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Man kender kun ganske få hårfletningsapparater i Danmark. Ovenstående, der er delvis rekon
strueret, tilhører Nordfyns Museum, Bogense.

Hårfletning på maskine
AF TORBEN JUUL
Stud. mag. Torben Juul, Bogense, har ved et
tilfælde fundet en del effekter fra en blandet
frisør- og bijouteriforretning nær Løgum
kloster. Imellem de mange ting var katalo
ger fra tyske firmaer, der arbejdede med at
fremstille hårsmykker, og fundet har givet
os ny viden om denne specielle virksomhed.

»Neejj, prøv en gang at se her. Det er flettet
af hår«. Forundringen er stor. Det er de fær
reste, der kender til smykker flettet af men
neskehår. »Hvordan mon de har båret sig
ad?«, er et af de andre udbrud, man somme
tider kan høre på danske museer, der ejer
hårsmykker. Det er vanskeligt at forestille
1979-2

sig teknik og arbejdsgang ved fremstillingen.
Smykkerne, som ligger i montren, kan
være tynde, lette kæder, sindrige, arabesk
formede armbånd, små elegante ørelokker,
brede massive urkæder, fingerringe og meget
mere. De er alle i lyse eller mørkere brune
farver, røde, grå eller måske helt sorte. Nogle
er der små hårperler på, andre har fine guld
låse og smukt formede dubber. Man fyldes
af stor beundring for den, som har kunnet
mestre denne enestående kunst, at flette
smykker af hår.
Men hvordan mon de har båret sig ad? Det
er et spørgsmål, som stadig ikke er helt be
svaret. Man kan specialisere sig i sten og
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samle sten fra hele verden, man kan studere
urfuglen og dens forunderlige danse. Man
kan gøre det samme med hår og hårfletning,
specialisere sig, studere teknik, oprindelse
osv. Alligevel kan der altid, selv når man
tror sig mest sikker på, at nu ved man vist
nogenlunde, hvad der er værd at vide, duk
ke nye aspekter op, fænomener kan få nye
forklaringer, og teorier, som synes løse, kan
få underbyggende beviser.
En serie spændende oplysninger og et
overvældende kildemateriale inden for em
net hårfletning, så for nylig dagens lys, efter
i en lang årrække at have været overladt til
støv, kulde og fugt på et gammelt loft i nær
heden af Løgumkloster i Sønderjylland. Dette
materiale er i stand til at udfylde en temme
lig stor del huller og underbygge en række
ret utopiske teorier.
Inden denne sjældne samling skal beskri
ves, og resultaterne af bearbejdning og forsk
ning inden for dette felt klarlægges, er det
nødvendigt at redegøre for, hvad hårsmyk
ker egentlig er for noget, hvem der har lavet
dem, hvor, hvornår og hvorfor, man har
dyrket denne lidt besynderlige skik, hår
smykker.
Hår har til alle tider været noget, der har
optaget menneskeheden, og dette har der
været ikke så få grunde til. Det har en funk
tion rent biologisk, det er en vigtig faktor i
forskellige folkeslags skønhedsidealer; det er
det eneste materiale, bortset fra negle, men
nesker og dyr producerer og reproducerer
hele livet igennem, og det er således et for
arbejdningsdygtigt materiale, som er lige for
hånden og samtidig indeholder en mængde
psykiske perspektiver, for eksempel gennem
overtro, okkultisme/magi, affektion.
Disse oplysninger er vigtige at have i bag
hovedet, når man betænker, hvad der egent
lig ligger til grund for hårsmykker. Det er
på en gang et ønske om at bære noget på sig,
som faktisk er en del af en anden, en del af
et andet menneske, man holder af, og samti
dig et ønske om gennem en slags magisk
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kraft at tiltvinge sig et andet menneskes kær
lighed eller få visheden bekræftet. Det har
også en del med modefænomener at gøre. Da
hårsmykker oplever en opblomstringsperio
de, spiller blandt andet possementmageri en
vigtig rolle i såvel interiør-dekorationer som
i påklædning og smykkefremstilling1.
Det er vanskeligt at spå, især om fremti
den, men fortiden kan også volde alskens
kvaler. Vi skal flere hundrede år tilbage for
at finde noget, som antagelig kan være be
gyndelsen til den direkte brug af menneske
hår til flettede smykker, og alligevel er der
ingen sikkerhed for, hvor hårfletning egent
lig startede. For hårfletning er jo anvendt
over hele jorden, og fremstillingen af smyk
ker af hår er kendt langt ud over Europas
grænser. Måske er Frankrig det oprindelige
hjemsted for hårsmykker, måske England,
endnu vides det ikke med sikkerhed. De fle
ste lande har hårsmykker liggende på mu
seer, og der forskes også en smule i emnet
ude omkring. Intet sted kan man dog tale
om hårsmykker uden samtidig at nævne en
dansk forsker, som gennem tyve år har be
skæftiget sig med emnet, nemlig Karen An
dersen, Bangsbo-museet, Frederikshavn. Det
er faktisk Karen Andersen, som tog emnet
hårsmykker, og herunder i særdeleshed
svensk hårfletning, op til videnskabelig
forskning, og hun gjorde det før nogen an
den. Det er ligeledes Karen Andersen, som er
ophavsmand til en mængde af de grupperin
ger og klassificeringer af hårsmykker, man
hidtil har anvendt.
Det har været med hårsmykker som med
opdagelsen af et nyt metal, der på en eller
anden måde havde værdi. Man har villet
bruge det til så mange forskellige ting som
muligt, og der har været talrige muligheder.
Da hårfletningen var på sit højeste, har man
ikke blot brugt hårarbejder til urkæder, fin1. Torben Juul: HAAR. En publikation om hår,
hårfletning, rebslageri, possementmageri, parykmageri og frisører. 1977. Trykt: Fyns
Stiftsmuseum.

gerringe, armbånd, halssmykker, hårfrisurepynt, brocher, medaljoner, slipsenåle, men
man har også brugt hårindlæg i stokke, bog
mærker, billedrammer, blyanter og meget
andet. Man skelner skarpt mellem hvilke
lande, der har produceret hvilke smykker.
Dette har blandt andet været en vigtig hjælp
til datering af smykker. Svensk hårfletning
er et kapitel for sig. Der har i Sverige eksi
steret hårkullor (professionelle hårflettere),
som har vandret over dele af Europa, idet de
flettede til løn, dagen og vejen2. De bar med
sig et adskilleligt hårfletningsapparat med
tilbehør i deres bagage. De svenske smykker
er typiske, idet de er possementformede i
stilen, for eksempel ved anvendelse af hårovertrukne træperler, svulmende åbne møn
stre og lignende. Engelske smykker er ofte
udstyret med emaljelåse og som regel lidt
stiliserede viktorianske i stilen. Tyske hår
smykker er fremstillet med guldbeslag, ofte
med så megen anvendelse af guld, at metal
let langt overskygger selve hårfletningen.
Den danske hårfletning er et besynderligt
sammensurium af de andre landes hårflet
ning. Dette skyldes dels, at hårflettere fra ud
landet vandrede rundt i Danmark, dels til
bøjeligheden til at holde fast ved traditioner
med lokal fletning, som i mange tilfælde igen
er inspireret af »fremmede« smykker. Hår
smykker er almindelige fra ca. 1810-1910.
Omkring århundredeskiftet går de af mode
her i landet.
Resultaterne af forskning i det nyopduk
kede materiale vil som tidligere nævnt kun
ne udfylde en mængde huller. Endnu er un
dersøgelserne ikke afsluttet, og en del mate
riale og oplysninger vil givetvis endnu vise
sig. Det nye materiale omfatter forskellige
fag og effektarter: Et næsten komplet parykmageri med alt til faget hørende, parykblok
ke, tambournåle, kardæksel, bånd, trense
m.m., samtlige til frisørfaget hørende redska
ber inden for sakse, barberknive, børster,
2. Oplyst af Karen Andersen, Frederikshavn.

spejle, dertil dokumenter som borgerbrev,
mesterbrev, regnskaber, lommebøger, inde
holdende notater/arbejds tegninger, flere for
skellige kataloger, plakater, reklamer fra en
række tyske firmaer, som har produceret hår
smykker, brevveksling med disse firmaer,
løsdele til produkter og endelig et flettet arm
bånd fra et af firmaerne.
I denne forbindelse er armbåndet og kata
logerne det vigtigste. De forskellige katalo
ger repræsenterer tre forskellige firmaer i
Tyskland2a. Det er firmaer, som til ca. 1930
blandt andet har beskæftiget sig med pro
duktion af hårsmykker. Katalogerne beskri
ver utallige forskellige hårsmykker, modeller
og priser, og de kan herved give oplysninger
om fremstillingsmetode og steder for hår
smykker, som findes spredt over meget store
dele af Europa. Når man lader blikket glide
over siderne i katalogerne, overraskes man
af den utrolige ensartethed og nøjagtighed,
der præger smykkerne. »Kan dette virkelig
være flettet af menneskehænder«, spørger
man sig selv. Det kunne det måske godt, men
det er det ikke. Det er flettet ved hjælp af en
maskine, et apparat, som gør det samme ar
bejde som menneskehænder, blot mekanisk,
hvilket betyder en langt større fremstillings
mængde på kort tid. Vi kan gisne om, at be
hovet for hårsmykker på det tidspunkt må
have været kolossalt stort, siden det har væ
ret nødvendigt at sætte en så stor produktion
i gang, og fabrikationen endog har vist sig
levedygtig.
Men hvordan har man kunnet fremskaffe
hårsmykker fra disse firmaer, hvilken kunde
kreds har disse engros firmaer haft?
Her skal vi se lidt på den sønderjyske for
retning, hvor katalogerne og resten af mate
rialesamlingen fandtes. Det har været en for
datiden almindelig bijouteri-forretning dre
vet sammen med en frisørforretning. De
2a. De tyske kataloger stammer fra: Otto Gever
og Co. Hamburg, Heinrich Henkel og Co.
Pforzheim, August Orlob, Leinefelde.
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tyske firmaer har altså haft direkte handel
med udlandet. Hvor mange forhandlere, in
denlandske og udenlandske, de tyske firmaer
har haft, vides ikke, men der må have været
mange, ellers havde man næppe trykt de
temmelig kostbare kataloger.
Den kendte Fredericia-hårfletter, fru Bad
stue, har handlet med et af de tyske firmaer.
Fru Badstue drev frisørforretning med hår
fletning, næsten helt op til 2. Verdenskrig.
Man tør formode, at der i mange danske byer
har boet en frisør eller en anden, som har
forhandlet hårsmykker fra Tyskland.
Katalogerne fortæller temmelig meget om
proceduren, når man ville bestille et hår
smykke :
Omtrent år 1915 ønsker en ung dame,
frøken Clara Christensen at få flettet en ur
kæde af sit eget hår, da hun skal forloves.
Det er almindelig skik og brug, at man får
lavet hårsmykker til forlovelsesgaver. Clara
Christensen har bemærket, at frisøren har en
lille vinduesudstilling med hårsmykker og en
plakat med mange modeller. »KÆDER OG
SMYKKER AF HÅR«, står der på et lille
skilt. Nu er hun taget til byen og går ind i
forretningen. Her ser hun på forskellige mo
deller af urkæder og vælger montering. Det
er lige så svært at bestemme, hvilke dubber,
der skal på, som det er at bestemme møn
stret. Der er dusinvis at vælge imellem. Pri
serne varierer fra dubber og låse, der er bil
ligere end selve fletningen til nogle af rent
guld, som koster 20-30 gange fletningens
pris.
Nu får hun forskellige steder i hovedbun
den klippet så mange lange hår af, som fri
søren skønner nødvendigt. Smykket vil kun
ne hentes i løbet af 8-14 dage, får hun at
vide, og nu kan hun så blot vente, til urkæ
den kommer. Hvis hun ikke selv havde haft
hår nok, kunne frisøren have nøjedes med
en enkel farveprøve i en lille pergamentpose.
Det, han har klippet af, pakker han ind sam
men med bestillingsnumrene og afsender
pakken til Tyskland. Efter et par dage mod
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tager det tyske firma pakken fra Danmark.
Så snart den er åbnet, bliver håret lagt ned i
en lille æske eller pose med nummer, således
at det ikke forbyttes med andet hår. Forar
bejdet, som håret nu gennemgår, er rent ma
nuelt, og det er det samme forarbejde som til
parykker. Håret er sandsynligvis vasket, og
nu sorteres og kartes det, således at de læng
ste hår bliver tilbage.
Når flettearbejdet er færdigt, bliver det af
monteret og er nu rede til montering med
dubber. De almindeligste mønstre har været
'sjæl-mønstre', især knipling og pibemønstre.
Enderne på fletningen bliver lukket, således
at arbejdet ikke løber op, og arbejdet bliver
kogt og varmebehandlet. Så har man lagt
snore ind i fletningen, hvis de ikke har været
der i forvejen, og med en special-lak (en art
rød kontorlak) er enderne fæstnet ind i dubberne. Når de sidste låse og lukker er mon
teret, har smykket været færdigt. Man må
formode, at et lille metalnummer er fulgt
med smykket hele vejen. Det er nu blevet
fjernet, og smykket er sendt tilbage til for
handleren i Danmark. Clara Christensen har
nu kunnet hente sin hårkæde. Priserne har
almindeligvis ligget på 10-20 kr. ca. 1915,
kan man se på de originale prissedler i ma
terialesamlingen.
Tilbage er nu at give en sandsynlig rede
gørelse for den fremgangsmåde, fabrikken
har benyttet.
Først må det være nødvendigt at redegøre
for teknikken ved almindelig hårfletning,
selve grundtrækkene og hovedreglerne. Man
skelner mellem to grundarter af fletning. Den
ene, der arbejder sig rundt om et emne (dette
emne kaldes sjæl), den anden en diagonal
fletning, hvor hårstrengene samles ved at
krydse hinanden og således dannes fletnin
gen. Arbejdet udføres på et apparat, hvor den
vigtigste del er en rund skive med hul, gen
nem hvilket arbejdet dannes.
Ved den manuelle fletning griber man med
begge hænder 1-2 hårstrenge ad gangen.
Strengene er i stadigt spænd på grund af bly-

Detalje fra tysk katalog med hårsmykker. Et lille udvalg af de mange forskellige former for dub
ber. 1924. (Foto T. Juul 1978).
spoler, som er fæstnet i den anden ende af
håret. Almindeligvis fletter man med 8-24
strenge, men særligt fine smykker kan bestå
af op til 100 strenge. Grundpriserne i den
manuelle fletning er de samme som i det
mekaniske fletteapparat. Den eneste egent
lige ændring er, at de enkelte strenge i dette
ikke bevæges manuelt, men ved hjælp af
små fangarme, som udgår fra en slags »over
skive«, en parallel til den runde skive, selve
arbejdet laves på. Denne ændring er meget
væsentlig. Det indebærer, at der ikke skal
flyttes en eller to strenge ad gangen, men at
der kan flyttes op til 30-50 på en gang. Re
sultatet med et sådant apparat vil sikre en
meget ensartet fletning på meget kortere tid
end en manuel fletning.
»Den gamle By« i Århus ejer netop et så
dant fletteapparat til pibeslanger.3 Vi må
antage, at de tyske fletteapparater har set

nogenlunde sådan ud. Hestehårsfletteapparatet er identisk med overfletningsapparater fra
possementmageriet. Det må også formodes,
at det er her, de tyske firmaer har hentet
ideen med det mekaniske apparat. Dette un
derbygges blandt andet af, at firmaerne har
handlet med rene possementarbejder og possementarbejder fremstillet af hår, altså et di
rekte bindeled mellem hårfletning og possementmageri.
Hvor mange fletteapparater firmaerne har
rådet over og mange andre spørgsmål, må
forblive ubesvarede. En studierejse med for
målet at opsøge reminiscenser fra de gamle
firmaer må være ønskelig, men hidtil har det
ikke været muligt.
At man hidtil har sagt, tyske hårsmykker
3. Oplyst af Karen Andersen og undersøgt med
venlig hjælp fra »Den Gamle By«, Århus.
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ser sådan ud, engelske sådan, svenske sådan
og danske sådan, kan man altså ikke længere
sige med sikkerhed. Grænserne mellem, hvem
der har lavet hvad, er blevet langt mere ud
flydende end før, og der er samtidig kommet
en helt ny faktor at tage i betragtning, nem
lig maskinhårfletningen. De tyske kataloger
indeholder illustrationer af smykker, som
med fuld sikkerhed tidligere ville være ble
vet kaldt svenske, men som altså er tyske.
Dette skyldes, at maskinfletningsfabrikkerne
direkte har kopieret de forskellige smykke
former, som moden foreskrev. Især er det
temmelig tydeligt i forbindelse med de sven
ske smykker. De omvandrende svenske flet
tere havde mønstre, de især foretrak f.eks.
kneka og ret frem, og de havde forskellige
små variationer og særegenheder ved smyk
kerne, blandt andet anvendelsen af nedhæn
gende håromvundne træperler. Disse svenske
kendetegn går igen hos de fabriksfremstillede
smykker.
For de engelske smykkers vedkommende
gælder det især klæbe teknik, arbejder med at
lægge hår fladt ind i f.eks. medaljoner i for
skellige mønstre og motiver. Den eneste
måde de afviger på, er ved enkelte tyske ord
som »zum Andenken« eller »Mutter« osv.
Også brocher almindeligt flettet minder så
meget om engelske, at forskellen næsten ikke
kan konstateres. Det kræver flere forskellige
arter undersøgelser af detaljer i forbindelse
med fletning, montering, mønster, materiale,
ja, det kan endog ske, at smykket først i ad
skilt form kan røbe vigtige detaljer, f.eks.
måden at slå knuder på den til monteringen
anvendte tråd.
Af de talrige modeller smykker, katalo
gerne viser, er der altså en del med både
svensk og engelsk påvirkning. Størstedelen
af smykkerne er dog typisk tyske. Der er en
del træk, som præger de fleste hårsmykker,
der er fremstillet maskinelt. For det første er
det anvendelsen af metal. Dette er let for
klarligt. De tyske kataloger ligger fra år
hundredeskiftet og frem til ca. 1930. Smyk
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kerne er altså nyere, og der er efter alt at
dømme lavet ret mange af dem. Har Tysk
land haft en flettetradition uden ret store
mængder metal, må man skønne, at even
tuelle rester af denne langt ældre tradition er
forsvundet, og maskinsmykkerne kommer til
at præge den tyske hårfletning.
De fleste af de metallåse, der anvendes,
minder meget om hinanden. Ofte går moti
ver som »Tro, håb, kærlighed« igen, eller det
kan være et troskabssymbol, der forestiller
hænder, sammenlagt i evig troskab. Hjerter,
kors, bladranker og skjold møder vi ligeledes
på metalmonteringen, som er præget af ju
gendstil.
Metallets art er oftest messing eller for
gyldt sølv, kun sjældent finder vi ægte guld;
det lå dengang i priser, som var mange gange
selve fletningsprisen.
Det hårsmykke, som materialesamlingen
indeholdt, er, hvad man må kalde et ret ty
pisk maskinflettet smykke med den afvigel
se, at det hører til den dyrere del (dette er
alene på grund af fletningen), og det er
svensk påvirket. Det består af to gange tre
stykker flettet hår i mønstrene knipling og
pibefletning. Disse mønstre er de mest umid
delbare at flette på et apparat som f.eks. det,
»Den gamle By« i Århus ejer.4 Smykket er
ca. 20 cm langt, hvilket forudsætter hårlæng
der på op mod 50-60 cm ved fletningen. I en
derne er der påmonteret to store håromvund
ne træperler. Her møder vi den første mod
sætning mellem den manuelle og maskinelle
fletning. Selve fletningen, som jo er maski
nelt lavet, rummer så stor akkuratesse og
finhed, som noget hårsmykke kan indeholde,
mens monteringen er så enkel, på det nær
meste primitiv og umådelig sjusket, at man
her klart ser forskellen mellem de to flet
ningsarter og fabrikkens lidt for overfladiske
måde at behandle det flettede arbejde på. På4. Torben Juul: »Et fynsk hårfletningsapparat«.
Fra Fynske Minder« 1977, udgivet af Oden
se Bys Museer.

Pib eslangefletningsapparat i »Den Gamle By« i Århus. Man ser tydeligt de små fangarme, som
griber håret. (Foto T. Juul 1978).
4:7

Samledub fra tysk fabriksfremstillet herreurkæde. Ornamenteringen er ret almindelig: tro, håb
og kærlighed. (Foto T. Juul 1978).

syningen af den håromvundne perle er lavet
klodset og skæv, selve omvindingen af hår,
som har været manuel, er uholdbart og løst
lavet. Man kan stille sig selv det spørgsmål,
hvorfor smykket er opbevaret ubrugt sam
men med de øvrige effekter i materialesam
lingen. Kan det være en vareprøve, et smyk
ke, som skulle repareres eller et smykke købt
til privateje? Måske en reklamation?
I et katalog for firmaet August Orlob i
Leinefelde fra 50-års jubilæumsåret 1912
finder vi på side 35 under afdelingen om hår
arbejder netop dette armbånd. Vi kan be
mærke, at der på det nuværende eksisterende
armbånd mangler de to kvastperler og den
lille elastikløkke til at lukke med. Armbån
det har nummer 30. Det kaldes et 6-delt arm
bånd, og prisen i 1912 har pr. dusin været
21 mark eller knap 2 mark stykket. Dette
har været en engros pris, og prisen har været
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med den billigste form for lukke. Nederst på
katalogsiden står, at armbåndet uden hårlukken er 0,50 mark billigere. En fjerdedel af
armbåndets pris er altså lukken, som, hvis
armbåndet skulle flettes manuelt, kun ville
udgøre %o af arbejdet.
De forskellige smykkearter, som de tyske
firmaer har fremstillet, er tidligere nævnt.
To ting skal dog endnu nævnes. Det ene er
hårblomster, det andet øgede lange hårkæder.
Fremstillingen af hårblomster af menneske
hår er en kunst, som ligger meget nær hår-

Det tyske hårarmbånd fra materialesamlingen.
Det ses tydeligt, at der indgår to forskellige
mønstre. Man kan skimte træet under de hårovertrukne perler.
Underneden er et forstørret udsnit af de tyske
fabriksarmbånd gengivet. Den store ensartethed
i den tætte pibefletning er typisk for mekanisk
fremstillede smykker. (Foto T. Juul 1978).

No. 30. Armband
öfach

per Dtz. 21.— Mk. per St. 2.— Mk.

No. 31. Armband
5fach
per Dtz. 18.— Mk. per St. 1.75 Mk.

No. 54.

Armband
4 fach

per Dtz. 16.— Mk.

No. 53.

Panzerarm
band.

per Dtz. 15.- Mk.

No. 28 und 29 (Seite 34)

Halsketten auch als Armbänder passend.

Armbänder ohne Haarschluß 0.50 Mk. billiger.

per St. 1.59 Mk.

per St. 1.50 Mk.

No. 55
Udsnit fra tysk katalog med hårsmykker. Her
ses forskellige hårblomsttyper. Kataloget er fra
1924.

fletning, og som oftest udøves af de samme
personer, men teknikken er en helt anden
end ved fremstillingen af flettede smykker.
Der bruges ikke apparat, men en særlig
strikkepindsteknik, en måde at forme håret i
blomsterlignende blade på. Hårblomster har
ligesom smykker af hår deres særegenheder
og kendetegn fra land til land. Også disse
kendetegn er de tyske fabriksblomster med
til at udviske og vanskeliggøre bestemmelsen
af. Selv om det er fabriksfremstillede hår
blomster, har de dog fortrinsvis været hånd
arbejde. Priserne på disse blomster ligger
også højere end priserne på hårsmykker.
Blomsterarterne breder sig ud over de almin
delige blomsterbuketter, over mindekranse
med fotografier til særopstillinger med små
gravsteder med sten og kors enten i ramme
eller under glasklokke.
En fletteteknik, som man hidtil har regnet
for noget specielt sønderjysk, er øgning, så
man får lange kæder. Den gængse måde er
at skjule øgningen ved hjælp af overtrukne
træperler eller små stykker metalrør eller led.
En speciel øgningsteknik udmærker sig ved,
at hårstrengene udskiftes efterhånden, som
de slipper op, og man kan på denne måde
Overfor: Side 35 af kataloget fra August Orlob.
Øverst ses armbånd nr. 30. Det er identisk med
armbåndet fra materialesamlingen. (Side 49).

No. 57
opnå uhyre lange kæder uden synlige øgnin
ger. De tyske firmaer har fremstillet sådanne
kæder, og en nærmere undersøgelse af en
del museers øgede kæder har vist, at det i ca.
90% af tilfældene drejer sig om tyske fa
brikskæder.
Da den hidtil ukendte sønderjyske materi
alesamling for kort tid siden så dagens lys,
var det på ingen måde klart, hvad denne
serie mærkelige effekter skulle komme til at
betyde. Undersøgelserne af dem har været et
umådelig spændende stykke arbejde, og de
resultater, der er opnået, vil i høj grad kunne
medvirke til en mere konkret bestemmelse
og datering af en stor mængde allerede kend
te hårsmykker.
Undersøgelser i Tyskland vil uden tvivl
bringe flere spændende oplysninger for da
gen, så vi en dag vil nå frem til en afklaring
af problematikken omkring hårfletning og
hårsmykker.

Henvisning: Karen Andersens artikler om hår
arbejder i »Arv og Eje« samt Sønderjysk Må
nedskrift 1966.
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Den danske skole i Sørup,
som er oprettet i 1946,
havde i 1978 60 elever og
fem lærerkræfter. To af
lærerne havde dansk
statsborgerskab, to tysk,
mens de tre havde en
dansk uddannelse og kun
en lærer en tysk semi
narieuddannelse. Over
lærer H. Lauridsen er
både dansk statsborger
og dansk uddannet.

Mindretalsskolerne i 1978
Udviklingen inden for de to mindretals sko
levæsen foregår i takt med den kendsgerning,
at skolegangen strækker sig over 9-13 år,
og det betinger i sig selv en langsom for
andring.
Der gør sig imidlertid visse klare tenden
ser gældende, hvoraf den mest iøjnefaldende
er den tilbagegang, der nu er at spore i til
gangen til de danske skoler syd for grænsen.
Forklaringen ligger lige for, idet antallet af
nyfødte børn i de senere år er dalet, og det i
et sådant omfang, at man også i de kom
mende år må regne med vigende tal. På den
ne baggrund er det påfaldende, at de syd
ligste skoler har haft en lille fremgang i an
tallet af nybegyndere.
De danske børnehaver har ikke mere ven
telister, som det for nogle år siden ofte var
tilfældet. Der er dog kommet en ny børne
have eller rettere børnehaveafdeling i Hat
sted 5 km nord for Husum, hvor den gamle
skolebygning er blevet indrettet til børne
have for børn både fra Husum og Hatsted. I
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Askfeldt er efter en pause børnehaven kom
met igang igen, og i Vyk på Før er der igen
åbnet en legestue.
I Kiel-Pries er der indrettet en skolefilial
under skolen i Rendsborg, således at de min
dre skolebørn herfra ikke skal transporteres
den lange vej til Rendsborg.
Inden for det tyske skolevæsen i Nordsles
vig er de ændringer, som fulgte med den nye
skolelov, nu gennemført. Gymnasiet i Aaben
raa er blevet et »rent« gymnasium uden real
afdeling. Det har betydet en nedgang i elev
tallet i gymnasiet og en fremgang i elevtallet
for den tyske privatskole i Aabenraa.
Efter sommerferien 1979 vil eleverne fra
den tyske skole i Jejsing blive overført til
Tønder. Muligvis vil flere af de helt små
hjemme ty ske skoler blive nedlagt, men sko
lerne i de tidligere købstæder samt i Tinglev,
Burkal, Højer, Løgumkloster og Gråsten er
veletablerede og råder over et solidt elev
grundlag og vil kunne opretholdes mange år
ud i fremtiden.

DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG 1978
Flensborg by

Christian Paulsen-Skolen..............................
Cornelius Hansen-Skolen..............................
Duborg-Skolen ..............................................
Gustav Johannsen-Skolen..............................
Jens Jessen-Skolen ........................................
Jørgensby-Skolen ..........................................
Oksevejens Skole...........................................

Ialt

.................................................................

Slesvig-Flensborg amt

Samlet elevtal
1976 1977 1978
464
422
459
269
289
280
649
747
823
531
517
520
244
227
200
387
366
376
108
126
118
2652

2744

2726

Arnæs .............................................................
Bøl/Strukstrup ...............................................
Frørup* ...........................................................
Guide .............................................................
Hanved ...........................................................
Harreslev .......................................................
Hatlund/Langballe ........................................
Husby .............................................................
Jaruplund .......................................................
Kappel ...........................................................
Kobbermølle ...................................................
Lyksborg .........................................................
Medelby .........................................................
Møllebro .........................................................
Satrup .............................................................
Skovlund.........................................................
Slesvig: Gottorp-Skolen ................................
Slesvig: Hiort Lorenzen-Skolen...................
St. Vi...............................................................
Sønder Brarup.................................................
Sørup...............................................................
Tarp.................................................................
Treja ...............................................................
Valsbøl**.........................................................
Vanderup .......................................................

Samlet elevtal
1976 1977 1978
23
11
11
54
72
66
33
26
30
24
22
22
19
24
21
145
146
146
79
78
69
38
43
46
21
22
18
108
111
95
94
87
90
148
133
142
46
49
46
13
11
10
64
65
70
30
27
26
239
238
240
408
408
383
42
43
49
91
93
90
65
58
60
54
52
59
72
85
79
19
26
34
43
39
39

Ialt

1972

..................................................................

1966

1944

Nybegyndere
1976 1977 1978
37
25
46
24
27
34
—
—
—
42
37
46
23
21
26
43
54
49
11
7
9
217

182

162

Nybegyndere
1976 1977 1978
—
—
5
15
10
15
—
—
—
2
4
5
2
5
3
18
22
16
11
9
8
4
4
5
3
4
6
3
14
6
10
8
6
12
20
15
6
8
1
—
2
2
7
11
8
9
4
8
25
26
25
42
35
22
8
4
8
11
5
7
4
7
8
11
14
12
7
10
9
—
—
—
—
6
6

241

221

186

* Skolen i Frørup samarbejder med skolen i Tarp.
** Skolen i Valsbøl samarbejder med skolen i Skovlund.
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Nordfrisland amt

Bredsted...........................................................
Frederiksstad...................................................
Garding...........................................................
Humtrup* .......................................................
Husum ...........................................................
Kejtum ...........................................................
Ladelund .........................................................
List .................................................................
Læk/Agtrup ...................................................
Nibøl...............................................................
Nykirke...........................................................
Risum .............................................................
St. Peter...........................................................
Sønder Løgum.................................................
Tinningsted.....................................................
Tønning...........................................................
Vesterland.......................................................
Vollervik .........................................................
Vyk..................................................................

Samlet elevtal
1976 1977 1978
102
121
112
104
105
105
35
34
35
25
24
23
320
317
310
31
32
40
24
22
23
39
37
38
82
72
78
44
52
45
11
7
10
52
52
51
11
8
6
7
7
5
31
28
26
152
151
133
152
143
146
12
19
15
12
10
9

1265 1229
Ialt ..................................................................
* Skolen i Humtrup samarbejder med skolen i Sdr.-Løgum.

Rendsborg-Egernførde amt

Askfelt .................................................
Egemførde............................................
Karby ...................................................
Rendsborg............................................
Risby.....................................................
Vestermølle..........................................

.........
.........
.........
.........
.........
.........

1203

Samlet elevtal
1976 1977 1978
14
17
12
255
266
265
21
15
21
283
256
256
47
43
38
20
20
26

636

618

621

Sammendrag
Ialt ..................................................................
Flensborg by...................................................
Slesvig-Flensborg amt ..................................
Nordfrisland amt ..........................................
Rendsborg-Egernførde amt............................

Samlet elevtal
1976 1977 1978
2652 2744 2726
1972 1976 1944
1265 1229 1203
636
618
621

Ialt ..................................................................

6525

54

6567

6494

Nybegyndere
1976 1977 1978
13
10
12
13
19
16
6
8
1
—
—
—
17
30
29
5
6
6
—
4
3
—
6
3
6
6
5
4
3
8
—
1
1
8
9
6
—
1
1
5
3
2
2
1
2
12
21
11
11
13
13
4
3
3
—
2
-

128

127

119

Nybegyndere
1976 1977 1978
4
3
3
34
28
27
2
2
6
24
19
32
1
5
6
4
4
8

67

67

78

Nybegyndere
1976 1977 1978
217
182
162
241
221
186
127
128
119
67
67
78

653

597

545

Gymnasiet i Aabenraa................. ...............
Aabenraa........................................ ...............
Haderslev ...................................... ...............
Sønderborg ..................................... ...............
Tønder............................................ . ...............
Tinglev .......................................... . ...............
Højer.............................................. . ...............
Burkal .............................................. ...............
Felsted.............................................. ...............
Gråsten ............................................ ...............
Løgumkloster...................................................
Ravsted ............................................ ...............
Brunde .............................................. ...............
Jejsing .............................................. ...............
Nordborg ........................................ ..............
Øster Højst...................................... ..............
Jyndevad* ........................................ ..............
Padborg ............................................ ..............
Uge ................................................... .............
Efterskolen i Tinglev ..................... .............

Samlet elevtal
1976 1977 1978
124
170
146
171
184
205
135
141
137
146
139
149
176
172
160
237
245
240
29
31
33
65
79
71
23
18
26
74
82
79
51
48
46
36
25
28
23
31
29
19
19
13
34
29
33
15
11
10
—
—
10
24
17
16
13
12
9
46
58
77

Ialt .................................................................

1506

1489

1474

1976
9
13
10
11
7

1977
9
6
12
12
5

1978
19
11
14
12
9

50

44

65

1556

1533

1539

TYSKE SKOLER I NORDSLESVIG

Nybegyndere
1976 1977 1978
—
—
—
12
11
16
12
18
10
11
14
10
14
12
5
14
13
11
2
4
5
6
10
5
3
6
3
13
10
10
4
5
5
3
5
0
4
7
3
2
1
4
4
1
5
3
0
2
—
—
2
1
3
1
4
0
3
—
—
—

120

105

107

* Skolen i Jyndevad er nedlagt.

Antal børn i børnehaveklasser
ved tyske privatskoler
Aabenraa.........................................................
Sønderborg .....................................................

Haderslev .......................................................
Tinglev ...........................................................
Burkal .............................................................
Børnehaveklasser ialt ....................................
Tyske privatskoler
inclusive børnehaveklasser...........................
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UDVIKLINGEN
1952-1978

Danske skoler
i Sydslesvig
Antal
skoler

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
(april) ...............
(december)* ....
(august)*...........
...........................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
...........................

84
86
88
89
85
86
86
82
81
81
81
80
80
77
73
71
68
68
68
65
65
64
59
59
58
58
58
58

Nybegyndere

663
736
571
532
485
462
449
410
383
433
405
404
440
470
539
300
430
563
612
596
648
763
754
684
680
653
597
545

Tyske skoler
i Nordslesvig
Samlet
elevtal

10962
9977
8855
7722
6728
5901
5431
4968
4633
4554
4301
4189
4083
4048
4118
4100
4158
4335
4599
4792
5067
5520
5865
6017
6265
6525
6567
6494

Antal
skoler

25
27
28
29
29
30
30
31
29
29
29
29
29
28
29
_
29
26
26
25
24
24
22
22
22
20
19
19

Nybegyndere

Samlet
elevtal

158
162
191
190
166
168
184
166
156
156
_
143
137
137
141
127
132
129
130
126
120
105
107

884
886
911
962
1039
1115
1196
1298
1376
1474
1519
1594
1632
1632
1637
_
1654
1648
1652
1645
1617
1603
1588
1560
1533
1506
1489
1474

Samlet
elevtal
incl.
børne
have
klasser

1657
1652
1654
1622
1588
1556
1533
1539

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbindelse med om
lægning af skoleårets afslutning fra april til juli.
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Afstemning i
Flensborg
14. marts 1920
AF HERMOD LANNUNG
Da landsretssagfører Hermod Lannung, Kø
benhavn, som ung stud. jur. - nylig hjem
kommen fra arbejde i det danske gesandt
skab, senere Røde Kors, i Rusland — var me
get interesseret i at komme til Flensborg før
afstemningen og være der afstemningsda
gen, lykkedes det ham trods store vanskelig
heder at gennemføre, at han sammen med en
studenterkammerat kom til Flensborg i de
bevægede dage før 14. marts 1920. Om sine
oplevelser i dagene før afstemningen nedskrev han følgende:
Vi blev koblet fra Emigrantekspressen i Lun
derskov, og i mørkningen nåede vi Vamdrup,
hvor vi passerede den danske grænsekontrol,
og fra den tyske halvdel af Vamdrup station
kørte vi ned til Farris. Det mindede så stærkt
om Sovjetrusland altsammen - de mange
lurvede soldater, der stod og drev - de uciviliserede, snavsede barakker, hvor kontrolle
ringen skete under det sparsomme skin af en
osende petroleumslampe oppe under loftet halvmørkt, koldt og ildelugtende, fuldkom
ment bolsjevik-russisk. Vi køber billet i et
lignende rum.
Billetten til Flensborg på anden klasse
koster os kun ca. 1 kr. Vi mærker, at valu
taen er på vor side - men anden klasse ku
peen er hundekold, uopvarmet - vinduerne
er hvidfrosne, om det så er jernboltene i
kupévæggen er de indvendig belagt med et

tykt, hvidt lag rim. Vi fryser med anstand
indtil Sommersted, hvor vi flytter til en 3.
klasses kupé i forventning om, at den, der er
nærmere lokomotivet, skal være varmere,
men uden resultat.
Vi fryser, så tænderne klaprer os i mun
den, mens vi betragter kupévæggen, hvor
tapetet er flået af, og resterne af de afskårne
læderstropper - der er en, der har haft brug
for noget sålelæder - det hele er fuldkom
ment russisk.
De indfødte, nordslesvigerne, er vant til
turen - de fryser med anstand. Det er en
gennemgangsvogn. Den ret proppede kupé
taler selvfølgelig dansk. Efterhånden som vi
nærmer os Flensborg, høres også tysk.
Det er et morsomt dansk her tales, nogle
taler sønderjysk i de forskellige nuancer. De
enkelte, der er med ovre fra Tønderegnen og
Mellemslesvig, taler et morsomt landsmål,
der ikke minder om de andre dialekter, men
om frisisk og plattysk.
Vi skal alle ned til Sønderjyllands hoved
stad. Henad kl. 9 aften når vi Flensborg.
Vi søger over i Banegårds-hotellet lige
over for banegården - det ejes som en meget
stor procent af de flensborgske grundejen
domme af rigsdanske.
En piccolo, ikke større end tobak for en
skilling, fører mig til mit værelse og noterer
navn og adresse; da han ser, jeg er dansk,
begynder han at tale dansk. Jeg spørger, om
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han er Nordslesviger, nej han er indfødt
Flensborger, men han har været 2 måneder i
Danmark i sommer.
Jeg interviewer det unge menneske om,
hvad han mener om Flensborgs fremtid, jo
siger han, vi bliver sikkert danske. Jeg ind
vender, at de jo dog hidtil har været tyske,
jo siger han, men bedstemor og bedstefar de
var danske, og det var vi alle tidligere, og
det vil vi også være igen.
Stuepigen er fra Mellemslesvig, hun taler
dansk. Tjenerne forstår dansk, nogle taler
det.
Jeg går næste morgen en stor rundtur i
gaderne og ned langs havnen.
Jeg hilser på et stort smukt skib, hvor
Dannebrog vajer - det er Kong Haakon; det
smukke skib med det røde flag, der tegner
sig så smukt mod skibets hvide overbygning,
beundres stadig af en lille skare nysgerrige
nede på kajen.
Jeg spørger dem om vej, de svarer på søn
derjysk - et par af dem er arbejdere ude fra
skibsværftet.
Rundt på gadehjørnerne er opslået agi
tationsplakater, udelukkende det tyske ud
valgs - de er henholdsvis på tysk, plattysk
og sønderjysk (ikke på rigsdansk).
Jeg går ad hovedgaden og når Mellem
slesvigsk Udvalgs kontor, de to store glas
ruder er søndrede og holdes sammen af et
par brædder.
Kontoret svømmer i agitationsskrifter på dansk, plattysk, frisisk og tysk, og jule
hæfter og bøger er her et helt læs af.
Jeg går videre ned ad gaden og kommer
forbi Hamburger Fremdenblatts vindue hvori der er udstillet hæfter og aviser til
salg, de er danske næsten alle.
Jeg møder en stor svært lastet lastvogn
- det er juleskibets pakker, der transporteres
op i Borgerforeningen. Jeg følger med hen til
Holm nr. 17, eller hvor meget det nu var.
En strøm af børn, nogle fattige og nogle
velklædte, men mest fattige, strømmer ind
ad porten, de mindste i følge med far eller
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mor, der afleverer dem oppe på første sal,
hvor Juleskibets Komité holder julefest for
dem - og de venter troligt der 2 timer, til
de små kommer tilbage strålende glade, slæ
bende på en stor pakke med gryn og flæsk
og andre rare sager.
Raske flensborgske spejdere og unge flens
borgske damer er i stor aktivitet for at ordne
og arrangere - de er alle medlemmer af den
store danske Ungdomsforening.
Jeg bliver inviteret til at overvære jule
festen med næste hold kl. 7 samme aften der festes for ialt 12-1400 børn hver dag,
indtil de 5-6000 - alle de, der var i Dan
mark, har været med.
Da jeg kommer om aftenen, er der en tæt
trængsel af forældre, der har afleveret deres
børn - mest er det arbejdere - dansk og tysk
lyder mellem hinanden.
Børnene begynder med »O Tannenbaum,
o Tannenbaum«, bagefter ser børnene jule
komedie med nisser og trolde og gode feer,
alt hvad et barnehjerte kan begære - det er
Flensborgs drenge og piger og unge menne
sker, der spiller - på dansk. Derefter fore
vises Ægirfilmen med børnenes Danmarks
rejse - de jubler og hyler af glæde over at se
sig selv. Hver får et billedhæfte fra turen.
Børnene taler tysk indbyrdes næsten alle,
men spørger man dem på dansk, svarer de
på dansk - godt rigsdansk fra i sommer!
De går hjem begejstrede over, hvad de
har set og fået.
Jeg kommer til at gå bagefter en lille purk,
der slæber på sin store pakke; da han pas
serer den tyske politibetjent, spørger denne
ham på dansk, hvad der egentlig gik for sig
deroppe hos danskerne.
Den lille fyr svarer sindigt, men prompte
på bredt sønderjysk - 'Hvad kommer det
egentligt dig ved' og slæber videre med sin
dyre last - hos ham skulle intet »udspione
res«.
Om natten holder spejderdrengene vagt i
Borgerforeningen, thi ingen tyv er så tysk
sindet, at han ikke gerne vil i besiddelse af
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Wer in Zukunft unter demokratischen Vor«
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• HeriaegeLttt E. Chrlillaneen. Verantwortliche Schrlhtelhing: H. Andersen u«d T.

Uruik uud’ Verl»e: „Elcnsborg Avis“ (Jessen).

Den tyske agitation byggede bl.a. på, at Danmark var et gammeldags monarki, medens Tyskland
nu var et moderne demokrati, en socialdemokratisk styret republik. Kapp-kuppet den 13. marts
1920 blev derfor udnyttet på afstemningsdagen den 14. marts med en løbeseddel fra det tysk
sprogede, men danske afstemningsblad »Unser Land«, medens tyskerne på deres side benægtede
oplysningernes rigtighed.

hedt i Flensborg, om afgørelsen skulle gå
en af de danske julepakker.
Danmark
imod.
Flensborg ligger under et tykt tæppe af
jule- og nytårssne.
Det klæder denne i forvejen meget smukke
by. Jeg færdes ude i byen og taler med alle,
jeg kan falde i snak med, sommetider på tysk Nogle år senere skrev jeg:
Det var ved nogen anstrengelse lykkedes
og sommetider på dansk - det undrer mig
stadig, at næsten hver Flensborger forstår mig at komme igennem til afstemningen i
dansk, og at en meget stor procent taler det, Flensborg. Det blev en interessant og bevæ
mange gør det famlende og usikkert, men gende, omend meget vemodig oplevelse.
Jeg så flagkrigen og optogene dagen før,
dog velforståeligt - en mængde har lært sig
hvor tyskerne var og følte sig så temmelig
det i sommerens løb.
Alle, jeg taler med, - både danske og tyske ovenpå ikke mindst på grund af de mange
- siger, at stemningen er blevet mere og me tilrejsende sydfra, og de sang hånssange som
re dansk, og at den aldrig har været Dan sangen om 'Hannemann Tot'.
Jeg mindes en sympatisk gammel morlille
mark så gunstig som nu - i den første panik
stemning havde byen vel også givet dansk iblandt de tilrejsende sydfra, som lod mig
flertal, men det ville da være panikstemmer, forstå, at hun helst ville stemme dansk, men
nu derimod har mange gennem det forløbne syntes, at hun ikke rigtig kunne være det
lange år gjort op med sig selv og sit sam bekendt, fordi tyskerne havde betalt hendes
hørsforhold og fundet det rette hjem mod rejse fra temmelig langt borte til Flensborg.
Jeg mindes især gudstjenesten i den gamle
nord.
Danskerne gør et stort oplysningsarbejde danske kirke på Nørregade, der indledede
stadig i det stille, men derfor ikke mindre afstemningsdagen. Vi sluttede med »Den sig
energisk, og resultaterne er jo ikke ringe. - nede dag med fryd vi ser«. Da vi kom til
Vælgerforeningen er oppe på omtrent 6000 strofen »så rejser vi til vort fædreland«, rejste
medlemmer af byens efter opgivende 20- vi os alle spontant og grebne.
Det blev et minde for livet.
22.000 vælgere - byen er inddelt i kredse,
og i hver kreds arbejder et større antal tilVor gamle provst fra Finderup, provst
lidsmænd. Disse samles ofte til møder i Bor Hertz, født i Flensborg, var dernede, hans
gerforeningen - og lad mig i parentes ind slægt var efter 64 gået i landflygtighed for
føje: Jeg har aldrig hørt nogen synge 'Der tyskerne. Det var også meget bevægende, at
er et yndigt land' så taktfast og stærkt, som han var med i kirken.
jeg hørte i en sådan kreds-tillidsmænds for
Om aftenen overværede jeg afstemnings
samling.
mødet i Borgerforeningen - det var ikke op
Men det er en hård og enerverende kamp, muntrende. Ledelsen kviede sig ved at give
disse mænd står midt ude i - derfor må man os resultaterne, fordi de var så dårlige, der
tilgive dem, når de undertiden lidt ugrundet var kun få lyspunkter, deriblandt et par
giver ondt af sig i Flensborg Avis eller andet Vesterhavsøer.
steds.
Om aftenen kom jeg ombord på en af de
De arbejder under vanskelige vilkår, og det store Ålborg- eller Århusbåde, hvor vi - lig
også fordi de er så slet stillede i det øjeblik, gende på dækket - blev bragt til København.
Stud. jur. Lemming havde jeg fået til at
deres arbejde ikke giver frugter og gør Flens
borg dansk. De vil da være prisgivne til tage med på denne ekspedition, som jeg altid
tyskernes hævnlyst, og der er desværre al har været glad for, jeg foretog, og som altid
grund til at tro, at de vil gøre dem helvede har stået som et stærkt minde.
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Nordspidsen af Rømø
Konsulent Christen K. Møller, Sønderbrarup,
har sendt Sønderjysk Månedsskrift disse be
tragtninger over grænseforløbet ved Rømø
1864-2920:
Med stor interesse har jeg fulgt diskussio
nen i Sønderjysk Månedsskrift mellem H. E.
Sørensen og Bjørn Svensson om grænsens
forløb på Rømøs nordvestspids, bogen har
jeg desværre ikke læst. Da jeg læste artik
lerne, faldt det mig ind, at jeg før havde
hørt om det med et lille stykke dansk om
råde. Som dreng var jeg ofte med ude på
Bollerten. Min far leverede og kørte et af
de fire spand heste, der trak blokvognen
med redningsbåden, når den skulle på øvel
se eller ud til en stranding. Under øvelserne
blev redningsbåden næsten altid sat i van
det i nærheden af den båke, der stadig står
der. Også fundamentet til den båke, der fjer
nedes i 1920, har jeg naturligvis set. Nu er
det ikke længere så ligetil at komme derud,
da Bollerten jo ligger i det afspærrede skydeterræn. Men fundamentet er stadig syn
ligt.
Under en samtale med min far, strand

foged Chr. P. Møller, Toftum, Rømø, nu
først i december, spurgte jeg ham om det
med den danske nordvestspids. Far bekræf
tede, at man betragtede stykket uden for
båkerne som dansk område, og fortalte, at
under første verdenskrig, vistnok i marts
1916, drev der en del bomuldsballer i land
på Rømø. Min bedstefar, Christen Knudsen,
var dengang strandfoged, og far tjente som
karl på gården. Far var med til at køre bom
uldsballerne hjem til »strandpladsen«, hvor
strandingsgods opbevaredes. Men de bom
uldsballer, der var strandet på det »danske
hjørne« uden for båkerne, blev hentet med
båd af Manøboerne. Så Rømøs nordvest
spids blev altså dengang respekteret som
dansk område. Hvornår den er blevet det, i
1864 eller i 1885, havde far ikke hørt om. I
øvrigt kan det undre, at H. E. Sørensen øjen
synlig ikke har talt med ældre folk på Rømø
om emnet.
At den store grænsebåke ikke blev fjernet
i 1920, skyldes, ifølge far, den daværende
bestyrer for redningsstationen i Juvre, Niels
Thodsen Nielsen. Han fik sat igennem, at
båken skulle bevares som sømærke.

Er der tørt ved normalt højvande?
Nu begynder der virkelig at komme inter
essant nyt stof frem til belysning af grænse
forholdene på Rømø under Fremmedherredømmet.
At båken markerede grænseforløbet, og
at området nord for båken var dansk om
råde, er der ingen uenighed om. Spørgsmålet
er, om det danske område ragede op over
almindeligt højvande, som H. E. Sørensen
skrev i sin bog om Rømø, eller om det kun
ligger tørt ved normalt middelvandstand,
som han gør gældende i Sønderjysk Måneds

skrift 1978, side 306, eller om det eventuelt
først dukker op af vandet med flak og vader
ved ebbetid.
Konsulent Christen K. Møller oplyser nu
ovenfor, at der under 1. verdenskrig drev
bomuldsballer »i land på Rømø«, som Manø
boerne hentede med båd, fordi det var dansk
område. Jeg har bedt konsulent Møller om
muligt at præcisere vandstandsforholdene på
øens nordvestspids og fik derefter følgende
svar:
»Under en telefonsamtale med min far og
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min bror i aftes oplyste begge, at båken og
en strimmel nord for båken er tør ved nor
malt højvande. Far er født i 1898 og ved
ikke noget om, hvordan det var i 1864 og
1885. Min bror hjælper med strandfoged
arbejdet og har i sommer flere gange været
ude på Bollerten. Hverken min far eller min
bror mener, der er sket ændringer af betyd
ning på Bollerten, så længe de kan huske
tilbage. Selv kan jeg huske, at der var tørt
ved højvande i årene omkring 1930«.
Efter dette svar ser det jo ud til, at H. E.
Sørensens første forklaring er den rette, og
at han og Valdemar Rørdam virkelig har ret
i, at nordvestspidsen af Rømø var dansk om

råde, medens øen ellers var under tysk styre,
og at Erik Skrams afvisning af denne på
stand som en myte var ukorrekt.
Fast står naturligvis, at der ikke i 1885
blev gennemført en grænseregulering i dansk
favør, som lagde nordvestspidsen af Rømø
under dansk styre. Kan nogen belyse, hvad
der egentlig skete i 1885, og kan der gives
yderligere bidrag til belysning af grænse
forholdet ved Rømø, så man kunne komme
til bunds i sagen, ville det være interessant,
men foreløbig har Christen K. Møller med
sit lokalkendskab i hvert fald bragt opkla
ringen et væsentlig skridt nærmere.
Bjørn Svensson.

Boganmeldelser
Sønderjyske Årbøger 1978.

Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.
Sønderjyske årbøger 1978 er med sine 266 tanke om, at det godt nok er lykkedes at ud
sider på størrelse med en pæn bog, men kan jævne grøften mellem amatørhistorikerne og
erhverves for langt under en pæn bogs pris. de professionelle historikere, og for så vidt er
Det har siden 1976 kostet 38 kr. at være der kommet et bredt samarbejde i gang, men
medlem af Historisk Samfund for Sønder at der resterer et svælg mellem begge disse
jylland, og for den pris får man ikke kun den grupper på den ene side og menigmand på
indbundne årbog, men også ret til at købe den anden side. En menigmand, der aldeles
Samfundets forskellige skriftserier til favør ikke er uden historisk interesse. Den ytrer sig
priser. Der hører i givet fald kun én årlig bare utraditionelt. Som visse former for
bogbestilling til, for at medlemsskabet har miljøbevidsthed for eksempel. Noget af EFtjent sig ind. Det kan derfor ikke undre, at modstanden bæres vel også af historiske ar
medlemstallet nu igen er svagt stigende. gumenter. Men læg først og fremmest mærke
2711 var med på vognen i 1977/78. Det er til, hvordan fjernsynets historiske serier har
et pænt tal, og i sin årsberetning erklærer tag i folk. Vist er den historiske interesse
Samfundets formand sig tilfreds med det. stor. Måske skulle historikerne prøve at
Sikkert med rette, når der tænkes på tidernes bjæffe med det folk, som ikke kan gø?
ugunst og på de medlemstal, som tilsvarende
Jeg fornemmer overvejelser, der går i den
foreninger opnår. Alligevel udgør medlems ne retning, i en længere anmeldelse, som
tallet - når kongerigske og sydslesvigske Henrik Fangel har skrevet i det sidste bind
medlemmer trækkes fra - under 1 °/o af den af Sønderjyske årbøger, og som behandler
mest traditionsbevidste amtskommunes be en række sogne- og lokalhistoriske værker,
folkning. Man sidder af og til med en mis heriblandt H. V. Gregersens nydelige bog om
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Egnen omkring Vojens. Lidt omstændeligt
yder Fangel de anmeldte bøger megen ret
færdighed og er hverken fagligt eller pæda
gogisk karrig med ros, ris eller gode råd,
men han slipper også et vigtigt hovedsyns
punkt løs: at mange af disse sognehistorier
er forældede i deres problemstillinger og
synsmåder. »I en tid, hvor man taler så me
get om betydningen af at sikre de små lokal
samfunds eksistens, må det være af betyd
ning også på det enkelte, helt lokale plan at
nå til klarhed over den proces, der har ført
frem til, at disse småsamfund i dag er truede.
Hvilken funktion landsbyen har haft gennem
tiderne, og hvilke faktorer der i tidens løb
har virket ind på livet i landsbyerne, må
være vigtige spørgsmål at få besvaret i denne
sammenhæng, og man kan i den forbindelse
nok føle savnet af, at de sidste 100 års ud
vikling ikke er søgt behandlet i noget af fire
her anmeldte værker ...« (SJy Årb. 1978,
s. 200).
Selv om Fangel i fortsættelsen af citatet
efter mit skøn langer noget urimeligt ud efter
Vojens-bogen, så slår han principielt ind på
en overmåde interessant vej. Vi får se, hvor
langt han kan følge den. Han blev just nu
medlem af det trekløver, der redigerer det
kommende bind af Sønderjyske årbøger. Der
vil han jo bl.a. kunne fundere over det sted
i Historisk Samfunds årsberetning, hvor for
manden udtaler om årbogen 1977, hvis af
handlinger alle behandlede emner fra den
nyeste og allernyeste historie, at den kan
»måske nok siges at være mindre afvekslen
de end normalt; men her er redaktionen i den
situation, at man jo ikke kan tvinge folk til
at skrive om arkæologiske eller middelalder
lige emner, emner, som vi er helt klar over
har et stort publikum« (ssts., s. 256).
Sønderjyske årbøger 1978 byder ellers på
den forlangte afveksling. Som sædvanligt er
bindet delt op i forskellige afdelinger. Af
handlingssektionen fylder 186 sider, de stør
re anmeldelser 28 og de mindre 5 sider, end
videre er der 30 sider »noter og nyt« samt

12 sider årsberetning, regnskab og navne på
nye medlemmer.
Der indledes med en diger afhandling (42
s.) af Henrik Fangel om Herremænd på Ha
derslev Næs i middelalderen. Den er et gan
ske ambitiøst forsøg på at bringe synsmåder
fra helt moderne forskning omkring den sen
middelalderlige landbrugskrise i anvendelse
på et lokalt materiale. Fangel kombinerer op
lysninger om personer og slægter i middel
alderlige breve med noget ufuldkomne ar
kæologiske oplysninger om voldsteder, og
sandsynliggør, at der skete omfattende for
andringer i næssets landbrugsstruktur i tiden
ca. 1350-1450. En tidligere, talrig herre
mandsgruppe afløstes af en storgodsslægt, og
i den forbindelse gennemførtes den struktur
rationalisering »med pæne gårde af rimelig
størrelse«, der præger næsset den dag i dag.
Hvis de arkæologiske forudsætninger holder,
leverer Fangel i denne afhandling et godt
bidrag til belysning af den senmiddelalder
lige danske landbrugsomlægning, som tillige
er nutidsrelevant, fordi omlægningen om
kring 1400 havde så sejlivede følger. Så
vidt, så godt. Men fremstillingsformen er
gyselig. Dispositionen er uoverskuelig, de
overordentlig mange henvisninger i teksten
gør den knudret. Jeg kom til at tænke på, at
Georg Brandes engang returnerede en artikel
af den da allerede berømte filosof Harald
Høffding med en bemærkning om, at han
burde omarbejde den og derefter læse den op
for en dannet ung dame i sin bekendtskabs
kreds. Når hun som ikke-fagmand kunne
godtage den, måtte han komme tilbage med
artiklen.
H. P. Jensen er som Fangel nyvalgt med
lem af redaktionsudvalget. I årbøger 1978
har han en afhandling om Ries-slægten i
Stenderup (22 s.). Jeg formoder, at slægts
historie - ligesom arkæologi og middelalder
- også har sit store publikum. Ries-slægten
var ikke mindst mærkværdig ved, at flere af
dens medlemmer ved siden af deres land
brug drev ganske omfattende pengeforret
63

ninger i begyndelsen af forrige århundrede.
Det var inden sparekassernes og de private
bankers tid. En mere systematisk udnyttelse
af dette materiale kunne formentlig være
interessant. Men der er flere indfaldsvinkler
til denne vidtspændende slægt. Om Lorens
Ries (1820-1900) får vi således den oplys
ning, at der fra hans hånd foreligger så man
ge dokumenter, breve og optegnelser, at en
udførlig biografi ville være mulig, omend
med lakuner. Han sad på sin gård fra 1847
til 1894. Da det just ikke vrimler med bio
grafier om danske bønder fra den tid, tør
man vel håbe, at nogen vil tage sig af det.
Afhandlingernes rad fortsættes af Harald
Jørgensen, der på 60 s. offentliggør H. P.
Hanssens breve til HJ.s farfar, historikeren
A. D. Jørgensen. Det er brevene fra 1888 til
midt i 1892, der gengives, mens resten, til
1896, vil blive trykt i en følgende årgang.
De bevarede breve fra A. D. Jørgensen til H.
P. Hanssen udgav Harald Jørgensen allerede
i 1939 i bogen »A. D. Jørgensens Breve«. Jeg
skal af gode grunde være den sidste, der kla
ger over, at der offentliggøres materiale, som
vedrører A. D. Jørgensen, som satte så meget
godt i gang, bl.a. Sønderjyske årbøger, hvad
netop en del af disse breve vidner om. Direk
te forbrugervenligt er det imidlertid ikke, at
brevvekslingen mellem disse to mænd vil
findes på 3 steder, foruden at H. P. Hanssen
har brugt den i sit Tilbageblik og udgiveren
selv i artiklen om Baggrunden for oprettelsen
af Sønderjyske årbøger (SJy Årb. 1964). End
videre er der desværre foretaget »visse« for
kortelser i brevene (SJy Årb. 1978, s. 73) og
et enkelt brev er helt udeladt. Der gives end
ikke antydning af forklaring herpå. Prøver
man ved hjælp af 1939-udgaven at gætte sig
til, hvad der mon mangler, synes der at være
grund til at plukke endnu et citat ud af Fangelanmeldelsen: »Men det er et træk, som
er typisk for de allerfleste sognehistorier: de
undgår at skildre konflikter og modsætnin
ger, kun den pæne facade vises frem« (SJy
Årb. 1978, s. 200). I øvrigt lettes forståelsen
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af brevene af en række noter. Det tidsskrift
Ny Jord, som ikke kan identificeres i note 1
til brev 5, udkom 1888-89, blev redigeret af
Carl Behrens og udmærkede sig ved at af
trykke begyndelsen af Hamsuns Sult.
Afhandlingssektionen afsluttes af Poul
Andersens livfulde erindringer (58 s.) om
hans 9 år på Søgård ved Højer (1935-44).
Det er ikke blot et hårdt og særpræget land
mandsliv i marsken, der skildres, men for
fatterens rastløse energi bringer ham i for
bindelse med mange kredse og mennesker,
som skildres veloplagt, også når han er uens
med dem. Af ham ville man gerne læse flere
erindringer.
De større anmeldelser i årbøger 1978 ind
skrænker sig i forbløffende grad til nordsles
vigske emner. Kun én af syv, i øvrigt infor
mative og værdifulde anmeldelser behandler
en tysk bog om et sydslesvigsk emne, Ha
rald Voigt: Der Sylter Weg ins Dritte Reich.
Blandt de små bognotitser genfindes omtrent
den samme besynderlige slagside.
Årbøger 1978 slutter med 30 sider »noter
og nyt«, foruden årsberetning, regnskab,
samt 5 siders tillæg til medlemsfortegnelsen.
»Noter og nyt« trænger til en kærlig men
fast redaktionel hånd. Der er ingen informa
tionsværdi i sætninger som »efter kaffebor
det aflagdes der beretning om arbejdet i
kredsene, og dette gav anledning til en drøf
telse af fælles interesse for arbejdets videre
forløb«. Nytten af tillægget til medlemsfor
tegnelsen er heller ikke indlysende. Der regi
streres kun afdøde og nyindmeldte medlem
mer, men ikke udmeldelser eller frafald på
grund af kontingentrestancer. De tillæg til
medlemsfortegnelsen, der nu er optrykt siden
1955, og som vel efterhånden har fyldt 100
kostbare sider, viser altså kun, hvem der på
et givet tidspunkt har været så interesseret,
at der foreligger en indmelding, samt hvem
der døde med medlemsskabet i behold.
Alt i alt er Sønderjyske årbøger 1978
solid kost. Men med forskel på næringsind
hold og fordøjelighed i de enkelte dele. Det

nye redaktionsudvalg, hvis tredie medlem er
Knud Fanø, burde ved siden af sit travle ar
bejde med at sanke sammen til den næste
årbog nok også bruge lidt tid på at overveje,

om den hævdvundne - nu 90-årige - tradi
tion ikke efterhånden trænger til en smule
fornyelse.
Lorenz Rerup

Lars N. Henningsen: Fattigvæsenet i de sønderjyske købstæder 1736-1841

»Den unge historiker, arkivar Lars N. Hen
ningsen, der er barnefødt i Haderslev, skil
drer, hvordan den offentlige forsorg har
været indrettet til forskellige tider. Vi hører
om grænseløst tiggeri og elendighed og om
forsøg på at lette nøden. Vi ser, hvordan
skiftende konjunkturer og idéstrømninger
påvirker samfundets holdning til de fattige
og til arbejdsløshedens uløselige problem.
Bogen indeholder ikke blot ny viden for lo
kalhistorikere i alle købstæder i Nord- og
Sydslesvig, men den vil være af stor interes
se for alle, der ønsker at se vor tids sociale
lovgivning i et historisk perspektiv.«
Med disse korte og præcise sætninger an
befaler udgiverne ovennævnte bog for sine
medlemmer. Den er derefter tilsendt mig til
anmeldelse, formentlig ud fra ønsket om en
mere fyldig vurdering. Det fortjener forfatte
ren også. Spørgsmålet er, om jeg er den rig
tige til denne opgave, fordi det umiddelbare
indtryk efter gennemlæsningen leder tanken
hen på en doktorafhandling.
Bogens emne er meget grundig behandlet,
også dygtig disponeret med klart formuleret
afgrænsning og formål, med sammendrag
efter de enkelte afsnit og en konklusion til
afslutning.
Der er barsk læsning ind imellem, og det
mangler ikke på stof til nærmere omtale,
men at tage alt med ville kræve mere plads,
end en anmeldelse kan gøre krav på.
Her er nogle prøver på fattigfolks status i
den periode fremstillingen handler om:
»På grund af mændenes større dødelighed
var der overalt et anseligt antal enker og
ugifte kvinder, som ofte med mindreårige
børn måtte slå sig igennem ved deres hæn
ders arbejde. De måtte spinde, sy og vaske.

Havde disse personer ikke familie, som kun
ne hjælpe tilstrækkeligt, og svækkedes ar
bejdsevnen med alder og sygdom, og var der
flere børn at forsørge, måtte fattigkassen
træde hjælpende til. Enkelte erhverv var så
dårligt stillet eller forbundet med så stor
risiko, at deres udøvere eller disses enker
meget ofte kom i stor fattigdom. Det gjaldt
f.eks. daglejere, skomagere, der sammen med
skoflikkere altid udgjorde den talrigeste
håndværkergruppe med en del fattige med
lemmer, og skræddere. Da hæren for en stor
del var hvervet, var der altid i garnisons
byerne en del soldaterkoner med børn, som
ernærede sig kummerligt ved at vaske og sy,
samt en del aftakkede soldater og underoffi
cerer, der måske nød en ubetydelig pension,
men som ellers måtte klare sig med det so
cialt ringeste arbejde, f.eks. som daglejere
eller skoflikkere, hvis de ikke fik fattigpenge.
I byer med fiskeri og søfart hørte fiskere,
matroser og skibstømrere til den fattigste be
folkningsgruppe, og når matroser og skip
pere omkom ved skibsforlis, var enkerne og
børnene ofte ruineret og havde ingen anden
udvej end at søge hjælp hos det offentlige.«
Hvor blev hertugerne, generalerne og vel
stillede borgere af i sådanne situationer? Må
ske har den franske revolution (1789) jaget
nogle af dem en skræk i livet, og der er da
også tilløb til et bedre fattigvæsen. Hoved
sagelig var det dog småfolks tiggeri, der irri
terede de store, og da de nye fattigordninger
udelukkende var baseret på frivillige bidrag
- ja, så blev det kun til en sur føde for de
trængende. Præsterne var ikke til megen
hjælp. Klingpungen rakte ikke langt, og der
for måtte kirkens vogtere »hjælpe« med
veksler på himmelen.
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Der berettes dog også om ægte medfølelse
og naturlig medfølelse med de dårligt stil
lede medborgere. Der er nævnt adskillige
navne på folk, der prøvede at hjælpe. Næv
nes bør det vel også, at noget af trangen
mere eller mindre var selvforskyldt. Alkohol
var mangens forbandelse, og afholdsforenin
gerne eksisterede ikke dengang.
Efter en human strømning i 1700-tallet
blev indstillingen blandt de rådende koldere.
»Ingen, der ikke selv ville bidrage til under
hold, havde krav på hjælp. Den, der ikke vil
arbejde, skal heller ikke æde.« Man mente
også i det nye århundrede (1800) at have
fundet ud af, at jo bedre man behandlede de
fattige, desto flere blev der af dem!
Var hjælpsomheden over for voksne som
anført overmåde sparsom, så var den over
for fattige børn helt uden barmhjertighed. I
bogen er der en fotokopi af en »Benachrichtigung« fra 1832, som her gengives i
forfatterens oversættelse og med hans kom
mentar:
»Fattigkollegiernes sparepolitik viste sig
på mange måder. I den her viste annonce fra
Allgemeines Wochenblatt i Aabenraa med
deler borgmester Schow på fattigkollegiets
vegne, at nogle fattige børn, hvis opdragelse
påhviler det offentlige, skal bortliciteres til
privatpersoner, der vil kræve den mindste
betaling for at påtage sig opdragelsen. Det
vil ske ved auktion hos fattigregnskabsfører
Møller. Her kan interesserede byde på bør
nene, og de, der kræver mindst i plejepenge
for et bestemt barn, vil blive foretrukket. På
denne måde fandt man vel næppe altid de
bedst egnede plejeforældre. 1835 blev en så
dan fremgangsmåde da også forbudt.«
Vel blev sådan annoncering forbudt, men
fattigkollegiets følelseskolde indstilling kun
ne man jo ikke hindre i at leve videre. Bør
nevennen Peter Sabroe fødtes først i 1867.
Et lige så tragisk kapitel er fattiggårdene.
Her er et eksempel fra slutningen af den
periode, bogen handler om:
»Arbejdsanstalten betegnede en afgjort
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stramning i holdningen til de fattige. Formå
let var at hindre tiggeri og at sikre mod »at
understøttelse ydes personer, som ikkun af
ulyst til arbejde søge hjælp af fattigvæsenet«.
Understøttelsen skulle hovedsagelig ydes i
form af ophold i arbejdsanstalten. Her fik de
indsatte fuld, omend tarvelig forplejning
(grød, ikke kød!), og al nydelse af tobak og
brændevin blev forbudt. De blev holdt i sta
dig virksomhed, skulle vise de foresatte fuld
lydighed og måtte ikke forlade anstalten
uden tilladelse. Arbejdstiden var om som
meren 12 timer, og beskæftigelsen bestod
bl.a. i syning, opplukning af værk, spinden
osv., forfærdigelse af trætøfler, nagler og
andet træarbejde. Hensigten var at begrænse
udgifterne ved at skræmme arbejdsduelige
personer, hvis trang man mente blot skyld
tes dovenskab, fra at kaste sig på fattigvæ
senet.«
Hvis ikke vi kunne se det trykt i et værk,
der hviler på arkivers dokumentation, så
måtte vi tvivle på rigtigheden. Det er nær
mest ufatteligt, men når man erindrer sig, at
det var i disse århundreder, at hvide mænd
fangede, mishandlede og solgte sorte børn,
kvinder og mænd som slaver - ja, så undrer
man sig ikke.
For øvrigt: I 1933 var Haderslev kommu
ne parthaver i Tvangsarbejdsanstalten i Hor
sens, og byrådets socialudvalg brugte den.
Først socialloven af 1933 bragte dette og
meget andet til ophør.
Sponsorer fortjener tak for tilskud til ud
givelsen af dette værk, Historisk Samfund
for Sønderjylland bør have en venlig hilsen,
fordi de har betroet Lars N. Henningsen op
gaven, og han fortjener anerkendelse for den
måde, opgaven er løst på.
Der ligger bestemt nye opgaver og venter.
Reel oplysning om datiden er nutidens og
fremtidens bedste læremester. De, der ikke
vil tage ved lære af historiens forløb, vil
komme til at sende opkrævningen på dets
fejl videre til børnene.
P. Olesen, fhv. borgmester

PRISOPGAVE
Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen udskriver følgende prisopgave:
»Byerhvervenes udvikling i hertugdømmerne Slesvig og
Holsten i tiden mellem de slesvigske krige«.

Besvarelser af opgaven sendes i to maskinskrevne eksemplarer inden 1. aug.
1980 til
professor Lorenz Rerup, Dronning Sofies Vej 35 B, 4000 Roskilde.
Besvarelser indsendes under mærke eller motto, mens forfatterens navn og
adresse anføres på en seddel i en vedlagt lukket konvolut, der er forsynet med
samme mærke eller motto som besvarelsen. Adgangen til at besvare opgaven står
åben for enhver.
Besvarelserne vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Den, som prisen tilken
des, får på Christian Paulsens fødselsdag, den 10. jan. 1981, overrakt en sølv
medalje samt kr. 5000,-.
Lorenz Rerup.
I forbindelse med at fhv. rigsarkivar, dr.
phil. Johan Hvidtfeldt i dag har fået over
rakt Christian Paulsen-medaljen som hæ
derspris for sin langvarige og omfattende

indsats for sønderjysk historie, har Komi
teen til uddeling af Christian Paulsen-prisen
udskrevet ovenstående prisopgave:

Efterlysning
Undertegnede begyndte at undersøge den
danske tidligudvandring til Australien og
New Zealand af rent personlig og familiær
interesse. Min mormor, der stammer fra
Tyrstrup ved Christiansfeld, udvandrede med
sin slægt og blev i Australien viet til min
morfar fra Engestofte ved Maribo. Han var
forøvrigt udvandrernes første præst, først i
Brisbane i Queensland (Australien) siden
på New Zealands nordø.
Siden udvidedes min interesse til et forsøg
på om muligt i bogform at give et bidrag til
kendskabet til den udvandring, der fandt
sted i forrige århundredes sidste halvdel,
kirkeligt, kulturelt og især socialt.
Det er også mit håb at give demografer,
emigrantforskere og sociologer sådant ma
teriale i hænde, at der vil kunne arbejdes

videre på videnskabelig basis med stoffet,
der i modsætning til Amerika-udvandringen
ikke er så fyldigt beskrevet herhjemme.
Skulle der mellem »Sønderjysk Måneds
skrifts læsere være folk, der er pårørende
til og/eller efterkommere til tidligudvandrer
ne, og som har kendskab til eller være i be
siddelse af breve, dagbøger, fotos etc. bely
sende perioden, især 1870-90, ville jeg være
taknemmelig for at måtte høre fra disse og
evt. fortroligt låne sådant materiale. Jeg
takker for hjælpen hermed.
Lærer Jørgen Hcinsen-Skovmoes,
Fredensgaardsvej 44,
8270 Højbjerg.

PS. Alle forsendelsesudgifter, fotokopier etc.
godtgøres.
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Sagt og skrevet
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Åbenrå, skriver i Flensborg Avis 4.11.1978:
Det, jeg særligt hæfter mig ved, er en ud
talelse af Johann Mikkelsen. Han beklager,
»at de mange rigsdanske lærere, der i tidens
løb er kommet til Sydslesvig, har gjort mere
for det rigsdanske end for det sønderjyske.
Vi har lavet flere københavnere i vore skoler
end sønderjyder.« Og videre: »Hvis vi i 1945
havde satset mere på sønderjysk end på rigs
dansk, havde vi i dag stået stærkere.«
Vi må til enhver tid gå ud fra den kends
gerning, at skriftsproget, rigsmålet - nogle
kalder det rigsdansk - er det fælles meddelel
sesmiddel for hele folket. Derudover har vi
så vore hjemlige folkemål, som vi anvender
i daglig tale, og som således udfylder langt
den største del af vort sproglige behov. Fol
kemålene er dels med til at betone særpræg,
dels til at understrege rigdommen i de for

skelligheder, som til syvende og sidst udgør
det harmoniske helhedsbillede. Det er rigs
sproget, der skal læres og benyttes i skolen,
en så selvfølgelig kendsgerning, at det skulle
være overflødigt at understrege den. Kun
gennem dette fælles sprog kan der gives fæl
les udtryk for åndsværdier, så de kan blive
til en fælles virkelighed for alle danske og
underbygge det fælles nationale ståsted.
Derfor står jeg helt uforstående over for
en påstand om en modsætning mellem »rigs
dansk« og sønderjysk. Hvordan kan man
overhovedet lave københavnere i vore sko
ler? Og på hvilken måde har man i 1945
kunnet satse mere på rigsdansk end på søn
derjysk, når de to begreber ikke er modsæt
ninger?

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
2. december: I Egernførde indvies en gennem
A. P. Møller-fonden med 1 miil. DM støttet
udvidelse af Jes Kruse skolen.
På et møde i Europavalg-komiteen for
Slesvig-Flensborg amt understreger inden
rigsminister Rudolf Titzck betydningen af, at
flest mulige borgere i byer, amter og kom
muner bidrager til at skabe det fundament,
som solidt underbygget skal sikre, at Europa
ikke skabes fra oven, men hviler på et bredt
folkeligt grundlag.
I Flensborg genindvies det gennemrestaurerede Helligånds-Kloster som alderdoms
hjem.
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5. december: I Kiel-landdagen rejser SSV
krav om en særlig befuldmægtiget for lands
delen Sydslesvig, som skal koordinere be
stræbelserne for landsdelens økonomiske
fremme.
Flensborg Avis gør opmærksom på, at det
ifølge tyske bestemmelser er forbudt tyske
lærere at propagandere for tyske partier i
skolen og på skolegården. Skoledirektør Chr.
Thorup-Nielsen siger hertil, at forbudet ikke
omfatter danske lærere, som gerne må bære
et SSV-emblem eller stille deres bil forsynet
med et SSV-mærkat på skolens grund.
Nye udgravninger i Hedeby bekræfter
gennem enkelte fund byens nære kontakter
til orienten i 800-tallet.

Selskabet til opførelse af en teknisk høj
skole i Flensborg rejser krav over for lands
regeringen om en snarlig afgørelse. Man øn
sker en strukturkommission nedsat.
6. december: Med 1866 ansatte er Danfoss i
Flensborg fortsat byens største arbejdsplads.
Ved en eventuel reducering af arbejdskraften
bliver der kun tale om naturlig afgang.
Det danske konsulat i Flensborg oplyser,
at alle danske statsborgere i Sydslesvig har
adgang til at stemme ved det danske valg til
EF-parlamentet i 1979.

7. december: Ved stemmelighed mellem CDU
og SPD om regeringsdannelsen vil en stem
meafholdelse fra SSV's side betyde en blanco-check og et ja til Stoltenberg, siger Karl
Otto Meyer til Radio Syd. Derfor kan SSV
ikke være neutral, men man er nødt til at
stemme for at manifestere sine synspunkter
på grundlag af forhandlinger med begge
parter.
8. december: Såvel Gustav Johannsenskolen
som Jens Jessen skolen i Flensborg kan holde
rejsegilde på hårdt tiltrængte tilbygninger.
Videnskabsmænd i Slesvig spekulerer på,
om en klokke fundet ved Hedeby nors kyst,
og som skønnes at have ligget i vandet i ca.
1000 år, er den klokke, som i 854 hang i
Ansgars kirke i Hedeby.
I forbindelse med en debat efter Landet
rundt-udsendelsen fra Hatsted mølle skriver
Flensborg Avis: Lad os holde op med at slå
på dem, der er valgt af befolkningen på de
mokratisk vis, og spørger, om det egentlig
ikke er en form for menneskeforagt, når man
bedømmer folk ud fra deres erhverv og ikke
ud fra deres ståsted.
10. december: Der opstår millionskader ved
en brand på den danske skole i Frederiksstad,
fremkaldt ved kortslutning.

12. december: SSV opfordrer i en skrivelse

til Kiels overborgmester til at sikre det stærkt
truede 200 år gamle kanalpakhus i Holtenau,
så en eventuel nedrivning forhindres.
Kun med regeringspartiets 37 stemmer og
imod den samlede oppositions 36 stemmer
vedtager Kiel landdagen en ny lov om den
højere undervisning, som fra SSV's side be
tegnes som et tilbageskridt, der knæsætter
det hidtidige styrelsessystem.
Mens Brarup kommune bevilger 700 DM
pr. barn i den danske børnehave i Humptrup, nøjes Tolk kommune med et éngangs
tilskud til danske børnehavebørn og afviser
at støtte dansk elevkørsel.

13. december: Hjemstavnshistorie har kun
mening og perspektiv, når den sammenstilles
med de parallelt løbende storpolitiske begi
venheder, siger professor Alexander Scharff
i et foredrag på Gottorp slot om »vejen til
dansk-ty sk forståelse«.
I en samtale med Flensborg Avis siger
SPD-fraktionsleder Klaus Matthiesen, at det
forestående besøg af forbundskansler Hel
muth Schmidt bør ses som en anerkendelse
af det danske mindretals arbejde og for at
understrege, at mindretalsskyttelse også med
henblik på det kommende Europavalg er
en vigtig bestanddel i tysk politik. Med hen
blik på Storebæltsbroen finder Klaus Mat
thiesen, at dens bygning også er af regional
interesse for Slesvig-Holsten.

14. december: Ifølge Bundesanzeiger beløber
Sydslesvigsk Vælgerforenings samlede ind
tægter sig til 377.419 DM. Til valgarbejdet
modtager SSV fra Kiel 9.594 DM af en sam
let bevilling på 1,61 miil. DM til fordeling
mellem partierne.
Kiels universitets institut for agrarpolitik
oplyser, at priser på jord uden bygninger og
inventar i Slesvig-Holsten siden 1974 er ste
get fra 11.215 DM pr. ha til 17.699 DM. I
Nordfrislands amt noteres endog priser helt
op til 27.054 DM. Gennemsnitsindtægten pr.
landbofamilie, som i 1974 var 24.000 DM,
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er efter en stigning i 1976 til 35.000 DM i
1977 faldet til godt 28.000 DM.
Under anden behandling af finansloven
for Slesvig-Holsten gentager Karl Otto
Meyer sit krav om forhøjelser af de danske
skoletilskud til 90% og siden til 100%.
15. december: Forbundskansler Helmut
Schmidt besøger det danske mindretal og in
formeres blandt andet om tilskudspolitikken.
Kansleren tilsiger mindretallet principiel støt
te og udtrykker ønsket om et godt landdags
valg for SSV.
Helmut Schmidt vil desuden se nærmere
på de frisiske problemer og anmelder et be
søg hos Carsten Boysen i Risum.
Som følge af landsregeringens afvisning af
Karl Otto Meyers ønsker om forhøjede skole
tilskud stemmer han i landdagen imod fi
nansloven for 1979.
Flensborg byråd vedtager en enstemmig
indstilling om den kommende magistrats
sammensætning. Antallet af lønnede rådmænd reduceres efter 1985 til 5, heraf 2 til
henholdsvis SPD og CDU og 1 til SSV. SPD
beholder overborgmesterposten, CDU får 1.
viceborgmester, mens SSV får et nyoprettet
embede som 2. viceborgmester.

19. december: Slesvig-Holstens befolknings
tal er i tiden 1970-77 steget med ca. 93.000
til 2,587 mili. Heraf er den væsentligste stig
ning med ialt godt 87.000 personer koncen
treret i amterne Lauenburg, Pinneberg, Segeberg og Stormarn. Til gengæld har de fire
kredsfrie byer i landet i samme periode haft
en afvandring på ialt 37.692 personer.
Det sydslesvigske Samråd drøfter budget
ter for 1980, herunder en række anlægsop
gaver omfattende udbygning af Slesvighus
og Dansk Centralbibliotek, et nyt fritidshjem
i Vesterland, en dansk efterskole, gymnastik
sale ved skolerne i Satrup,Frørup eller Tarp,
en børnehave i Keitum og udvidelser af sko
lerne i Sønderbrarup, Husum, Bredsted og
List.
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20. december: Tilskudene til det danske ar
bejde i Nordfrislands amt er i det forløbne
år kun steget fra 190.900 DM til 193.100
DM eller kun lidt over en procent, hvilket i
forhold til inflationsstigningen snarest må
betegnes som en tilbagegang, oplyser for
manden for SSV i Nordfrislands amt.

22. december: Formanden for Det slesvigholstenske Hjemstavnsforbund Dr. Werner
Schmidt udtaler i et åbent brev sin kritik af
forbundskanslerens besøg hos et kulturelt
mindretals politiske parti. Også Landeszeitung fremsætter betænkeligheder ved at
Helmut Schmidt kun havde ret kort tid til
det tyske mindretal under et besøg i Sønder
borg, men tilsyneladende god tid til de dan
ske i Flensborg.
Flensborg Avis kommenterer, at det åbne
brev viser, at der stadig ikke er de ideelle
tilstande, tyskerne ellers rosende beskriver.
Man kan også spare sig at indbyde danske
sydslesvigere til den næste Slesvig-Holstendag. Portopengene vil være spildt.
Forbundsregeringen i Bonn stiller 660 miil.
DM til rådighed til støtte for værftsindu
strien i de tre kystlande.
29. december: Beskæftigelsen på Flensborg
skibsværft er sikret i 1979, oplyser forman
den for bedriftsrådet, rådmand Hans-Olaf
Christensen.
Syv store danske virksomheder syd for
grænsen beskæftiger næsten 4000 medarbej
dere. Der er planlagt store produktionsudvi
delser og nyansættelser.

NORD FOR GRÆNSEN

2. december: I anledning af, at det er ved at
være fem år siden, en tysk folketingsmand
igen blev valgt, skriver Der Nordschleswiger:
Ingen vil vel på denne 5-års dag påstå, at

enhver afgørelse fra den tysk-nordslesvigske
repræsentants side har været lige lykkelig
eller rigtig. Ingen er ufejlbar. Men Jes
Schmidt har ydet et opofrende arbejde, der
har tjent mindretallets vel og gavnet Nord
slesvig.
Motorvej ss trækningen Rishj arup-Christiansfeld vil tidligst være klar 1983 som følge
af regeringens udskydelse af visse motor
vejsstrækninger, oplyser vej direktør Per Mil
ner.
Glasstumper fundet i forbindelse med re
staureringer i Uldgade i Tønder kan mulig
vis bidrage til at kaste lys over den gamle
håndværkergades historie.
4. december: Syd- og sønderjyske erhvervs
folk er ikke interesseret i en Londonforbindelse pr. fly fra Tirstrup, men de vil i stedet
foretrække Hamborg, hvorfra rejsen også er
billigere.
En ekspertgruppe advarer kraftigt imod at
inddrage de nyindvundne arealer mellem det
gamle og det ny dige ud for Højer til land
brugsformål.
Et røgelseskar fra 1400-tallet, som har
været forsvundet siden 1906 fra Sommersted
kirke, vender tilbage efter at være fundet hos
en antikvitetshandler i København.
6. december: I Højer opstår en strid om,
hvorvidt borgmesteren samtidig kan være
lærer i folkeskolen. Sønderjyllands amts til
synsråd godkender dog en ordning med ned
sat timetal og tilsvarende nedsat løn.
Istandsættelsen af det ca. 225 år gamle
bulhus i Wollesgyde i Åbenrå afsluttes, og
huset overdrages til Åbenrå byhistoriske for
ening.
De verdensrekordhøje danske punktafgif
ter fører til milliardtab ved grænsen, skriver
Jyllands-Posten, som peger på, at der smug
les som aldrig før, men aldrig den modsatte
vej over grænsen.

7. december: I tredie kvartal af 1978 steg ind

byggertallet i Sønderjyllands amt fra 248.132
til 248.875. Befolkningsudviklingen tegner
sig mere gunstigt end ventet, siger sekreta
riatschef Finn Hansen fra Sønderjyllands
amtskommune.
Som afløser for Deutscher Jugendverbands
mangeårige forretningsfører Gerhard Kaadtmann ansættes den tyskfødte 35-årige Knut
Lippert, Åbenrå. Gerhard Kaadtmann over
tager ledelsen af forsorgen for krigsbeskadigede.

12. december: Med en valgdeltagelse på 73 °/o
og 560 stemmer overfor 84 sikrede beboerne
i Burkal deres skoles beståen frem til 1986.
For Tinglev kommune betyder det, at der
nu skal udarbejdes en helt ny skoleplan.
13. december: Højer kommune vil rette hen
vendelse til justitsministeren for at få en ga
ranti for, at digebyens landpolitistation be
vares. Embedet hører til de 26 landpolitiembeder, der efter planen skulle nedlægges.
Bevogtningen af landegrænsen uden for
overgangsstederne er, som følge af at told
væsenet har måttet nedskære patruljekørslen,
alvorligt forringet. Der ventes fortsat på et
udspil fra justitsministeriet.
I Gråsten byråd kommer det til en natio
nalpolitisk debat omkring taksterne til hen
holdsvis danske og tyske børnehaver. Fhv.
politiassistent J. P. Egebjerg Andersen påpe
ger, at man i den tyske børnehave nøjes med
en takst på 185 kr., mens taksterne i kom
munens danske børnehaver varierer fra 280
til 495 kr. Byrådsmedlem Gerhard Schmidt,
Slesvigsk Parti henviser til, at man følger
den danske lovgivning, men at man takket
være tilskud sydfra kan tilbyde billigere
pladser.
14. december: Folketingsmand Jes Schmidt
påtaler under finanslovsdebatten i folketin
get besparelserne til den sønderjyske motor
vejsstrækning, som han finder erhvervs
fjendtlig.
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På et pressemøde i Gram for kommunerne
Nr. Rangstrup, Gram og Rødding understre
ges det som helt uacceptabelt, dersom midt
landet ikke får sit eget gymnasium.
15. december: Der tales om en velorganiseret
kamp mod bygningen af det fremskudte dige,
samtidig med at arbejdet til forberedelserne
er så vidt fremskredne, at arbejdet er udskre
vet i licitation. Det har vakt undren, at endog
naturfredningskredse på vestkysten findes
blandt modstanderne, siges det fra et møde
i Højer.
Venstre i Sønderjylland har indledt en
kontakt til den liberale føderation i EF, men
det bliver gennem Sydslesvig og ikke over,
siger formanden for Venstre i Sønderjylland,
viceborgmester Peter Madsen, Løgumkloster
på et møde i Åbenrå, hvor han orienterede
amtsbestyrelsen om de kontakter, der for
uden med det tyske FDP er optaget med Syd
slesvigsk Vælgerforening.
16. december: Gymnasieudvalget for Sønder
jylland vil i et nyt udspil dokumentere, at
elevgrundlaget for et gymnasium i Toftlund
er til stede. Der kan blive over 400 elever,
uden at det vil underminere Tønder statssko
les elevgrundlag.

17. december: På foranledning af Handelsog håndværkerforeningen i Tønder åbnes den
nedlagte jernbanestrækning Tinglev-Tønder
for passagerbefordring, dog kun for en dag.
21. december: Skatte- og afgiftsministeriet
giver tilladelse til oprettelse af to toldoplag
eller frilagre hos pakhusforretninger i Padborg. Det vil øge konkurrencemulighederne,
siger formanden for Padborg Toldlager, spe
ditør E. Halskov Jensen.
Fire amter, Sønderjylland, Vejle, Århus og
Viborg vil gennemføre en stiføring ad de
gamle Hærvejspor ned gennem Jylland.

23. december: Den tyske Skole- og Sprog
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forening modtager en gave på 175.000 kr.
fra tidligere lektor ved det tyske gymnasium
i Åbenrå Hans Hansen, Flensborg.
En ny sønderjysk husholdningsskole vil
blive placeret i Rødding, efter at et initiativ
udvalg gennem nogen tid har arbejdet med
planer om skolens placering.
Schackenborg gods, som siden 1661 har
været i Schack-slægtens eje, overdrages til
prins Joachim fra 1. april næste år. Lensgreve
Hans Schack vil indtil 1993 forpagte godset.
Der hviler et tungt ansvar på den lokal
valgte skatte- og afgiftsminister Anders An
dersen, skriver Århuus Stiftstidende i en
kommentar til oprettelsen af toldfrilageret i
Padborg.

29. december: Det kommunistiske folketings
medlem Karl Møller opfordrer landbrugsmi
nisteren til at forhindre, at Schackenborg
gods bliver prins Joachims ejendom. Det vil
være i strid mod de bestræbelser, der siden
1849 er udfoldet imod godssamlinger, siger
folketingsmanden.
1978 blev et vendepunkt for midtlandet,
siges det i en status i Vestkysten. Det blev
året, hvor man igen besluttede at placere nye
institutioner i området.
30. december: Det sidste sønderjyske bom
hus, der ligger nord for Skærbæk, skal nu
vige til fordel for en vejomlægning af All.
Bomhusets sokkel søges dog bevaret og flyt
tet til et andet sted, så man stadig får mulig
hed for at danne sig et indtryk af husets
form.
En hård østenstorm truer diget ved Kegnæs, og en undsætningsekspedition må i hast
sættes i gang.
Den voldsomme snestorm standser al tra
fik i Sønderjylland, og den dansk-tyske lan
degrænse lukkes totalt, efter at der syd for
grænsen indføres kørselsforbud.
Hundreder af tyske turister må holde nyt
år i nødindkvartering i Frøslevlejren, på
Knivsbjerg, i Åbenrå og i Tønder.

HØJST ANTIK
Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf (04) 52 17 37.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.

v. E. Lund Christiansen
Køb og salg af sønderjyske
antikviteter.
Forretning:
Søndergade 24, 6270 Tønder.
Parkering: Vis a vis Hostrup’s Hotel.
Postadresse: DK 6254 Øster Højst.
Telf. (04) 77 51 36.

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af m^g. art. Niels Sterum.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-m
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telf. (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (04) 46 41 12

HADERSLEV BANK

Mogens Hemmlngsen

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25
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De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De foik med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler.
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid vedkommen!

Økonomiservice Spørg

SPAREKASSEN

TH. LAURSENS BOSTRYKKERI AS

