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De mange søfolk satte deres præg på bebyggelsen i Emmerlev sogn. Der var mange små huse, som
lå tæt. Nogle af dem er bevarede, og især i Sønder Sejerslev har man anstrengt sig for at
vedligeholde dem. Her et ældre billede fra Emmerlev by. Fot. Martinsen, Højer. Pladearkiv i
Historiske Samlinger for Sønderjylland.

Randnoter til søfartens historie
i Emmerlev sogn før 1800,
samt nogle kirkebogsoptegnelser
VED PETER KR. IVERSEN
Fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen, Åbenrå,
skriver om bondebygden Emmerlevs tid som
hjemsted for søfolk; hvor mange sømænd, der
boede i sognet i 16- og 1700-tallet kan ikke
siges med sikkerhed, men en gennemgang af
kirkebogens dødslister giver et rimeligt indtryk
af befolkningens sammensætning i tiden op til
folketællingerne i 1700-tallets anden halvdel.

I sin udmærkede sognekrønike for Emmer
lev skriver degn Johannes Hansen, at søfar
ten fra sognet florerede i betydelig grad i
slutningen af 1700-tallet. »Velstående sø
kaptajner og styrmænd byggede nye huse
trintom i sognet, især i Nyland. Men skibs
farten aftog efterhånden og fik sit banesår
ved republikken Frankrigs magt over Hol
1983-5

land, omtr. 1796; thi på og fra Holland
fandt den størte skibsfart sted........ Vigtigt
for sognet har engang det kongelige silde
fiskeri fra Altona været. Det dreves om
kring Shetlandsøerne og norden for Skot
land i skibe, som kaldtes »bysser«. Emmer
lev sogn havde til en tid 12 bysseskippere,
der for det meste hyrede sognefolk til at
besætte deres egne og andre skipperes bys
ser med, og på denne måde fandt ca. 200
mand herfra en god sommerfortjeneste«.
Oprindelig havde det ifølge Johannes Han
sen kun været gamle mænd og drenge, som
havde taget på dette sildefiskeri, men efter
at Hollands-farten var ophørt, tog også un
ge raske sømænd del heri, hvilket skulle
have bidraget til søfartens forfald. Så me
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get kunne Hansen berette om søfarten fra
Emmerlev sogn på grundlag af mundtlig
tradition og måske nogle spredte papirer,
som opbevaredes i sognet.
En indberetning fra sognepræst Hans
Otto Foss 1766 til biskoppen i Ribe giver
heller ikke de mange konkrete oplysninger
om søfarten fra Emmerlev. Han skriver:
»Søfarten gør sognet til et af de talrigste og
drager en hob mennesker sammen, som vil
være nær ved søen og herfra overskibes til
Holland, hvor de er velkomne gæster; men
da lykken på søen er helt foranderlig og i
disse år er faldet mådelig ud, så forårsages
just derved større armod her end anden
steds, når manden enten dør på rejsen og
efterlader enke og børn eller og kommer
tomhændet hjem til sin talrige flok og fin
der solide levnedsmidler i så folkerig egn
dyrere end andensteds«. Denne vurdering
af søfartens betydning for sognet var just
ikke særlig positiv.
Da der ikke findes en samlet skildring af
søfarten fra Emmerlev sogn, kan nærvæ
rende lidt spredte noter måske have deres
berettigelse, idet de i hvert fald er med til
at belyse, at søfarten spillede en ganske
betydelig rolle til omkring 1800. Et vidnes
byrd om dens omfang er - eller har i hvert
fald været - de mange fliser, som har pry
det og i nogle tilfælde endnu pryder væg
gene i de gamle gårde og som søfolkene har
bragt med hjem fra Holland.
I sin disputats om Skibsfarten i det dan
ske Vadehav giver N.H. Jakobsen også
nogle spredte oplysninger om den emmerlevske skibsfart. Han oplyser, at blom
stringstiden for skibsfarten på kyststræk
ningen fra Emmerlev til Ballum har været
i 1500- og 1600-årene og at den vigtigste
udførselsvare var kvæg. Gennem strømtol
den ved List passerede der 1642-43 20 ski
be hjemmehørende i Emmerlev sogn med
en lasteevne på ialt 315 læster, heraf de 5
fra Sejerslev med ialt 137 læster, altså et
gennemsnit på knap 28 læster, medens
130

f.eks. 7 skibe fra Møgeltønder kunne laste
374 læster eller gennemsnitlig 53, læster.
Det var altså relativt små skibe, som havde
deres hjemsted i Emmerlev sogn. De stør
ste skibe på den vestslesvigske vadehavs
kyst var iøvrigt på den tid St. Anna af Hø
jer på 116 læster og Den hvide Due af
Møgeltønder på 114 læster. Disse tal må
ses på baggrund af, at der i hele den dan
ske handelsflåde dengang kun var 33 skibe
på over 100 læster. De emmerlevske skibe
synes ikke at være blevet større i 1700-årene. Der haves her oplysninger om tre skibe
Abrahams Offer, St. Andreas og Fortuna,
som kunne laste henholdsvis 18, 14 og 10
læster. Skipper på Abrahams Offer var
Hans Jacobsen af Kærgård, hvor han hav
de et halvt schackenborgsk kådnersted.
Han var ifølge sin broders udsagn på Mø
geltønder birketing den 5. marts 1704 da
på hjemrejse, og han agtede efter at have
losset på kysten igen at udgå fra Lister
Dyb og sejle »mellem rigens lande og el
lers, hvor Gud og lykken sig bedst for ham
såvel til Holland eller udi Østersøen vil fø
je«. To uger senere kunne Hans Jacobsen
selv møde op på birketinget og kunne da
supplerende oplyse, at han ville afsejle med
sin smakke fra Lister Dyb til Holland med
en fragt for amtsforvalter Jens Christensen
af Lundgård og hjemtage en last fra Hol
land til udlosning på Kgl. Majestæts grund.
For de to andres skibes vedkommende gi
ver tingbogen ikke blot oplysning om skip
per, men også om ejerforholdet. Fortuna
blev således ført af Anders Andersen af
Emmerlev, som til medredere havde Hen
rik Hansen og Hans Høyring af Emmerlev
samt Peder Beyer af Skast. Bemærkelses
værdigt er det endvidere, at også borgme
ster Johan Halmann og skibsbygger Peter
Siemsen, begge i Altona var partsredere.
Her har man altså igen den forbindelse til
Altona, som Johannes Hansen omtaler.
Om skuden St. Andreas får vi på birketin
get den oplysning, at den den 28. februar

Emmerlev kirke med dens karakteristiske tårn, der fungerede som sømærke. Den forholdsvis
store kirkegård var beregnet til mange flere begravelser, end nutidens betydeligt mindre befolk
ningstal kræver. Derforforekommer gravstederne i dag så spredt på Emmerlev kirkegård. Billede
fra Trap: Tønder amt, s. 622.

lå i Ringkøbing havn. Dens skipper var An
ders Petersen i Sønder Sejerslev, og han
havde som medredere nogle mænd i Lem
vig, Ringkøbing og Vandborg og endvidere
sognepræsten i Emmerlev Marcus Kiel,
som havde 3/16 part i skibet. Dette forbe
redte sig til en tur til Norge, hvorfra det
ville vende tilbage med en ladning.
Disse oplysninger stammer alle fra tings
vidner, som blev udstedt på Møgeltønder
birketing til dokumentation af, at alle skip
perne og partsrederne var kongelige under
såtter. Sognepræsten, senere provst Mar
kus Kiel har åbenbart haft mere end almin
delig interesse i skibsfarten, for både 1705
og 1706 træffer vi ham også som medreder
af smakken Fortuna. Han og Laurids Lau
ridsen har da overtaget de skibsparter, som
de to Altona-borgere ejede 1704.
Det ovennævnte skib Abrahams Offer

var 1706 med Peder Hansen og Nis Han
sen, Emmerlev sogn som befragtere på en
rejse til Norge efter en trælast. På tilbage
vejen strandede det imidlertid mellem Ska
gen og Blokhus, og de to befragtere fik nu
på birketinget tinglyst en fuldmagt til skip
peren på det strandede skib, Nis Johannsen
af Højer, gående ud på, at han kunne
»hjemløse« trælasten mod lovlig bjærgeløn.
I dette tilfælde har skipperen og vel også
besætningen reddet livet ved strandingen,
men mange af sømændene fra Emmerlev
sogn har gennem århundreder sat livet til
på den farefulde sejlads i de små skibe.
Antallet af sømænd, som havde deres
bopæl i sognet, kan ikke opgives, men det
var mange. En lægdsrulle for grevskabet
Schackenborg 1723/24 oplyser, at der fra
Kærgård på den tid af det unge mandskab
var to til søs som matroser i flåden, en var
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i Lissabon, en på Grønland, seks var i Hol
land og en i København. I Emmerlev var
der en matros i marinen, en på Grønlands
fart og ikke færre end ni i Holland. I Søn
der Sejerslev var der tre matroser i flåden,
en Grønlandsfarer og seks opholdt sig i
Holland. I Nyland var der syv enroullerede
matroser og fire opholdt sig i Holland. Det
er altså ganske anselige tal, som nævnes fra
det schackenborgske område og hertil må
så lægges ukendte tal fra de trøjborgske og
tønderske besiddelser. Ifølge folketællin
gen 1787 for de kongerigske dele af Em
merlev sogn var befolkningstallet da 489,
og heraf var 4 skippere, 4 bysseskippere,
d.v.s. skippere på sildefiskerifartøjer, 2
kongelige styrmænd, 4 styrmænd, 15 en
roullerede matroser, 16 almindelige matro
ser og to søfarende uden nærmere angivel
se. Langt de fleste var husmænd, men der
har dog været enkelte gårdfæstere iblandt.
Endnu i slutningen af 1700-tallet synes så
År

1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
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Antal begravede Antal søfolk
på kirkegården døde andetst.
6
26
28
20
5
32
27
12
4
23
24
28
61
39
1
16
13
16
25
18
14
15
13
17
18
1
12
22

ledes langt over en tiendedel, måske om
kring en femtedel af sognets befolkning at
have ernæret sig ved søfart.
Et indtryk af, hvor mange af sogneboer
ne der ernærede sig som sømænd, kan man
også få ved at gennemgå dødslisterne i kir
kebogen, hvor de udensogns døde er opført
særskilt. Der meldes om druknede eller dø
de i Holland, England, Norge, Spanien,
Vestindien, Ostindien, Guinea, Kolahalv
øen og i Østersølandene. Også Grønlands
farten krævede sine ofre. Og i kongens tje
neste døde 1666 7 matroser i København
og 1667 ikke færre end 12. Her har der nok
været tale om en epidemisk sygdom. Fra
1650 kan man år for år følge tallene for,
hvor mange af sognets beboere der blev
begravet på den hjemlige kirkegård og
hvor mange der enten fik deres sidste hvi
lested på havene eller i fremmede havne.
Tallene ser således ud:

1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691

29
35
10
23
30
32
17
34
23
29
32
28
29
35
40
26
20
26
30
38
35

1
8
2
2

7
5

1
11

10
5
4

Side af dødsregistret i Emmerlev kirkebog 1751, hvor 12 udensogns døde er anført. Man ser, at
fire er døde på Grønlands-fcerd, fire på byssefiskeri, en døde i Lissabon, en i Amsterdam og en
på rejse til Ostindien.
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År
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
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Antal begravede Antal søfolk
på kirkegården døde andetst.
22
5
7
26
38
5
38
13
38
7
40
8
37
4
1
26
12
38
38
21
25
10
33
18
28
9
36
6
79
10
17
7
34
7
29
22
22
13
50
22
15
42
6
34
3
23
31
38
20
7
36
2
37
21
2
32
33
31
42
6
20
31
6
53
6
16
50
4
68
4
38
47
5
29
1
32
4

1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

43
36
62
50
65
46
39
71
35
38
67
65
94
51
52
54
61
59
58
48
51
55
89
80
49
39
59
75
40
58
63
49
55
51
76
45
45
48
38
52
71
65
54
72
41
47

8
1
6
7

1
7
8
3
7
12
14
11
2
12
5
7
9
3
11
6
11
6
13
10
12
3
2
4
1
12
6
7
13
6
2
4
6
8
6
2
4
4
4
7

For de første mange år indtil 1689 har
præsterne givetvis ikke indført de uden
sogns døde regelmæssigt, men for den føl
gende tid må tallene nok siges at være ret
præcise. Man ser af dem, at der navnlig i
årene 1689-1714, 1726-28, 1731-39 og
1742-81 blev begravet mange søfolk fra
Emmerlev udensogns; enkelte år som f.eks.
1666,1667,1685,1689, 1700, 1702, 1704,
1707,1710, 1712 nåede tallene på de uden
sogns døde op på mellem 25 og 50% at
samtlige døde. Det uhyggeligste år var
1710, hvor der begravedes 22 personer,
medens et lige så stort tal døde udensogns.
Til tider kunne der omkomme en hel flok
samtidig. Skipper Niels Michelsen af Em
merlev blev 1739 borte på henrejsen til
Grønland sammen med fire andre fra Em
merlev by, og fire fra sognet omkom den 4.
september 1747 i Østersøen. Men også va
dehavet ud for Emmerlev kunne kræve sine
ofre, og her kunne det være fremmede sø
folk, det gik ud over. Inspektør Jonas
Liitken på Schackenborg skrev 2. april
1745 til overinspektør Lehmann: »I aften
havde de en bedrøvelig og sørgelig tilfald
ved Emmerlev, idet en del skibsfolk ville i
land og faldt for mange i båden, så den slog
om og druknede skipper med syv mand af
uforsigtighed«. Disse otte druknede er ikke
indført i Emmerlev kirkebog, måske kan
de derfor være druknet ud for nabosognet
Hjerpsted, hvis kirkebog ikke er bevaret
fra den tid.
I Emmerlev kirkebog finder man hist og
her oplysninger, som ikke nøjes med antyd
ninger om søfolkenes adfærd i det fremme
de. I dødsregistret oplyses således, at Engeborre Slotfeldts i Sønder Sejerslev blev
begravet den 23. april 1700. Hun var død
53 år gammel af »de smitsomme frantzoser
(d.v.s. syfilis), som hendes uskikkelige
mand bragte hjem og førte hende uskyldig
på«, og den 20. oktober 1702 blev »den
gamle horebuk« Nis Andersen Houmand
begravet.

Nogle har dog klaret sig godt og udmær
ket sig på deres sømandsfærd. Johan Fits
af Kærgård nåede således ved sin begravel
se den 8. december 1705 at blive betegnet
som »gammel kommandør«. Han havde
tjent tre konger i Danmark og sidst som
løjtnant. Han rangerede altså på linie med
de rømøske kommandører.
De oven gengivne dødslister afspejler
iøvrigt også andre interessante forhold - et
stærkt stigende folketal i sognet og de med
mellemrum grasserende smitsomme syg
domme. Børnekopper, difteri, skarlagens
feber pg mæslinger tyndede ud i de store
børneflokke. I peståret 1659 var antallet af
døde 61 og 1660 39, men i 1700-årene kun
ne antalet af dødsfald enkelte år være stør
re, og så var det især børnekopper eller
småkopper, som var dødsårsagen. 1706 dø
de alene 53 børn af denne sygdom og mu
ligvis endda flere, idet dødsårsagen ikke i
alle tilfælde er angivet. Sygdommen var
sidst på året 1705 kommet til sognet, idet
en fremmed bettelkvind ved navn Else da
mistede sit barn af sygdommen i Nørre
Sejerslev. Sygdommen rasede så til hen i
april med kulmination i februar. I mange
familier døde flere børn. Fra 1770 begyn
der aldersangivelsen af de døde at blive
regelmæssigt anført i kirkebogen, og det
ses, at der af dette års 76 døde var 33 døde
til og med 20-årsalderen og kun 15 nåede
at fylde 70 år. I året 1779 var der også
mange børnedødsfald, af ialt 72 døde, var
31 under 10 år.
Kilder:
Møgeltønder birks tingbog, div. år. Emmerlev
kirkebog. Folketællingslisten 1787 fpr den kongerigske del af sognet. Schackenborg godsarkiv:
1736-46. Breve til overinspektør Lehmann. Jo
hannes Hansen: Sognekrønike for Emmerlev
sogn, alt i landsarkivet i Åbenrå. Endv. N. H.
Jacobsen: Skibsfarten i det danske vadehav, s.
21 f og H. Weitemeyer i Sønderjyske Årbøger
1910, s. 202.
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Laurids Skau og Sydslesvig
Af H. V. GREGERSEN

I sine sidste leveår led Laurids Skau af en
uhelbredelig sygdom - tuberkulose, stru
bekræft eller hvad det nu har været. Det
var bitre år for en mand, der endnu kun var
midt i fyrreårsalderen. Han, der altid hav
de elsket at farte omkring, måtte holde sig
i sit hjem, Mariegård i Haderslev. Et lys
punkt for ham var det derfor at modtage et
brev, og særligt glædede det ham, når bre
vets afsender var en af samtidens mere be
tydelige mænd. Et sådant modtog han i
1863 fra Andreas Evald Meinert Tang,
ejer af Nørre Vosborg nær Nissum fjord.
Godsejer A. E. M. Tang havde 1848-49
været medlem af den grundlovgivende rigs
forsamling, og fra 1850 til 1866 var han
landstingsmand, og som sådan sluttede han
sig til de nationalliberale. Skau og den no
get ældre Tang kendte således hinanden

fra det politiske arbejde i København, hvor
deres synspunkter i hovedsagen harmone
rede.
Tangs henvendelse skyldtes en fore
spørgsel i forbindelse med salget af en svo
gers enkes gård på Varde-egnen, og Skau
foreslog ham en hr. Beyer fra Drabæks
Mølle ved Kolding som den, der bedst vilde
kunne påtage sig en kommissionsforretning
i forbindelse med en gårdhandel. Men der
med sluttede hans brev ikke. Lejligheden
til en længere politisk drøftelse lod den sygeramte ikke gå fra sig, og brevet, der først
nu er dukket op og derfor ikke optaget i
trebinds-udgaven af Laurids Skaus brev
veksling, påkalder sig interesse, fordi Skau
her udtaler sig om det sydslesvigske
spørgsmål på baggrund af den politiske ud
vikling, han selv havde gennemløbet.

Laurids Skau til etatsråd Tang, Nørre Vosborg, 1863 1718:
Det er i Aar 25 Aar siden jeg begyndte at Fodfæste, hvorfra man ikke lader sig træn
tage activ Deel i Kampen mod tydsk Over ge tilbage. Hvo havde f. Ex. i 1840 tænkt
last, og siden 1845, da Peter Hjort Loren paa, at vi i Løbet af godt en Snees Aar
zen døde, har jeg været Bevægelsens Leder skulde vinde fast Fod i Nærheden af Slien
her i Slesvig, saa at jeg nu er Senior blandt og Trenen?
Da jeg i Foraaret 1843 bereiste hele
de nulevende active Slesvigere, som fra
først til sidst har taget Deel i bemeldte Nordslesvig og ikke kunde finde mere end
25 Mænd, der havde Mod nok til at sætte
Kamp.
Mange Begivenheder ere i dette 14 Aar- deres Navne under en offentlig Erklæring
hundrede rullede forbi, og mangfoldige Er om, at vi vare danske Mænd og ønskede at
faringer ere indsamlede, men blandt disse stifte en Forening i det Øiemed at hævde
er det dog den bedste, at vi uafbrudt have og udvikle denne Egenskab, - hvo vilde da
gjort faste og sikre, om end ofte langsom have dristet sig til at haabe saa uhyre
me Fremskridt. Dette troer jeg imidlertid Fremskridt i saa kort Tid?
Man ansaae mig for gal, da jeg paa den
stemmer godt med den danske FolkekarakSlesvigske
Forenings Stiftelsesdag udtalte
teer, hvis Natur det ikke er at løbe Galop,
den
faste
Troe,
at jeg skulle opleve den
men derimod i et godt fast Tridt at vinde
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Dag, da min Røst skulle lyde ligesaa stærkt
i Nærheden af gamle Hethaby, som den
lød indenfor de snævre Vægge tæt ved Ha
derslev Dam. Men for et par Aar siden har
Angelboers begeistrede Hurraraab ved en
offentlig Folkefest givet Echo af min Tale
til dem, og da jeg endnu ikke er 47 Aar,
hører det dog ikke til Umulighederne, at
jeg, inden jeg døer, endnu kan komme til at
hæve min Røst en 4 Mile længere mod Syd,
hvor allerede danske Børnestemmer fra
Skolerne varsler om bedre Tider. Naar det
te Maal naaes, kunde jeg vist ogsaa roligen
lægge mine Been til den evige Hvile.
Tilgiv, kjære Hr. Etatsraad! at mine
Ungdomsdrømme løber lidt løbsk for mig;
det er kun sjeldent, at jeg tillader mig det,
fordi deres Tal kun er indskrænket, der har
Øie for Fremtidssyner.
De veed maaskee, at mit Helbred i hen
ved l,Aar har været af vaklende Natur, og
at navnlig Stemmens Brug for en Deel har
været mig berøvet, saa at jeg kun undtagelsesviis har kunnet tale offentlig. Jeg fik for
underlig nok pludselig Kraft i Stemmen
tæt før sidste Stænderforsamlings Aabning, og det var næsten som en Guds Til
skikkelse, at jeg i Flensborg var bestemt til
at skulle desciffere og konstatere de Bort-

løbendes Dumheder. Jeg er nu i god Bed
ring og haaber, at de værste Onder ere
overvundne.
Min lange Svaghedsperiode har jeg be
nyttet til at skrive et større historisk Arbei
de: »Peter Hjort Lorenzen og hans Tid«,
som endnu i Efteråret vil see Lyset. Jeg
arvede nemlig hele hans Correspondance
fra 1830 til 1845, der er yderst interessant.
Han var jo som bekjendt i en Del Aar Slesvigholstenernes Hovedmand, og som saadan stod han i Forbindelse med de betyde
ligste Tydsksindede i hine Aar. Dette i For
bindelse med hans Overgang til den danske
Side danner et saa interessant Led i Histo
rien, at det nok var værd at bearbeide ...
Der er kun ringe Udsigt for mig til for
det Første at komme paa Vestkanten i Jyl
land. Min Læge anbefaler mig fremfor Alt
Roe og paalægger mig at skaane min Stem
me, men dertil behøves jo, at jeg saavidt
muligt bliver hjemme. Det er imidlertid ik
ke let for mig at faae Roe; dertil ere mine
Forbindelser for store og mit Bekjendtskab
for omfangsrigt. I Slutningen af Septbr.
Maaned skal jeg ventelig til Rigsraadet,
der sagtens forbliver samlet i 2 a 3 Maaneder. Rigsdagen skal dennegang udsættes
til Decbr. eller Januar Maaned.

De første 25 medlemmer af den Slesvigske
Forening, som Laurids Skau omtaler i
ovenstående brev, var alle fra Haderslev
østeramt, når der ses bort fra Skaus fader
og fra kromanden i Sommersted. I løbet af
et år havde foreningen dog allerede fået
henved 500 medlemmer, hovedsageligt
gårdmænd fra Haderslev amt, altså fra den
nordligste del af Nordslesvig. »Der be
gyndte at udvikle sig en Villie i Nordsles
vig«, siger Skau i sin bog om Hans Nissen
om den tilslutning, som den Slesvigske For
ening fik.
Forud for denne viljesytring var gået
bøndernes protest over for øvrigheden i for

bindelse med »tavlesagen fra Tørning ting
hus« i januar 1841, og det næste hoved
punkt var det røre, der var vakt ved Peter
Hiort Lorenzens danske sprogdemonstra
tion i stændersalen i Slesvig by i november
1842. De efterfølgende møder i Sommer
sted kro i februar 1843 og på Skamlingsbanke i maj 1843 er andre vidnesbyrd om
den udvikling, der var sat i skred, og med
stiftelsen af den Slesvigske Forening i Juli
1843 havde bevægelsen fået en art organi
sation.
I sit optimistiske brev til godsejer Tang,
skrevet knap ni måneder før sin død den
11. maj 1864, overså Skau - og det samme
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var tilfældet med hovedparten af de natio
nale ledere - at den historisk-kulturelle
baggrund i Nordslesvig var fundamentalt
forskellig fra Sydslesvigs. I Nordslesvig
var det let for befolkningens store masse at
slutte sig til det danske, fordi det her var
både kirke- og skolesprog og siden 1840
også retssprog, men i Sydslesvig havde det
tyske sprog haft denne plads i mere end
400 år, selv om største delen af landbefolk
ningen enten talte en dansk-sønderjysk el
ler en frisisk dialekt.
Alligevel mente de nationale ledere og
især det nationalliberale (ejderdanske) par
tis mænd, at det også her kun var et spørgs
mål om tid, før der var vakt en tilsvarende
danskorienteret bevægelse i Sydslesvig.
Man skulle blot fra administrationens side
sørge for, at betingelserne for en omsindelse var til stede. Betegnende for denne op
fattelse er Th. A. J. Regenburgs ord til sin
fordums lærer, C. F. Wegener, fra januar
1851: »Vil man give mig frie hænder, magt
og penge, vil jeg nok forpligte mig til at
danisere hele Angel til Slien og landet til
Treia, maaske Haddeby med«.
De Tillisch-Regenburgske sprogreskrip
ter er baggrunden for den optimisme, som
Laurids Skau lader komme til orde, og der
til havde han som den ledende danske
stænderdeputerede i Flensborg haft den
personlige glæde at være hovedtaleren ved
en folkefest, der den 20. juli 1860 blev af
holdt i Lundsgård Vesterskov mellem Ny
kirke og Langballeå i den nordligste del af
Angel. Den derboende sandemand Mat
thias Lorenzen stod for velkomsten, og de
andre talere var degn Wethge, Munkbrarup, fysikus Duseberg, Flensborg, skolelæ
rer Jens Madsen, Ellum, stænderdeputeret
Bladt, Tandslet, smed Sager, Husby,
provst Aleth Hansen, Grumtoft, pastor
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Graae, Flensborg, borgmester Finsen, Søn
derborg, sognefoged Bruhn, Munkvolstrup, fysikus Madvig, Haderslev, og pa
stor Immanuel Barfod, Sørup.
Det var derfor ikke sært, at Skau, der i
forvejen ikke havde nogetsomhelst til overs
for sin samtids grundtvigianere, også på
det skarpeste tog afstand fra de såkaldte
»Klosterbrødre«, der i 1861 havde været
forsamlet i Løgumkloster og her slået til
lyd for en anden sprogpolitik. Denne kritik
afviste Skau på det bestemteste. I sit ind
læg på mødet hævdede han: »Frihed for
Sprogtvang er for Tiden en Terrorisme.
Sprogtvangen er en Beskyttelse for de Sva
ge, igjennem den kan den simpleste Huusmand hævde sin Ret!« Det var med andre
ord håbet om, at småkårsfolk skulde kunne
vækkes og vindes for danskheden, der an
sporede Skau til et så bramfrit krav om
tvang på det sproglige område.
Men det skulde komme til at gå helt an
derledes. Med nederlaget i 1864 - Dybbøls
fald den 18. april, som Skau ikke blev for
skånet for før sin død - brast håbet om en
udvikling i dansk retning i Sydslesvig, og i
Nordslesvig vandt delingstanken nu for al
vor tilslutning. I en henvendelse til civil
kommissærerne, underskrevet af mange tu
sinder og fremsendt kort efter, at fredspræliminærerne var blevet kendt, hedder det:
»Den nordslesvigske Befolkning er og har
altid været dansk i sin inderste Rod og
stedse været besjælet af en inderlig Hengi
venhed imod det danske Kongehus og Fæd
reland. Vi tør derfor vidne for Alverden, at
det er det almindelige Ønske i Nordslesvig
at kunne blive ved med at leve i Forbindel
se med Danmark, ja, vi modtage hellere en
Deling af Slesvig efter Nationaliteten, end
vi ønske at følge Holsten til Tyskland og
derved danne et Slesvigholsten«.

Kruså ved grænsesten 14.

En tur langs grænsen
Af R. P. SØRENSEN
Den store egnsvandring i september 1983 vil
følge grænsen fra vest mod øst.
Tidligere overlærer R. P. Sørensen, Frøslev,
har — efter anmodning — taget forskud på op
levelserne, og her er den gamle skolemesters
beretning om hans private grænseudflugt — fra
øst mod vest med vægten lagt på den østlige
del.
Billederne er taget af Poul Svensson april
1983.

Der er nu noget ganske særligt ved den
halvø, som vi kalder Jylland uden at gøre
os helt klart, hvor meget vi egentlig tager
med under navnet.
»Fra Ejdrens strøm til Skagens hvide
banker, den jyske halvø krummer sig mod
nord«, skrev C. J. Boye i 1824. Dermed

siger han to geografiske kendsgerninger.
Søg rundt på en globus og se, hvor vanske
ligt det er at finde andre halvøer, der
strækker sig den vej. Og som geografisk
sydgrænse er det naturligt, at trække linien
ind gennem Egernførde Fjord og derfra ind
til Ejderen. Så er halvøen skåret fra krop
pen med hele halsen følgende hovedet.
En geografisk linie, men geografiske ste
der og linier får altid historie.
Alt for ofte er historien den, at en græn
se skal forsvares militært. Dertil egner Ej
deren sig ikke godt på grund af det lange,
meget bugtede forløb. Men når vi fra
Egernførde følger Vindeby Nor og en lav
ning, kommer vi til Grosse Breite på Slisystemet. Så er vi inde ved en linie, der
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Den gamle brolægning ved Rønsdam.

blev valgt til forsvarslinie, med en tunnel kilometer til udspringet af en å, der fører
dal op til Dånevirke og Trene i vest, en linie til den ret store Soholm Å via Meden Å.
som nogle vist opfatter som Danmarks syd Jeg har kun set den som tørt leje, men jeg
grænse. I begge tilfælde regnes Eidersted kommer der kun i tørvejr.
med til Jylland.
Den næste grænselinie er Olgerdiget,
Den lange fjord Slien danner jo også li som Hans Neumann nåede at få undersøgt
nie sammen med Danevirke - Trene. To og beskrevet så grundigt. Det er en geogra
vandveje kommer nær hinanden. Sammen fisk linie, der i nogen grad minder om Damed nord-sydvejen giver de mulighed for nevirke-linien. Fra tunneldal i Åbenrådalhandel og skaber en by.
systemet over sumpe og Tinglev Sø fører
Den grænselinie, vi om lidt skal følge, den vestpå til en af de store ådale. Men
har i øst Flensborg Fjord. Men som geogra fjorden i øst kommer ikke så nær, at den
fisk linie er den togrenet mod vest. En tun kan betragtes som færdelsvej til anlægget.
neldal fortsætter i fjordens retning ind gen Og der var ingen by ved dens skæring med
nem Flensborg by op til hedesletten, og en Hærvejen. Her var det vist historien, som
anden tunneldal, hvor Kobbermøllen lig skabte geografien og ikke omvendt. Folket
ger, går tværs på denne retning og må være eksisterede, og besluttede at skabe en skil
skabt af en stærk subglacial strøm i en lelinie for at fastslå, at her er det os. Altså
tværspalte i isen. Denne vej kunne viking mest en historisk linie, om jeg har ret for
både følge ad Krusåen til Nyhus Sø nær stået.
vikingbyen ved Søndermosen, og fra SønKongeåen og dens brede, skarpt neddermosens vand, tidligere sø, er der ca. en skårne dal er en »urstrømdal«, som tysker140

Nyhus Sø. Grænsen går i søens nordkant. Billedet er taget mod syd.

ne kalder den slags. Den beviser klart sam
menhængen mellem geografi og historie.
Den skiller Sønderjylland fra Nørrejyl
land, men jydsk er hele halvøen.
Idet jeg nu tager fat på hovedemnet: »En
tur langs grænsen«, må jeg godt have lov at
sige, at jeg skriver på opfordring og har
fået lov at være mig selv, og det vil sige lov
til at snakke.
Vi begynder turen ved broen ved Sko
magerhuset i Kobbermøllebugten. Derfra
følger vi stien mod nord langs foden af
Åbjerg Skov, den gamle gendarmsti. Dej
lig bøgeskov, friske kilder ved skræntens
fod, blandt andet en, der vælder ud under
roden af en bøg. Den ses på omslaget af
mit sære genopstandne hjertebarn »Sce
nen, som er -«. Bogen, der ikke ville dø.
Kobbermøllen er en af Christian I Vs be
drifter. Man ser de velbevarede Nyboder
lignende arbejderboliger. Kobbermøllen
forblev tysk i 1920, så grænsen måtte lade

dens kilder, dens drivkraft, følge den. Ved
en Elverhøj-mindende bro forlader græn
sen dalen og går mod vest over landevejen
mellem de to toldsteder og helt op til Fjord
skovens nordkant og sønden om dalbunden
og dens vande, som nu Kruså Mølle har
fuld rådighed over. Det blev bare brugt to
gange. Der var »malepligt« til denne mølle
fra et stort opland. Overtrædelse kunne
medføre konfiskation af avlen.
Grænsen finder ned til Krusåen højere
oppe, men følger den ikke længe. Den går
tværs over den ryg, hvor oldtidsvejen - bro
lagt ved Rønsdam på et fredet stykke førte over til Nyhus Slot. Disse tærskelveje
havde strategisk betydning. Overgangene i
Kruså og Padborg ligger også på daltær
skeler.
Voldstedet, hvor Nyhus lå, er på tysk
side, men man kan komme tæt til det ved
at gå fra Rønsdam langs grænsestenene og
gennem en lille skov ned til Witt’s Vej, en
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markvej, der tidligere førte fra Oldemors
toft til Nyhus. Den er opkaldt efter en ejer
af Nedre Oldemorstoft.
En sti går over til og igennem Padborg
Skov oppe over Ny hus Sø. Selve søbredden
er grænsen. Her findes Kongens Kilde.
Den er fredet, men er ikke hvad den har
været. Jeg har set den sprudle op af et
krater i den grønne eng og pulse med glin
sende sort sand, dvs, manganovertrukket
kvartssand. Så blev der gravet ned om
kring den. Og den sås derefter boble i bun
den af en fiskedam. Dammene blev snart
opgivet. Vældet fandt en ny vej lidt derfra,
landværts ved et dige. Der er vejviser til
kilden.
Her vandede Christian IV sin hest, da
han boede på Oldemorstoft og undersøgte,
om samtlige kilder havde vand nok til at
drive en fabrik.
Grænsen går så langs sydkanten af en
romantisk regnkløft, der fører op til »Tol
dergården«, et beboelseskompleks.
Vest for Oksevejens Toldsted er Søndermosen. Smukt fredet. En sti fører rundt om
den, grænsestene ses i hegnet på sydsiden.
Søndermosen hører med til tunneldalen.
På nordsiden af den lå en by i vikingetiden.
Intet af den er synligt, og ingen havde vidst
noget om den, hvis ikke amatørarkæologen
Andreas Wortmann var kommet på sporet
af den, lige da byggemodningen af områ
det var i fuld gang. Der var en by med så
stor udstrækning, at en sammenligning
med Hedeby er naturlig. Men da Bov Mu
seum arbejder med en monografi om hele
Wortmann’s arkæologiske indsats, går vi
her blot videre. Se i øvrigt »Bov Sogn
1969«.
Ved Simondys er Jyllands sydpunkt,
grænsesten nr. 67. Man skal gøre sig gode
venner med gårdens ejer, hvis man vil op
søge stenen. Hertil trak Grænsekommissio
nen grænsen efter ansøgning fra Familien
i Simondys, Meyer, som ønskede at høre til
Danmark.
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Lige her står man uden for en »gletcherport«, tunneldalens endelige afslutning.
Fortsættelsen af dalen er fladbundet, jævnt
skrånende udad mod Gottrupel med stejle
sider, stejlest, hvor smeltevandsfloden ram
te ind mod ydersiden i en krumning. En
»ekstramarginal dal« af de flotteste i vort
land, skønt altså lige syd for grænsen. »Urhærvejen« (mit navn) måtte vesten om tun
neldalen. Her gik den. Den er flankeret af
to flotte oldtidshøje, en på dansk og en på
tysk side.
Gården Vilmkær ligger i »bunden« af en
mærkelig lomme, som grænsen danner på
flad jord. Her imødekom Grænsekommis
sionen også gårdejerens ønske om at høre
til Danmark. Et unaturligt grænseforløb er
en demonstration af, at sindelag nu skulle
respekteres. Grænsen skiller gården fra det
meste af dens jord og fra dens ladebygning,
og man skal køre over grænsen for at kom
me til gården. Men en god dansk familie
ved navn Hansen blev reddet for vort dan
ske samfund.
Så kommer vi til Frøslev Mose, som
sammen med Jarlund Mose danner et væl
digt ubeboet lavland på begge sider af
grænsen, indrammet af små bakkeøer med
egekrat på den danske side og den store
Jarlund bakkeø på tysk side. Her blev
»Frøslevskrinet« fundet. På fundets nøjag
tige sted, indtegnet af Poul Svensson, står
der ikke en lille køn sten og fortæller om
det. Tanken om en sådan fremsættes her,
så vidt jeg ved som ny.
Grænsestenene 109-112 er alle dobbelsten som de nødvendigt må være, når græn
sen er en grøft, og det er den her på en 800
m lang strækning. Nemlig vejgrøften fra
den sædvanligt lukkede grænsebom ved
Sofiedals sydende og 800 m sydpå. Frem
mede overraskes tit ved at høre, at de er i
Tyskland, hvis de skræver over grøften.
Her går grænsen nede i grøften nøjagtig
midt mellem rillerne i de to sten. Ellers
angiver en enkelt indhugget rille i grænse-

Grænsen går nede i grøften mellem de to grænsesten 111 og 111. Billedet er taget mod nord op
mod Sofiedals toldsted. Det er Danmark i billedets højre side, mens hegnet til venstre er tysk.

stenene grænsen med millimeters nøjagtig
hed.
Fra Sofiedal og vestpå forløber grænsen
hen over en mægtig ubeboet, men nu op
dyrket flade uden veje til øst - vest færd
sel. Og havde jeg nu ikke lov at snakke, så
var der ikke mere at sige. Men der var
engang Her begyndte eventyret om sønderjysk
malm få meter fra grænsestenene (Sønder
jysk Månedsskrift nr. 11 1976). Her blev
brudt myremalm under den anden verdens
krig,!) som beskæftigelsesforanstaltning,
2) for at sanere jorden til dyrkning og 3)
for at anvende malmen. Det sidste blev en
succes, idet det viste sig, at der foruden
jern var mangan i myremalmen. Så hed det
tys-tys til efter krigen, da mangansulfatfabrikken i Bjolderup begyndte, og Sønder
jyllands myremalm blev udnyttet i stor stil.
Men det begyndte altså her ved græn

sen, og jeg, der som nysgerrig kom herud,
opdagede tæt ved malmlejet resterne af en
trækulmile på en ganske svag forhøjning,
en »kulpold«. Og så en til, og flere til, de
fleste ret skjult i det flade terræn. I forvej
en havde jeg undersøgt »tørvekulpolde«.
(Se Sønderjysk Månedsskrift nr. 16, 1939).
Nu fandt jeg beviser for, at der her i den
mest træløse egn har vokset birk og el, der
kunne bruges til kulsvidning og derved for
svinde, så jorden kunne dyrkes. Omkring
1700 holdt kulsvidningen op.
Men alt det kan der læses om i Sønder
jysk Månedsskrift nr. 6, 1942, hele heftet.
(Oversat til tysk i »Jahrbuch fiir die
Schleswigsche Geest« 1974).
Lidt vest for malmlejet og kulpolden var
terrænet lidt lavere, kun lidt, men også lidt
fugtigere. Her var tydelige beviser for tid
ligere trævækst, en egestamme på længde
og tykkelse med en almindelig eg i en høj143

Engareal vest for Sofiedal. Alle spor af tidligere virksomhed er forsvundne.

skov. Stammen lå så højt, at man kunne
snuble over den, hulet ned midt i, men el
lers konserveret af tørvemos, som var vok
set op omkring den. Mosegeologen dr.
Johs. Iversen fra Sønderborg daterede den
til et par tusinde år gammel. Desuden
fandt jeg en mosekonserveret tynd stamme
af taks med meget smalle årringe. Det var
første fund af fossil taks i Danmark, ifølge
dr. Iversen.
Nu forleden ville jeg se, om der ikke var
blot lidt at pege på endnu: kulrester eller
spor af de sandgrave, man havde ved milen
til at slukke ild med.
Med mig var Poul Svensson og C. J.
Gundesen, Sofiedal. Sidstnævnte havde
som dreng befordret øl ud til minearbejder
ne. Der var tipvognespor på arbejdspladsen
og adskillige arbejdere.
Nu stod jeg der og gnikkede øjne. Der
var aldeles nul og niks af hele den fortid.
Ingen »pold«, ingen trækulbrokker i muld
jorden, skønt det dengang var overstrøet,
heller intet spor af sandgrave. Vi ledte læn
ge, intet, intet.Skelbækken tæt ved? Ingen
bæk! En snorlige kanal uden mindste skøn
hed.
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Også på den anden side bækken var der
dengang i hvert fald tørvekulpolde, omgi
vet af lyng. Nu marker i normalt sædskifte
overalt.
Bølå længere mod vest var »et lille sted«
ved grænsen med romantiske lave lyngpolde og trækulmilerester på begge sider af
grænsen. Jeg kom og fik en venlig tilladelse
til at gå der og rage efter, hvad jeg ville.
Mandens otte kraftige karle sad og sorte
rede kartofler på gårdspladsen. Hvad de
lavede, når de ikke sorterede kartofler,
kommer ikke mig ved. Rapporterne ligger
nok godt gemt et sted.
Alt er nu uromantiske flade marker. Bølå er væk. Skelbækken er ikke bæk. Det
hele er så systematisk afromantiseret, at
det virker helt parodisk. Alt som efter brug
af lineal og et strygejern.
Vest for Pebersmark hedder grænse
vandløbet Gammelå for at forvirre folk.
Det samme hedder nemlig også Sønderå’s
gamle leje fra Teptoft Mølle, idet åen først
for vel et par hundrede år siden fik nyt leje
fra Teptoft og hen forbi Rens, hvor dens
dal ser ganske ung ud. Men følger vi den
ad vejen langs sydsiden kommer vi til Hov-

Skelbækkens udspring mellem Pluskær og Sofiedal. Udspringet er druknet i en oversvømmelse.

Der er ingen romantik over Skelbækken i dag. Vandløbet med det symbolske navn blev kanali
seret i slutningen af 1950’erne, og samtidig forsvandt det idylliske landskab med småklitter og
krat.

mose og oplever her en rigtig smuk og na
turlig å, der i århundreder har hygget sig
i sit leje.
Dette med grænsen midt hen ad gaden
i Rosenkrans er nyromantik. Det sære for
løb hænger sammen med hele Vidåens re

gulering og sluserne, som skal værne mod
oversvømmelse. Hele systemet skal styres
af samme myndighed. Det må grænsen ret
te sig efter. Efter forløbet midt gennem
Rudbøl Sø, må den »kravle i land«, så den
er til fryd for besøgende skolebørn.

145

Kvindearbejde i sønderjysk industri
1850-1864
Af VIBEKE HARSBERG
Det materiale, der er opbevaret vedrørende
kvindelig arbejdskraft i Nordslesvig i mellem
krigsårene i 1800-tallets midte, er ikke særlig
nøjagtigt, men cand. mag. Vibeke Harsberg,
Brabrand, er dogfundet frem til en række kon
krete oplysninger.

fandt sted, er taget med. Endvidere er der
kun behandlet virksomheder med flere end
fem beskæftigede.

Det er muligt ud fra fabriklisterne i et vist
I første halvdel af forrige århundrede ind omfang at danne sig et indtryk af kvinder
samlede myndighederne hvert år oplysnin nes deltagelse som arbejdskraft i indu
ger om de industrivirksomheder, der var i strien i den her behandlede periode; men
området. Disse oplysninger blev samlet i de billedet er yderst mangelfuldt.
såkaldte fabriklister. Man tolkede dengang
I nogle af fabriklisterne er der udtryk
industri noget videre, end man gør i dag. keligt anført oplysninger om arbejdskraf
Dengang omfattede det håndværk, husflid tens fordeling på køn samt på aldersgrup
og fabrikmæssig virksomhed uden hensyn per (børn - voksne), men i de fleste tilfælde
til produktionsmåde eller antal beskæftige er det blot oplyst, hvor mange arbejdere og
de. I dag forudsættes det, at der er mindst evt. daglejere, der i alt har været beskæf
seks beskæftigede.
tiget. En del af disse har været kvinder,
Man kan læse mange forskellige oplys idet der for den samme virksomheds ved
ninger ud af disse fabriklister: virksomhe kommende for nogle år er anført, at der var
dens art og beliggenhed, ejerens navn, an beskæftiget kvinder, for andre år kun er
tallet af beskæftigede delt op på arbejdere anført antallet af arbejdere uden nogen
og daglejere samt produktionens størrelse. specificering.
Undertiden er der desuden oplysninger om
De oplysninger, der i fabriklisterne er
produktionens værdi, om anvendte råstof anført om kvindelig arbejdskraft, er såle
fer og disses fordeling på indenlandske og des minimumtal, men de giver dog et fin
udenlandske. Desuden var der muligheder gerpeg om, i hvilke industrigrene kvinder
for ekstra tilføjelser.
ne især var beskæftiget, nemlig tekstil- og
Disse fabriklister var ikke altid lige nøj tobaksindustrien.
agtige, og deres oplysninger må derfor ta
ges med et vist forbehold. De udgør dog et
forholdsvis ensartet materiale og kan i Tekstilindustrien
hvert fald anvendes som indikator for in Det var hovedsageligt inden for tekstilin
dustrien, man anvendte kvindelig arbejds
dustriens omfang.
Den foreliggende undersøgelse er tids kraft. Denne industrigren var under grad
mæssigt begrænset til perioden 1850-1864, vis udvikling fra husflidsproduktionen,
og geografisk omfatter den det nuværende hvor disse funktioner i vid udstrækning
Sønderjyllands amt, hvilket bl.a. indebæ havde været varetaget af kvinder.
rer, at også de kongerigske enklaver, hvor
Det var for eksempel klædefabrikker,
en meget stor del af kniplingsproduktionen uldspinderier, væverier og kradsuldfabrik-
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ker, der beskæftigede kvinder. Kniplings
produktionen blev udelukkende varetaget
af kvindelig arbejdskraft.
På Peter Nissens klædefabrik i Rens var
der i hele perioden 1852-1861 3 kvinder ud
af en arbejdsstyrke på 10-15 personer.1*
På Jef L. Jørgensens uldspinderi i Ballum var der i 1851 6 beskæftigede, men det
er ikke oplyst, hvorvidt nogle af disse var
kvinder. Det er dog sandsynligt, at der har
været en eller flere kvinder, idet der i 1855,
hvor antallet af beskæftigede var faldet til
3, var én kvinde.2*
For Wulff og Sønners uld- og bomulds
væveri i Brede er der heller ikke i 1851
anført oplysninger om arbejdskraftens for
deling på køn, hvorimod oplysningerne fra
1855 er særdeles detaljerede.
Der var i 1855 en samlet arbejdsstyrke
på bomuldsvæveriet på 108, hvoraf de 77
var kvinder, og 8 var piger under 15 år. På
uldvæveriet var der beskæftiget i alt 6 per
soner, hvoraf 2 var kvinder, og 3 var piger
under 15 år.3*
Kradsuldfabrikkerne beskæftigede tra
ditionelt en hel del kvinder og blev flere
steder oprettet bl.a. med det formål at be
skæftige gamle kvinder og fattige.4*
De to sønderjyske kradsuldfabrikker i
Haderslev og Broager synes ikke at have
dannet en undtagelse, men har hovedsage
ligt haft kvindelig arbejdskraft.5* Det sam
lede antal beskæftigede på de sønderjyske
kradsuldfabrikker var dog yderst begræn
set i denne periode: 50 i 1851, 30 i 1856 og
27 i 1861.6*
Det område, der beskæftigede flest kvin
der, var kniplingsindustrien, hvor hele pro
duktionen blev varetaget af kvinder.
Dette arbejde var dog for en stor dels
vedkommende sæsonarbejde, der fandt
sted om vinteren, mens kniplerskerne om
sommeren havde plads som tyende på lan
det. I andre tilfælde var knipleriet et arbej
de, der fungerede som et supplement til
indtægterne fra f.eks. et husmandssted.

Tobaksindustri

Tobaksindustrien beskæftigede ligeledes
kvindelig arbejdskraft, men oplysningerne
om det nøjagtige omfang er begrænsede.
Fra Hansens tobaksfabrik i Haderslev
oplyses det, at der i 1861 var 13 kvinder ud
af en samlet arbejdsstyrke på 63. Fabrik
ken havde efter egne opgivelser ikke tidli
gere beskæftiget kvinder, men havde dog i
1856 haft 10 piger og i 1851 uspecificeret
21 børn.7*
I øvrigt beskæftigede tobaksindustrien
generelt mange børn.
Teglværksindustri

Også teglværksindustrien har beskæftiget
kvindelig arbejdskraft, selv om dette ikke
fremgår af fabriklisterne.
I teglværksejer H. H. Dithmers rapport
til Holsteinborg i 1832, hvori han redegør
for oprettelsen af et teglværk, anbefaler
han bl.a., at der ansættes nogle gamle
mænd, kvinder eller halvvoksne børn, der
skulle fylde og tømme teglovnen samt be
skære stenene. Denne fremgangsmåde an
vendte Dithmer selv på sit teglværk i Ren
bjerg, og den har sandsynligvis også været
anvendt mange andre steder.8’
Lønforhold

Medvirkende til interessen for kvindelig
arbejdskraft har formentlig været, at kvin
dernes løn var lavere end mændenes9*, og at
de derfor var en billig arbejdskraft.
Men da anvendelsen af maskiner endnu
ikke var så udbredt, var det hårde, fysiske
arbejde ensbetydende med en begrænsning
i anvendelsesmulighederne for den kvinde
lige arbejdskraft. Det er da også typisk, at
kvinderne især anvendes til mindre hårdt
fysisk arbejde samt til arbejde, der tradi
tionelt er udviklet fra husflidsproduktio
nen.
At kvinder har været anvendt som ar
bejdskraft inden for andre industrigrene
end de ovenfor omtalte er sandsynligt, men
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har ikke afsat sig spor i fabriklisterne. Det 5. Henrik Fangel: Haderslev bys historie I
(1975), s. 474.
har i så fald formentlig været i mindre må
6. Fabriklister i Haderslev amtsarkiv, j.sag
lestok.
1. Fabrikliste 1852 i Tønder amtsarkiv pk. 578
(Tønder og Højer herred) + fabrikliste 1856
i ministeriet f. Slesvig 2.dpt. B, nr. 401 A +
fabrikliste 1861 i ministeriet f. Slesv. l.dpt.
B, nr. 105.
2. Danmarks Statistik. Industri- og fabriksta
beller. Ribe stiftamt. 1851 og 1855 Løve
herred, Møgeltønder og Ballum birker.
3. Danmarks Statistik. Industri- og fabriksta
beller. Ribe stiftamt. 1855 Løve hrd., Mø
geltønder og Ballum birker.
4. Rich. Willerslev: Studier i dansk industrihi
storie 1850-1880 (1952), s. 150-151.

1853, nr. 280 + Haderslev rådstuearkiv, Ac
ta XIX D 1 + ministeriet f. Slesv. 2.dpt. B,
nr. 401 B +Åbenrå amtsarkiv, j.sag 1853 IX
nr. 2.
7. Fabriklister i ministeriet f. Slesv. 2.dpt. B,
nr. 401 B (1861) + Haderslev rådstuearkiv,
Acta XIX D 1 (1856) + Haderslev amtsar
kiv, journalsag 1853, nr.280 (1851).
8. Axel Nielsen: Industriens historie i Dan
mark 1820-1870, bd. III, 2 (1944), s. 178179.
9. Se f.eks. Danmarks Statistik. Industri- og
fabrikstabeller. Ribe stiftamt. 1855 Løve
herred, Møgeltønder og Ballum birker.

Sældåtervihs.
Konsulent N. A. Drewsen, Hokkerup, skriver:
I Sønderjysk Månedsskrift for marts 1983 er på side
87 gengivet »To vers fra 1864«. De mindede mig om
en vise, jeg som barn har hørt min far synge.
Fra hans efterladenskaber er jeg i besiddelse af 5.
udgave fra 1861 af P. O. Boisen: Nye og gamle Viser
af og for Danske Folk. I den fandt jeg visen, som
hermed følger, og det ser ud til, at de to vers er dele
af denne. Mon ikke visen skal forbindes med treårs
krigen 1848-1850?

»Å sæj mæ Mads, å æ do død,
å hodden æ do stæj?«
»Ja a æ rele skån nok,
men do ska et blyv ræj,
a fik no biøj i brøstet,
det trøkker mæ så hwot,
men hvis a dør, sæj te mi får,
te a æ biøven skåt«.

A ga nok veed, hvo læng enno
æ Prøjser ka holl stand;
de ve wal wår et stød enno,
få di æ manne mand;
Di fem å trødde tusind
di ka wal knap foslå;
men tøv kuns lidt, di ska dov et
wal Slesvig fræ wos tå.

Å Mads han døe, å a fik mæ
en åjen kammeråt;
han Mjekel hied, en bels de war,
en tappere sældåt;
han stjinger mæ si bangeniet
æ tyskere ihjæl,
men han biøv skåt i ovselen,
å så såj han fåval.

A glemmer et så rå igjen
den føste poskedav,
den ti te Mads han såj te mæ:
»Wo krijsmajt æ så slav«;
å lisom te han såj’ed,
så trimled åsse Mads,
han so så nåle te mæ,
a biøv ret skidt tepas.

Men a biøv hæjsen åsse skåt
udi mi hwenster knæ,
mi bien de tåw di fræ mæ,
å ga mæ jet a træ.
De wa wal knap så linne,
som de a gik å far,
men håd a ingen håt;
de håd misjel wåt var.

148

Svundne tiders rejsende oplever
Sydslesvig
En tysk forfatter, Jo. Meerman udgav i
1810 en bog om sin »Reise durch den
Norden und Nordosten von Europa in den
Jahren 1797-1800«. Her gengiver overbi
bliotekar Torben Glahn, København i
oversættelse en del af hans indtryk fra
Sydslesvig.

En mil nord for Kiel har den holstenske
kanal sit udgangspunkt fra Kielerbugten,
og den bringer skibe, der ikke behøver over
9 fod vand, først over den stærkt uddybede
lille flod Levensau, derefter gennem en
ganske ny anlagt udgravning og endelig ud
på Eideren forbi Rendsborg fra Østersøen
til havet. Denne kanal, som var påbegyndt
1777 (i 1784 var den fuldendt) har indtil
Rendsborg en længde af 170.000 fod, bred
den skal for oven være ca. 80-90, halvt så
meget i bunden. En dobbelt fodsti ved si
derne muliggør, at fartøjerne ved ugunsti
ge vindforhold trækkes frem af heste. Tre
sluser på den side, Østersøen ligger, hver
med ca. 1 km.s afstand og et fald på fire
fod og tre andre i den modsatte retning
med 7 fod og 8 tommers fald gør vandstan
den høj nok for fartøjerne. Disse sluser,
som kan tage skibe af hundrede fods læng
de og 22 fods bredde er opmuret først på
et fundament af bøgepæle, dernæst på tre
rækker egebjælker med faststampet ler
imellem. Til murværk har man brugt mar
mor, granit og mursten. Hver sluse har ko
stet omtrent 50.000 daler, og omkostnin
gerne ved hele kanalen anslås til halvanden
million. De skibe, der benytter denne kanal
anslås til mere end 2.000 årligt. Halvdelen
er danske, de betaler kun en ubetydelighed
for åbningen af hver sluse, dog afskrækker,
som man senere fortalte i Rendsborg, en
forhøjelse af tolden på ca. 1/3, som for

omtrent to år siden var blevet beordret,
mange fra at tage vejen gennem kanalen,
og dertil kommer slusevagternes pengebegærlighed, idet de under påskud af at ski
bene måske var for brede, undertiden hav
de vægret sig ved at lade skipperne gå igen
nem for at aftvinge dem en godtgørelse, og
på den måde har ladet dem tabe tid, og det
får dem til at foretrække den gamle rute
gennem Kattegat.
Den første sluse, der ligger omtrent en
kvarters vej fra havet, har jeg nøje under
søgt, den består egentlig af to sluser ved
siden af hinanden, den ene tjener dels som
nødsluse, dels til at kunne tage flod- og
regnvandet, der kommer oppefra, dels til at
skaffe det vand afløb, der kommer fra den
egentlige sluse. Det siger sig selv, at man
ikke, når et skib forlanger at komme igen
nem, straks kan åbne sluseporten, da for
skellen mellem vandstanden inden- og
udenfor udgør 9 fod, men to store åbninger
i begge slusers skillevæg lader ved en gan
ske enkelt indretning vandet slippe ind el
ler ud gennem de almindelige sluseporte,
alt efter som et skib kommer oppe eller
nede fra, og det må vente så længe mellem
de to sluseporte til vandstanden inden for
er i niveau med det uden for den anden
sluseport.
Ved hver sluse er en vindebro. Ved be
gyndelsen af kanalen har man indrettet for
skellige pakhuse til at opbevare gods i, når
det undertiden må omlades fra større far
tøjer til mindre. Desuden ser man nogle
andre bygninger der, og der lå også nogle
skibe. Til minde om fuldførelsen af dette
arbejde er der sat to obelisker, den ene på
kajen, den anden ude i vandet.
Når man beser kanalen, må man ikke
undlade at besøge grev Baudissens gods
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ved den anden sluse. Hovedbygningen, der
er opført på en lille høj, med udsigt over
den skibsrige kanal, er bygget i en ganske
god stil. De engelske spadserestier, som
snart er ført gennem græsplæner, snart små
buskadser, slynger sig i begyndelsen langs
kanalen, der her krummer sig temmelig
stærkt. Er man derefter gået gennem køk
kenhaven, kommer man til en overordent
lig smuk dam, der er omkrandset af skyg
gefulde træer. En høj skov og en for hjorte
fredet park strækker sig udenfor langs
godsets egentlige grænser. »Dänisch Neuhoff« er ikke værd at spilde en dagsrejse
på. - Denne egn er foruden vildt, især ræ
ve, fuld af slangekryb.

ning til Slesvig, hvor man sædvanlig beder,
rummer en mærkværdighed, som man vis
selig ikke til daglig træffer på sådanne ste
der: en kroværtinde, som foregav at eje et
bibliotek på 700 bind, og hvis tale forrådte,
at hun ikke uden udbytte havde læst disse
bøger.
Byen Slesvig er i og for sig delt i tre dele
foruden slottet Gottorp, og er en af de mest
uregelmæssigt anlagte byer, man kan tæn
ke sig. På den vestlige side omgives den af
ryddede højder bevokset med buskads, og
den danner en halvmåne om en havbugt på
mindst en fjerdingvej. Fra Rendsborgsiden
kommer man først gennem Frederiksberg,
der kun består af en eneste krum gade, som
er usædvanlig vel bebygget, og her og der
Rendsborg og Slesvig
endda med smukke moderne huse. Den en
Den smukke omegn omegn ved Kiel varer der i en dunkel allé ved vandet, der stræk
endnu et stykke, men allerede på denne ker sig hen mod den gamle eller midterste
side Rendsborg ændrer landskabet sig til bydel og drejer ved slottet, som man har på
hede, og hele det følgende stykke vej til venstre hånd. Fra Altstadt løber igen en
Slesvig består kun af sand og hede, under lang gade lige til slottet der under navnet
tiden afvekslende med opdyrkede marker. Lollfuss udgør den tredie del af Slesvig.
Rendsborg, der foruden garnisonen skal Altstadt, der hverken adskiller sig fra den
have 3.000 indbyggere, er delt i den hol ved sine lige gader eller smukke bygninger,
stenske eller tyske og den slesvigske by. synes mig dog at være blomstrende og rigt
Den første udgør egentlig fæstningen og er befolket. af et temmelig stort omfang, dog er der ud
Domkirkens ydre er meget simpelt, dog
over de til fæstningen hørende bygninger har det indre krav på en rejsendes opmærk
kun få huse og kun få indbyggere ud over somhed. I koret foran alteret findes Frede
de tre der liggende regimenter (som dog, rik d. 1 .s gravmæle. På en høj sort sarkofag
for at være til nogen nytte ved en belejring, forneden udsmykket med nogle alabastmindst må forøges til 15.000 mand). Den figurer, hæver den hvide marmorskulptur
største pryd skyldes den temmelig anseeli af kongen sig. Den er ret kunstfærdigt for
ge paradeplads midt i byen. Herfra når arbejdet og gengiver nøje originalens træk.
man gennem porten med den berømte ind I nærheden af dette monument står på et
skrift: Eidora Romani terminus imperii til slags ophøjet fodstykke to små simple sta
den anden by, der igen består af 2 dele: tuer af Christian II og hans gemalinde. På
Altstadt, der dannes mellem to arme af deres tid blev alteret, der til visse er et
Eideren, og den tidligere forstad, der nu er bemærkelsværdigt kunstværk fra d. 15. år
forbundet med den første. Rendsborg er hundrede, skabt. Når man har åbnet to sto
lille og umoderne. Så snart man har forladt re fløje, ser man hele lidelseshistorien og
den kommer man over den holstenske ka andre bibelske motiver og papistiske legen
nals sidste sluse på denne side.
der, fra øverst til nederst fremstillet i træ
Det simple værtshus på den lange stræk skærerarbejde. Sandt nok er meget forteg
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net, og man må ikke forvente hverken kon
sekvent orden eller perspektiv. Der hvor
f.eks. Christus et sted indtager sin traditio
nelle plads med Johannes ved sit bryst, va
sker Petrus på den anden side hans fødder.
Dog kan man ikke se bort fra en mængde
beviser på kunstnerisk sans og utrættelig
tålmod hos billedskæreren, hvem det må
have kostet år at skabe værket. - Her er
også de slesvigske hertugers grave såvel
som flere andre herlige gravmæler, blandt
hvilke navnlig grev Reventlows udmærker
sig.
Det indre af rådhuset fortjener ikke en
gang en flygtig besigtigelse. I denne del af
byen findes også et frøkenkloster, der har
ti beboere samt en priorinde.
Slottet Gottorp, der var fyrstesæde ind
til 30’erne i forrige århundrede, da Frede
rik d.4. underlagde sig hertugdømmet, og
som nu er sædet for den danske statholder

og den høje landsret, er en stor langagtig
ret symmetrisk firlænget bygning, liggende
på et højdedrag. Det indre indeholder in
gen seværdigheder. Kongens svoger og
kronprinsens svigerfar, prinsen af Hessen,
som er guvernør af Slesvig-Holsten, bor af
vekslende på slottet og på et landsted to
mil herfra. Bag slottet hæver sig en lang, i
gammel stil anlagt have, der går temmelig
stejlt opad. Såvel selve terrænet som udsig
ten der oppe fra ville berettige en forskøn
nelse af anlægget, især hvis også den nær
liggende bevoksning blev inddraget.
løvrigt må man snarere betragte Slesvig
som hovedstad i en provins, hvor mange
adelige har deres bopæl, end som handels
stad. Til det sidste er dens beliggenhed ik
ke egnet, skønt havet ligger meget nær.
Den mangler imidlertid ikke fabrikker af
forskellig slags. Indbyggerantallet beløber
sig til ca. 6.000

Rejse til Lillebælt (Juli 1797)

Blandt de nye byer i hertugdømmet, man
kommer igennem på vej nordover, er Flens
borg den fornemste. Man ser den ikke før
man ganske uventet opdager den dybt nede
så at sige for sine fødder. Omkranset af
højdedrag på tre sider udgør den en eneste
lang gade. Ved siden af løber parallelt en
kaj, der dog ikke følger hele byens længde.
En bugt, som Østersøen danner her, be
skyller dens fjerde side og gør byen, der
ligger omtrent to mil fra havet, overordent

lig velegnet til handelsformål, hvilket de
halvtrediehundrede skibe, som borgerne
selv ejer, til fulde beviser. Et par hundrede
brændevinbrænderier arbejder hovedsage
lig for Norge. Dette folkerige sted, der i
året 1799 talte mellem 14 og 15.000 ind
byggere har én dansk og tre højtyske kir
ker. Med undtagelse af nogle få bygninger
sporer man dog ikke af husenes ydre tegn
på indbyggernes velstand.

Boganmeldelser
Magt og afmagt

Gottlieb Japsen: »Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender«. 214 sider. Indb.
III. (90,- kr.). 60,- kr.
Samme: »Den fejlslagne germanisering« 260 sider. Indb. III. (90,- kr.), 60,- kr.
Begge: Historisk Samfund for Sønderjylland

Når navnet pastor Jacobsen i Skærbæk i
dag nævnes, indretter de indviede sig gerne

på, at nu kommer der en god historie. Det
var jo ham med »Rederiet uden skibe, ba151

destedet uden vand, banken uden penge og
teglværket uden ler«. løvrig et selvironisk
underholdningsbidrag fra pastorens egen
hånd.
Men komedien forvandledes til tragedie,
da den økonomiske kriminalitet bag de
mange verdslige foretagender blev åben
bar. Korthuset ramlede sammen på en
gang med påfølgende straffesag, afsættelse
og nærmest deportation til Sydtyrol, udstø
delse af Den tyske Forening, tabet af to
sønner i 1. verdenskrig og en fysisk lammet
hustru. Lidt er der blevet tilbage, i første
række stiltypiske tekstiler fra Kunsthånd
værkerskolen i Skærbæk, der hænger på
museer og gengives i kunstbøger. Det nu
værende feriecenter på Rømø har helt og
holdent dæmningen som forudsætning. Ik
ke desto mindre indgår det i øens nyere
historie, at badestedet Lakolk er grundlagt
af Jacobsen. Han var på en rastløs måde
forud for sin tid. Det gælder også som po
litisk demagog, hvorunder han i hvert fald
i ungdommen slog om sig med storger
mansk, racistisk arvegods. De mindreværdige var slaviske og jødiske folk.
Når afdøde docent, dr. phil. Gottlieb
Japsen tog pastor Christian Johannes Ja
cobsen (1854-1919) frem i en grundig ana
lyse af typen og tiden i ovennævnte bog fra
1980, der bærer undertitlen »Bidrag til det
tyske mindretals historie efter 1864«, var
det ikke for at fortælle anekdoter som bi
drag til den underholdende del af fremmedherredømmets historie. Præsten med
de mange jern i ilden tages alvorligt. Hans
evner i princippet som pionér for en slags
egnsudvikling anerkendes. Hans kolonise
ring med lån, jord (Boden) og rigstyskere
(Blut) overgik i visioner, hvad de preussi
ske myndigheder selv kunne have fundet
på. Som offentligt mandfolk udfoldede han
en charme, der førte ham temmelig langt
frem ad en karriere mod det tyske parla
ment eller bispestolen i Slesvig. På en of
fentlig talerstol, der passede ham bedre
152

end prædikestolen, udviklede han talent for
at beherske en forsamling, skønt han ikke
havde megen sans for det realpolitiske.
Når Jacobsen talte til en sproglig blandet
kreds i Sønderjylland, sørgede han for at
indlægge nogle gemytligheder på det så
kaldte »platdansk«. En gængs vending var:
»Når vi Ha’sle drenge (præstesøn fra Starup) er sammel, så snakker vi åltier plat
dansk med hveranner«. Han driblede sig
frem .
I Japsens bog gøres der rede for de fleste
sider af den initiativrablende komets væ
sen. Her mangler for så vidt ikke andet end
en psykiatrisk undersøgelse, som af gode
grunde ikke kan foretages med tilbagevir
kende kraft. Pengeudlånene til alt muligt,
der blot kunne tjene til en germanisering af
de overvejende danske vestlige egne, fik i
stigende grad karakter af Ebberød Bank.
Det kunne så være tyskernes hovedpine.
Nej, det er ikke hele sagen, siger forfatte
ren indirekte. Han drager højtstående bagmænd til ansvar. Det var ingen hemmelig
hed i tyske embedsmandskredse, at pastor
Jacobsen var en lyssky person. Ved en lej
lighed blev der kastet gode, ja tilmed kej
serlige fondspenge efter præstens dårlige
og formøblede penge. Og kejserlige penge
måtte ikke bringes til at lugte i forbindelse
med en finansskandale. Den egentligt an
svarlige for, at hensigten, altså fortysknin
gen so oder so, fik lov til at hellige midlet,
var ingen ringere end overpræsident M.
von Köller, der har givet navn til hele den
ne periode.
Beskæmmende forekommer endvidere
biskop Kaftans tjenstlige og kristelige
holdning i denne sag, der om nogen havde
med den offentlige moral at gøre. Han var
fuldt orienteret om Jacobsens forhold. De
kunne i dette tilfælde synges på melodien
til «Wein, Weib und Gesang«. Kaftan fore
tog også en tjenstlig inspektion i Skærbæk,
men anvendte kun det middel nærmest at
trygle Jacobsen om at gå af. Det afslog

denne arrogant, hvorefter biskoppen af
fandt sig med at drage hjem med uforrettet
sag. I en sådan sag var hans embede ikke
af denne verden. De overordnede myndig
heders germaniseringsprogram talte mere.
Et andet særkende for dr. Japsens my
reflittige fremgangsmåde ved udsendelsen
af et arbejde som dette, nemlig at lade
kendsgerningerne tale for sig selv, er den
regnskabsmæssige, næsten revisionskyndi
ge opstilling af det kaos, der prægede pa
stor Jacobsens bogføring over den økono
miske sammenfiltring af hans mange enga
gementer. Godkendelsen på højere steder
af dette finanscirkus bærer anklagen i sig
selv.
Da Gottlieb Japsen døde i 1981, efterlod
han sig et så godt som afsluttet manuskript
om Den tyske Forening for det nordlige
Slesvig (Sønderjylland), som udgiverne
har givet titlen »Den fejlslagne germanisering« med videreførelse af det omtalte
binds underskrift »Bidrag til det tyske min
dretals historie efter 1864«. Det er fortjenstfuldt og pietetsfuldt samtidig, at ar
kivar Lars Henningsen for Historisk Sam
fund har redigeret og udgivet denne fort
sættelse og uddybelse med dækkende bil
ledstof (forord af Troels Fink), men så må
han også tage på sin kappe, at Tørning Len
s. 43 er blevet til Tønning Len. Ligesom
forgængeren har bogen her en decideret
hovedperson. Man kunne for den sags
skyld godt have markeret sammenhængen
ved at kalde den: »Dommer Hahn og hans
germaniseringspolitik«. Dette også af den
grund, at en forsker kunne tænkes at følge
i Japsens spor og gå tættere på, end det
hidtil er sket, den seneste periodes fortysk
ningskraft med andre midler: »Pastor
Schmidt-Vodder og hans fredsforening«.
En sådan undersøgelse ville række helt op
til 1945. Var Fredsforeningen så overvæl
dende fredelig under krigshysteriet op mod
1914? Hvad med freden efter 1920?
Den tyske Forening for det nordlige

Slesvig blev til som en gruppe af lokalfor
eninger, hvoraf den første blev oprettet i
Sønderborg den 3. december 1884. Lø
gumkloster fulgte efter i 1889, og senere
sluttede flere lokalforeninger sig til. Alt ty
der på, at det var den allestedsnærværende
pastor Jacobsen, Skærbæk, der i 1890 var
drivkraften bag stiftelsen af en hovedfor
ening, et centralforbund, som man kaldte
det, for hele Sønderjylland med seminarie
forstander Castens, Haderslev, som den
første formand. At et afgørende mål var
erobringen af den mest danske by, Haders
lev, fremgår af vedtægternes bestemmelse
om, at 5 medlemmer af forretningsudval
get skulle have bopæl dér. Dermed var og
så givet, konstaterer Japsen, at ledelsen vil
le tilfalde tyskernes lokale inderkreds. Som
vi skal se, flyttedes tyngdepunktet med val
get af dommer, dr. John Hahn til formand
i 1902 og hans særdeles selvbevidste ledel
se helt frem til verdenskrigen længere syd
på, nemlig til Nordborg og senere Sønder
borg.
Den tyske forening tillagde sig fra star
ten en defensiv kaldelse, fremkaldt af
dansk obsternasighed mod den givne pligt
til at tage imod »das deutsche Wesen«. Og
det bedste forsvar ville være modangreb i
form af fortyskning med alle midler. En
konkret anledning til at tage handsken op
var oprettelsen af Den danske Vælgerfor
ening i 1888 og en styrkelse af danskernes
stilling iøvrigt som følge af, at over 5.000
optanter (de, som efter 1864 havde valgt at
bevare statsborgerretten i deres tidligere
hjemland) i denne periode fik tilkendt
preussisk indfødsret med deraf følgende
(valg)rettigheder og pligter.
Germanisering som en statsopgave, der
ansås for den logiske konsekvens af forud
gående fysisk erobring, var ikke Den tyske
Forenings opfindelse i Nordslesvig. Den
praktiseredes allerede i f.eks. Polen og Alsace-Lorraine. Det havde også hidtil været
anset som en selvfølge, og Hahn, der jo selv
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var statsembedsmand, accepterede i prin han var opstillet.
cippet denne linje. Men de tilflyttede og
»Dat möt wi hebben«. Dette fyndord af
karrierebevidste landråder (amtmænd) Bismarck realiseredes 1899 ved købet af
skulle ikke have noget af, at folkevalgte Knivsbjerg til platform for folkefester - en
amatører i fuld offentlighed og under lej klar tilegnelse af den tradition, der var
lighedsvis indbyrdes skænderi i pressen skabt på Skamling. - Med negativt fortegn
blandede sig. Fortyskning var en for alvor reageredes på udstrålingen fra de danske
lig sag til, at den kunne overlades forenin forsamlingshuse til unge sønderjyder på
ger.
besøg i kongeriget, dette »halvdannede
Der opstod det paradoks, at den preus bonderegimente«, som det hed. Ikke desto
siske stats udsendinge på det lokale niveau mindre blev den halve dannelse anset for så
nærmest modarbejdede Den tyske For farlig, at Den tyske Forening krævede lagt
ening og i dommer Hahns udisciplinerede diplomatisk pres mod Danmark for at få
person fandt en selvskabt syndebuk. I ind forsamlingshusene lukket for sønderjyder.
beretninger til provinsregeringen i Slesvig
Hahns politik var at lægge sig på rege
kunne det hedde, at Den tyske Forening ringens autoriserede undertrykkelseslinje
skadede tyskheden i Nordslesvig mere, end samtidig med, at han ville tage de ovenfor
danskheden var i stand til. Landråderne nævnte midler i anvendelse for at »befri«
skulle nok selv vælge midlerne til fortysk de vildfarne sønderjyder fra dansk indfly
ning. De frygtede også at venstreliberale delse. Ifølge en karakteristik af H. P.
kræfter ville blive frigjort gennem forenin Hanssen var Hahn i besiddelse af egenska
gen. Modsætningen mellem »fjerbuskene« ber,der gjorde ham til en farlig modstan
og hjælpetropperne, der i sidste ende ville der. Det skyldtes bl.a. hans energi, arbejds
det samme, men stredes om autorisationen evne og organisationstalent. Han var en
kom tydeligst frem i Åbenrå, hvor Den ty god taler og agitator, og han var klog nok
ske Forening udviklede sig til et »landråds til i en årrække at anvende venlige og for
parti«: en konservativt domineret lokalfor sonlige, men altid uforpligtende ord, når
ening, der lagde sig bag landråd v. Uslars han talte om sønderjyderne. I personligt
vi-alene-vide-holdning.
samkvem var han en elskværdig mand.
En anden, for så vidt smigrende, konklu Japsen finder træk, der kunne tyde på en
sion, der kan udledes af Japsens både bre psykisk lidelse, når man bl.a. sammenhol
de og dybe dokumentation, er at tyskerne der de positive sider med den umenneske
måtte over i den danske lejr for at hente lighed, Hahn lagde for dagen i nogle af
våben. De så her pressens betydning for sine domme. Mest berygtet er en dom fra
det folkelige sammenhold og prioriterede 1898, i Köllertiden, da han ramte en fattig
derfor den økonomiske støtte til deres egen enke. Hun fik frakendt forældreretten til
presse højt. De lagde også stor vægt på sel samtlige sine børn, fordi hun havde ladet
skabelige sammenkomster efter dansk for den ældste af ialt 10 uforsørgede børn blive
samlingshusmønster. Sådanne arrange typograflærling på »Flensborg Avis«.
menter udviklede sig omkring århundred
Ikke af den grund, men ud fra en politisk
skiftet til et af Den tyske Forenings bedste moderat, menneskelig indstilling blev
midler til at påvirke dele af den tysksinde Hahn selv »dømt« af en kollega. Det var
de befolkning, der stod uden for forenin dommer C. J. Jürgensen i Husum, der var
gens rækker. Det gav nye medlemmer, som født i Stubbæk ved Åbenrå, og som i 1882
Hahn samlede flere af, end han kunne var blevet indvalgt som nationalliberalt
trække stemmer ved de landdagsvalg, hvor medlem af landdagen. Jürgensen lod sig af
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Hahn provokere til at advare den tyske re
gering mod »den ulige behandling af den
bosiddende befolkning« (i Nordslesvig). . .
den ondartede opfanatisering og forfølgel
se . . den unaturlige stempling af optanter
og optantbørn ... udvisningen og fordrivel
sen af hjemlige og bosiddende gårdejere
fra deres fædrene jord . . .bestræbelsen for
at afgrænse de indfødtes erhvervelse af
jord (jordens båndlæggelse som domæne).
. fastholdelsen af de kommissariske amts
forstandere o.s.v.«
Den tyske Forening kom i et modsæt
ningsforhold til selveste Berlin, da der efter
Kollertidens mis- og tvangsregimente blev
dikteret mildere kurs i forbindelse med den
dansk-tyske op tantkonvention af 1907.
Den skal ikke gennemgås her; den tyske
mildning skyldtes militær- og storpolitiske
årsager. Kejserriget havde brug for dansk
velvilje i tilfælde af en storkrig. Hahn er
klærede åbent, at de nye signaler var et åg
på Den tyske Forenings skuldre, som kun
var til at bære, hvis danskernes knurren og
intrigeren mod det tyske rige samtidig op
hørte. Samtidig rettedes skytset mod selve
Danmark. Hahn foreslog kort og godt, at
Danmark blev omdannet til en tysk satel
litstat. På møder lød råbet: »Nach Ska
gen!« Ved en lejlighed udtalte Hahn: »Vi
kan besætte Jylland og Sjælland og selv
disponere over indsejlingerne til Østersøen

i stedet for at have en upålidelig ven ved
Øresund«. Samtidig med at jordkampen
skærpedes, fik chauvinismen grelle overto
ner under krigsfeberen op mod 1914.
Den hjemmetyske dommer Jürgensens
advarsler var med til at berede jorden for
pastor Johannes Schmidts forsøg med sin
alternative fredsforening fra 1910 og altså
fremprovokeret af Hahn. Den fik ikke den
store bredde, dels fordi den erklærede sig
upolitisk, og dels fordi pastor Schmidts
idealer var virkelighedsfjerne. Foreningens
personligheder mindes dog den dag i dag
med respekt. Det var landets egne børn,
hvoraf foruden C. J. Jürgensen kan nævnes
Johannes Tiedje og Erich Schlaikjer. Hvad
efterlod Hahn og hans tyske forening? Be
vis på bevis om den fejlslagne germanisering, som blev en lille lederkreds af tilflyt
tede, tyskuddannede akademikeres værk,
et lykkeligt skibbrud for det autoritære og
fanatiske system. Eller overvintrede noget
endnu værre? Den ellers noget tørt skrevne
bog, men et fortrinligt kildeskrift, tildeler
i udblikket Den tyske Forening en betyde
lig andel i »svagheden over for nazismen«.
Som det er sagt og skrevet flere gange i
50 året for Adolf Hitlers magtovertagelse,
er det for let bare at tilskrive denne begi
venhed et teknisk uheld i Weimarrepublikken. Rødderne sad dybere.
Eskild Bram

En genudgivelse uden hagekors
Jens Råben: Oldtidsminder paa Als og Sundeved. 94 sider, ill. Aarbog for Historisk
Samfund for Als og Sundeved 1982.
Med introduktion af museumsinspektør ringen ikke forældes, er genudgivelsen på
Jørgen Slettebo har Historisk Samfund for sin plads. Ikke mindst fortjener Råben at
Als og Sundeved udgivet et nyredigeret mindes for indsamlingen af oplysninger om
optryk af Jens Råbens registrering af sten skålsten. Når Danmarkskortet med indteg
med skåltegn og helleristninger samt re nede skålsten viser en særlig koncentration
staurerede oldtidsminder på Als og Sunde om Als og Sundeved, skyldes det ikke en
ved. De oprindelige beretninger, der blev speciel skålstenskult her, men ene og alene
udgivet i 1938 (ikke i 1936, som der står i Råbens energiske eftersøgning af dem.
redaktionens forbemærkning side 6) og
Det er lidt vanskeligt at blive klar over
1953, er forlængst udsolgt, og da registre nyredigeringens omfang og sigte, og når
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det oplyses, at den ny udgave er forøget
med en del af forfatterens ikke tidligere
publicerede skitser og tegninger, må man
spørge, om det virkelig er en videnskabelig
dækkende orientering.
For eksempel ser figur 50 af Troldhøj i
Nørreskoven nær Sjellerupskov ikke ud til
at stamme fra Råbens hånd, og den er prin
cipielt afvigende fra hans oprindelige skit
se i udgaven fra 1953.
Der er også lavet om på skitsen side 47
af Rumohrsgårds dyrehave (det midterste
r i Rumohrsgård er endda forsvundet
under rekonstruktionen), og da man har
reduceret antallet af mindesmærker fra 4
til 2, passer tegningen ikke længere til tek
sten, som stadig opererer med en numme
rering fra 1 til 4. Endvidere har man ladet
tegningen af »Korsstenen« i dyrehaven ud
gå, men teksten forkynder stadig, at det
indhuggede tegn må anses for at være et
solmærke af kultisk betydning. Da det dre
jer sig om et ligearmet kors uden ring, altså

ikke et hjulkors, må tolkningen anses for
anstrengt.
For stenen på Bosagergård (register
nummer 63) har redaktionen ladet både
fotografi og tekst udgå. I stedet anføres
blot, at »denne sten var udsmykket med en
meget tvivlsom helleristning. Undersøgel
ser har vist, at den ikke var gammel, men
var en nyere efterligning.« Den udgår der
for af fortegnelsen, er redaktionens lakoni
ske konklusion.
Her har redaktionen virkelig været for
karrig med oplysninger. Ifølge Råbens fo
tografi drejede det sig om en sten med et
prangende hagekors. Den blev fundet i
1940. Skjuler redaktionen mon ikke her
noget stof af politisk interesse?
Men selv om der hist og her kan sættes
spørgsmålstegn og anføres indvendinger, er
genudgivelsen af Råbens registrering pris
værdig, og den tjener til at fremhæve denne
egn med de rige fortidsminder.
tys.

Et prægtigt værk om frisernes land

Heiko Evert: Nordfriesland. Impressionen einer Landschaft. Mit Texten von Theodor
Storm. 112 sider. 60 helsides farvebilleder. Udg. af Ingwert Paulsen. Husum Druckund Verlagsgesellschaft. 1982. 78 DM.
Heiko Evert, der er født i 1941, har i denne
bog gengivet sin barndoms ferieland med
de dejligste billeder. Sjældent, om nogen
sinde, har man set så mange fornemme op
tagelser fra halliger og kog, fra frisernes
strand og gest, fra Ejdersted og marskens
byer, og ikke mindst fra det vidtstrakte,
åbne land med den fjerne horisont og den
høje himmel med lyse og mørke skyer i
maleriske formationer.
Heiko Evert, der bor i Hamborg, har
haft den lykke, at han forener sit daglige
arbejde som erhvervsfotograf - han har
eget atelier - med sin hobby. Han er en
kunstner på sit felt. Hvem som helst kan
tage de samme motiver, men kun de få kan
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opnå sådanne resultater.
Det oplyses ikke, hvem der har fundet
på at gengive et Theodor Storm-citat til
hvert billede, men ideen er god.
Netop hjemstavnsdigterens vemodige
digte og noveller passer til fotografens ly
riske stemninger. Om smagen kan ikke dis
kuteres, og nogle billeder havde man må
ske gerne set ledsaget af andre tekster.
Kritikken gælder især det dejlige havnebil
lede fra Husum med masteskoven over de
festlig røde skrog - i øvrigt det eneste bil
lede i hele bogen, hvor højrødt er anvendt,
og netop dette billede ledsages af Theodor
Storms kendteste, dybt sentimentale digt
Am grauen Strand, am grauen Meer, hvor

stilhed og tåge råder, og digteren har tænkt
gråt i gråt og slet ikke rødt og gult.
Men bortset fra sådanne underordnede

enkeltheder er Nordfriesland et værk, man
ofte vil vende tilbage til og blade i med
glæde.
ibs

En billedmappe

10 historiske billeder fra Sydslesvig. 24 DM eller ca. 84 kr. Udgivet af Grænseforenin
gen og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Grænseforeningens festlige årbog 1982
med gengivelse af gamle billeder og kort
fra Sydslesvig har givet stødet til, at man
nu har udgivet ti af de gengivne byprospek
ter i stort format (20x29 cm), samlet i en
billedmappe. Bortset fra at Rendsborg er
blevet repræsenteret af det kedeligste af de
to billeder fra årbogen, har Jane Bossen
haft en heldig hånd med udvalget, der skil

drer Ekernførde, Flensborg, Frederiksstad,
Garding, Husum, Kappel, Læk, Rends
borg, Slesvig og Tønning. Og prisen er kun
8,40 kr. pr. billede. Man vil kunne få me
gen fornøjelse af billederne, hvis man an
skaffer en skifteramme. Planen er at lade
serien fortsætte, men den vil i så fald vinde
ved en lidt fyldigere billedtekst.

Grænselands-dagbog
Ved FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN

1. marts: Program Nord, der startede i
1953 og hvori er investeret 1,8 milliarder
DM., vil i indeværende år kræve yderligere
70 mili. DM. Fra at være et rent landbrugs
program omfatter programmet nu også
miljøforbedringer, spildevandsproblemer,
udbygning af vandforsyning og plantning.

3. marts: Dansk som andet fremmedsprog
er tiltagende i realskolerne. I Flensborg har
58 pct. af eleverne i byens fire realskoler
valgt dansk og på landsbasis tilbydes i 24
realskoler dansk som fag.
Værftsarbejderne i Flensborg samles til
demonstration på Nørretorv og kræver
bedre løntilbud til de uddannelsessøgende
og opfordrer forbundsregeringen til ikke at
sløjfe subventionsprogrammet til fordel for
værfterne.

4. marts: Karl Otto Meyer kræver i en tale
i Hanved, at der indenfor rammerne af
landsregeringens erhvervsfremme-program
på 421 miil. DM. stilles midler til rådighed
til udbygning af vejnettet i Sydslesvig og
bedre trafikforbindelser til landsdelen.

5. marts: Der spores almindelig modstand
mod den planlagte folketælling i Vesttysk
land i april, og ministerpræsident Uwe Barschel opfordrer de ansvarlige myndigheder
til at give bedre informationer.
På et af Dansk Skoleforening arrangeret
weekend-kursus på Christianslyst under
streges betydningen af de små, ikke år
gangsdelte skoler. Antallet er siden 1949
faldet fra 58 til 35. I 1978/79 gik 1499
elever i ikke årgangsdelte skoler. I det
kommende skoleår vil tallet i følge progno
sen falde til 1182.
Sønderjyllands amtsråd betragter ikke
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partier kommer til orde.
Forbundskansler Helmut Kohl erklærer
på et pressemøde i Flensborg, at han ikke
finder, der består modsætninger eller be
lastninger af det dansk-tyske forhold, som
nødvendiggør et møde med statsminister
Poul Schliiter i grænselandet. Problemerne
i grænselandet har fået en fornuftig løs
6. marts: Ved forbundsvalget, der på for ning.
bundsbasis sikrede CDU 48,8 pct., SPD
38,2 pct., FDP 6,9 pct. og de grønne lister 11. marts: I St. Vi kommune enes man om
5,6 pct., fik partierne i Slesvig-Holsten ensartede tilskudsregler for såvel danske
henholdsvis 46,5, 41,7, 6,3 og 5,2 pct. af som tyske institutioner, hvilket blandt an
det betyder væsentlige tilskudsforhøjelser
stemmerne.
til Dansk Centralbibliotek og sygeplejen.
Den danske skole i Flensborg Sporskifte,
7. marts: Røde Haubarg i Ejdersted skal
»Oksevejens skole« indvier en tilbygning,
nu restaureres for ialt 1,5 mili. DM.
Det vækker opsigt, at meningsmålingsin hvortil der fra landsregeringen er ydet et
stituttet Infas kun regner med 0,6 pct. eller tilskud på 350.000 DM. fra zonerands
ca. 10.000 stemmer til SSV ved landdags midler.
valget. Ved valget er 1.966.059 borgere i
Slesvig-Holsten stemmeberettiget. Det er 13. marts: Ved landdagsvalget i Slesvig73.601 eller 3,0 pct. flere end i 1979.
Holsten opnår Sydslesvigsk Vælgerfor
ening efter fintælling ialt 21.807 stemmer
9. marts: Arbejdsløshedsprocenten, der i eller 1,3 pct. af stemmerne. Karl Otto
1971 på landsbasis var 1,5 pct. og i Syd Meyer genvælges på mandat nr. 71 af ialt
slesvig 2 pct., er til 1983 på landsbasis ste 74. CDU opnåede 49,0 % eller plus 0,7
get til 10 pct. og i Sydslesvig til 17 pct.
pct., SPD 43,7 (plus 2% ) FDP 2,2 (minus
7 %) de grønne 3,6%. Mandattallet bliver
10. marts: På en forespørgsel Karl Otto 39 til CDU ( + 2) 34 til SPD (+3) og 1 til
Meyer har rettet til landsregeringen, oply SSV. FDP’s 4 mandater gik tabt.
ses, at der i perioden 1974-82 ialt i SlesvigI Sydslesvig har SSV herefter 6 pct. af
Holsten er skabt 61.489 arbejdspladser, samtlige stemmer.
heraf i Sydslesvig kun 6030. Landsregerin
gen mener derfor, at erhvervsfremmetilbu 14. marts: Flensborg Avis fastslår, at væl
det til det nordlige område bør udnyttes gerne på trods af den politiske polarisering
endnu kraftigere.
og konkurrencen fra de grønne har givet
Medarbejder ved den nordtyske regio SSV en solid opbakning.
nalradios afdeling i Flensborg, redaktør
SSV udtrykker sin skuffelse over, at fhv.
Jørgen Dethlefsen, skal være ARD’s radio minister Knud Heinesen deltog i SPD’s
korrespondent for hele Skandinavien i valgkamp og blandt andet talte i Rends
Stockholm.
borg.
SSV’s landsformand Gerhard Wehlitz
Til kystsikringsarbejder og afvanding i
anker over de tyske mediers behandling af marsken råder Nordfrislands amt i 1983
SSV og den forfordeling, der sker under over 53 miil. DM.
radio- og TV-høringer, hvor kun de tyske
I en kronik i Flensborg Avis opfordrer

Sydslesvig som udland under tjenesterejser
men ligestillet med naboamterne Ribe og
Vejle.
På et valgmøde i Lindholm foreslår Karl
Otto Meyer, at frisisk som sprog og kultur
får en mere fremtrædende plads på time
planen i skolerne.
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rektor Johs. Hoffmeyer, Grenå, til udvidet
lærerudveksling med Sydslesvig for derved
at fremme oplysning om Sydslesvig i sko
lerne.
16. marts: I en valganalyse skriver Flens
borg Avis, at SSV nok har tabt stemmer til
SPD og de grønne, men det er arbejdere og
de unge, der svigter SSV, som de måske
frygter er blevet for CDU-venlig. Det op
lyses videre, at SSV ved valget fik 973
brevstemmer færre end i 1979, og bladet
mener, at tillidsmandsapparatet nogle ste
der må være brudt sammen.
Geologer, der har undersøgt forholdene
på øen Sild, mener at øen endnu vil bestå
i 800 til 1000 år, men der kræves i så fald
ganske betydelige kystsikringsforanstalt
ninger.
17. marts: Der skal synges mere i de tyske
skoler i Slesvig-Holsten, og alle tyske sko
leelever bør lære Slesvig-Holsten-sangen,
erklærer undervisningsminister Peter Bendixen.
18. marts: Den i 1936 af nazisterne rejste
mindesten ved Gottorp slot over Kappkuppets faldne soldater i 1920 skal nu
suppleres med en mindetavle over læderar
bejder Heinrich Fabian, som også blev
dræbt under kampene i Slesvig.
21. marts: Der skal etableres en fælles
sommerlejr mellem adfærdsvanskelige un
ge fra »Jugenddorf« ved Rendsborg og til
svarende unge fra erhvervsskolen Kingstrup på Fyn.
22. marts: Justitsminister Erik NinnHansen meddeler, at der nu er udstedt nye
retningslinier for sydslesvigeres ophold i
Danmark, således at unge, der i to år har
opholdt sig i Danmark, i almindelighed kan
regne med at få godkendt fortsat opholds
tilladelse.

Kredsdagen i Nordfrislands amt afviser
med CDU’s flertal at yde et forhøjet til
skud til Nordfrisisk Institut.
23. marts: Kulturministeriet i Kiel har
godkendt planerne om at flytte Duborgskolens realklasser til Jens Jessen-skolen i
Mørvig.
24. marts: Slesvig-Flensborg amt vil få 25
mili. DM. af de midler, der fra Kiel er
afsat til fremme af erhvervslivet, og amtet
får dermed det næsthøjeste af de beløb, der
fordeles til amter og kredsfrie byer.

25. marts: Som nye ledere af Museet på
Gottorp udnævner kulturministeriet dr.
Kurt Schietzel og dr. Joachim Reichstein
som efterfølger for professor Karl-Wilhelm
Struve, som tidligere har ledet hele mu
seet, men er gået af på grund af alder.

NORD FOR GRÆNSEN
/. marts: Det regionale fjernsyn TV SYD
starter 1. september, oplyser den nytiltrådte TV-chef Helge Lorenzen.
Stensbro, der går over Voldbækken syd
for Aller og er bygget omkring 1830-40,
bliver nu fredet.
Pastor Wolfgang Kunkel fra Karby i
Svans er udset til ny præst for den tyske
menighed i Løgumkloster.

2. marts: Efter 11 års arbejde er det nu
besluttet at frede 160 ha i Gelså-dalen ved
Enderupskov mellem Gram og Ribe.
3. marts: Landeværnet har i 1982 ydet 65
lån på ialt 2,933.000 kr. I 1981 gav man 50
lån på 2.367.500 kr. Foreningen har sam
tidig måttet afskrive 357.992 kr. på 11
ejendomme.

4. marts: Folketinget har besluttet at ud
skyde bygningen af Storbæltsbroen i to år,
og i stedet at kombinere jernbane- og bil
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forbindelser over Storbælt. I perioden frem ske biblioteksforbund oplyses, at der nu er
til år 2010 vil det kræve statslige investe sikret midler til udbygning af det tyske
ringer på 3,3 milliarder kr.
centralbibliotek i Åbenrå, og at der i Søn
derborg er købt en ejendom til et selvstæn
5. marts: Den tyske privatskole i Lunden, digt tysk bibliotek. Bogbestanden steg fra
der har 41 elever, har store bygningsmæs 1981 til 82 fra 135.796 til 142.401, og an
sige problemer. Den kun 11 år gamle skole tallet af udlån steg fra 304.448 til 309.219,
er bedst egnet til nedbrydning, og der bør mens lånerantallet steg fra 5257 til 5284.
rejses en nybygning. Skoleleder Claus Diederichsen oplyste, at mens tilskuddet til of 17. marts: Den tyske skole- og sprogfor
fentlige skoler pr. elev lå på 16.756 kr. var ening vil opretholde sine 24 børnehaver,
der til private skoler afsat 2.649 kr. pr. selv om der som følge af ændrede kommu
elev. Udgifterne ved skolen i Lunden var nale tilskudsregler må ske indskrænknin
sidste regnskabsår på 21.985 kr. pr. elev, ger. Enkelte børnehaver bør måske ind
hvoraf staten refunderede 16.297 kr. pr. skrænkes; her kan der blive tale om Broa
ger og Sommersted.
elev.

8. marts: Svarer resultatet fra forbunds
dagsvalget til næste søndags landdagsvalg,
må man fastslå, at det danske mindretal
næppe bliver repræsenteret i landdagen,
skriver Der Nordschleswiger. At mange
danske vælgere denne gang har stemt for
CDU vil Karl Otto Meyer næppe beklage,
da den største fare herefter vil true fra
SPD, som vil mobilisere alle kræfter for at
forbedre resultatet.

23. marts: Sønderjydsk Idrætsforening,
der tæller 94.252 mediler, kan efter rekon
struktionen se mere optimistisk på SI
centret i Sønder Hostrup.

9. marts: På et møde i Sønderborg foreslår
chefredaktør Siegfried Matlok, at Europa
bevægelsen bør tage initiativet til oprettel
sen af tysk-danske venskabsbyer i lighed
med de dansk-nordiske venskabsbyer.
Grænselandet kan derved blive en større
kontaktzone end hidtil, og mindretallene
på begge sider grænsen øve en indflydelse
i europæisk sammenhæng.
I en artikel om den tyske skole i Nord
slesvig skriver ingeniør Heinrich Jepsen,
Lysholm, at den tyske folkegruppe bør sø
ge ud af sin isolation. Man bør informere
ærligt om, at de tyske skoler er for folke
gruppen, men at man - som i Lunden gerne tager imod danske børn.

28. marts: Den afgående slesvigholstenske
landdagspræsident dr. Helmut Lemke af
lægger et afskedsbesøg hos mindretallet.
Han fremhævede under besøget igen min
dretallenes vigtige opgave som et forbin
dende element. Han udtalte, at han hos sin
efterfølger som ministerpræsident, dr. Ger
hard Stoltenberg, godt kunne have ønsket
lidt større forståelse overfor mindretallenes
behov.

11. marts: På generalforsamlingen i det ty
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24. marts: I ejendommen Slotsgade 20 i
Haderslev er åbnet et museum med kera
mik fra middelalderen til omkring år 1900;
Louis Ehlers har stillet sin store samling til
rådighed.

29. marts: 22 af Frøslevlejrens ialt 38 ba
rakker skønnes bevaringsværdige, og re
staureringen vil indgå i et beskæftigelses
projekt blandt andet for langtidsledige. På
tilsvarende måde søges også dele af den
tyske Sicherungsstelle Nord fra 1. verdens
krig bevaret.
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Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 42 18 48
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Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
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