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Indledning
De danske skoler i Sydslesvig udgør en vig-
tig del af dansk kulturarv og kulturmiljø 
i Sønderjylland. Etableringen af et dansk 
skolevæsen i Sydslesvig var da også noget 
af det første, som det nye danske mindretal 
gik i gang med efter afstemningen i 1920. I 
forbindelse med 40 års jubilæet i 1960 ka-
rakteriserede skoledirektør Bernhard Han-
sen således skolerne som ”Hjemstavnens 
skoleflåde”, der lå solidt forankret rundt 
om i Sydslesvig. Skolerne er i dag små dan-
ske kulturcentre og udgangspunkt for det 
daglige folkelige arbejde. Skolevæsenets be-
tydning for de danske i Sydslesvig afspejler 



2

sig også i den danske stats støtte til 
det danske skolevæsen, som udgjor-
de 313 millioner kr. i 2009 svarende 
til 59% af den samlede statsstøtte til 
det danske mindretal. Skolerne er 
dermed en helt afgørende del af for-
tællingen om det danske mindretal 
i Sydslesvig gennem de sidste 90 år. 
Det gælder ikke blot de 47 skoler, 
som er aktive i dag, men også de 
mange skoler, som fra slutningen af 
1950’erne og frem til i dag er blevet 
nedlagt eller sammenlagt med nabo-
skoler. 

De første år 1920-1945
Skuffelsen havde knapt lagt sig hos 
de mange danske i Sydslesvig efter 
afstemningsresultatet i anden zone 
den 14. marts 1920 viste, at den syd-
lige del af Sønderjylland ikke kom 
med til Danmark, før man gik i gang 

med at sikre dansk undervisning. 
Umiddelbart havde den danske be-
folkning gode kort på hånden. Wei-
mar-forfatningens § 113 og 148 gav 
i modsætning til kejsertidens for-
fatning mulighed for at åbne skoler 
for sproglige mindretal, ligesom der 
skulle tages hensyn til bl.a. nationale 
følelser. Det skulle dog snart vise sig, 
at der var forskel på skåltaler og lo-
vens bogstaver på den ene side og 
den praktiske hverdag på den anden 
side. Fra starten måtte mindretallet 
arbejde hårdt med de lokale myndig-
heder, som nok ville efterleve lovens 
bogstaver, men ikke dens ånd. 

Mindretallet måtte bygge skole-
væsenet helt op fra bunden. I Syd-
slesvig havde der ikke været dansk 
undervisning siden indlemmelsen 
af hertugdømmerne i Preussen 1867. 
Mindretallet skulle derfor til at gen-
tænke et dansk skolevæsen i helt nye 

Uffeskolen i Tønning (opf. 1952) tegnet af arkitekt Marius Lundt i Rendsborg. Bygningen i røde 
sten og helvalmede teglstenstag står med en hovedfløj og to asymmetriske sidefløje i henholdsvis 
en og to etager ud mod det store idrætsanlæg. Foto: Kim Furdal.
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rammer. Flensborg blev fra starten 
det naturlige centrum for det dan-
ske skolearbejde. Her var 70% af de 
danske stemmer faldet ved afstem-
ningen. I Flensborg var der en tæt 
kontakt mellem de danske, hvilket 
gav bedre muligheder for at etablere 
et dansk arbejde end ude på landet, 
hvor de danske boede langt mere 
spredt. 

Det første skridt kom dog fra de 
tyske myndigheder i Flensborg. Al-
lerede to uger efter afstemningen 
tog skolekommissionen i Flensborg 
skridt til at oprette en kommunal 
skole for mindretallet i Duburger 
Straße (den senere Nørreportskolen), 
men det blev fra starten forbundet 

med så mange restriktioner, at sko-
len ikke var særlig attraktiv. Skolen 
var fra myndighedernes side tænkt 
som en ren dansk skole, hvor der 
først i de øverste klasser blev tilbudt 
to frivillige timer om ugen i tysk. I et 
omgivende tysk samfund ville dette 
betyde et alvorligt uddannelsesmæs-
sigt og erhvervsmæssigt handicap 
for de danske elever. Endvidere var 
det et krav, at eleverne havde dansk 
som modersmål. Det sidste betød, at 
ud af de over 900 elever, der meldte 
sig til den nye kommunale skole i 
sommeren 1920, frasorterede skole-
myndighederne 400 af eleverne ud 
fra formelle krav. Af de resterende 
mente myndighederne, at kun 240 

Penge fra den danske stat til de danske skoler i Sydslesvig blev kanaliseret via Sønderjydsk Sko-
leforening. Foreningens mangeårige formand Hans Jefsen Christensen blev derfor en flittig gæst 
ved grundstensnedlæggelser og indvielser. Ved grundstensnedlæggelsen til Treneskolen i Tarp 
den 28. september 1952 fik Jefsen Christensen overrakt en murske i sølv til minde om sine 25 
grundstensnedlæggelser ved danske skoler i Sydslesvig. På murskeen står indskrevet navnene 
på alle de skoler, hvor han nedlagde en grundsten samt dato herfor. Siden blev skeen afleveret til 
museet på Sønderborg Slot. Senest blev den hentet frem af magasinerne og anvendt den 3. maj 
2007 ved grundstensnedlæggelsen på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Foto: Museum Sønderjyl-
land. Sønderborg Slot. 
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levede op til modersmålskravet. De, 
som slap gennem nåleøjet, oplevede 
at undervisningen frem til 1933 blev 
varetaget af tyske lærere, som næp-
pe med rimelighed kan formodes at 
have undervist og arbejdet for min-
dretallet. Først i 1935 fik den kommu-
nale Nørreportskolen med H. Fischer 
den første dansksindede leder.

Ud fra de første erfaringer opret-

tede de danske forældre den 5. maj 
1920 ”Dansk Forening for Flensborg 
og Omegn” med arkitekt Andreas 
Dall som foreningens første formand. 
Han blev det følgende år afløst af 
grosserer Cornelius Hansen. For-
eningen skulle varetage mindretal-
lets interesser på skoleområdet over 
for myndighederne og stå for driften 
af danske privatskoler. Til dette ar-

Blot seks år efter krigen var forholdet mellem det danske mindretal og flertalsbefolkningen yderst 
anspændt. Her ses et referat fra et byggemøde juni 1951 i forbindelse med opførelsen af skolen i 
Læk. Illustration: Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
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bejde ansatte foreningen i 1921 lærer 
ved Gentofte Skolevæsen, Andreas 
Hansen, som konsulent for det dan-
ske skolevæsen. I 1921 fulgte så op-
rettelsen af ”Dansk Skoleforening 
for Landdistrikterne”, som skulle 
fremme det danske skolearbejde i 
de mellemslesvigske egne uden for 
Flensborg.

Hen over sommeren 1920 arbej-
dede foreningen på oprettelsen af en 
realskole i Flensborg, som åbnede 1. 
oktober med 18 elever i ”Hjemmet” 
i Mariegade, redaktør Jens Jessens 
tidligere bolig. Det varede dog ikke 
længe, før elevtallet voksede ud af de 
beskedne fysiske rammer. April 1921 
var antallet af elever vokset til 108 
elever og i 1923 til 252 elever. Takket 
være en større bevilling fra den dan-
ske stat på 300.000 kr. blev det muligt 

at købe et grundstykke på Duborg 
Banke i Flensborg og opføre Duborg-
Skolen (indviet 1924), tegnet af arki-
tekt Andreas Dall. Den store smukke 
realskole i hjemstavnsstil kom fra 
starten til at stå som et manifest sym-
bol på mindretallets tilstedeværelse i 
Flensborg og Sydslesvig. Det var for-
mentlig med udsigt til dette, at sko-
lemyndighederne i 1923 forsøgte at 
bremse tilgangen til Duborg-Skolen 
med en optagelsesprøve, som erklæ-
rede en betydelig del af eleverne for 
uegnede til optagelse i realskolen. 

Efter de nedslående erfaringer 
med den kommunale skole i Skolegy-
de (Schulgaße), oprettede foreningen 
1. april 1922 Tivoli-Skolen, opkaldt 
efter det forlystelsesetablissement, 
som lå på grunden. Grænseforenin-
gen stod for købet og indretningen af 

Barakkerne kom til at spille en helt afgørende rolle for det danske skolevæsen i efterkrigsårene, 
hvor elevtallet alene fra 1946 til 1947 steg fra 3.715 til 9.160 elever. Husum Skole startede som 
barakskole i 1948. Her holdt skolen til indtil indvielsen af den nye skole i 1952. Foto: Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydsleswig.
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skolen, der fik seks klasselokaler og 
en gymnastiksal, hvilket gav plads til 
de 205 elever, som startede i 1922. 

I landdistrikterne var forholdene 
langt vanskeligere. De danske foræl-
dre blev konsekvent afvist, hvis de 
overhovedet fik noget svar fra myn-
dighederne på deres henvendelser, 
som det var tilfældet i Ellund. I ste-
det genoptog Skoleforeningen tradi-
tionen med vandrelærere, som havde 
været praktiseret af den danske be-
vægelse fra slutningen af 1800-tal-
let, efter at sproginstruksen i 1889 
indskrænkede mulighederne for at 
blive undervist på dansk. Allerede i 
1920 begyndte de første nationalt en-
gagerede vandrelærere i Sydslesvig. 
Det var dog først med ansættelsen i 
1922 af Niels Kjems som vandrelærer 
og rejsesekretær, at der for alvor kom 
skred i dette arbejde, så der i perio-
den 1920-1945 var ansat 35 vandre-
lærere, der udførte et stort arbejde i 
de områder, hvor der ikke var danske 
skoler. 

Fra midten af 1920’erne skete der 

en optøning af det kolde klima, som 
havde præget forholdet mellem Dan-
mark og Tyskland siden Genforenin-
gen. Og det i en grad, så Flensborgs 
overborgmester i 1931 ligefrem talte 
om byen som bro mellem Tyskland 
og Danmark. Det nye gunstigere 
klima gjorde det muligt for Skolefor-
eningen gennem langvarige forhand-
linger at forbedre mulighederne for 
et dansk skolevæsen. I februar 1926 
kom der et reskript fra det preussi-
ske statsministerium, der gjorde det 
muligt at oprette private folkeskoler 
i Sydtønder Kreds, Flensborg by og 
Flensborg Landkreds. Det var dog 
malurt i bægret, at reskriptet arbej-
dede med et afstamningskriterium, 
dvs. hvor man var født og ikke et 
sindelagskriterium. Reskriptet var 
gældende frem til december 1928 og 
blev i februar 1929 afløst af en skole-
forordning, som ikke alene gjorde det 
muligt at oprette danske skoler i hele 
Sydslesvig, men som noget afgøren-
de nyt hvilede på sindelagsprincip-
pet. 

Danske skoler i 
Sydslesvig på vej mod 
zenit. Oversigt over 
de danske skoler 1947.
De mørke prikker viser 
de igangværende sko-
ler mens ringene viser 
de projekterede skoler. 
Det var dog ikke alle 
planlagte skoler, der 
blev etableret.
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Med de nye vinde fulgte opret-
telsen af en række nye danske privat-
skoler uden for Flensborg. I Harres-
lev (Harrislee) oprettede kommunen 
i marts 1926 en dansk afdeling på 
kommuneskolen. Med en tysk skole-
leder dalede elevtallet dog hurtigt 
og i 1929 blev en dansk privatskole 
etableret ved en udvidelse af børne-
haven på Harreslevmark. Det betød 
samtidig lukningen af den danske 
afdeling ved kommuneskolen. Sam-
tidig dukkede der danske skoler op 
omkring Flensborg. I 1926 blev der 
oprettet private skoler i Tarup, Ja-
ruplund (Jarplund) og Kobbermølle 
(Kupfermühle). Tre år senere fulgte 
så en skole i Langbjerg (Langberg), 
Hanved Sogn (Handewitt), vest for 
Flensborg, godt hjulpet på vej af van-
drelærerne.

Fra 1930 blev det i kraft af støtte 
fra Grænseforeningen muligt at eta-
blere danske skoler længere mod 
syd, hvor den danske stat af politiske 
grunde var yderst tilbageholdende 
med støtte. I 1930 blev der etable-
ret en privatskole i Slesvig og fem 
år senere en skole i Tønning, så der 
fra midten af 1930’erne lå to danske 
skoler på den omstridte Danevirke-
grænse. På dette tidspunkt var der 
for længst sket en kraftig forværring 
af forholdet i Grænselandet, som 
fik sin første kulmination med den 
såkaldte ”påskeblæst” i 1933, hvor 
fremtrædende tyske nazister i truen-
de vendinger talte for en flytning af 
1920-grænsen. 

Med den gennemgribende nazi-
ficering af det tyske samfund måtte 
mindretallets foreninger og institutio-

Klitskolen i St. Peter var en af de skoler, som blev købt og ikke nyopført. Skolen blev købt af Græn-
seforeningen i 1951. Foto: Kim Furdal. 



8

ner ikke alene arbejde under et stadig 
voksende og systematisk pres fra det 
nazistiske partiapparat og embeds-
mænd fra den enkelte kommunefor-
stander til overpræsidenten. Med-
lemmerne blev i stigende grad udsat 
for et individuelt pres med trusler 
om tab af arbejde eller sociale ydel-
ser. Konsekvenserne udeblev ikke. I 
1937 kulminerede elevtallet med 967 
elever, men derefter raslede det ned 
og var i 1944 nede på blot 436. Kri-
gen gjorde af indlysende årsager ikke 
situationen bedre, og i slutningen af 
krigen blev flere af skolerne inddra-
get til de mange flygtninge.

Efterkrigsårene 1945-1955
1945 og efterkrigsårene i Sydslesvig 
var præget af Tysklands sammen-
brud, materiel nød, de store flygt-
ningestrømme fra øst, men også af et 
håb og en kamp hos de nationalt kon-
servative kredse i Danmark og min-
dretallet i Sydslesvig om en snarlig 
genforening af Sydslesvig med Dan-
mark. Det sidste blev næret af den 
eksplosive tilstrømning til det dan-
ske mindretal, som kulminerede ved 

det første landdagsvalg efter krigen i 
1947, hvor SSF blev det største parti i 
Sydslesvig med 32,8% af stemmerne. 
Alene i Flensborg opnåede partiet 
60% af stemmerne. 

Sydslesvig oplevede et dansk ti-
dehverv i efterkrigsårene, som blev 
fulgt op med opbygninger af et fint 
forgrenet dansk skolevæsen i Syd-
slesvig. Fra ni skoler med 436 elever 
i 1944 havde det danske skolevæsen 
80 skoler i 1950 med 13.203 elever, 
etableret efter lokale ønsker. I star-
ten blev mange af skolerne indrettet i 
midlertidige lokaler hos private eller 
i barakker importeret fra Danmark, 
godt hjulpet af Grænseforeningen og 
Sønderjydsk Skoleforening. Den dan-
ske stat så med skepsis på denne ud-
vikling og var i de første år nølende 
med at hæve bevillingerne. I stedet 
blev det især de nationale foreninger 
som Grænseforeningen, Sydslesvigsk 
Udvalg og Slesvig-Ligaen, der støt-
tede skoleoprettelserne økonomisk. 

Udviklingen på skoleområdet 
kulminerede allerede i 1950 med 
over 13.000 elever. Herefter måtte 
Skoleforeningen år efter år konsta-
tere et faldende elevtal. Allerede i 
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1955, da lektor G.K. Brøndsted gjorde 
status over det danske mindretal i 
bogen “Sydslesvig i dag. Den store 
Sydslesvig-haandbog 1945-56”, var 
elevtallet faldet med 43% siden 1950. 
Udviklingen fortsatte frem til 1965, 
hvor elevtallet nåede bunden med 
3.929 elever, en reduktion i elevtallet 
på 70% i forhold til 1950. Størst var 
faldet i Flensborg by og Slesvig Amt 
med henholdsvis 75% og 76%, mens 
faldet var mindst i Husum Amt med 
56%.

Herefter vendte udviklingen til 
en bølge med en top i 1977 med 6.617 
elever og en bund i 1988 med 5.189 
elever. Frem til 1977 var det især sko-
lerne i Husum Amt, der oplevede 
en meget voldsom fremgang på 233 
elever efterfulgt af Flensborg by og 
Slesvig Amt. I det perspektiv var det 
mere skæbnesvangert, at skolerne i 

Ejdersted Amt oplevede en lille tilba-
gegang på 1%. Dette var et forvarsel 
om en langt større reduktion i for-
hold til de følgende år frem til 1988, 
hvor skolerne i Ejdersted Amt fik 
reduceret deres elevtal med 44% ef-
terfulgt af skolerne i Rendsborg Amt, 
som i samme tidsrum måtte sige far-
vel til 37% af eleverne. Bedst gik det i 
Flensborg by og Slesvig by, der begge 
steder oplevede fald på 18%. Siden 
slutningen af 1990’erne har elevtallet 
ligget nogenlunde stabilt på 5.600-
5.800 elever. Der er næppe tvivl om, 
at denne bølge bl.a. afspejler gene-
rationer af børn og børnebørn til de, 
som kom ind i det danske mindretal 
efter krigen, og som holdt fast.

De store op- og nedture for de dan-
ske skoler har gennem årene medført 
betydelige forskydninger i forde-
lingen af eleverne. I 1950 gik 46% af 

Lyksborg Skole i Glücksborg blev taget i brug oktober 1946, da der ikke længere var tilstrækkelig 
plads i en villa andetsteds i byen. Tidligere havde bygningen, opført i schweizerstil en gang i 
1880’erne, været anvendt som pensionat og sanatorium. Foto: Arkivet ved Dansk Centralbiblio-
tek for Sydslesvig.
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eleverne på skolerne i Flensborg by 
efterfulgt af Slesvig by og Flensborg 
Amt med henholdsvis 13% og 11% 
af eleverne. Knap 60 år senere i 2008 
havde Flensborg by tabt terræn med 
38% af eleverne til fordel for stort set 
resten af Sydslesvig. 12% af eleverne 
gik på skoler i Flensborg Amt efter-
fulgt af Sydtønder Amt og Slesvig by, 
begge med 11% af eleverne. I de syd-
ligste dele af Sydslesvig, de forhen-
værende Egernførde og Rendsborg 
Amter, havde skolerne 12% af elever-
ne i 2008 mod knap 3% i 1950. Svagest 
står skolerne i Ejdersted i 2008 med 
kun 1% af eleverne, hvor skolerne i 
1950 havde lidt over 4% af eleverne. 
Eleverne er altså i dag fordelt over en 
langt større del af Sydslesvig, end det 
var tilfældet i 1950.

Bygningerne
Det danske skolevæsen har siden 
1945 oplevet nogle kolossale omvælt-
ninger, som på mange måder kom til 
at sætte deres præg på bygningerne 
og dermed på denne del af den dan-
ske kulturarv i Sydslesvig. Først og 
fremmest fik det betydning, at hele 
skolestrukturen og etableringen af 
de danske skoler foregik inden for et 
relativt kort tidsrum, først i perioden 
1920-1935 og siden i perioden 1945-
1955. I året for København-Bonn er-
klæringerne 1955 bestod den dansk 
støttede skoleflåde af 81 skibe. Til 
disse skal lægges skolerne syd for 
Slien-Dannevirke-Tønning, som den 
danske stat ikke ønskede at støtte 
økonomisk. I stedet blev det Slesvig 
Ligaen og Ejderindsamlingen under 

Med det begrænsede elevtal og økonomi blev loftrummet på mange af skolerne anvendt som 
lærerboliger. Her er det grundplanen for lærerboligen på Husby Skole, tegnet af Tete Rieve. Il-
lustration: Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
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Sydslesvigsk Udvalg med professor 
Lars Hansen Larsen som organisa-
tor og skibsreder A.P. Møller som 
mæcen, der kom til at stå for opret-
telsen og driften af skolerne i bl.a. 
Rendsborg (opf. 1950), Vestermølle 
(Westermühlen, opf. 1953), Egernfør-
de (Eckernförde, opf. 1949) og Karby 
(opf. 1947). Skolerne skulle danne en 
Ejdervold mod syd. Efter A.P. Møl-
lers død i 1965 blev der lukket ned for 
de store driftstilskud til Ejderindsam-
lingen og i mangel af nye sponsorer 
overtog Skoleforeningen i marts 1969 
skolerne efter langvarige og vanske-
lige forhandlinger. 

Udbygningen af de sydslesvig-
ske skoler toppede i årene omkring 
1960 og allerede i begyndelsen af 
1960’erne begyndte diskussionen om 
sammenlægninger, bl.a. inspireret af 
den danske skolelov fra 1958, der stil-
lede større krav til bl.a. faglokaler og 
dermed større skoler. Fra midten af 

1965 begyndte en bølge af skolened-
læggelser/skolesammenlægninger, 
som er fortsat frem til i dag. Som i 
Danmark er det ikke sket uden dis-
kussion. Allerede i 1961 havde lærer 
Anna Schrøder i Aventoft følgende 
betragtninger under overskriften 
”Vore små skoler”:

Kan Sydslesvigs danske skolevæsen 
i fremtiden lade som om den nye danske 
skolelov slet ikke eksisterer og køre videre 
ad samme spor som i dag? Følger vi den 
danske udvikling, så mister vi meget af 
den nære kontakt mellem hjem og skole, 
som er så vigtig ikke mindst i Sydslesvig. 
Bliver vi ved det tilvante, løber vi den ri-
siko at blive et skolevæsen, der går i stå, 
for alt, hvad der kommer af nyt inden for 
skolen i Danmark, er tilrettelagt efter den 
nye skolestruktur.

Hovedparten af den oprindelige 
bygningsmasse er altså opført på blot 
40 år. Dermed er det også et meget be-
grænset antal strømninger inden for 

Tagkvisten eller kvistene blev et afgørende bygningselement på hovedparten af de mindre skoler 
for at skabe lys og plads i lærerboligen. Her er det den gl. skole i Tønning med den oprindelige 
kvist (opf. 1935), tegnet af Andreas Dall. Efter opførelsen af den nye skole i 1952 blev skolen 
ombygget til boliger for fire lærerfamilier. Foto: Kim Furdal.
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arkitekturen, som har sat sit præg på 
skolebyggeriet. Det er hævdet, at de 
danske skoler bare er en række røde 
bygninger. Men der er og har væ-
ret mange andre danske skoler end 
1920’ernes og de første efterkrigsårs 
smukke Bedre Byggeskik-skoler, teg-
net af Andreas Dall og sønnen Jens 
Dall. Opfattelsen af de danske skoler 
overser, at man i en række tilfælde 
valgte at købe eksisterende bygnin-
ger. Dette gælder bl.a. Friserbjerg-
skolen Pferdewasser i Flensborg, 
som man overtog i 1946, og skolen 
i Glücksburger Straße i Flensborg, 
opført i henholdsvis schweizerstil 
og nygotik. Men også i landdistrik-
terne valgte man til tider at indrette 
skoler i eksisterende villaer og byg-
ninger. Dette gjaldt bl.a. Lyksborg 
Skole i Glücksborg, hvor man i 1954 
erhvervede et tidligere pensionat og 
sanatorium, opført i schweizer- eller 
”Gewerkschule”-stil med vandrette 

murstensbånd, de fladbuede T-vin-
duer og taget med den lave rejsning 
og store udkragninger. Der blev dog 
også købt ejendomme andre steder 
som bl.a. i Kobbermølle (Kupfer-
mühle, købt 1926), Gulde (købt 1951), 
Møllebro (Mühlenbrück, købt 1949), 
Treja (Treia, købt 1949), Sterup (købt 
1951) og Klitskolen i St. Peter (købt af 
Grænseforeningen i 1951). 

Når dette er sagt, er det korrekt, 
at den danske skolearkitektur i Syd-
slesvig, ikke mindst de mindre ste-
der, var præget af sønderjysk regio-
nalisme i både den slesvig-holstenske 
hjemstavnsstil og den danske Bedre 
Byggeskik-stil. Begge retninger hav-
de taget deres inspiration i den førin-
dustrielle vestslesvigske byggeskik. 
Særligt i grænselandet kunne begge 
parter anvende regionalismen til at 
signalere hjemhørighed i en foran-
kret tradition. Denne legitimerings-
konkurrence deltog både myndig-

Arkitekt Tete Rieve’s tegning af skolen i Sørup (opf. 1950) med helgavl, høj tagrejsning og den 
markante gavlkvist over indgangen. Illustration: Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 
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hederne og de nationale mindretal 
på begge sider af grænsen i. Det er 
derfor ofte vanskeligt at se forskel 
på dansk henholdsvis tysk byggeri 
fra 1920’erne til 1950’erne. Og det 
samme kom faktisk også til at gælde 
efter 1950, da begge lande vendte sig 
entydigt mod modernismen. 

Størsteparten af de danske sko-
ler var meget små med et begrænset 
antal elever som f.eks. Hatsted Skole 
(Hattstedt, opf. 1951), Klitskolen (St. 
Peter, opf. 1951), Kisby Skole (Kiesby, 
opf. 1953) og Vestermølle Skole med 
10-35 elever fra midten af 1950’erne. 
Med dette elevgrundlag var der ikke 
økonomi til en separat tjenestebolig, 
som det var tilfældet i Danmark. I 
modsætning til Danmark blev man-
ge af landsbyskolerne derfor bygget 
med en lærerbolig på loftet, hvilket 

forklarer de karakteristiske kviste, 
der skulle give bedre plads og lys i 
boligen. Udformningen spænder vidt 
fra en eller flere små tagkviste med 
fladt tag som f.eks. Arnæs Skole (Ar-
nis, opf. 1954) og mere brede kviste 
som f.eks. Vyk Skole (Wyk, opf. 1951), 
med sadeltag som på Maarkær Skole 
(Mohrkirchwesterholz, opf. 1952) og 
Isted Skole (Idstedt, opf. 1951). Der 
kunne også være tale om pultkviste, 
som kunne brede sig til næsten at 
dække hele tagfladen, som det var til-
fældet på Hostrup Skole (opf. 1951), 
Satrup Skole (opf. 1951) og Digesko-
len i Follervig (Vollerwick, opf. 1951). 

Planmæssigt gav de små skoler 
ikke mulighed for at opbygge egent-
lige gårdrum, med mindre man som i 
Vestermølle havde en lille ekstra byg-
ning eller som Medelby Skole, der 

Aabenraa-arkitekten Jep Fink var en sjælden gæst i Sydslesvig, men i 1938 tegnede han skolen i 
Tarup i dansk Bedre Byggeskik-stil, som adskiller sig fra de fleste andre mindre skoler i Sydslesvig 
med sin meget markante frontispice. Foto: Kim Furdal.



14

var opført 1954 som en vinkelbyg-
ning, der gjorde det muligt at skabe 
en form for skolegård. Anderledes så 
det ud i de store købstæder som bl.a. 
Duborg-Skolen og Husum Skole (opf. 
1952), hvor elevtallet fra starten var 
så stort, at man kunne opføre store 

flerfløjede anlæg med skolegårde i 
traditionel forstand. 

Det danske skolevæsens store op- 
og nedture og de begrænsede midler 
har også haft betydning for bygnings-
massen med knopskydninger på de 
nye centralskoler, der opstod ved 

Stoltheden var stor 
over de mange skoler, 
som blomstrede op i 
efterkrigsårene. Det 
mærker man også i de 
mange pennetegninger 
af kunstneren Viggo 
Guttorm Pedersen 
(1902-1962), som il-
lustrerede skoleforenin-
gens årbog i disse år. 
Her er det den danske 
skole i Kejtum, den ene 
af de tre danske skoler 
på Sild (opf. 1951), 
tegnet af Tete Rieve i 
typisk vestslesvig-stil. 

Husby Skole med den oprindelige skolebygning (opf. 1953), tegnet af Tete Rieve og tilbygningen 
til børnehave og gymnastiksal (opf. 1967), tegnet af arkitekt Johannes Grundmann, Flensborg. 
Foto: Kim Furdal.
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sammenlægninger og nedlæggelser 
af skoler fra midten af 1960’erne el-
ler ved opførelse af tilhørende børne-
haver. Et karakteristisk eksempel er 
skolen i Læk (Leck, opf. 1952), der i 
1964 fik en børnehave, i 1990 en til-
bygning, i 2002 en idrætshal og i 2003 
endnu en tilbygning med plads til fire 
klasseværelser. Et andet eksempel er 
Ejderskolen i Rendsborg, som oprin-
deligt blev opført som en helhed i tre 
etaper i 1951, 1952 og 1954. I 1996 fik 
skolen en ny fløj og i 2003 kunne sko-
len indvie en ny idrætshal. Det giver 
flere steder skolerne en umiddelbar 
charme, men ikke altid en arkitekto-
nisk helhed. 

Den største bygningsmasse og 
det største antal skoler opstod i årene 
efter krigen. I starten foregik under-
visningen mange steder i primitive 
barakker, men i kraft af et stort en-
gageret arbejde i Skoleforeningen, 
støttet af den danske stat via Sønder-

jydsk Skoleforening, Grænseforenin-
gen og nationalt engagerede kredse i 
Danmark, blev barakkerne på landet 
frem til slutningen af 1950’erne man-
ge steder erstattet af murstensbyg-
ninger i hjemstavnsstil/Bedre Bygge-
skik, dvs. med røde mursten, et stort 
halvvalmet tegltag og småprossede 
hvide vinduer. Det var f.eks. tilfæl-
det med skolerne i Satrup, Hanved 
(opf. 1953), Hatsted (opf. 1951) og 
Oversø-Frørup (Oeversee/Frörup, 
opf. 1952). Man finder dog også mere 
modernistisk prægede landsbyskoler 
fra denne periode med hel gavl som 
skolerne i Vyk, Langbjerg (opf. 1954), 
Damholm (Dammholm) og Skovlund 
(Schafflund, opf. 1954), hvor tagvær-
ket er ført ud til gavlen uden brug af 
vindskeder. Enkelte steder kan man 
også møde skoler opført i årene efter 
krigen, som falder uden for det ge-
nerelle billede. Dette gælder skolen i 
Læk (opf. 1952), tegnet af den lokale 

Tolk Skole (opf. 1954) tegnet af Poul Heinrich, Flensborg. Bygningen står med helgavl i gule 
mursten og med de karakteristiske kviste. Bygningen blev solgt til private i 2008. Foto: Kim 
Furdal. 



16

arkitekt Julius Madsen i en efterklang 
af mellemkrigstidens art deco. 

Flere arkitekter har bidraget til 
byggeriet i den store udbygningspe-
riode som Peter Gram i Haderslev 
(Valsbøl Skole (Wallsbüll, opf. 1945)), 

Johs. Boy Carstens, Flensborg (Harre-
slev Skole, opf. 1952 ), Poul Heinrich, 
i Flensborg (Karby Skole, opf. 1948, 
Askfeldt Skole (Ascheffel, opf. 1951), 
Svabsted Skole (Schwabstedt, opf. 
1953) og Tolk Skole, opf. 1954), Ernst 

Skolen i Læk er en af de skoler, som falder uden for det generelle billede med de to karakteristiske 
gavlender, som sen art deco. Foto: Kim Furdal.

Ansgarskolen i Slesvig (opf. 1931), tegnet af Andreas Dall i sen nyklassicisme. Foto: Kim Furdal.
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A. Fischer i Flensborg (Vestermølle 
Skole 1953 og Risby Skole 1954), An-
dreas Dall (den gl. skole i Husum, 
opf. 1935, og Kisby Skole, opf. 1953) 
og sønnen Jens Dall, Aabenraa (Gar-
ding Skole, opf. 1948, Digeskolen i 
Follervik (opf. 1951), Tating Skole, 
opf. 1953, Hostrup Skole, Nordstrand 
Skole, opf. 1953, Lyngbyskolen, opf. 
1954 (Steinfeld) og Brebøl/Bøl Skole 
(Böel, opf. 1954)). Til denne familie af 
skoler, præget af den danske Bedre 
Byggeskik-tradition hører også Ta-
rup Skole med halvvalmet tag og sin 
markante brede midtrisalit, tegnet 
af arkitekt i Aabenraa Jep Fink (opf. 
1938) og Jaruplund Skole, tegnet af 
Andreas Dall (opf. 1927). Der var dog 
også arkitekter uden for Sønderjyl-
land og Sydslesvig, som bidrog til 
skolebyggeriet i Bedre Byggeskik. 

Hroarskolen i Ny Bjernt (Neuberend, 
opf. 1951) blev tegnet af arkitekt W. 
Felding i Gentofte. Felding var søn af 
læge H. Felding, Roskilde, der havde 
stået for amtsindsamlingen af penge 
til skolen. Med sin helgavl og de kraf-
tige hvide bånd i gavlhjørnerne op 
til rygningen har bygningen fået et 
markant tvist i modernistisk retning. 
I Isted fik man arkitekt Knud Ander-
sen, Næstved, til at tegne skolen, som 
stod færdig 1954 i modernismens 
funktionelle tradition. Som for Hro-
arskolen er der også her en tæt sam-
menhæng mellem valg af arkitekt og 
finansiering, idet pengene blev skaf-
fet til veje ved en indsamling i Præstø 
Amt og dele af Sorø Amt.

Frem for nogen var det dog arki-
tekt Tete Rieve (1906-1991), som stod 
for en betydelig del af skolebyggeriet 

Vinduerne står i rad og række som eleverne i skolegården. Kun i den ene korte fløj lykkedes det 
ikke arkitekt Johs. Wegner at få form og funktion til at gå op. Motivet med murfladens ur er et 
karakteristisk træk ved tysk ekspressionisme/art deco arkitektur i årene 1920-1945. Foto: Kim 
Furdal. 
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Christian 
Poulsen-Skolen 
i Flensborg 
(opf. 1951) i 
1930’ernes 
modernisme 
tegnet af arki-
tekterne Hans 
M. Ehrhardt og 
Johs. Boy Car-
stens i Flens-
borg. Foto: Kim 
Furdal.

Husum Skole tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness, Aalborg, som et trefløjet barok-
anlæg 1951. Foto: Kim Furdal.

i disse år (bl.a. Vesterland Skole, opf. 
1950, Jens Jessen Skolen, opf. 1951, 
Vyk Skole, opf. 1951, Langballe Skole 
(Langballig, opf. 1951), Kejtum Skole 
(Keitum, opf. 1951), Aventoft Skole, 
opf. 1951, Sterup Skole, opf. 1951, 
Gustav Johannsen-Skolen, opf. 1952, 
List Skole, opf. 1952, Oversø-Frørup 
Skole, Karlum/Tinningsted Skole 

(Tinningstedt, opf. 1952), Nykirke 
Skole (Neukirchen, opf. 1952), Han-
ved Skole, opf. 1953, Husby Skole, 
opf. 1953, Trene-Skolen, opf. 1953 
(Tarp), Skovbøl-Store Vi Skole (Große 
Wiehe, opf. 1953), Jaruplund Skole, 
tilbygning 1953, Langbjerg Skole, opf. 
1954, Lyksborg Skole, (Glücksburg, 
opf. 1954), skolen i Medelby, opf. 
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toft, Vesterland (Westerland) og især 
Kejtum Skole (opf. 1951). 

Mens byggeriet på landet og de 
mindre bysamfund var præget af 
den gamle garde af arkitekter med 
fødderne solidt plantet i den sønder-
jyske hjemstavnsstil, prægede ny-
klassicismen og modernismen en del 
af byggeriet i de større bysamfund. 
Men den var lang tid undervejs. Da 
Andreas Dall tegnede Ansgarskolen 
i Slesvig (opf. 1931), blev det en sta-
telig nyklassicistisk bygning i gule 
sten med høj sokkel og midtrisalit, 
der markerede klassiske borgerlige 
dyder frem til 1936, hvor den fik en 
knap så heldig tilbygning. 

I 1952 stod ikke mindre end fem 
større byskoler klar til at modtage 
eleverne. På østkysten Gustav Jo-

Første etape af Ejderskolen i Rendsborg (opf. 1951) i hjemstavnsstil tegnet af arkitekt Marius 
Lundt, Rendsborg. Terrænforskelle skjuler dog, at der er tale om en to-etagers bygning. Foto: 
Kim Furdal.

1954, Skovlund Skole, opf. 1954, og 
Bavnehøjskolen i Humstrup (Hump-
strup, ukendt opførelsesår). 

Det er uklart, hvad der er årsagen 
til, at Tete Rieve fik så mange bygge-
opgaver i løbet af blot fem år. Han var 
ikke medlem af mindretallet og havde 
dermed ikke en særlig bevågenhed. 
Meget tyder på, at han simpelthen 
var manden, som kunne levere varen 
på et tidspunkt, hvor der var tryk på 
skolebyggeriet for at efterkomme ef-
terspørgslen. Han var dybt rodfæstet 
i den regionale hjemstavnsstil til tider 
med vestslesvigske toner på enkelte 
af husene med brug af en gavlkvist 
(”arkengaf”) over indgangen, som 
f.eks. Jens Jessen Skolen i Flensborg 
og Langballe Skole, men ikke mindst 
på vestslesvigske skoler som Aven-
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Jørgensby Skole (opf. 1965) tegnet af kgl. bygningsinspektør Jørgen Stærmose, Odense. Foto: 
Kim Furdal.

Den nye Lyksborg Skole (opf. 1975) i Glücksborg, tegnet af arkitekterne Viggo Møller-Jensen, 
Tyge Arnfeldt og P. Kjær Larsen som en fæstning i Friis & Moltke inspireret ”brutalisme”. Foto: 
Kim Furdal. 
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Jernved Skole (Dänischhagen) opført 1993 i asymmetrisk postmodernistisk arkitektur med bl.a. 
gule vandrette bånd, og hjørnevinduer. Foto: Kim Furdal.

hannsen-Skolen i Flensborg, tegnet 
af Tete Rieve, samt Gottorpskolen, 
tegnet af Johs. Wegner, Slesvig og 
Hiort Lorenzen Skolen, tegnet af 
Hermann Mess, Slesvig, de to sidste 
skoler i Slesvig. På vestkysten kunne 
Uffeskolen, tegnet af Marius Lundt, 
Rendsborg, og Husum Skole, tegnet 
af kgl. bygningsinspektør Ejnar Pack-
ness, Aalborg, en af de typiske ny-
klassicistiske arkitekter i Danmark, 
åbne dørene. Sidstnævnte står som 
et monumentalt trefløjet ”barokan-
læg” med et helvalmet tag, som kræ-
ver mange børneskridt, inden man 
når frem til hoveddøren. Med Hiort 
Lorenzen Skolen og Husum Skole 
fik det danske skolevæsen sine mest 
markante nyklassicistiske monumen-
ter. Vinduerne står taktfast som ele-
verne på rækker i skolegården. 

Kun benet på den L-formede  
Hiort Lorenzen Skolen har Johs. Weg-
ner ikke helt kunnet tilpasse form og 
funktion, så fladerne står bemærkel-
sesværdig tomme for vinduer, som 
delvist er blevet udfyldt med et ur. 

De dekorative elementer er skåret 
ned til et minimum uden helt at for-
svinde. På bagsiden af sidefløjene har 
Wegner dog diskret fyldt de tomme 
flader ud med regelmæssigt placere-
de pilastre fra fundament til tag. Men 
Wegner havde også smag for 1930’er-
nes funktionalisme, så bygningen fik 
et modernistisk indgangsparti og et 
højt smalt vinduesparti over tre eta-
ger med indsigt ind til hovedtrap-
pen. I Husum gik Ejnar Packness 
mere i dialog med Bedre Byggeskik, 
med en modernistisk indgang under 
en beton altan og en frontispice, hvor 
hver af de fire vinduer er forsynet 
med trekantsdekorationer. Tete Rieve 
holdt fast i hjemstavnsstilen, da han 
tegnede Gottorpskolen, der mest 
fremtræder som en forstørret udgave 
af hans landsbyskoler. 

Modernismens gennembrud in-
den for det danske skolebyggeri kom 
for alvor med opførelsen af Chris-
tian Poulsen Skolen i 1951, tegnet af 
arkitekterne Hans M. Ehrhardt og 
Johs. Boy Carstens i Flensborg. Den 
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Kort over de danske 
skoler og børnehaver 
i Sydslesvig 2010. 
Illustration: Dansk 
Skoleforening for 
Sydslesvig.

L-formede bygning i de mørkerøde 
sten med det helvalmede tag knyt- 
ter an til modernismen i 1930’erne. 
Midt på facaden ud mod Süder- 
graben ses en midtrisalit, anvendt 
som hovedtrappe, med en vindues-
facade over flere etager. Samme år 
kunne eleverne i Rendsborg tage 
første etape af Ejderskolen i brug, 
tegnet af Marius Lundt, Rendsborg, 
som med de to symmetrisk placerede 
gavlkviste og det halvvalmede tag 
mere knytter an til den vestslesvigske 
hjemstavnsstil. 

Mens arkitekterne til de danske 
skoler i begyndelsen af 1950’erne 
endnu hentede inspiration i mel-
lemkrigsårenes nyklassicisme, hjem-
stavnsstil og modernisme, var der 
grøde inden for dansk skolebyggeri. 
Med inspiration i bl.a. USA og Japan 
lagde skolebyggeriet sig ned i mid-
ten af 1950’erne som ”groundscrape” 
byggeri, hvor arkitekterne eksperi-
menterede med organisk byggeri i et 
eller to planer med opdeling af skolen 
i små fysiske enheder. Skoler som Jes 
Kruse Skolen i Egernførde (opf. 1949-
50), tegnet af Paul Heinrich, Flens-

borg, Frederiksstad Skole (opf. 1953), 
tegnet af Jens Dall, Aabenraa, og 
Sdr. Brarup Skole (Süderbrarup, opf. 
1955), tegnet af Hermann Mess i Sles-
vig, blev opført i et plan. De under-
stregede dermed, at store skoler ikke 
nødvendigvis behøvede at være store 
høje centralbygninger som i de syd-
slesvigske købstæder, men stilmæs-
sigt hentede de endnu inspiratio nen i 
mellemkrigsårenes arkitektur. 

Først med opførelsen af Okse-
vejens Skole (opf. 1964), Jørgensby 
Skole (opf. 1965) og Kobbermølle 
Skoles nye skolebygning (opf. 1970), 
alle tegnet af kgl. bygningsinspek-
tør Jørgen Stærmose i Odense, kom 
groundscrape-byggeriet for alvor til 
Sydslesvig. 

Oksevejens Skole blev oprinde-
lig opført som en U-formet bygning, 
som skaber et gårdrum, i hvidmalede 
sten og en lav tagrejsning, der oprin-
delig var i gule sten, men som i dag 
er røde. Med Jørgensby Skole gen-
brugte Stærmose u-formen, men nu 
som skolemoduler med buit-up-tag 
og japansk inspirerede vinduesparti-
er, som man også kan se dem på den 
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Det nyeste skib i den sydslesvigske skoleflåde, A. P. Skolen (opf. 2008) i Slesvig tegnet af C.F. 
Møllers Tegnestue. Foto: Klaus Pløen.

omtrent samtidige Sct. Jørgens Skole 
i Roskilde (opf. 1961). 

Siden midten af 1960’erne har det 
været sparsomt med nyt skolebygge-
ri. I 1975 blev den nye Lyksborg Skole 
taget i brug, tegnet af de markante 
danske arkitekter Viggo Møller-Jen-
sen, Tyge Arnfeldt og P. Kjær Larsen 
i en Friis & Moltke inspireret ”bru-
talisme”, der nærmest giver skolen 
karakter af en fæstning vendt mod 
det omgivende samfund. I 1993 blev 
den nye skole i Jernved (Dänischha-
gen) indviet. Bygningen er tegnet af 
firmaet Wortmann Padborg A-S i en 
karakteristisk postmodernistisk stil 
med brug af forskellige stilelementer 
som asymmetriske former, vandrette 
bånd i gule sten, hjørnevinduer, risa-
lit og et rundt bygningsfremspring 
ved indgangspartiet til den tilknap-
pede bygning.

Det nyeste og ubetingede mest 
markante bygningsværk er dog A.P. 
Møller Skolen i Slesvig, tegnet af C.F. 
Møllers tegnestue og indviet i 2008. 
Rundt omkring den store aula med 
Olafur Eliassons lysskulptur ”Tellu-
rium” forestillende planetsystemet er 
de forskellige rum placeret i tre eta-
ger uden det traditionelle hierarki, 
som har præget meget skolebyggeri. 
Således er der direkte adgang fra 

aulaen til idrætshallen. Skolen er op-
ført i gule teglsten og ikke mindst det 
store skrånende kobbertag og vin-
duessektionerne bryder den contai-
nertænkning, som desværre præger 
store dele af arkitekturen i disse år. 
Med A.P. Møller Skolen har det dan-
ske skolevæsen i Sydslesvig ikke ale-
ne fået et nyt fyrtårn siden Duborg-
Skolen, men også et vartegn for, hvad 
dansk arkitektur formår, når der ikke 
skal tænkes i meget snævre økonomi-
ske rammer. 

Afslutning
De danske skoler i Sydslesvig er en 
væsentlig del af det tyvende århund-
redes danske kulturmiljø i Sydsles-
vig. Med centraliseringen af skolevæ-
senet siden midten af 1960’erne er en 
del af bygningerne bortsolgt, så der i 
dag er 47 skoler fordelt over hele Syd-
slesvig. Kun de magtesløse i samfun-
det har intet sted at gå hen, skriver 
den canadiske antropolog Margaret 
Rodman. Ved at pege på bygninger-
ne som en del af vores kulturarv vi-
ser vi, at vi har været her og stadig 
er til stede. Det er derfor mere end 
nogensinde vigtigt, at vi sikrer de 
bevaringsværdige spor af det danske 
mindretals fortid for fremtiden. 
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Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland

Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd for Sønderjylland er etableret under Museum 
Sønderjylland som en videreførelse af det kulturmiljøråd, der blev oprettet af Energi- og 
Miljøministeriet i 1998. Kulturmiljørådets opgaver er at rådgive offentlige myndigheder, 
foreninger, institutioner og andre i Sønderjylland vedrørende fortidsminder, fredede og 
bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistorie og kulturhistoriske sam-
menhænge.

Kulturmiljøet i det åbne land og i byerne er en menneskeskabt billedbog, hvor vores 
historie er aflejret. Kan man læse bogen, er den tilgængelig, hvad enten vi færdes i bil 
på Als eller bruger ferien på Lakolk. Formålet med Kulturmiljørådets arbejde er derfor 
at åbne bogen om de mange kendte og de mere upåagtede bevaringsværdige kulturmil-
jøer i landsdelen, så den også kan læses af de kommende generationer. Med udgivelsen 
af dette hefte ønsker Kulturmiljørådet for Sønderjylland at fortælle historien bag et af 
Sønderjyllands mange bevaringsværdige kulturmiljøer.

Henvendelse til Kulturmiljørådet vedrørende kulturmiljøer i Sønderjylland kan ske til 
dets formand, museumsinspektør cand.mag. Kim Furdal, Museum Sønderjylland, ISL-
Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf.: 74 62 58 60. Email: kifu@museum-
sonderjylland.dk
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Forsidebillede: 
Duborg-Skolen i Flensborg, tegnet af arkitekt Andreas Dall, blev fra indvielsen i 
1924 symbol på det danske mindretals tilstedeværelse i Sydslesvig. Højt over byen 
rejser bygningen sig med sin karakteristiske midtrisalit med trappegavlens blæn-
dinger, et særligt karakteristisk flensborgsk træk. I 1979 fik skolen en tilbygning 
tegnet af arkitektfirmaet Kjær & Richter i Århus efter en arkitektkonkurrence. Foto: 
Kim Furdal.


