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Asyl, børnehave, arkiv – hvad bliver 
det næste? 
Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl og Sønderborg flytter 
Adressen Asylvej 1 i Sønderborg har en særlig plads i manges erin-
dring. I de sidste femten år har det været der, man henvendte sig 
med ærinde i Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl og Sønderborg. Før 
den tid var huset i 133 år asyl og børnehave. 

Men i 2003 besluttede Sønderborg Byråd at nedlægge Kirke-
torvets Børnehave. Bygningen stod på det tidspunkt med et svam-
peangreb, som ville koste 1,6 mio. kroner at udbedre, men uden 
garanti for at svampene ikke ville komme igen. Kulturudvalget 
besluttede imidlertid at ofre beløbet på at få renoveret børne-
haven, men den blev kort efter nedlagt sammen med Børnehaven 
Jørgensgård og senere flyttet til en nybygget institution. 

Snart står huset igen tomt, for arkivet flytter på kasernen, der 
bliver samlingssted for en række historiske arkiver. 

Den fredede bygnings ejer er Sønderborg Kommune, og det bliver 
Byrådet, som beslutter, hvad der skal ske med den. Det er udeluk-
ket, at huset igen kan anvendes til institution, men det ville kunne 
bruges i en eller anden form for kommunal funktion, for eksempel i 
en akut opstået situation. 

I forvaltningen er der en forventning om, at bygningen bliver 
solgt, og at det vil ske senest i 2022. 

 

Lokalhistorisk Arkiv, 
Asylvej 2005-2021 
(foto fra før 2017) 
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En broget historie 
Da Kirketorvets Børnehave i 1996 kunne fejre 125-års jubilæum, 
var den en af de ældste børnehaver i Danmark, der stadig fungerede 
i den oprindelige bygning. Asylet blev i 1871 oprettet af brygger 
Peter Petersen og hustru Cecilie Catharina Petersen på baggrund af 
forholdene i Sønderborg efter krigen i 1864. Fattigdom var udbredt, 
og mange mennesker levede under kummerlige forhold, som Birthe 
Petri beskriver det i 125-års jubilæumsskriftet. 

Brygger Petersen drev i årtierne efter 1864 Sønderborgs største 
industrivirksomhed, og han støttede ikke blot de sociale hjælpe-
kasser, men oprettede også en aldersrente- og enkekasse. En gang 
ugentlig uddelte han brød til skolebørn, så de ikke skulle bruge 
skoletiden til at tigge i. 

Umiddelbart efter oprettelsen overdrog bryggeren asylet med 
alt inventar og udstyr til Sønderborg Kommune på betingelse af, at 
huset kun måtte benyttes som børneasyl. 

Da Sønderborg Kommune 132 år senere meldte ud, at man ville 
lukke Kirketorvets Børnehave, gjorde brygger Petersens oldebørn 
krav på Asylet. De ville have ejendom og grund leveret tilbage. 
Der blev henvist til gamle dokumenter, og de blev fundet på det 
daværende Landsarkiv i Aabenraa. Men byrådet stod fast på sin 
beslutning. Der skulle bygges en ny institution. Hvad bygningen på 
Kirketorvet skulle bruges til, stod hen, fremgår det af papirer fra 
september 2003. 

Uvisheden kom dog ikke til at vare længe. De næste lejere blev 
Dybbøl-Sønderborg lokalhistoriske Arkiv. 

 
Kasernen bliver stedet 
– Hvordan har du det med at flytte fra en placering midt i Sønder
borgs hjerte? Spørgsmålet stilles til formanden for foreningen 
Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg, Knud Erik 
Sørensen, under et besøg i arkivet. 

– Det er jeg helt tryg ved, for nu bliver kasernen med kommunens 
initiativ stedet, hvor folk vil komme, svarer han. 

– Er der slet ikke noget herfra, du vil savne? 
Svaret lyder: – Egentlig ikke. Det har været fint at være her, for 

det er jo et hus med en sjæl og en historie, men vi er nok ved at gå 
fra, at folk kommer forbi til, at de har været inde på for eksempel 
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Arkiv.dk og orienteret sig, inden de opsøger arkivet. På kasernen 
tror jeg, vi vil opleve en positiv effekt af de andre arkivers tilstede-
værelse, og vi kan sikkert lære noget af hinanden. Det vil jeg godt 
være med til. 

Endelig påpeger Knud Erik Sørensen, at det er fra kasernen og 
udefter, at byen udvikler sig, og det vil vi nyde godt af i arkiverne, 
siger han. 

Alle femten medarbejdere på arkivet flytter med på kasernen, og 
det gør alle de materialer og arkivalia, som er kommet til i årenes 
løb også. 

– Vi skiller os ikke af med noget, siger Knud Erik Sørensen, men 
det kan godt være, at vi ikke får det hele frem. 

 
Flot hus, for lidt plads 
Kirkegade 8 beskrives som Sønderborgs næstældste hus. Det er i sin 
tid bygget af skrædder Søren Jensen, og i de første 100 år var bebo-
erne skræddere som han. I 1884 overtog Anthonius Kümpel huset, 
og flere generationer af denne familie boede i huset, indtil kommu-
nen købte det med planer om at bruge det som bymuseum. 

I stedet blev det 1. maj 1987 lokalhistorisk arkiv, der forlod 
kælderen under den røde Reimersskole og flyttede ind i det da 
nyreno verede hus på Kirkegade. Det blev til 18 år, inden flytningen 
til Asylvej gav arkivet større og lysere lokaler. 

– Det var et flot hus, men der var for lidt plads, og det kunne slet 
ikke fungere med overgangen til IT, forklarer Knud Erik Sørensen. 

I juli 2005 kunne daværende arkivleder H.C. Carstensen i 
ArkivNyt beskrive forholdene på Kirkegade således: 

Lokalhistorisk Arkiv, 
Kirkegade 1987-2005
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– Efter mange år i det ellers dejlige hus på Kirkegade er vi nu flyt-
tet på Asylvej. Huset blev, efterhånden som vi modtog flere og flere 
arkivalier, for småt. Efter mange år fik vi tilbudt et større hus, og vi 
siger tak til kommunen, som velvilligt stiller det nye hus til rådighed. 

Medlemmer og andre blev inviteret til at tage de nye forhold i øje-
syn, og arkivlederen glædede sig over, at der i læsesalen er plads til 
op til 25 personer, som vil kunne overvære et diasforedrag. På den 
måde behøver skoler på besøg ikke som tidligere dele en klasse. 

I ArkivNyt fra februar 2006 konstaterede H.C. Carstensen, at der 
siden flytningen til Asylvej var sket en stor fremgang i besøgstallet, 
ligesom større grupper på op til 30 personer havde været til dias-
foredrag. 

– Måske skyldes det, at vi har fået ualmindelig gode parkerings-
forhold. Vi har i hvert fald fået væsentligt flere indleveringer siden 
maj sidste år, noterede arkivlederen. 

 
Der er ikke sat dato på 
Modsat Ulkebøl lokalhistoriske Arkiv, der blev sagt op med kort 
varsel, fordi det tidligere butikscenter var solgt, er der ikke sat dato 
for DybbølSønderborg Arkivets flytning. Men forventningen er, at 
flytningen sker i løbet af januar 2021. 

– Vi får måske ikke mere plads, end vi har her, men vi får mere 
luft, fordi vi flytter til større lokaler med højt til loftet, så jeg tror, det 
vil føles som mere plads, siger Knud Erik Sørensen. 

Sammen med Ulkebøl-arkivet og Arbejderarkivet skal man deles 
om et stort arbejdslokale og en modtagelse, der også skal fungere 
som læsesal. 

Derudover får Dybbøl-Sønderborg-arkivet et arkivrum, mens 
Ulkebøl og Arbejderarkivet deler et, og endelig bliver der fælles køk-
ken og kaffestue. 

– Vi har fungeret sammen i mange år, men vi arbejder ikke på 
samme måde, og holdningen er, at vi vil blive ved med at arbejde for-
skelligt, selv om vi er under samme tag, fastslår Knud Erik Sørensen. 

For eksempel er det hensigten, at alle tre arkiver opretholder 
deres hidtidige åbningstider. 

Jette Westphal, Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl
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Helga Jørgensen, der er medarbejder på Dybbøl-
Sønderborg arkivet, har et ganske særligt minde 
om Asylvej 1. I 1946 kom hun i børnehave der, 
men det varede kun to dage: 

– Vi fik at vide, at hvis vi ikke opførte os 
ordentligt, kom vi i det sorte rum, og så var jeg 
færdig med at gå i den børnehave, fortæller hun 
og fastslår: 

– Personalet var ikke alt for pædagogisk 
dengang. 

Det sorte rum findes stadig under trappen til første sal, men der er 
lukket effektivt for det. Helga Jørgensen kunne ikke få lågen op, da hun 
ville vise rummet frem. 

Per Thomsen, arkivleder i Dybbøl-Sønderborg 
arkivet i de sidste to år, er ikke ked af at bytte 
Asylvej 1 ud med lokaler på kasernen. 

– Vi arbejder under meget trange forhold 
her, mens vi på kasernen kommer i et stort hus 
sammen med mange foreninger. Jeg tro, det vil 
trække mange flere mennesker til end place-
ringen her nogensinde har gjort. Rigtig mange 
parkerer deres bil på Kirketorvet uden at tænke på, hvad der foregår i 
det lille gule hus overfor. 

For gråsteneren Per Thomsen er det en særlig oplevelse nu at få sin 
gang på kasernen. 

– Jeg skulle have aftjent min værnepligt som mekaniker i værksteds-
bygningerne, men da det kom til stykket, lå jeg med en mindre lam-
melse i højre ben på Rigshosptalet. Det endte med, at jeg blev fritaget 
for militærtjeneste.
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Max Valentiner og Genforeningen 1920
På arkivet på Asylvej har vi en (flot) kopi af Christian August Max 
Ahlmann Valentiners æresborgerbrev hængende. Brevet er udstedt 
af byrådet i Sønderborg 5. januar 1917 under første verdenskrig og 
i forlængelse af Valentiners indsats i den tyske marine som u-båds-
kaptajn. 

Det specielle ved Max Valentiners æresborgerskab er, at han 
efter Genforeningen 1920 frasagde sig titlen, da hans berettigelse til 
denne kom til diskussion i det nyvalgte byråd august 1920.

Valentiners frasigelse af titlen er tidligere i flere sammenhænge 
blevet tolket som et resultat af modsætningen mellem tysk og dansk.

I det følgende vil jeg prøve at undersøge, hvad der kan ligge i det.

Tidlig karriere
Max Valentiner (18831949) voksede op i Sønderborg, og i 1902 
efter afsluttet skolegang søgte han ind til den tyske marine. Her gen-
nemgik han en kadetuddannelse og gjorde senere tjeneste i søred-
ningstjenesten og i ubådsflåden.

Før første verdenskrig gjorde han sig personligt bemærket i 
forskellige redningsaktioner, og for dette modtog han flere udmær-
kelser, i 1902 Preussische Rettungsmedaille am Bande og i 1911 
Preussischer Kronenorden IV. 
Klasse.

Under første verdenskrig 
gjorde Max Valentiner tjeneste 
som u-bådskaptajn med stor suc-
ces og flere ordner til følge (i 1914 
Eisernes Kreuz II. und I. Klasse og 
i 1916 Ritterkreuz des Königlichen 
Hausordens von Hohenzollern mit 
Schwerten).

Den 26. december 1916 fulgte 
så tildelingen af den højeste tyske 
orden, Pour la Mérite, efter en dris-
tig aktion, hvor tre fjendtlige skibe 

Kaptajnløjtnant Max Valentiner
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blev sænket i havnen i Funchal på Madeira af Valentiners u-båd, 
U-38. Dette blev åbenbart den umiddelbare anledning for byrådet 
i Sønderborg til at udnævne Max Valentiner til æresborger i byen 
5. januar 1917.

Karrierens foreløbige højdepunkt – i Sønderborg
Max Valentiner selv var glad for og stolt over æresborgerskabet. I 
sin bog fra 1934 “U 38 - Wikingerfahrten eines deutschen U-Bootes”, 
som handler om hans oplevelser som U-bådskaptajn under første 
verdenskrig, skriver han side 175 om situationen omkring nytår 
1916/17, at han fra kejseren fik et telegram om, at han ville blive 
tildelt den højeste tyske udmærkelse, Pour le Mérite, som den første 
i marinen.

I samme situation nævner han, at han desuden blev udnævnt som 
æresborger i sin hjemby, Sønderborg. Denne udnævnelse glædede 
han sig lige så meget over, da det var “en udmærkelse han ikke 
engang havde turdet drømme om”.

Max Valentiner blev kaldt hjem til Berlin for at modtage ordenen 
af kejseren personligt. Da kejseren på dette tidspunkt var bortrejst, 
modtog Valentiner i stedet ordenen af den øverste chef i marine-
ministeriet. Valentiner var dog godt tilfreds og promenerede stolt 
ordenen i Berlin og dagen efter i Koblenz, hvor han friede til sin 
tilkommende, Margarita Momm.

I bogen er der ikke mange ord om privatliv og familie, så oven-
stående må være en beskrivelse af nogle begivenheder af meget 
stor betydning for ham. Der er ikke i bogen nogen omtale af, at han 
skulle have været i Sønderborg for at modtage udnævnelse og æres-
borgerbrev.

Æresborgerbrevet skulle først laves, og denne opgave fik kunst-
neren Paul Wothe fra Berlin. Han lavede nedenstående symbol-
ladede og flotte æresborgerbrev, som jeg nu kort skal beskrive. 

Æresborgerbrevet er udført i akvarel og opdelt i to felter. 
Det nederste felt bruges til officielt at meddele, at ubådskaptajn 

Max Valentiner, ridder af ordenen Pour le Mérite, af byrådet 5. 
januar 1917 tildeles æresborgerret i Sønderborg. Byvåbnet under-
streger den officielle handling.

Feltet er lodret indrammet af to søjler pyntet med egeløv og 
vandret af to bjælker med stiliserede blomster.
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Mellem de to felter er 
Sønderborgs byvåben indsat.

Det øverste felt rummer i 
midten et billede af rådhuset, 
og rådhuset er indrammet af 
en scene, der kunne være taget 
fra fejringen af en sejrherre i de 
olympiske lege. To unge kvin-
der i græskinspirerede, lette 
kjoler pynter en væg eller mur, 
der bæres af græskinspirerede 
søjler pyntet med laurbær. Og i 
midten af scenen er markeret, 
at det er et æresborgerbrev 
eller en sejrspræmie, tildelt 

af byen Sønderborg, markeret ved et billede af rådhuset. Brugen af 
de olympiske symboler er nok ikke tilfældig, da traditionen fra de 
græske olympiske lege i oldtiden netop var blevet genoptaget ved de 
første moderne olympiske lege i 1896 i Athen og fortsat med fire års 
mellemrum frem til legene i Stockholm i 1912.

Foran rådhuset står figuren af Landstormmanden og en kanon.
Landstormmanden blev stillet op foran rådhuset 21. oktober 

1915. Idemanden bag figuren var landråd Kurt Schønberg, som var 
stærkt tysksindet. Ideen var at samle penge ind til den tyske krigs-
førelse i verdenskrigen ved at man fik plads til at slå et søm i figu-
ren og for dette betalte et beløb, men også derigennem at inddrage 
alle i forsvaret af fædrelandet. Da mange skoler blev inddraget i at 
slå søm i, der efterhånden dannede navnene på de forskellige byer 
på Als og Sundeved, var det svært for dansksindede at undslå sig. 
Landstormmanden lagde altså et vist pres på befolkningen i en svær 
tid.

Om kanonen har Erik Housted skrevet en artikel i Våbenhistorisk 
Tidsskrift. Det viser sig, at kanonen er fremstillet efter tysk model 
(Krupp 1861) i Liege 1863 og erobret ved den tyske invasion i 
Belgien 1914. Den var i 1916 en kort tid opstillet i Sønderborg, hvor 
kunstneren Paul Wothe kan have set den. Eller også har han set 

Kopi af æresborgerbrevet 
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den på et billede og på den måde fået den med. Efter nogle få dage i 
Sønderborg blev den flyttet til Haderslev.

Kanonen er en ud af otte kanoner, som blev brugt i området i den 
tyske krigspropaganda. Og som sådan jo heller ikke til glæde for den 
dansksindede del af befolkningen, som i forvejen led store afsavn i 
forbindelse med krigen. En krig, som mange kun ugerne var en del 
af.

Dybbøl-Posten, den dansksprogede og dansksindede avis i 
Sønderborg, bragte søndag 7. januar 1917 følgende notits på side 4/
sidste side under rubrikken By og Egn:

“Æresborgerskab. Kaptajnløjtnant Max Valentiner, der fornylig på 
Grund af sine store Fortjenester til Søs blev benaadet med Ordenen 
Pour le Mérite, er af Bykollegierne blevet udnævnt til Æresborger af 
Sønderborg By.”

På samme måde bragte Sonderburger Zeitung, den tyskspro-
gede og tysksindede avis, lørdag 6. januar en notits på side 2 under 
rubrikken Orts- und Kreisnachrichten:

“Kapitänleutnant Valentiner Ehrenbürger von Sonderburg.
Die städtlichen Kollegien haben gestern einstimmig beschlossen 

dem Kapitänleutnant Max Valentiner, Ritter des Pour le Mérite, das 
Ehrenbürgerrecht der Stadt Sonderburg zu verleihen.”

Tilsyneladende har begge aviser brugt et referat fra byråds-
mødet til deres enslydende notitser. Den eneste forskel synes at 
være Sonderburger Zeitungs understregning af at beslutningen var 
enstemmig. Og måske har censuren under krigen også spillet ind i 
måden at bringe oplysningen på.

Vi ved ikke, hvornår Max Valentiner modtog æresborgerbrevet. 
Han skriver ikke selv noget om ophold i Sønderborg før faderens 
død 3. oktober 1918. Faderen var provst i Sønderborg, Friedrich 
Valentiner.

På en slægtstavle for Max Valentiner, som vi opbevarer på arkivet 
på Asylvej, har en tidligere medarbejder lavet en notits om, at æres-
borgerbrevet i en periode i 1917 blev udstillet hos guldsmed Ulrich 
Johannsen, som havde forretning i Perlegade 24.

Æresborgerbrevet blev monteret i en kraftig mørkebrun læder-
mappe med jugendpræget sølvdekoration i nedpresset felt på 
forsiden. Midt i dekorationen er der en rund skive graveret med 
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“Sonderborg”. I de fire hjørner 
er der sølvbukler med indpuns-
lede mønstre.

Så måske har Ulrich 
Johannsen lavet dette arbejde 
og så kunnet udstille det fær-
dige æresborgerbrev.

Vejen til heltestatus 
Max Valentiners heltestatus 
var grundlagt på dristige og 
opsigtsvækkende aktioner som 
angrebet i Funchal, der blev 
omtalt i aviserne. I Sønderborg 

blev det udførligt omtalt i Sonderburger Zeitung 4. januar 1917 i en 
artikel, som byggede på en artikel i den engelske avis The Times. 

Men antallet af sænkede skibe og mængden af sænket skibston-
nage bidrog også til ryet. Det viser også f.eks. en af titlerne på hans 
egne bøger med titlen “300.000 Tonnen versenkt”.

Under bestræbelserne på at ramme så mange skibe som muligt 
kunne der ske fejl eller ligefrem overgreb. Dette skete for Valentiner 
i den lange periode fra 15. december 1914 til 15. september 1917, 
hvor han med sit skib, U 38, var udstationeret i den østrigske pro-
vins Montenegro og opererede i Middelhavet.

Sydøst for Kreta angreb og sænkede Valentiner med sit mandskab 
uden varsel det engelske passagerskib “SS Persia”, der var på vej fra 
England til Indien. Ombord på skibet var en kæmpeformue i guld og 
ædelstene, som maharaja Jagatjij Singh bragte med sig. Maharajaen 
var dog gået i land i Marseilles, da han var blevet advaret om truslen 
fra u-bådsangreb ved Kreta. Men ombord var stadig en række dyre 
Rolls Royce-biler bestemt for Indien og ca. 500 passagerer. 334 af 
disse omkom, da skibet gik ned. 

Efter dette blev Max Valentiner sat på de allieredes liste over 
krigsforbrydere. I perioden forud for første verdenskrig, hvor der 
var en længere periode med fred, havde man startet et arbejde 

Guldsmed Ulrich Johannsens 
 forretning, Perlegade 24 (1907)
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med at skabe regler for krigsførelse, de såkaldte Geneve- og 
Haagkonventioner. Ud fra disse regler kunne man så forsøge at 
retsforfølge krigsdeltagere, der havde forbrudt sig mod disse regler 
ved f.eks. at sænke passagerskibe uden varsel og uden at give passa-
gererne mulighed for at forlade skibet. Men man skulle selvfølgelig 
have magt til at retsforfølge de anklagede, og dette ville sikkert først 
være ved krigens afslutning.

Ribe Stiftstidende bragte således 11. september 1918, da krigs-
afslutningen syntes i sigte, en artikel om briternes holdning til 
u-bådskrigen. Artiklen byggede formentlig på engelske aviser.

Det britiske admiralitet havde offentliggjort
a) en liste over dræbte/tilfangetagne tyske ubådschefer, og
b)  en liste over tyske ubådschefer, der har vist en særlig barba-

risk optræden, heriblandt “Max Valentiner, søn af den fanatiske 
hjemmetyske provst Valentiner i Sønderborg”.

Omslaget
Ved folkeafstemningen 10. februar 1920 var der et tysk flertal, idet 
2601 personer stemte for Tyskland og 2021 stemte for et tilhørs-
forhold til Danmark. 

Da afstemningsreglerne var således formuleret, at personer født 
og/eller bosiddende i byen før 1900 havde stemmeret, kom mange 
rejsende til, både danske og tyske. Det drejer sig om 349 danske og 
919 tyske. De danske var især udviste eller flygtede. De tyske var 
især embedsmænd og arbejdsmæssigt tilflyttede på grund af byens 
udvikling. 

Hvis man trækker disse stemmer fra, viser der sig et noget 
andet billede, nemlig 1672 danske stemmer og 1682 tyske, altså en 
næsten ligelig fordeling, som denne opstilling viser:

Afgivne stemmer 10. februar 1920 i Sønderborg:
danske tyske danske i %
2021 2601 44

Heraf tilrejsende:
danske tyske
349  919 tilrejsende i alt 28%
1672 1682 tilrejsende trukket ud
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Før afstemningen, i midten af januar 1920 var området overgået 
til at blive administreret af repræsentanter for Versaillesfreden sam-
let i Den Internationale Kommission (Commission Internationale de 
Surveillance du Plebiscite Slesvig, forkortet CIS).

Det betød, at det tyske militær på Sønderborg Slot og kasernen 
straks skulle forlade området sammen med de øverste embeds-
mænd, som alle var tyske. Det betød også, at byens befolkning lang-
somt mistede sit tyske præg og flertal, samtidig med at der i løbet af 
foråret 1920 kom danske embedsmænd og soldater til byen.

Dette slog igennem ved det første valg til byrådet i den nu danske 
by 26. juli 1920, hvor der blev et dansk flertal på 13 mod 11 tysk-
sindede medlemmer. I det nye danske byråd kom der i august 1920 
forslag om at slette Valentiner som æresborger “da man ikke kan 
anerkende en mand, der har sænket så mange neutrale skibe, herun-
der også danske, som æresborger”.

Da det kom Valentiner, der opholdt sig i Kiel, for øre, skyndte han 
sig at sende en besked til byrådet i Sønderborg om, at han frivilligt 
frasagde sig æresborgerskabet – før det kom til afstemning. I fra-
sigelsen er han inde på, at han selv og hans fader var meget stolte 
af hæderen, som danske chauvinister nu vil fratage ham. Brevet er 

dateret 31. august 1920, men 
allerede 28. august 1920 var 
Sonderburger Zeitung ude med 
et forsvar for ham. Idet avisen 
i lederen refererede begrun-
delsen fra byrådsdebatten 
var opfattelsen, at det var en 
bevidst, unødig krænkelse af 
den tyske befolkningsdel. 

Lederen omtaler her et lig-
nende eksempel fra Aabenraa, 
hvor skibsreder Michael Jebsens 
navn var blevet slettet fra et 
gadeskilt. 

Brev med Valentiners frasigelse af 
æresborgerskabet af 31. august 1920
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I lederen klages der også over, at Sønderborgs tyske embeds-
mænd, der kun har gjort deres pligt i den tyske tid, nu generes 
i deres arbejde og anseelse. Desuden peger lederen på, at Max 
Valentiner blev udnævnt som æresborger efter en stribe udmærkel-
ser for redningsaktioner og tapperhed for Tyskland.

Vi har altså at gøre med en stor tysk helt, som lige pludseligt bli-
ver gjort til skurk af hævngerrige danske i Sønderborg. Som under-
stregning af dette trykte avisen 2. september 1920 Valentiners brev 
til byrådet, hvor han frasiger sig æresborgerskabet.

Senere karriere
I maj 1918 sluttede Max Valentiners sidste, lange togt på havet, og 
han tog ophold i Kiel. Kort efter fik han besked om, at han var blevet 
far til en søn. Derefter fulgte nogle ugers orlov sammen med mor og 
søn.

Mens han ventede på, at en ny u-båd skulle blive klar til ham, 
arbejdede han som lærer på u-bådsskolen i Kiel, et arbejde som 
varede krigen ud.

I forbindelse med faderens død 3. oktober 1918 besøgte Max 
Valentiner så Sønderborg. Og det skulle vise sig at blive sidste besøg 
i lang tid.

I første halvdel af november fulgte matrosopstanden i Kiel og 
Tysklands sammenbrud med kejserens abdikation og våbenhvilen 
11. november 1918. På dette tidspunkt var Valentiner kommet på 
englændernes liste over krigsforbrydere, og han blev rådet og hjul-
pet til at gå under jorden i Østpreussen en tid, hvor han under et nyt 
navn arbejdede på et stort gods.

Efter nogen tid vendte han tilbage til Kiel og Berlin, hvor han i 
sommeren 1919 begyndte at handle med motorer fra en adresse i 
Kiel. Han bosatte sig i Kiel med sin kone, Margarita, født Momm, og 
de nu to sønner, Klaus (født 13. juni 1918) og Max Otto (født 1919). 
Omkring dette tidspunkt blev han afskediget fra flåden.

Han ernærede sig nu som handelsmand, skibsreder, var ansat i 
flåden en kort overgang som korvettekaptajn uden for tjeneste og en 
periode ansat ved virksomheder, der producerede kraner og dyk-
kerudstyr.

Valentiner blev tilsyneladende i Tyskland i hele mellemkrigs-
tiden, og hans evner for u-bådskrigsførelse var ikke glemt. Da Hitler 
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begyndte Tysklands oprustning, blev Max Valentiner indkaldt til tje-
neste ved marinen i Kiel, hvor han hurtigt steg i graderne og gjorde 
tjeneste i marineledelsen og på denne måde gjorde anden verdens-
krig med indtil afskedigelsen 31. marts 1945.

Stadig tysk helt
Max Valentiner gjorde også selv noget for at holde sit ry levende, 
idet han udgav tre bøger om sine år som u-bådskaptajn under første 
verdenskrig. Bøgerne angives at være blevet til ud fra dagbogs-
notater.

Det drejer sig om den ovenfor omtalte bog, “U38 – Wikinger-
fahrten eines deutsches UBootes” (1934). Som forfatter står Max 
Valentiner, Korvettenkapitän a. D. (korvettekaptajn uden for tjene-
ste), og tidligere havde han fået udgivet bøgerne “300.000 Tonnen 
versenkt! Meine UBootsFahrten” (1917) og “Der Schrecken der 
Meere – Meine UBootAbenteuer” (1931). 

Titlerne alene fremhæver, hvad han gerne ville huskes for, men 
i bøgerne gør han meget ud af at give eksempler på, hvorledes han 
også tog hensyn til ofrene og bevarede et godt forhold til de over-
levende fjender.

Men han er dog godt klar over, at de engelske modstandere kan 
have en anden opfattelse af hans indsats. Han beskriver en situa-
tion, hvor han fik en australsk kaptajn på et fragtskib, som sejlede 
med kontrabande og som Valentiners u-båd lige havde sænket, til at 
bringe et brev til en engelsk kvindelig bekendt. Men i forlængelse af 
denne beskrivelse kommer han ind på, at han har set et par engel-
ske aviser, hvor han i den ene var med i en slags fotomontage med 
en engelsk rovmorder, hvor redaktionen opfordrede læserne til at 
bedømme, om der var forskel på de to fysiognomier. 

Han slog oplevelsen hen, idet han dog ærgrede sig, da han på det 
tidspunkt så sig om efter en brud, trods karakteristikken af hans 
udseende.

Valentiner forholder sig i bogen “Wikingerfahrten” indirekte til 
de senere anklager om krigsforbrydelser i forbindelse med sænk-
ningen af det engelske passagerskib “Persia”, hvor 350 mennesker 
omkom. I bogen omtaler han en episode ved Sicilien, hvor han i sin 
båd, U-38, sænkede to italienske passagerskibe, hvorved et ukendt 
antal passagerers liv gik tabt. Disse tab forklares med fejl og fejhed 
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hos disse to skibes besætninger, som ikke viste tegn på overgivelse 
eller hensigter om at få passagererne i redningsbådene.

Han anfører, at disse sænkninger førte til en reaktion fra USA og 
efter krigen anklager for krigsforbrydelser. Men efter en nærmere 
undersøgelse gik han fri for tiltale.

Sideløbende med disse overvejelser beskrives også det gode 
forhold til besætningerne på hans egne skibe. Besætningerne lagde 
stor vægt på hans omhu for sikkerheden og et kammeratligt forhold 
ombord under de lange togter. Dette ry blev også bevaret eller for-
stærket i det tyske mindretal i mellemkrigstiden.

I 1938-1939 byggede man på Broagerland et mødested for 
mindre tallets nazistisk inspirerede ungdomsbevægelser, Deutsche 
Mädchenschaft Nordschleswig og Deutsche Jungenschaft Nord-
schleswig. Dette mødested, Landheim Schelde, opkaldte man efter 
Max Valentiner og knyttede derved forbindelsen mellem den tyske 
krigshelt og lokalområdet, nu i Danmark.

På samme måde udgav en af mindretallets fremtrædende figurer, 
Harboe Kardel, i 1933 en bog “Schleswig-Holsteiner im Weltkrieg”, 
hvor der var en større gennemgang af Max Valentiners liv og indsats 
i første verdenskrig. Harboe Kardel fremhæver især Max Valentiners 
indsats for at bryde Ententens blokade af Tyskland og den kloge og 
forsigtige måde. han ydede sin tapre indsats på. Desuden gør han 
meget ud af Valentiners fine menneskelige indstilling over for sit 
mandskab – og også over for den overvundne fjende.

Valentiner var med fra starten i udviklingen af u-bådene og deres 
måde at arbejde på og deltog også i undervisningen af andre u-båds-
førere. Derved forøgede han også sin egne evner og nåede et stort 
resultat i antal sænkede skibe, faktisk et af de højeste blandt tyske 
u-bådskaptajner. Han nævner et tal på 420.000 bruttotons, fordelt 
på 150 skibe.

Derved erhvervede han sig den højeste tyske orden, Pour le 
Mérite, og æresborgerskabet i sin hjemby, Sønderborg.

Max Valentiner kæmpede, indtil marinesoldaternes revolte i 
november 1918 berøvede Tyskland den sidste kraft, men Harboe 
Kardel forudser, at Valentiners vilje til at yde en indsats for et nyt 
Tyskland vil være ubrudt. Og det fik han jo ret i, da Max Valentiner 
indtrådte i marinen igen allerede året efter, i 1934, og fortsatte i 
tjeneste hele anden verdenskrig med.
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Tilbage i Sønderborg
Den 31. marts 1945 blev Max Valentiner pensioneret fra den tyske 
marine, formentlig på grund af sygdom. Da var han dog allerede 
kommet til Sønderborg med skib fra Flensborg for at tage ophold 
hos sin søster, Theodora, som boede i huset på Skolevej 9/Asylvej 9.

Efter Danmarks befrielse 5. maj 1945 tog det danske politi 
fat på at få overblik over situationen, herunder også flere af de 
mange tyske flygtninge, der var ankommet med tog eller skib til 
Sønderborg siden februar 1945 fra den østlige del af Tyskland, hvor 
den sovjetrussiske hær var trængt hærgende frem.

Til det danske politi oplyste Valentiner 20. juni 1945, at han var 
kommet fra Kiel, hvor hans hus var blevet bombet af de allierede, og 
at han havde en familie. Familien bestod af hans hustru og yngste 
søn (født 1919), som han var blevet skilt fra i krigens kaos, og at han 
ikke vidste, hvor de nu befandt sig. Desuden hørte der til familien en 
ældre søn, Klaus (født 1918), som var meldt savnet på østfronten.

Da han var tysk statsborger, søgte han om forlængelse af opholds-
tilladelsen. En kort forlængelse blev på dette tidspunkt bevilget.

Politiets undersøgelser fortsatte med at klarlægge Valentiners 
familieforhold og hans mulige tilknytning til Danmark – og mere 
specifikt til Sønderborg, tilsyneladende uden at det tidligere æres-
borgerskab, som han jo godt nok havde frasagt sig, blev inddraget.

Undersøgelsen sluttede med, at Valentiner blev nægtet opholds-
tilladelse. Myndighederne foretog sig dog ikke noget for at effek-

tuere afgørelsen, formentlig 
på grund af hans fremskredne 
sygdom. 

I en nekrolog i Der Nord-
schleswiger 25. juni 1949 
fortælles det, at han døde i 
Sønderborg af en nyresygdom, 
som stammede fra forgiftninger 
fra de lange ophold i u-både 
under første verdenskrig. 
 Per sonregistret for Sønderborg 

Valentiners familiegravsted på Marie 
Kirkegård (privat foto)
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bekræfter, at han døde i Sønderborg, men mærkeligt nok er der ikke 
nogen indførsel i kirkebogen for Marie Sogn.

Valentiner døde 19. juni 1949 på Statshospitalet i Sønderborg og 
blev begravet på Marie Kirkegård på familiens gravsted ikke langt 
fra familiens hus, Skolevej 9/Asylvej 9, som der står i den oven for 
omtalte nekrolog. I nekrologen anføres det også, at der var stor del-
tagelse og mange blomster til begravelsen, også fra dansk side.

Hans hustru og yngste søn var under den voldsomme og kaoti-
ske afslutning på verdenskrigen endt i lille by nær Wiesbaden i den 
vestlige del af Tyskland. Herfra blev der etableret kontakt mellem 
ægtefællerne. og Valentiners hustru fik mulighed for at besøge ham 
på sygelejet i Sønderborg.

Mor og søn blev i Wiesbaden efter Max Valentiners død, hvor 
Margarita døde i 1983. Sønnen Max Otto forblev i byen efter mode-
rens død. Da Valentiners søster, Theodora, døde i 1984, overgik 
ejerskabet til huset til slægtninge i Valentiners familie i Caracas, 
Venezuela.

Huset blev nu udlejet indtil 2001 og var under opsyn af Lars 
Lorenzen, Sønderborg. Da huset blev sat til salg i 2001 fandt han 
under oprydning på loftet Max Valentiners æresborgerbrev, som 
efter tilladelse fra ejerne blev givet til daværende borgmester A.P. 
Hansen.

A.P. Hansen fik lavet nogle kopier, hvoraf Lokalhistorisk Arkiv fik 
den ene. Originalen er efter ophold og registrering på museet på 
Sønderborg Slot nu (2020) udlånt til og udstillet på det nye tyske 
museum ved Rønhave Plads. 

Knud Erik Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg

Asylvej 9 ca. 2010  
(privat foto)
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Kildehenvisninger til “Max Valentiner og Genforeningen 1920”
Erik Housted: 
Max Valentiners æresborgerbrev fra 1917, i Våbenhistorisk Tidsskrift 2020, nr. 
5, s. 12-18.
Peter L. Jacobsen: 
Æresborgere i Sønderborg, i Arkiv-Nyt, Lokalhistorisk Arkiv Dybbøl, Ulkebøl og 
Sønderborg, 7. årg. nr. 1, juli 1992, s. 10-19.
Journal fra politiet i Aabenraa – fremmedpolitiet, i Rigsarkivet Aabenraa.
Harboe Kardel: 
Schleswig-Holsteiner im Weltkrieg (Karl Wachholz Verlag 1933), s. 142-148.
Leif Larsen: 
Et liv på og under vandet, i Våbenhistorisk Tidsskrift 2010, nr. 5, s. 29-31.
Max Valentiner: 
U 38 – Wikingerfahrten eines deutschen U-Bootes (Ullstein Verlag 1934).
Dybbøl-Posten 7.1.1917.
Sonderburger Zeitung 6.1.1917, 28.8.1920, 25.6.1949.
Der Nordschleswiger 3.12.1983, 16.12.2019.
JydskeVestkysten jan 2001.

I Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg opbevares under sag A224 en slægtstavle for 
Max Valentiner + de oven for anførte avisartikler i kopi. 

Hvor intet andet er nævnt findes fotos i Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg
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Nyt kontingentopkrævningssystem på vej
Bestyrelsen har besluttet at oprette et nyt kontingentopkrævnings-
system for foreningens medlemmer. Med det nye system kan de 
medlemmer, der ønsker det, tilmelde sine kontingenter til automa-
tisk betaling, når de forfalder. 

Ønsker du ikke det, modtager du i stedet et indbetalingskort med 
posten. Det vil fremover ikke længere være mig som kasserer, der 
fremsender det, men derimod et samarbejde mellem Winkas og 
Nets, som vi samarbejder med.

Da systemets indkøring vil tage lidt tid, vil du her i 2021 ikke som 
i tidligere år modtage indbetalingskort sammen med bladet (hvad 
enten du har valgt det elektronisk eller på papir). Vi forventer, at vi i 
løbet af foråret 2021 er klar med det nye system. 

På førstkommende generalforsamling vil vi orientere om syste-
mets status.

Knud Kylling Petersen, kasserer

Støtte fra LINAK
I forbindelse med flytningen til kasernen har Sønderborg Kommune 
stillet nye stålreoler op i vores to arkivrum, således at vi nu har fået 
gode grundbetingelser for arkivdriften.

Kommunen har desuden stillet nye arbejdsborde med hæve-/
sænkefunktion op i vores nye fælles arbejdsrum.

For at bygge videre på disse gode arbejdsbetingelser har vi søgt 
LINAK om støtte til at indkøbe gode skrivebordslamper med ind-
bygget lup til alle arbejdsborde, i alt 17. LINAK har meget hurtigt 
bevilget 7.182 kr.

Det er vi meget glade for og siger mange tak til LINAK.
Knud Erik Sørensen, formand
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Multihuset Ulkebøl, Torvet 15

Tirsdag 19. januar 2021 kl. 16.30

Foredrag
Fjernede gårde i Ulkebøl Sogn

ved Helmer Sander-Larsen, Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv

Foredraget omhandler fjernede gårde i det gamle Ulkebøl Sogn. Det 
drejer sig om ca. 35 gårde fra Arnkilsøre til Stenholt, som enten er fjer-
net eller har fået nye stuehuse – alle staldbygninger er revet ned.

Helmer viser billeder fra før og nu og fortæller om begivenheder og 
ejere på gårdene.

Foredraget er arrangeret af Biblioteket Sønderborg, og der er gratis 
adgang.



ARKIVNYT · januar 2021 23

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

Lørdag 8. maj 2021

Udflugt
Turen går til den gamle grænse ved Kongeåen, hvor første stop er 
Kongeaamuseet i Vamdrup. Her bliver vi modtaget med formiddags-
kaffe og får derefter en rundvisning i museet, som rummer en model af 
den gamle grænse banegård fra perioden op til 1920. Banegården var 
overgangen mellem Danmark og Tyskland (som Padborg i dag) og der-
for et vigtigt toldsted. Banegården var Danmarks tredjestørste i 1920.

Herefter går turen til Skibelund Krat, 
hvor vi spiser frokost på Hotel Skibelund 
Krat. Der serveres wienerschnitzel og 
efterfølgende kaffe.

Hotellet ligger, som navnet siger, i 
Skibelund Krat, som  sammen med den 
nærliggende Askov Højskole spillede en 
stor rolle i fastholdelsen af forbindelsen 
mellem Nord slesvig og “det gamle land”. 

I Skibelund Krat minder en række 
sten og skulpturer om begivenheder 
og mennesker, som spillede en væsent-
lig rolle i fastholdelsen af danskheden 
i Nordslesvig. Vi får en rundvisning 

i området. Skibelund Krat har fået 
en række fondsmidler til  renovering 

af området op til festlighederne i anledning af genforeningen. 
Renoveringen blev afsluttet 1. maj 2020.

Der er afgang med bus fra Kirketorvet kl. 8.30, hjemkomst kl. 16.30.
Pris: 300 kr. for medlemmer, 400 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inklu-
derer transport, entre, rundvisning og frokost.

Tilmelding til et af arkiverne senest mandag 26. april 2021. 
Hold øje med arkivernes hjemmesider, hvor arkivernes nye telefon-
numre vil blive offentliggjort efter flytningen, se side 2. 
Indtil da kan man tilmelde sig på sonderborgarkiv@gmail.com,  
arkiv@ulkeboelarkiv.dk eller tlf. 2146 6343. 

Programmet er det samme som i 2020, hvor turen måtte aflyses på grund af 
Corona/Covid 19.

Niels Hansen Jacobsens 
monument “Moders målet” 
i Skibelund krat
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Indkaldelse til ordinær  generalforsamling
Tirsdag 9. marts 2021 kl. 19.00

i Menighedshuset, Østergade, Sønderborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af tre stemmetællere
3) Formandens beretning for det forløbne år
4)  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til 

 godkendelse 
5) Forelæggelse af budget for det kommende år
6)  Fastsættelse af kontingent for næstkommende kalenderår 

(2022)
7)  Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes §4:
 a)   Valg af to bestyrelsesmedlemmer – begge pladser er 

vakante
 b)  Valg af suppleant – nuværende Lilly Laursen
 c)  Valg af to revisorer – nuværende Helmer SanderLarsen 

og Svend Erik Tychsen
 d) Valg af revisorsuppleant – nuværende Hans Jørgensen
9) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffebord (tilmelding nødvendig) 
efterfulgt af foredrag:

Morten Andersen: Den økonomiske side af Genforeningen
Foredraget vil handle om fødevareforsyningen og ernærings-
situationen, valutaspørgsmålet og kronemøntens indførelse i perio-
den omkring Genforeningen 1920.

Tilmelding til et af arkiverne senest 2. marts 2021. 
Hold øje med arkivernes hjemmesider, hvor arkivernes nye telefon-
numre vil blive offentliggjort efter flytningen, se side 2. 
Indtil da kan man tilmelde sig på sonderborgarkiv@gmail.com,  
arkiv@ulkeboelarkiv.dk eller tlf. 2146 6343. 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen/Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg


