifølge forfat
terne givetvis hovedsummen af, hvad kir
ke og stat har søgt at opdrage dem til siden 
reformationen.

Dette og andre udsagn kan naturligvis 
modsiges og debatteres, og forfatterne har 
anskueliggjort dette på forbilledlig vis ved 
at indbyde tre forskere af udenlandsk op
rindelse til at give deres alternative blikke 
på hjertet af Danmark. De tre kommenta
rer er meget forskellige, og herved under
streger de på fin vis bogens hovedkonklu
sioner: Danskerne accepterer forskellighe
der, men vel at mærke inden for enheds
kulturens rammer, og derfor bliver det 
samlede billede broget, mangfoldigt - og 
alligevel umiskendeligt dansk.

Inge Adriansen



327

GRÆNSEFORENINGEN

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

Så modtager du seks gange om året 
bladet GRÆNSEN samt Grænse

foreningens smukke årbog. 
Ring eller skriv efter Grænseforenin

gens brochure:

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

Svend Kristiansen 
Østerbyvej 32 
6280 Højer 
tlf. 74 78 32 15

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

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

Ivan Skjoldager 
Grundtvigs Allé 6 
6400 Sønderborg 
tlf. 74 43 19 41

Jørn Ulrik Larsen 
Farverhus 112 
6200 Aabenraa 
tlf. 74 62 62 23



Bagsiden om forsiden ...

Sønderjyske krigsforlis under 
Anden Verdenskrig Af Kim Furdal

Den 20. marts 1940 var S/S 'Viking' 
tilhørende Aabenraa Rederi A/S i 
Aabenraa på vej fra Frederikshavn til 

Burntisland i Skotland for at laste kul 
til Danmark. Ud for Skotlands kyst 
observerede besætningen, at Det 
Danske Kulkompagnis damper 'Bo- 
thal' var blevet minesprængt eller 
torpederet. Om det videre forløb for
talte den 19-årige letmatros August' 
Randena siden: "Vi så 'Bothai' synke 
og var i færd med at sætte en af vore 
egne både ud for at komme ham til 
assistance, da en frygtelig eksplosion 
rystede vort skib, der sank næsten 
øjeblikkelig. De fleste af mandskabet 
blev slynget i havet og nogle af dem 
må herved være blevet dræbt. Det 
lykkedes kun tb af os at komme op på 
en redningsflåde".

August Randena og det andet be
sætningsmedlem var heldige. De 
øvrige 14 besætningsmedlemmer 
omkom ved torpederingen. Og så var 
det kun et af syv danske handelsski
be, der krigsforliste på blot en uge, 
hvor 79 danske sømænd omkom. Si
den er ugen gået over i dansk søfarts
historie som den tragiske eller blodi
ge påskeuge 1940. Det var ikke de 
første danske handelsskibe, der krigs
forliste, men det var det vførste varsel 
om, at den tyske marine ikke respek
terede skibe fra neutrale lande, selv 
om de sejlede med nationalitetsmær
ker på skibssiderne og med lovlig 
fragt. Da krigen sluttede i 1945 var 
340 danske handelsskibe og fiskefar
tøjer sendt til havbunden af torpedo
er eller miner, mens 1306 søfolk hav
de mistet livet.

I det perspektiv slap den sønder
jyske skibsfart relativ 'let' med seks 
krigsforliste skibe og 21 omkomne 

søfolk (søfolk bosiddende i Sønderjyl
land under krigen), selv om Aabenraa 
Rederi A/S ved P.F. Cleemann blev 
hårdt ramt med to sænkede skibe. Ef
ter sænkningen af 'Viking' blev rede
riets skib 'H.R Hanssen' på 1.597 BRT 
sænket den 25. maj 1941 på rejse fra 
Kielerkanalen til Rotterdam i ballast, 
heldigvis uden omkomne besæt
ningsmedlemmer. Det følgende år 
blev S/S 'Gustav Diederichsen' på 
2.332 BRT, tilhørende rederiet M. Jeb- 
sen A/S, sænket den 2. september af 
en amerikansk ubåd. Et besætnings
medlem omkom ved torpederingen. 
Skibet var efter længere forhandlin
ger blevet beslaglagt i efteråret 1941 
og sat under japansk flag.

I 1944 gik det ud over to Grå
stenskibe. M/G 'Kitty' på 99 BRT til
hørende rederiet Wulff, der sank den 
4. juli, ni sømil sydvest for Drogden 
Fyr, på vej fra Gøteborg til Masned- 
sund med brædder. I december gik 
M/J 'Bodil', ejet af rederiet Peter 
Richelsen, ned med mand og mus ef
ter at være af sejlet fra København 
med en last af brunkul. Forliset, der 
kostede fire søfolk livet, blev aldrig 
opklaret, men ministeriet betragtede 
skibet som minesprængt. I 2002 lyk
kedes det imidlertid dykkere, at loka
lisere vraget, der er uden spor efter en 
sprængning. Årsagen til forliset er 
dog endnu uopklaret.

Der er flere mindesmærker over 
omkomne søfolk i Danmark med An
keret på Nyhavn, opsat i 1951, som 
det mest kendte. På Museum Sønder
jylland - Kulturhistorie Aabenraa kan 
man se mindetavlen over de omkom
ne søfolk på S/S 'Viking', opsat af 
capt. Cleemann og udført af Jung- 
green Have. ■




