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Haderslev Museum
Åbning af Toming gl. smedie den 29. Juni med et åbent hus-arrangement, hvor vi samtidig kan præsentere
en nyindretning af Bulladen som et mindre landbrugsmuseum. Samme dag åbnes særudstillingen »Bhutan-Himalaya«.

Rav. Særudstilling fra 21. april til 16. juni. Der er klenodier fra Nationalmuseet, Rosenborg Slot og en lang
række andre museer samt en udsøgt samling af ravkunst fra private samlinger.

Bhutan - Himalaya. Særudstilling fra 30. Juni til 1. september.
Otte sommeraftner på museet Hver onsdag aften fra 26. Juni til 14. august vil der på plænen ved Frilands
museet være sommerarrangementer med musik, fællessang, folkedans, teater, kaffesalg m.v. De enkelte
aftenprogrammer varer fra kl. 19.00 til ca. 21.30. Der er gratis adgang.

Museets åbningstider. Sommer: (1/5-30/9) tirsdag-fredag 10.00-17.00, lørdag-søndag 12.00-17.00, mandag
lukket.
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Grundlæggeren affirma-dynastiet Otte i Ekernførde, købmand Christian Otte, byggede i 1739 i
sin hjemby en fattigstifielse for seks fattige, og han skænkede en kapital, hvis renter skulle
tilfalde beboerne. Stiftelsen eksisterer stadig, og Ottes efterkommere deltager fortsat i forvalt
ningen. Storkøbmanden er naturligt nok blevet lovprist for sin velgørenhed af eftertiden. I vir
keligheden lå der også andre motiver bag købmandens tilsyneladende gavmildhed. Han frygtede
for at skulle udrede en stor arveafgift af formuen i forbindelse med døtrenes giftermål og
bortrejse fra byen. Som modtræk tilbød han at oprette en fattigstiftelse — på betingelse af at blive
fritaget for afgiften. Regeringen sagde ja — og stiftelsen blev oprettet. Købmanden tog sig altså
betalt for sin velgørenhed!
Maleriet i Ekernførde museum siges at forestille Chr. Otte. Men mon det er et falsum? Otte
ser lidt ungdommelig ud. Er billedet mon et senere idealportræt, eller forestiller det i virkelig
heden en af sønnerne? Kan en læser give svaret?
1985-5
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Et Ekernførde-rederi af europæisk
format 1700-1770
AF LARS N. HENNINGSEN
Hvis familien Otte havde haft hjemsted i
København eller en anden storby i stedet
for i Ekernførde, ville de begavede redere
og fabriksejere have gjort dynastiet kendt
langt ud over Danmarks grænser.
Arkivar, cand. mag. Lars N. Henningsen, Aabenraa, skriver om de mange pro
jekter, familien realiserede med dygtig
hed.

Den 26. august 1766 var der begravelse i
Ekernførde. Ligtoget bevægede sig fra
byens to største og kostbareste privathuse
på hjørnet af kirkepladsen og ind i kirken.
Afdødes familie var samlet i den lukkede
familieloge under orglet. Det var smykket
med afdødes monogram, og var ligesom
kirkens nye loft betalt af afdøde. Alle af
betydning i Ekernførde var samlet, en del
fornemme folk fra Slesvig var der også.
Bagest i kirken stod arbejdsfolk. Nogle så
lidt fremmedartede ud. De talte sammen,
men ikke på plattysk eller sønderjysk. Ki
sten blev sat ned i det fritstående familie
gravsted i kirken. Begravelsen var slut.
Det var ikke hvemsomhelst, der blev be
gravet. Det var den kun 51 årige kancelli
råd, godsejer, fabriksejer, sukkerraffinadør, storreder og consul honorarius i
Ekernførde Fr. Wilhelm Otte.
Året efter drog kong Christian 7. ud på
sin store udenlandsrejse. Rejseruten blev
lagt over Ekernførde - for at se på den
fajancefabrik, kancelliråden og hans bro
der havde anlagt. Landets førsteminister
J.H.E. Bernstorff var med kongen - og han
var godt tilfreds med fabrikkens tilstand.
Fra den såkaldte Borgvold, hvor familien
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Otte havde have- og gartnerhus, salutere
des med 18 af Ottes kanoner - 27 skud da
monarken var på vej ud til fabrikken, lige
så mange ved afrejsen. Otte’s lystjagt lå på
vandet og gav signal med flag og kanon
skud.
Hvad var det for en mand, som blev be
gravet i 1766? Hvad havde han startet, som
var så bemærkelsesværdigt, at kongen ville
aflægge besøg? I det følgende vil nogle ho
vedlinjer blive ridset op.

Baggrunden
1700-årene var en centraliserende tid. Mo
narkiets centrum var København. Her
samledes den vigtigste handel, kompag
nierne, de store handelshuse og fabrikker.
Læser man de gængse fremstillinger, over
bevises man om, at det økonomiske liv i
provinsbyerne var anderledes tilbageståen
de - handel af format og rederivirksomhed
i stor stil var forbeholdt kongens Køben
havn. Et vist liv var der i byerne i Slesvig
og Holsten. Men det var undtagelser fra
reglen om, at monarkiets økonomiske og
politiske centrum lå i København.
Den købmandsfamilie, der her skal be
rettes om, var eksempel på, at der faktisk
kunne udvikle sig et særdeles aktivt er
hvervsliv i den fjerne provins. Men det var
et enestående tilfælde.
Kun nogle enkelte sider af disse Ekernførde-købmænds virke kan belyses her,
nemlig familiens rederi og fabriksanlæg.
Jeg vil for det første vise, at familierederiet
tegner et almengyldigt billede af de han
delshistoriske konjunkturer i tiden 17001770. Dernæst vil jeg fortælle om fabrik
kerne. Og endelig skal det antydes, hvor

1674, men stod til søs. Vi møder ham første
gang i 1699, som skipper på eget skib. Han
sejlede på Sverrig og Østersøhavne, hjem
bragte tømmer, jern og korn og solgte det
Forholdene i Europa
Vor historie starter omkring år 1700. videre til bl.a. Rendsborg. Under de gode
Ekernførde hørte til den Gottorpske her vilkår udvidedes flåden. I 1705 anskaffede
tugs område. Det var en aktiv søfartsby - han endnu et skib. I de gyldne år fra 1709
begunstiget af den gode havn. Byens skip gik det hurtigt. I partnerskab med byens
pere sejlede især på Østersøen, hentede andre købmænd og skippere investeredes i
korn, hør, hamp, tømmer, tjære, beg osv. skibe, og sejladsen blev udvidet til Frank
Særlig på Sverrig var sejladsen livlig. Va rig. Allerede i disse år trak Otte sig tilbage
rerne blev ført til hjembyen, eller sendt vi som aktiv skipper. På skibene stod herefter
dere vestover. En del gik til Rendsborg. hyrede skippere, og købmanden blev hjem
Årtierne fra ca. 1690 til 1709 var gode for me på kontoret i Ekernførde, hvor han pas
søfarten. Både den Gottorpske hertug og sede administrationen og handelen.
den danske konge holdt sig stort set neutra
le i de store krige. Derfor kunne undersåt Rederiet
terne overtage en del af den handel og Otte blev sammen med sine skippere og de
fragtfart, som normalt gik under de store øvrige købmænd i byen chef for et anparts
søfartsnationers flag. Nogle få skippere og rederi, som voksede meget kraftigt. Samti
købmænd i Ekernførde formåede at udnyt dig steg handelen i omfang. Otte og de an
te de gode vilkår til at starte en direkte dre parthavere handlede selv med de varer,
sejlads på Vesteuropa. De sejlede til Frank som skibene transporterede. Det var ikke
rig og hentede vin og salt, nogle gik til Eng fragtfart, som bragte indtægterne. Store
land, og de afsatte varerne i hjemlandet mængder træ, jern, vin korn osv. gik over
skibbroen i Ekernførde på Ottes regning.
eller i Østersøbyerne.
Særlig lukrative blev forholdene for
Men man måtte sno sig for at klare
Ekernførde i årene umiddelbart efter krigsårenes vanskeligheder, særlig efter
1709. Danmark blev inddraget i Den Store 1713. Danske og svenske kapere truede, og
Nordiske Krig som fjende af Sverrig. Det alle kneb gjaldt. Magistraten i hjembyen
Gottorpske hertugdømme holdt sig uden udstedte pas, som i nogen grad beskyttede
for. Som tilhørende en neutral nation kun mod svenske kapere. Man lod skibe sejle
ne de gottorpske skibe nu sejle næsten uden under lybske pas. Lübeck var neutralt, og
konkurrence. Risikoen for kapring var ikke kunne derfor tillade sejlads på Sverrig. Og
ubetydelig - men fragtraterne var til gen man lod skibene forsyne med delvis »fal
gæld gode. Det var gyldne år for de neutra ske« pas. Forbudet mod handel med Sver
le gottorpske skibe. Dog varede det kun rig blev omgået ved at lade skibene gå til
kort. I 1713 blev byen besat af den danske de neutrale havne Danzig og Königsberg,
konge. Neutraliteten ophørte, og den ind hvorfra ladningerne - ganske ulovligt - gik
bringende sejlads på Sverrig blev officielt videre til Sverrig.
forbudt.
Aktiviteter i Ekernførde
Chr. Otte
På den måde lykkedes det ret længe at fort
Lad os nu se på vor købmandsfamilie. Fir sætte handelen og sejladsen, trods krigsfor
maets grundlægger var Christian Otte. holdene. Først fra 1717 måtte aktiviteten
Han var skomagersøn fra Ekernførde, født begrænses for alvor. Men inden da var der

dan denne beretnings helte havde det med
deres medborgere.
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tjent gode penge. Chr. Otte grundlagde i
disse år sin position i Ekernførde. I 1711
forpagtede han byens told- og licensop
krævning, i 1713 var han byens talsmand,
da det gjaldt om at få nedsat en netop ud
skrevet brandskat, han købte ejendomme i
byen og hørte i 1714 til de mest velhaven
de. Da sejladsens muligheder fra o. 1717
for alvor blev forringet, investerede han et
anseligt beløb, 2.500 rdl., mod pant i her
regården Hemmelmark. Krigsårene op til
1720 var ikke så ringe endda - netop i disse
år kunne et omfattende rederi på anpartsbasis grundlægges og tømmer-, korn- og
vinhandel gav god fortjeneste.
I 1721 ændredes vilkårene. Det gottorp
ske område blev inkorporeret i den danske
krone, og købmanden måtte indrette sig på
de nye statsforhold. Freden betød, at flå
den kunne udvides. Otte startede symbolsk
med en nybygning med navnet »Der Frie
de«. Derefter gik det slag i slag. I 1720
havde han 2 skibe på ialt kun 29 læster, i
1738 var der 7 skibe på ialt 192 læster. I
1720 ejede han 1/10 af byens tonnage, i
1738 1/3. Det viser en betydelig investe
ring. Ovenikøbet var der ikke længere tale
om et anpartsrederi. Købmanden var nu
eneejer.
Og hvor fandt disse skibe beskæftigelse?
Ja, billedet ser anderledes ud end før 1720.
Før 1720 var Sverrig et naturligt sejlområ
de for de Gottorpske byer. Nu var vilkåre
ne andre. Fra 1724 søgte Sverrig at frem
me landets egen skibsfart på udlandets be
kostning. Det medførte, at Ottes skibe her
efter sejlede langt mindre på Sverrig, i ste
det mer på Vesteuropa. Fra Østersøområ
det hentedes korn, tømmer, jern m.v., som
blev sendt til England, hvor der blev hentet
salt. Nogle skibe gik også til Frankrig efter
vin eller salt. Varerne blev enten ført hjem
til Ekernførde, eller gik videre til Østersø
landene. De mange varer krævede lager
plads. I 1723 byggede Otte et stort og for
nemt pakhus. Det findes den dag i dag, fint
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restaureret. Det var imponerende for sin
tid.

Nye signaler
Skibene var led i købmandens handel. Den
ne egenhandel var dog ikke længere Ottes
eneste aktivitet. Mens han tidligere havde
været både købmand og skibsreder, skete
ekspansionen nu især i det rene rederi. Det
vil sige, han bortforpagtede skibene til an
dre og opgav interesse i ladningerne. Årsa
gen hertil må søges i de nye handelspoliti
ske forhold efter 1720. Den danske admi
nistration søgte at samle handelen i Køben
havn. Hovedstaden fik privilegier, som en
ten forbød direkte handel mellem provins
byerne og udlandet, eller gjorde den dyrere
end handel over København. Det indsnæv
rede en provinskøbmands muligheder. Han
måtte da i stedet udleje sine skibe til kø
benhavnske købmænd, som havde privile
gierne.
Otte tog hurtigt bestik af de nye signa
ler. I stigende grad blev de nybyggede ski
be lejet ud til kompagnier i København,
især til Det Island-Finmarkske kompagni.
Hvert forår indgik købmanden kontrakt
med kompagniet om sejlads på Island skibene returnerede om efteråret med is
landske varer, enten til København eller til
Glückstadt. Fragtbeløbene skulle forrente
skibet og give overskud til købmanden.

En snild løsning på et afgiftsproblem
Og overskud gav det. I 1735 købte han
godset Kriseby tæt ved Ekernførde, i 1744
betalte han næsten 1/3 af byens samlede
formueskat. Formuen voldte bekymringer,
særlig fordi han blev ældre, og døtrene
skulle have deres medgift ved giftermål. I
1733 kom der en forordning, som betød, at
formuen skulle pålægges en afgift, når en
del blev ført ud af byen, f.eks. ved udbeta
ling af medgift. Det var jo ikke så godt.
Købmanden bad om fritagelse for afgiften.
I 1734, 1735, 1736 og 1737 søgte han. For

gæves. Da fik han den gode idé at sammen
kæde ønsket om afgiftsfritagelse med til
bud om at oprette en fattigstiftelse. Han
lovede at bygge et fattighus for 1.000 rdl.
og skænke 3.000 rdl. til de fattiges under
hold, hvis han samtidig fik afgiftsfritagel
sen. Det lykkedes! Og stiftelsen eksisterer
den dag i dag. Man kan roligt regne med,
at skattelettelsen var større end de 4.000
rdl., som velgørenheden kostede.

evnede ikke at tage mod tilbudet. Det gjor
de derimod Ekernførde-familien, særlig da
sønnen Fr. W. Otte i 1744 lagde ud som
skibsreder. Allerede 3 år senere ejede han
sammen med gode venner i byen 3 skibe på
ialt 135 læster. Ligesom faderens skibe sej
lede de indtil 1745 på de traditionelle ruter
- til Østersøen, England og Frankrig, og de
gik i fragt for Københavner-kompagnier.
Men næppe var traktaten med sørøversta
terne sluttet i 1746, før skibene sejlede til
Portugal. Et mønster, som blev fulgt de
følgende år, blev lagt: købmandens egne
skibe sejlede nu næsten kun i fragt for an
dre. De sejlede ikke længere med varer for
rederen. Købmænd i Lübeck og Hamborg
befragtede skibene til at hente korn, hør,
hamp, træ o.lign. i Østersøbyerne - Riga,
Libau, Memel, Petersborg, Stettin m.v.
Med disse ladninger gik de til Portugal, og
returnerede direkte med salt for Ottes reg
ning til København eller en Østersøby. Det
hændte også, at de tog vin med hjem fra
Bordeaux. En del af vinen gik til Ekernfør
de, til Ottes vinhandel. Vinhandlere i Sles
vig, Sønderborg, Åbenrå og Kiel deltog i
disse ladninger.

Handelstraktat med sørøverstater
Vi har set, at skibsfarten efter 1720 udvik
lede sig i retning af fragtfart fra Køben
havn, handel på Østersøen og England el
ler Frankrig. Ladningerne var korn, træ,
salt, vin m.v. Længere end Frankrig gik
farten ikke. Det skyldtes bl.a. frygten for
de nordafrikanske sørøverstater. De spred
te skræk og rædsel langt mod nord. Så sent
som i 1724 blev en skipper fra Åbenrå ta
get til fange af algierske sørøvere ud for
Bretagnes kyst. Hertil kom, at hollandske
og engelske skibe indtil omkring 1740 helt
dominerede udenrigshandelen på Dan
mark. Det var også dem, der sørgede for
vareomsætningen på Spanien-Portugal, og
mellem disse lande og Middelhavet og
Nordeuropa. Indtil o. 1740 indgik danske Gode år
skibe kun i ringe grad i denne sejlads.
Årene indtil 1748 var særlig gode. Krigen
Fra o. 1740 skiftede klimaet. Regerin betød, at Ottes skibe kunne tage nogle af
gen oprettede handelstraktater med det de fragter, som de store sømagter før hav
ene land efter det andet. Særlig vigtigt var de haft, og derfor hændte det, at skibene
det, at der fra 1746 blev sluttet traktat gik videre fra Portugal ind i Middelhavet.
med sørøverstaterne. Det gav sikkerhed, Men i 1748 kom freden. Dermed steg kon
sådan at danske skibe kunne gå ind i sej kurrencen. Det betød, at Otte igen måtte
ladsen på Portugal og Middelhavet. Her lå satse mere på sejladsen på Island fra Kø
gode fragter og ventede. Hertil kom det benhavn. Og han startede i disse mere sløje
held, at Den Østrigske Arvefølgekrig og år et sælfangstprojekt ved Grønland.
1747 døde den gamle Chr. Otte. Fr. W.
den samtidige kolonikrig i årene 1740-48
hindrede de store søfartsnationer i at vare Otte overtog ledelsen i familierederiet. Re
tage deres normale sejlads. En enestående deriet blev sat i højsædet og firmaets egen
handel med korn, jern, tømmer foregik her
chance åbnede sig for Danmark.
efter næsten kun på fremmede skibe. Flå
den blev udvidet. I 1753 var der 16 skibe
Næste generation
De kongerigske danske provinskøbmænd på 615 læster. Det var over halvdelen af
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byens samlede tonnage. Fr. W. Otte ejede hente. Netop som krigsuroen begyndte i
de mange skibe sammen med sine to brø 1755, åbnede Otte derfor et privat skibs
dre. Skipperne, som næsten altid stamme værft på sit gods Binebæk. Her og i Ekern
de fra Sild, ejede ikke længere skibsparter. førde løb i den følgende tid årligt fire skibe
Et sådant familierederi er ganske atypisk af stabelen for købmanden. Men det var
for tiden. Det normale, f.eks. i Flensborg alligevel ikke nok. Det var pludselig muligt
og Hamborg, var anpartsrederier fordelt at bortfragte flere skibe, end det var tek
på mange ejere.
nisk muligt selv at bygge på de lokale værf
Virkelig stærkt gik det fra 1755. Den ter. I årene 1757-59 købte Otte derfor på
Preussiske Syvårskrig og den samtidige ko priseauktioner i Marseille og Toulon ialt 4
lonikrig fjernede for en tid konkurrencen skibe. Hertil kom skibskøb sammen med
fra England, Frankrig og i nogen grad Hol den københavnske storkøbmand Niels Ry
land. Det danske flag blev det mest sikre berg. Det var en vældig og hurtig investe
for befragterne, og en tid blev det enerå ring, som krævede stor kapital. De lukrati
dende i Middelhavet. Ekernførde-familien ve fragtrater gjorde det dog fortsat muligt
reagerede lynhurtigt på de nye signaler. at finansiere det meste selv. Alligevel gik
Sejladsen fra København til Island ophør det så hurtigt, at enkelte fremmede part
te, og det samme gjaldt sælfangsten ved havere nu optræder - bemærkelsesværdigt
Grønland. Alle skibe blev i stedet sat ind er, at førsteministeren, den mægtige J.H.E.
på Portugal og Middelhavet. Det gjaldt om Bernstorff, havde parter i Ottes skibe i dis
at få flere skibe, mens der var penge at se ekspansionsår.

1699
1708
1713
1720
1730
1740
1750
1755
1758
1766

Otte-rederiets omfang
12-16 læster
1 skib
52-74 læster
3 skibe
10 skibe
268 læster
29 læster
2 skibe
7 skibe
136 læster
7 skibe
192 læster
13 skibe
487 læster
756 læster
15 skibe
24 skibe
1237 læster
1215 læster
23 skibe

Hvor sejlede skibene så hen? Ruten gik
normalt til Østersøen efter hør, hamp, træ,
tømmer, korn osv. og derfra videre til Por
tugal. Det havde skibene også gjort før. Nu
skete der den ændring, at rejsen normalt
fortsatte ind i Middelhavet, og ikke blot
gik hjemover med salt. I Middelhavet del
tog skibene i vareomsætningen mellem
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Ekernførde-tonnage ialt

37
19
26
31
32

skibe
skibe
skibe
skibe
skibe

723
277
501
597
983

læster
læster
læster
læster
læster

Middelhavslandene og mellem disse og
Portugal-Spanien, og de førte varer til
Hamborg og Østersøen. Hele denne trans
port havde før været domineret af de store
sømagter. Skibene kunne i disse år blive i
Middelhavet eller Atlanterhavet i årevis
uden at komme til hjemlige farvande. De
res forbindelse med hjembyen Ekernførde

Kancelliråd og borgmester Friedrich Wilhelm Otte (5/7 1715 - 24/8 1766), malet i Ekernførde i
1761 af Peder Wichmann. Den energiske forretningsmand er afbildet i rød kniplingsbesat frakke
med hvid vest. Billedet hænger i dag på godset Schierensee ved Kiel sammen med en pendant af
hustruen Dorothea Charlotte v. Reventlow (1731-63). Et samtidigt billede af en af døtrene hænger
på museet i Ekernførde. Schierensee fot.

var meget spinkel. Varerne gik for køb
mænd i Hamborg, Lübeck, København el
ler Østersøbyer. Det var ren fragtfart, hvor
Otte blot leverede et transportmiddel, ski
bene, men ikke havde noget engagement i
ladningen. Men han trak fragtindtægterne
hjem. Og de var store - det blev der ikke
lagt skjult på.

Det gode varer dog ikke evigt. Allerede
i 1761/62 begyndte konkurrencen fra de
gamle sømagter på Middelhavet at gøre sig
gældende. Profitten sank, og skibene gik nu
atter mere sjældent ind i Middelhavet, men
returnerede oftere direkte fra Portugal
med salt. De kom igen mere hyppigt til
Østersøegnene. Det var en dårligere forret-

135

ning end at sejle i fragt i Middelhavet. Otte
begyndte at tale om at sælge skibe. Han
klagede sin nød til »kompagnonen« Bernstorff i København og forsøgte at investere
den indtjente rederikapital i jordegods for nu steg priserne på jord. Finansmanden
Ottes dispositioner aftegner med usvigelig
sikkerhed tidens konjunkturer. De nye for
hold havde endnu ikke fundet en afklaring,
da storrederen døde i 1766.
I meget kort form er der her trukket lin
jer gennem et provinsrederis historie. Det
illustrerer de handelspolitiske udviklings
linjer gennem 3/4 århundrede. I starten er
købmanden og skipperen én person. Der
næst trækker købmanden sig tilbage fra
søen, og overlader det praktiske til skipper
ne. Til slut er også varehandelen skilt fra,
det rene rederi i moderne form er opstået.
Varehandelen blev i stedet henlagt til frem
mede skibe, som købmanden lejede. Talri
ge ladninger af korn, træ, jern osv. kom
årligt til Ekernførde på Ottes regning og
blev videresolgt af hans handelsbetjente.
Det var disse varer, som sammen med vin
fra Bordeaux fyldte købmandens tre store
pakhuse i hjembyen. Vi har også set udvik
lingen fra partsrederi i starten over familie
rederi til enkeltmandsrederi ved Fr. W. Ot
tes død. Dette ejerforhold er enestående.
Det samme gælder rederiets størrelse.
Sammenligninger er vanskelige at drage.
Men intet tyder på, at de største rederier i
København eller Hamborg var større. I de
danske provinsbyer havde Otte ingen jævn
byrdige kolleger - Ekernførde-rederiet
havde europæisk format. Skibenes sejlom
råde ændrer sig også kraftigt gennem pe
rioden. Indtil 1720 blev der især sejlet på
Østersøen, særlig på Sverrig, med afstikke
re til Frankrig og England. Efter 1720
bortfragtes skibene i stigende grad til køb
mænd i København, og sejlads på England-Frankrig får større vægt. Med sørø
vertraktaterne i 1746 bliver Portugal det
vigtigste rejsemål for fragtfarten på Ham
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borg- og Lübeck-regning. I fredsårene var
Portugal som regel den yderste destination,
mens Middelhavet i krigsårene fra 1756
var det mest lukrative farvand.

Fabrikker
Rederiet var virksomhedens fundament.
Det var her pengene blev tjent, selv om
handelen med korn, træ og vin også havde
betydning. Et sådant »commercium«, som
det hed i tidens sprog, var højt prist af de
merkantilistiske teoretikere. Men næsten
mere anbefalet var hos økonomerne opret
telse af fabrikker, eller manufakturer, som
de oftere benævnes. Siden 1752 ledede
J.H.E. Bernstorff landets økonomiske poli
tik. For ham var der ingen tvivl om, at det
var ønskeligt at anlægge fabrikker. De ville
kunne beskæftige ledig arbejdskraft,
underholde de fattige, og måske gøre im
port overflødig. Bernstorff ofrede store
summer af statens midler for at sætte fa
brikker i gang. Det skete især i København.
Særlig ønskede Bernstorff, at private vel
havere for egne midler, med en vis opmunt
ring af staten, skulle starte den slags anlæg.
Det var der nu ikke mange privatmænd,
der ville. Dertil var fabriksdrift alt for usik
ker. Otte var en af de få, der lod sig lokke.
Han startede fabrikker langt ud over det
normale mål.

Fajancefabrikken
Det begyndte i Slesvig. 1 1754 oprettede en
velhavende grev v. Schmettow sammen
med en baron v. Adriani og Ekernførdekøbmandens bror Georg Chr., som var
borgmester i Slesvig, samt en toldinspektør
Rambusch et aktieselskab, som skulle an
lægge en fajancefabrik. De købte husene
Lollfuss 48 og 50, og F.W. Otte og en tredje
bror kom med som kapitalgivere. Fabrik
ken startede for alvor i 1757, og særlig
borgmester Otte i Slesvig var ivrig i sagen.
Resultatet var dog skuffende, og i 1758
solgte aktionærerne det hele til Rambusch.

Fr. Wilhelm Otte beskæftigede et hundredetalligt personale i købmandshandel, rederi og fabrik
ker. På kontoret i købmandsgården var der 6 »kontorbetjente«, som varetog korrespondance og
bogføring. Storkøbmanden havde så mange jern i ilden, at han ikke personligt kunne administrere
fabrikkerne. Disse opgaver blev derfor overladt bogholdere. 1757-63 havde Georg Ditlev Frederik
Koes (1731-1804) stillingen, tilsyneladende uden at gavne arbejdsgiveren ret meget. Til sidst blev
Koes afskediget — og så gjorde han karriere. Først forøgte han forgæves at købe gods i Tumbøl
i Felsted sogn, og slog sig derpå ned som købmand i Hamborg. Derefter gik det hurtigt. Koes blev
bankdirektør i Berlin og orrettede i 1771 tallotteriet i København. To år senere afkøbte staten
ham rettighederne for 200.000 rdl. og han kunne købe det store gods Antvorskov for ca. 175.000
rdl. Koes opnåede altså mere varige resultater end sin oprindelige arbejdsgiver i Ekernførde —
men levede jo også længere. Maleri fra 1780’erne tilskrevet Jens Juel i privateje.

Han fortsatte driften. Det var Ottes første
indblanding i fabriksvirksomhed.

Kniplingstrådfabrikken
Men mere skulle komme. I 1755 havde de
nævnte to adelige, Adriani og Schmettow,
startet en »kniplingstrådfabrik« i Slesvig.
Den skulle levere tråd til kniplingsfabri
kanterne i Tønder. Det var et realistisk pro
jekt, for der var afsætning for tråden.

Kammerdugsfabrikken
Mere tvivlsomt var et andet projekt, som
Schmettow startede 1756. 5 franske kam
merdugsvævere kom gennem byen, og op
fordret af Bernstorff gik han i gang med at
etablere en ambitiøs kammerdugsfabrik.
Et høj fornemt aktieselskab blev dannet.
Kongen tog 10 aktier, de højeste ministre
i København et pænt antal, dertil storkøb
mænd, lokale adelige, og de tre brødre Otte
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tegnede sig for 4 aktier. Fabrikken fik til
huse tæt ved Schmettows bolig, Bispegår
den ved domkirken. Tanken med fabrikken
var, at fattige folk i byen og omegnen skul
le spinde garn, som væverne skulle væve til
den fine kammerdug. Der lå altså især en
beskæftigelsesbetragtning, et socialt motiv,
bag fabrikken. Det gik slet ikke. Den store
aktiekapital blev brugt op. Staten kom i
knibe. Den havde involveret sig og ville
nødig erkende, at indskudet var tabt. Sam
tidig lagde Bernstorff overordentlig megen
vægt på det sociale motiv, beskæftigelsen
af de fattige og byen Slesvigs opkomst.
Men de private aktionærer ville helst af
med det håbløse foretagende.
Det gjaldt da om at finde en privat
mand, som evnede at overvinde vanskelig
hederne. Bernstorff havde for lang tid si
den lagt mærke til Ekernførde-købmanden.
Så tidligt som i 1753 havde han sammen
med sin sekretær Wasserschlebe besøgt
ham, fra midten af 1750’erne havde han
rådført sig med købmanden om handelsfor
hold på samme måde, som han rådførte sig
med de største købmænd i København.
Netop på dette tidspunkt blev Bernstorff
parthaver i skibe sammen med Otte. Han
vidste, at der var meget få købmænd af
Ottes format og med hans initiativ, i alt
fald i provinsen. Bernstorff kendte, som
han selv udtalte, Ottes »bekannte guten
Einsichten und eifriges Bemühen für alles
dasjenige, was zu des Landes Besten gerei
chet«. Han kunne ikke se fabrikken i bedre
hænder end hos Otte. Han ventede »von
der bekannten Betriebsamkeit und guten
Vermögens-Umstände der Gebrüder Otte
zu Eckernförde und Krisebü, dass sie zum
Besten des Landes etwas vollkommenes in
Fabrique-Sachen zum Stande bringen wer
den«. Derfor var det rådeligt »ihnen alles so
leicht, als möglich zu machen und sie
durch Vorrechte und Freiheiten aufzumun
tern, damit sie fortgehen und den Verlust,
die bei allen neuen Einrichtungen in den
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ersten Jahren fast unvermeidlich sind,
nicht abschrecken lassen, ansehnliche
Wercke, die grosse Summen und einen an
sehnlichen Eyffer erfordern, in dauerhaf
ten Stand zu bringen, und solche immer
mehr weiter auszubreiten«. Han mente, at
»dem Lande an der Conservation eines so
angesehenen Contoirs (Ottes) nicht wenig
gelegen ist«. - Jeg tror man skal lede længe
efter lignende rosende og anerkendende
udtalelser fra landets førsteminister om en
privat erhvervsdrivende. De karakteriserer
Ekernførde-købmandens position over gen
nemsnittet.

En fiasko
Tilbage til fabrikken. Bernstorff så kun én
løsning på fallitboet: Otte måtte overtage
det. Det gjorde han også, nødtvunget - og
fik gode betingelser presset igennem trods nogen modstand hos Bernstorffs mi
nisterkolleger. Otte blev kort sagt fra 1762
ejer af den kombinerede kammerdugs- og
trådfabrik i Slesvig. Trådfabrikken gik fint
- dens varer kunne sælges i Tønder; kam
merdugsfabrikken klarede sig derimod
dårligt. Det lykkedes ikke at få de »kartof
feltyskere«, som i disse år blev bosat på
hede- og moseområder i Gottorp og Tønder
amter, til at spinde for fabrikken. Og da
man ville tvinge børnene i Vajsenhuset i
Slesvig til at spinde, strittede bestyrelsen
så stærkt imod, at også det mislykkedes,
trods ret skarpe pålæg fra Bernstorff. Slesvig-fabrikkerne blev kort sagt en fiasko de kostede staten årlige udgifter, og Otte
opnåede heller ikke noget godt resultat.
Han ofrede ikke meget på sagen, den var
jo påtvunget ham.
Uldmanufakturfabrikken
Anderledes var det med de fabrikker, han
selv startede. Her drev han det virkelig til
noget enestående efter tidens målestok.
Det startede på godset Binebæk i 1758. En
uldvæver grundlagde et uldmanufaktur,

Otte-fabrikkernes omfang
1. kniplingstrådfabrik i Slesvig
1760-65 5 møller
1763 20 arbejdere i fabrikken, 50 udenfor
1766
6 møller
Lærredsfabrik i Slesvig
1763
3 vævestole
1766
6 vævestole

50 spindere i Slesvig og Rendsborg
48 arbejdere i Siesvig-fabrikkerne, 179 spindere

2. Uldmanufaktur Binebæk/Ekernførde
250 spindere
1760
9 vævestole 9 vævere
300 spindere
1761
13 vævestole 13 vævere
1762
13-19 vævestole 13 vævere
1763
80 arbejdere i fabrikken, 150 spindere
30 vævestole 30 vævere
1764
32 vævestole
1765
31 vævestole 109 arbejdere incl. spindere i Ekernførde +
153 spindere i Rendsborg
1766 jan. 28 vævestole
dec. 10 vævestole
1774
3 vævestole

3. Fajancefabrikken Kriseby/Ekernførde
1766 januar
44 arbejdere
1767 sept.
o. 80 arbejdere

tra høje lønninger lokkedes arbejdskraft til
fra Slesvig-fabrikken; familien Otte havde
jo netop solgt deres andel til medaktionæ
ren Rambusch. Kriseby-fabrikken kom i
gang, og i 1765/66 blev den flyttet til
Ekernførde. Her byggedes et ambitiøst fa
briksanlæg på venstre side af Kielervejen,
når man gik ud af byen, over for uldmanufakturet. Bygningerne faldt som offer for
stormfloden i 1872. Uldmanufakturet der
imod var ombygget til Christiansplejehus i
1780’erne - og eksisterer i denne forklæd
ning den dag i dag. 44 mennesker blev be
skæftiget i fajancefabrikken. Det lykkedes
brødrene Otte at samle virkelig kvalifice
rede medarbejdere, og produktionen blev
af højeste kvalitet. I dag er det kostbare
antikviteter, næsten ubetalelige.
Fajancefabrikken
Jeg har kun kunnet trække grove rids af
Ikke nok med det. I 1760 startedes en fa fabrikkernes historie. Rækken kunne fort
jancefabrik på Kriseby. Ved at tilbyde eks sættes ved at fortælle om en amdams(sti
som 1760/61 blev flyttet til Ekernførde.
Her byggede Otte uden for Kieler-porten
et stort kompleks: farveri, fabrikshus, boli
ger til arbejdere osv. Med stort besvær og
store udgifter skaffede han fagligt uddan
nede folk fra Tyskland - kun dér var eks
perterne at få. I 1764 var der 32 væve i
gang. I fabrikken arbejdede 80 mennesker,
og henved 300 spindere var beskæftiget
med at spinde garn til væverne. Der blev
fremstillet fine uldstoffer, lærred, strømper
og huer. Varerne blev solgt direkte fra fa
brikken, gennem kræmmere i byerne, helt
til Viborg. Men afsætningen svigtede, kva
liteten stod ikke mål med prisen, og allere
de i 1766 så det håbløst ud. Store summer
var investeret, formentlig over 20.000 rdl.
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velses)fabrik i Ekernførde og et sukkerraf
finaderi i Ålborg. Det må være nok at
fremhæve, at de omtalte anlæg efter dan
ske forhold var særdeles store, i alt fald
efter provinsmålestok. Og i modsætning til
de meget omtalte projekter i København
var de næsten helt finansieret af købman
den alene. En del af den kapital, som var
skabt gennem skibsfart og handel, blev her
investeret i et industrialiseringsforsøg. Det
viste sig at blive en meget dårlig forret
ning. Men derved levede Otte op til den
tillid, som gang på gang blev udtrykt fra
højeste sted i hovedstaden. På trods af den
dårlige rentabilitet lod købmanden sig lok
ke af tidens økonomiske »prædikanter«, og
sikrede sig derved anseelse ved hove.
Matadoren og medborgerne
I København var Otte velanskrevet. Men
hvordan så man på ham i Ekernførde? Nok
kunne man være stolt af, at byen havde en
familie med denne position. Dog måtte det
sætte spor, når et rederi i løbet af kort tid
formåede at vokse fra 1/10 eller mindre af
byens tonnage til mindst 2/3. Allerede i
1720’erne faldt Chr. Ottes succes konkur
renterne for brystet. Man anklagede ham
for egenmægtig optræden i skibsbyggeriet,
for ikke at betale skat i forhold til den reel
le indtjening, for snyderi i tolden, for ulov
lig sejlads under krigen. Det var et blænd
værk, at byen hævdedes at florere på grund
af hans store handel. Man måtte mene, at
»dem Publico aus seinem gesambten
Reichtum, welchen man ihm sonst, wann
er nur sich in gebührende Schrankken hält,
gerne gönnet, gantz und gar kein Vorteil
zuwächst«.

Næste generation
Men familien holdt sig netop ikke inden for
rammerne. I 1741 blev sønnen Fr. W. Otte
presset ind som borgmester, kun 25 år
gammel, uden at have haft embeder i kom
munens administration. Som anbefaling
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tjente det i København, at han var søn af
en anset, velhavende købmand, som præ
sterede meget, og at han som velhavende
ikke ville påføre byen lønudgifter. Det kan
ikke overraske, at samarbejdet i magistra
ten hurtigt slog gnister. Den unge Otte var
imod alle nedarvede bånd på den fri udfol
delse i byen, han ville dominere. Gang på
gang kom modsætningen frem. De menige
borgere var f.eks. fornærmet over, at han
lånte sine folk penge, så de kunne drive
privat handel. Det påførte borgerskabet,
som skulle leve af almindelig handel, og
som i modsætning til Ottes folk betalte
skat, en urimelig konkurrence. Otte blev
rasende over borgernes indvendinger og
fremførte i 1752/53 den uhæmmede kon
kurrences evangelium: Han havde ikke af
lagt ed på, at den ene ikke måtte stå i vejen
for den anden. Han så stort på, at nogle
mente, han havde for mange huse, byggede
for mange skibe, solgte for meget træ. Han
var ligeglad med den bebrejdelse, han
mødte for at være i vejen for mange. Det
var skarpe ord af byens borgmester til
medborgerne.
Helt enestående blev hans stilling i byen
efter 1756. På grund af det store arbejds
pres fra skibsrederiet, handelen og de man
ge andre aktiviteter, bad han om fritagelse
for de daglige borgmesterpligter. Det blev
bevilget, og han fik i stedet rang som »con
sul honorarius«. Som sådan skulle han be
vare sæde i alle råd, skulle holdes underret
tet om forhandlinger og indkaldes til mø
der. Til enhver tid kunne han gribe ind og
give sit besyv med. Han blev »grå eminen
ce« og udpegede reelt selv sin efterfølger,
og betalte hans løn. Mange år senere udtal
te efterfølgeren, at ønsket om at leve op til
Ottes forventninger havde været hans ho
vedstræben.
Man skulle altså vente, at magistraten
herefter var pacificeret, og at Otte i ét og
alt fik sin vilje. Som regel blev det sikkert
tilfældet. Men modsætningerne fik dog fra

tid til anden lov at komme op til overfla
den.

Fabrikken bag Kakabille-bækken
Det var byens middelstand af næringsdri
vende, som særlig var truet i deres erhverv
af Ottes fabrikker. Deputeret-kollegiet var
disse kredses talerør, og dette råd trådte i
stigende grad frem med kritik. I januar
1761 bad Otte om at få et stort stykke jord
gratis uden for Kieler-porten, så han kunne
bygge sit uldmanufaktur. Han bad om
skattefrihed for bygningerne og de ansatte.
Det blev bevilget - magistraten mente, at
anlægget ville tilføre byen øget omsætning
og indtjening, og derfor mente man, at
privilegierne var rimelige. Dog blev det og
så på foranledning af de deputerede frem
hævet, at de ansatte ikke måtte konkurrere
med byens næringsdrivende skattepligtige
borgere. Og fabrikkerne måtte ikke forure
ne byens vandforsyning, som kom fra Ka
kabille-bækken lige bag den planlagte fa
brik. Her møder vi miljøproblemet, som i
dag er så stærkt fremme i debatten i for
bindelse med industrien. Fremmedarbej
derproblemet var heller ikke ukendt, for
Ottes arbejdere var jo næsten alle tilflytte
re fra Tyskland. Da først fabrikken var
startet, klagede borgerne i Ekernførde
over, at de tilflyttede arbejdere forurenede
byens vand. Kort efter hører vi også, at
borgerskabet frygtede, at Ottes farver
skulle gå dem i næringen, og de var kede
af, at byens græsning til køerne blev ind
snævret af det store jordstykke, som var
tildelt Otte.
Matadoren fik uansvarligt mange fordele —
og sin vilje
Uviljen ulmede, og da Otte i 1765 bad om
endnu mere jord til fajancefabrikken, kom
den frem til overfladen. Nu fandt de depu
terede, at man havde givet matadoren helt
uansvarligt mange fordele, og de henstille
de til den mægtige mand, at han ikke satte

sin egen lille egenfordel over det samlede
borgerskabs skade. Alligevel fik Otte stort
set sin vilje - han nød jo sympati på højeste
sted, ved hoffet i København - og det und
lod han selvfølgelig ikke at antyde i den
lokale strid.
Gennem hele sin karriere var Otte den
fri konkurrences mand. Gang på gang slog
han på, at erhvervslivet skulle befries for
lænker, og han stødte derfor sammen med
det jævne borgerskab, som ikke gerne så, at
en enkelt mand hævede sig for højt over
gennemsnittet. Han blev derved forløber
for en senere tids liberale, stræbsomme
»entreprenører«. Det kan vist hævdes, at
Ekernførde er et af de steder, hvor en se
nere tids industrialisering og erhvervsideo
logi kan søge sine rødder.

Fremskridtets pris
Fremskridt har altid haft sin pris. I forhol
det til medborgerne var Otte talsmand for
»free enterprice« midt i det gamle standsog privilegiesamfund. I Ekernførde var det
bl.a. de fra Tyskland hidlokkede arbejdere,
som betalte prisen. Med koner og børn blev
de fra Berlin, Göttingen, Braunschweig
osv. lokket nordpå af fabriksejeren. Nogle
kom aldrig hjem. På fattigkirkegården tæt
ved fabrikkerne (den senere soldaterkirke
gård) blev der plads til nogle af dem. På
samme tid som Otte fandt sin plads i fa
miliegravstedet i Nikolaj kirke, blev flere
arbejderbørn begravet på fattigkirkegår
den. Både deres og Ottes grave er borte i
dag - men alle bidrog de til et af de meget
tidlige og meget omfattende forsøg på in
dustrialisering i Danmark.

Note
Ovenstående er et foreløbigt resumé af under
søgelser foretaget under et ophold ved Studie
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig i Flensborg. En samlet, dokumenteret
redegørelse er under udarbejdelse.
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»Natmusik« for kong Frederik VI
AF ALFRED THOMSEN

Fhv. typograf Alfred Thomsen, Haders for Andreas Lorentzen har fået udbetalt
lev, der arbejder på byarkivet, har fået en fem rigsdaler for at hente tre læs grangrene
original idé: Han fortæller om et besøg, i Stenderup skov; de skulle anvendes til
Frederik VI og hans familie aflagde i Ha guirlander, hvormed rådhuset skulle ud
derslev i 1824, og da Haderslev Byarkiv smykkes.
ikke ejer et almindeligt referat af dette
Anna Maria Mortensen har stået for
besøg, har forfatteren fundet de gamle bi bindingen af tolv blomsterguirlander, og
lag frem, i hvilke man kan læse om de herfor har hun fået udbetalt femten rigs
forberedelser, der blev gjort, og hvor me daler courant.
get det kostede Haderslev at huse konge
Blikkenslagermester Vitus Hartmann,
parret og døtrene Vilhelmine og Caroline der åbenbart har haft en hel del at gøre
en enkelt nat.
med festens arrangement, har haft følgen
de udlæg til: Apoteker Langheim for har
Den 29. maj 1824 om eftermiddagen kl. 18 piks, terpentin og voks, 7 rd. 4 skilling,
gik kong Frederik VI sammen med dron snedkermester Neuhaus for 16 stk. store og
ningen og prinsesserne ombord på damp 16 små sokkelstykker, 2 rd., købmand L.
skibet Caledonia, der under kanonsalut fra Nissen for 16 røde bånd, 16 sk., rebslager
Nyholms batteri straks derefter sejlede fra Severin Johannsen for 15 Vi pund hamp, 1
Langelinie med kurs mod Ekernførde.
rd. 20 sk., købmand Julius for 12 ark mar
Kongen og hans følge begyndte dermed morert papir, 24 sk., maler Häger for far
på en tur, der skulle gå igennem hele Jyl ve, 2 rd., skomagermester Wiedemann for
land, og først den 18. juli vendte landsfa beg, 1 rd. 16 sk., bogbinder Cl. Nissen for
deren tilbage til København.
rødt papir, 10 sk., senator Mussmann for
Efter ankomsten til Ekernførde rejste de hvidt papir, 17 sk., skomagermester Nico
kongelige herskaber til Louisenlund, hvor lai Jürgensen for beg, 1 rd. 12 sk., skoma
de blev til den 3. juni. Efter at have gæstet germester Küster for beg, 14 sk., skoma
Slesvig, Flensborg og Aabenraa, må kon germester Lassen for beg, 7 sk., Jørgen
geparret være ankommet til Haderslev sent Nielsen for arbejde i 5 dage, 1 rd. 32 sk.,
om aftenen den 4. juni.
skovfoged Bieleberg for hans ulejlighed i
Om kongens ophold i Haderslev findes skoven, 24 sk., 3 personer, som skovfoged
der ikke noget referat i Haderslev Byarkiv, Bieleberg har antaget til at arbejde i sko
men af bilagene til regnskaberne for 1824 ven, 36 sk., fortæringsudgifter på hen- og
kan man se, at byen ikke har ligget på den tilbagerejsen til skoven samt til en vejviser,
lade side. Man har forsøgt at gøre opholdet 1 rd. 8 sk. Selv har Vitus Hartmann haft
så festligt som muligt for de kongelige, der udlæg til blik til 16 fakler for 2 rd., yder
først næste dag forlod Haderslev for at kø mere har han for fremstilling af de 16 fak
re til Vonsild, hvor kongen skulle nedlægge ler og for hans umage med opsyn og arran
gement af de 12 guirlander fået 20 rd., så
grundstenen til alteret i den nye kirke.
Efter alt at dømme må Haderslev bys hans regning lød ialt på 44 rigsdaler og 16
borgeres møde med kongen have fundet skilling.
sted i og ved det gamle rådhus i Lavgade,
Til belysning af rådhuset har Vitus
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Hartmann endvidere på magistratens for
langende lavet og leveret 42 nye lamper til
3 sk. stykket, og til belysning af skolen har
Knud W. Johannsen leveret 11 pund lys til
regnemester Tagholm for en pris af 3 rd. 7
sk. courant.
»Natmusikken« var fra Christiansfeld
Bilag 165, der i øvrigt er årsag til denne
artikels tilblivelse, har, i dansk oversættel
se, følgende ordlyd: Bykasserer Müller har
til medlemmerne af Brødremenigheden i
Christiansfeld, der har medvirket ved nat
musikken under H.M. Kongens nærværelse
i herværende by den 4. juni 1824 mod kvit
tering fået udbetalt for to gange befordring
fra Christiansfeld til Haderslev og retur 3
rd. 32 sk., for belønning til samme 12 rd.
24 sk., ialt 15 rd. 8 sk. courant. At forstan
deren i Christiansfeld, Cornelius van der
Jagt, har fået pengene udbetalt, attesteres
på samtlige musikeres vegne, der har med
virket, af L. Dehm ved sin underskrift, da
teret Christiansfeld den 22. juni 1824. Bilaget er underskrevet af Lindenhan, Si
monsen, Mussmann og Schrader.
Af et andet bilag i Acta I (Det kongelige
hus) ses det, at musiklærer Friedrich Paltzo har stået for ledelsen af den musik, der
om natten blev spillet til ære for de konge
lige gæster. Han har i den anledning været
i Christiansfeld og engageret fem musikere
af Brødremenighedens blæserkor. De er
den 3. juni kommet til Haderslev, hvor der
er aflagt en prøve. De har her fået kaffe
med brød, te med rom, aftensmad og dertil
tre flasker vin hos gæstgiver J. C. Petersen.
Den 4. juni har de fået serveret kaffe med
brød, te med brød og rom, aftensmad og
tre flasker vin samt yderligere tre flasker
og tre glas Bordeauxvin. Til slut har de fået
en bolle med punch, så regningen fra gæst
giveren blev på 10 rigsdaler og 45 skilling,
hvori også er medregnet fortæring til kar
len og hestene, så de har altså været køren
de til Haderslev.

Den prøve, som de involverede i »natmu
sikken«, har afholdt, fandt sted hos T.
Erichsen, Harmonien, hvor 27 personer har
fået serveret te.
Sangen der forsvandt
Alt tyder på, at der også er blevet sunget
under kongens ophold i Haderslev, for af
de 27 personer, der har været til general
prøve på Harmonien, har flere nok været
sangere. Yderligere foreligger der bevis
for, at bogtrykker Seneberg har trykt en
sang til kongens besøg. Af hans regning
fremgår det, at der er trykt 100 eksempla
rer på postpapir, 400 eksemplarer på tryk
papir, samt et eksemplar trykt på atlask.
Dette ene eksemplar er åbenbart blevet
indbundet i en bog, der på en pude af at
lask med frynser er bleven overrakt kon
gen.
Denne sang til kongen er forgæves efter
søgt i Det kongelige Bibliotek samt i Dron
ningens Håndbibliotek, så skulle en af Søn
derjysk Månedsskrifts læsere være i besid
delse af et eksemplar, vil Haderslev Byar
kiv meget gerne låne det til affotografe
ring.
Hvor kongen og hans følge har boet
under deres ophold i Haderslev, vides ikke,
men de må være ankommet meget sent i
denne lyse sommeraften, siden både rådhu
set i Lavgade og latinskolen ved Domkir
ken var illumineret, og en masse menne
sker må sikkert have opholdt sig foran det
festsmykkede rådhus, hvor de har sunget
og råbt hurra for kongen.
Op ad formiddagen den næste dag rejste
kongen og hans følge videre, og de ankom
til Vonsild nye kirke ved 15-tiden om efter
middagen. Her ved indgangen til byen stod
menighedens unge karle opstillet i to ræk
ker med buer imellem sig af friske unge
grene, og modtog kongen med hjertelige
fryderåb, hvorefter kirkeklokken, som ny
lig var ophængt i tårnet, begyndte at kime.
24 af egnens præster samt herredets civile
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embedsmænd kom kongen imøde ved æres
porten, som var bygget ved kirkegården, og
på hvis tinde det danske flag vajede. Under
anførsel af amtmanden og o verhofmarskal
len gik kongen i procession forbi en række
af sognets unge piger, der strøede blomster
for kongen fra æresporten af og ind til kir
ken. Inde i selve kirken, der var smykket

med guirlander, istemtes fra kirkens kor af
20 af byens bedst syngende børn, samt blæ
sende instrumenter, et vers, som passede til
højtideligheden.
Den dag tillod kongen, at kirken frem
over måtte bære hans navn og kaldes Fre
deriks kirke.

I Sønderjysk Månedsskrift marts 1985, side 86 blev »Et Vennebrev« gengivet. Det var indsendt
affru Asta Jepsen, Strågård, der efterlyste lignende breve. Dr. M. Jessen-Klingenberg, Rumohr,
har i sin flyveskriftsamling fundet et tilsvarende fra 1864. — Adressen gengives ovenfor, og til
sammenligning med det første brev slutningen af »Jens Sengeløse«s. Teksterne er ellers identiske.
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Slægten Amders,
et vestslesvigsk præstekleresi
AF W. CHRISTIANSEN
bogen blev overrakt til eventuelle slægtnin
ge. Men hvor fandtes de?
Brevet blev overladt den nu afdøde kyn
dige genealog Max Rasch, der i årenes løb
havde udarbejdet talrige slægts- og anetav
ler og desuden havde anlagt et omfangsrigt
kartotek med navnesedler vedrørende eg
Den kendte historiker, rigsarkivar A. D. nens personer. Da der tilsyneladende ingen
Jørgensen, der var født i Gråsten 1840, op nære efterkommere var, foreslog Rasch, at
lyser i Personalhistorisk Tidskrift 1883, at bogen blev afleveret til Landsarkivet i Aa
hans oldefars oldefar hed Andreas Amders benraa, og det tjener bogens ejer til ære, at
og var præst i Burkal. Denne Andreas Am han ikke havde afhændet den til en eller
ders var en søn af Magdalena de Bähr, der anden vilkårlig samler, men var indforstået
ægtede rådmand og købmand Andreas med, at den fik sin plads i et arkiv.
Thomsen i Tønder. Han efterlod sig i sin
tid en læderindbunden bog, der var forsy Andres Thomsen
net med navnet Andres Thomsen og årstal Ved at søge oplysninger i Ludwig Andre
let 1616 i guldtryk.
sens bog om Tønder, ses det, at denne An
dres Thomsen var storkøbmand og råd
mand, og som sådan var han medlem af det
En overraskelse
Nu kan det jo nok betegnes som en sjælden eksklusive Fastnachtsgelag. Sammen med
overraskelse, at en bog efter mange års op 18 lavsbrødre var han medstifter af sanger
hold i forskellige præstegårde både i ind- pulpituret også kaldet lektoriet, der var an
og udlandet, er kommet ret uskadt tilbage bragt mellem kor og skib i den nyopførte
til den landsdel, hvorfra den startede sin Tønder kirke. Da der på bogen stod quinta
vox (femte stemme), og hver side var for
vandring.
Det hændte nemlig for en række år si synet med nodelinier, er der mulighed for,
den, at man her i Tønder modtog et brev, at den skulle have været anvendt under
som var adresseret til »Das evangelische korsangen. Pulpituret blev opført 1625,
Pfarramt, Tondern«. Afsenderen var, som men året inden afgik Andres Thomsen ved
han selv oplyste, præstesøn, forhenværende døden. Bogen blev ikke forsynet med node
musikpædagog Reinhold Münch, Hom tegn og kom således ikke til anvendelse til
burg i Hessen. Han anførte i brevet, at han det formodede formål.
i sin tid som gave fra en hollandsk dame
havde fået overrakt en over 350 år gammel Slægtens navneskifte.
bog i oktavformat med optegnelser om Bogen er senere blevet overladt hjemmets
ældste søn Andreas Andersen, der ændrede
præstesiægten Amders.
Da han selv ingen tilknytning havde til sit navn og dermed også slægtens til Ambdenne familie, fandt han det rimeligt, at ders, som senere blev til Amders.

For nogle år siden vendte en mere end 350
år gammel bog tilbage til Tønder efter
lang tids udlændighed. Fhv. viceskolein
spektør, Werner Christiansen, Tønder, har
ud fra bogens oplysninger samlet en om
tale af præstesiægten Amders’ historie.
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Andreas Ambders var født 1613 i Tøn
der og blev efter sin studietid i Rostock og
Königsberg lektor ved latinskolen i Tønder.
I 1647 tog han magistergraden og fik i
1651 ansættelse som præst i Burkal, og her
tog han den arvede bog i brug, idet han
begyndte med at optegne data for fødsler
og dødsfald i hjemmet, og han føjede til
under hvilket stjernebillede den ny ver
densborger så dagens lys. Præsten har også
interesseret sig for familiære tildragelser
hos sine kaldsfæller og andre af egnens
kendte personer. Disse optegnelser udgav
han i 1646 og 1675 under fællestitlen »Tundernsche sterbliche Unsterblichkeit«. Hæf
terne bringer på vers og prosa en skildring
af omkring 100 »herrer og matroner«. De
res indsats ragede vel nok op over den jæv
ne mands gerning, eftersom der var tale om
datidens førende skikkelser inden for den
snævre hjemstavn, så som herredsfogeder,
borgmestre, rådmænd, præster, provster.

Ikke beåndet poesi
Kirkehistorikeren Carsten Petersen, der
var født i Gallehus, omtaler i sin bog »Sles
vigske Præster« nogle af disse mindevers,
som ikke just vidner om den beåndede poe
si. Om provst Mauritius, der var svigerfar
til Amders, hedder det: »Wenn er kam da
her gegangen in der priestelichen Tracht
und in der Andacht war bei der Zuhörer
Schar, so war seiner Augen Pracht als des
Monds und Sonne Prangen.« Et andet rim
lyder: »Der Mauritzen hoher Namen ist
bekannt an allen Enden, wo wir uns in
Deutschland wenden.« Et eftermæle over
herredsfoged Andreas Nissen, Store Tøn
der begynder således: »Wollt ihr wissen, wo
Hans Nissen seiner Seelen nach jetzt sei.«
I 1859 gør den lokale avis, Intelligensblad
for Tønder og Omegn, opmærksom på, at
disse vers kun findes i et eksemplar på Det
kongelige Bibliotek, og der er vel næppe
dukket flere op siden da.
Andreas Ambders blev første gang gift
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med Margrethe, en datter af provst Mau
ritius i Tønder. I dette ægteskab fødtes der
et barn, sønnen Andreas, der blev diakon i
Nibøl.
I pastor Andreas Ambders andet ægte
skab, som han indgik i 1650 med Elsabe,
en datter af købmand Karsten Jensen og
Gude Schmidt i Tønder, fødtes der 14
børn. Barnedødeligheden var stor, og det
viste sig da også her i præstegården. Den
første søn døde, inden året var omme, den
anden var dødfødt. Det lykkedes dog for
præsteparret at få tre sønner og seks døtre
gennem de vanskelige børneår.
Alle brødrene blev præster
Den ældste søn, Christian Ambders blev
født lillejuleaftensdag i 1660 og døde på
sin 65-års fødselsdag i 1725. Han blev 1687
faderens efterfølger i Burkal præstekald og
fortsatte slægtoptegnelserne. Han blev gift
med Birgitte Margrethe, datter af pastor
Andreas Hoyer i Karlum. I det nævnte æg
teskab, der blev indgået i 1689, fødtes der
otte børn, hvoraf den ældste, Andreas, stu
derede teologi, men i stedet for at få et
præstembede, blev han inspektør på godset
Stapelholm. Ved indførelsen af hans navn
i slægtsbogen anførtes det, at hvis han skik
kede sig vel, skulle han ved arvefordelingen som forskud have 100 rigsdaler. Hans
bror, Christian Ambders blev præst i
Ubjerg fra 1739-79. En søster Elsabe Mar
grethe, blev gift 1717 med Andreas Nis
sen, Store Tønder, anden gang 1735 med
Andreas Hoyer fra Karlum, der blev pro
fessor og en kendt historiker.
En tredje søn i denne generation, Hans
Berend (1665-1746), blev præst i Vesterland på Sild, og hans søn Andreas Amb
ders fik ansættelse som præst i Sønder Løgum 1736-87.
Den yngste søn hed Anders Andreas
Ambders var født 1668. Han blev gift med
sin svigerinde Dorothea, en datter af her
redsfoged Matthias Lange, Havervadgård

i Brøns sogn. Anden gang ægtede han en
rådmandsdatter fra Svendborg. Han blev i
1693 præst på Rømø og sad i kaldet til
1733. Han var en af de få præster med
tilknytning til det Ambderske hjem, som
tilbragte et studieophold på universitetet i
København. Ellers besøgte præstesønnerne
Kiel, Jena, Greifswald, Königsberg og Ro
stock.

Fem søstre som præstekoner
Præstegården i Burkal må i slutningen af
1600’erne have øvet en vis tiltrækning på
egnens unge teologer. Deres ærinde i hjem
met lod sig ikke skjule. De kom på frierfød
der, og besøgene synes ikke at have været
forgæves. Fem af pigerne fik deres fremti
dige hjem i en præstegård.
Margaretha, f. 1653, blev gift med pa
stor Ernst Friedlieb i Emmersbøl,
Anna Magdalena, f. 1655, ægtede pastor
Lohmann i Ensted,
Gude, f. 1657, indgik ægteskab med pa
stor Lorenz Ewald, en præstesøn fra Bylderup. Han blev præst i Dagebøl,
Catharina, f. 1658, giftede sig med pa
stor Friedrich Fabricius i Rinkenæs. Som
enke giftede hun sig senere med efterføl
geren Christian Lund, der stammede fra
Ladelund, og endelig var der
Marina Sofie, f. 1663, der blev viet til
pastor Georg Outzen i Aventoft.
Det var datteren Elsabe, f. 1662, der gifte
de sig uden for præstestanden med herreds
foged Matthias Lange på Havervadgård,
efter at han i 1681 havde mistet sin første
kone.
Den tredie af slægten, der overtog sog
nekaldet i Burkal var Andreas Christian
Ambders. Han var født i 1692, kom på uni
versitetet i Kiel, senere i Jena og fik præ

steembedet omkring 1727. Han giftede sig
i 1731 med Margrethe Christiane, datter
af pastor Johann Hoyer i Karlum. Da der
ingen sønner fødtes i dette ægteskab, blev
præstenavnet Ambders (Amders) ikke vi
dereført, og det bæres vel næppe af nule
vende personer her i landet. Det må anta
ges, at datteren Birgitte Margrethe overtog
slægtsbogen. Hun giftede sig med kancel
liråd Brinckmann, der var herredsfoged
over Strukstrup herred i Gottorp amt. De
res søn Andreas Christian Brinckmann, der
blev ridder af Dannebrog, blev præst i
Stenberg og Wedel fra 1818-42.

Udførlige oplysninger
Hvordan den omtalte bog er nået til Hol
land, er der ikke gjort forsøg på at efterspo
re. Hovedsagen er, at den har fundet for
stående ejere, der har behandlet den med
pietet.
De førstehåndsoplysninger, som bogen
giver os, vil vi jo nok til dels kunne finde
andre steder, blandt andet i det tre binds
store værk: Gejstligheden i Slesvig og Hol
sten fra reformationen til 1864 af Otto Fr.
Arends (Udg. 1932). Forfatteren holder sig
nøje til titlens ordlyd. Han medtager kun
gejstlige personer.
I Ambders bog nævnes samtlige børn, og
der står også angivet navnene på faddere,
som det er tilfældet i kirkebøgerne.
Man valgte som faddere gerne familie
medlemmer og kaldsfæller fra omegnens
præstegårde, f.eks. Nie. Claudius, Sønder
Løgum, Matthias Friis, Abild, Stephan
Kenckel, Tønder, Johannes Mauritius, Ho
strup. Senere blev også angivet, hvad der
blev ydet som faddergaver, og det kunne
være en dukat, en dobbeltdukat eller en
rosenobel, datidens gængse guldmønt.
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Småglimt fra den nordslesvigske
landsbyskole før 1920
AF L. S. RAVN

Fhv. skoleinspektør L.S. Ravn, Haderslev,
var til det sidste stærkt optaget af sønder
jyske skoleforhold, et område, hvor han
havde en enestående viden. Han døde i
marts 1984, og blandt hans efterladte pa
pirer fandt hans søn, skoleinspektør P.B.
Ravn, Odense, nedenstående notater til en
artikel, som han renskrev og sendte til
Sønderjysk Månedsskrift.
Den 1. april 1895 blev enelærerembedet
ved Havervad skole i Brøns sogn ledigt.
Lærer Andreas Schmidt, der var dimitteret
fra Tønder seminarium 1889, havde i re
kordtid - efter kun to års tjeneste - bestået
anden lærereksamen (zweite Lehrerprü
fung) og havde dermed kvalificeret sig til
fast ansættelse og - nok efter samråd med
kredsskoleinspektøren - søgt om og var
blevet forflyttet til førstelærer- og degne
embedet i Lintrup.
Imidlertid skabte nybesættelsen af Ha
vervad enelærerembedet adskillige proble
mer. Der var stor lærermangel i Nordsles
vig. De mange nye kommuneskoler i de
hurtigt voksende købstæder i Slesvig og
navnlig i Holsten bød lærerne bedre ar
bejdsvilkår, højere løn og avancementsmu
ligheder, og derved formindskedes lærer
staben i Nordslesvig - der var simpelthen
ingen ansøgere til de slidsomme og dårligt
lønnede enelærerembeder i Nordslesvig.
Man krævede, at enelæreren skulle kunne
klare faget sang til husbehov, i hvert fald
ved hjælp af den obligatoriske violin. Dertil
kom den ejendommelige bestemmelse, at
ingen lærerinde måtte undervise drenge,
der var over 10 år gamle - de kunne ikke
kaldes til et enelærerembede med drenge
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og piger i flok. Det er vanskeligt at finde en
fornuftig forklaring herpå; bestemmelsen
blev opretholdt lige til det under den første
verdenskrig med kvindelige vikariater måt
te ophæves.
I Havervad enelærerembede blev der
givet dansk religionsundervisning - fire
ugentlige danske og to tyske timer. Der
blev derfor ved Haderslev og Tønder se
minarier på ugeskemaet afsat to ugentlige
danske religionstimer for elever, der med
nogenlunde udbytte kunne deltage i disse
timer.
På vedkommende elevers afgangsbevis
(erste Lehrerprüfung) var tilføjet: »Befä
higt zum Unterrichten im Dänischen«. Der
burde have stået: »zum dänischen Reli
gionsunterricht«. Man havde i årevis kæm
pet forgæves for at få indført blot to ugent
lige danske sprogtimer, og dette krav var
blevet støttet af flertallet af de nordslesvig
ske præster, men regeringen gav gang på
gang afslag og hævdede, at i de nordsles
vigske landsbyskoler var børnene navnlig
under påvirkning af hjemmene langt mere
fortrolige med det danske sprog end almin
delig antaget og særlige danske sprogtimer
ikke påkrævet. Man fortæller, at general
superintendent Th. Kaftan, der var blevet
afløst som formand for eksamenskommis
sionen ved seminariernes afgangseksamen,
men som stadig var ansvarlig for den dan
ske religionsundervisning, var travlt opta
get af blandt dimittenderne ved Haderslev
og Tønder seminarier at sikre sig kvalifice
rede, danskkyndige religionslærere, men
udvalget blev år efter år mindre - de fleste
skulle omgående aftjene deres militærtje
neste.

L. S. Ravn. Født 3.10.1894 i Bjerndrup, død
13.3.1984 i Haderslev.

Man oplevede derfor det særsyn, at re
geringen i Slesvig selv måtte besætte enelærerembedet ved Havervad skole, og den
»Ernennungsurkunde«, der gav midlertidig
ansættelse, blev sendt til »Schulamtsbe
werber« Erich Petersen, der var dimitteret
fra Ekernførde seminarium i 1895. Man
må gå ud fra, at hans vigtigste og afgøren
de kvalifikation var de danske religionsti
mer i hans barndomsskole i Sottrup.
Nu var det et uafviseligt krav til både
lærere og lærerinder, at ingen måtte påbe
gynde undervisningen uden først at have
aflagt troskabseden til den preussiske kon
ge og i nærværelse af enten kredsskolein
spektøren eller sognepræsten, der var lære
rens nærmeste foresatte, her pastor Nissen
i Brøns. Denne havde håndskrevet en eds
formular - selvsagt på tysk - og i lærerens
privatbolig blev eden aflagt, underskrevet
af præsten og læreren og ad tjenstlig vej
sendt til regeringen i Slesvig. Så begav
man sig over i skolen. På ugeskemaet stod
dansk religion, og efter en morgensang
holdt pastor Nissen på dansk en personligt
præget tale over Herrens ord til Moses:
Gak hen og jeg vil være med dig - hvoref
ter læreren gav en dansk religionstime i
overensstemmelse med den »Pensenvertei
lung«, emnefordeling, som forgængeren i
embedet havde efterladt i skolens pult.
For resten længtes det unge lærerpar ef
ter østkystens skove og blev i 1901 forflyt
tet til førstelærer- og degneembedet i Sven
strup på Als, hvor det ældre slægtled endnu
må mindes ham - han døde her i den unge
alder af kun 41 år.
Det ugentlige emneskema havde krævet
gældende bestemmelser overholdt, også for
den danske religionsundervisning. Det
gjaldt både bibelhistorien, katekismus og
salmer. Af den Evangelisk-lutherske Psalmebog for de dansktalende menigheder i

Slesvig havde man valgt tyve salmer, som
skulle gennemgås og derefter læres uden
ad. Det var numrene 4-6-11-41-70
- 117- 122- 155- 191 -247-290-299
_ 441 - 464 - 468 - 476 - 489 - 500 - 552
- 572.
Blandt disse salmer er de fleste oversat
fra tysk, dog er der enkelte salmer af Bror
son og af Kingo - ingen af Grundtvig eller
af Ingemann. Ejendommeligt nok findes
der kun én julesalme: I denne søde Juletid
af H.A. Brorson - de mange dejlige julesal
mer fra den almindelig brugte salmebog
for kirke og skole har man ikke fundet vær
dige til brug i skolerne, men de trivedes der
udmærket i hvert fald ind under jul. Lærer
ne - og da navnlig de ældre, nøjedes ikke
med de tyve påbudte salmer. Kontakter
man i dag det ældre slægtled, bliver man
hurtigt overbevist om, at netop salmeskat
ten fra den Evangelisk-lutherske Psalmebog for de dansktalende menigheder i Sles
vig stadig er en værdifuld arv fra den dan
ske religionsundervisning op til 1920.
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Flensborgeren Meinekes testamente
fra 1332
AF H. V. GREGERSEN, HADERSLEV
Den 6. august 1332 udstedte en mand fra
Flensborg ved navn Meineke et testamen
te, hvis latinske original befinder sig i Ly
bæk. Heri betænkes kirker, klostre og
gejstlige, samt den nærmeste familie, hu
stru, brødre og sønner, med en lang række
gaver. Først nævnes gejstlige institutioner
i Lybæk, derefter i Flensborg, og testamen
tet har derfor fået en indgående vurdering
i Erich Hoffmanns afsnit »Die Entstehung
Flensburgs« i det festskrift, der er blevet
udsendt i anledning af byjubilæet, »Flens
burg, 700 Jahre Stadt«, 1984.
De institutioner, der betænkes i Flens
borg er alle kendte. Det er Skt. Marie kir
ken, Helligåndshuset, Skt. Nikolai kirken,
Franciskanerklosteret, Skt. Hans kirken og
Hospitalet, men derefter følger tre stedsan
givelser, som hverken er blevet forstået af
Diplomatariets udgivere i 1948, C. A.
Christensen eller af Erich Hoffmann.
I dansk oversættelse (med stednavnene
gengivet efter den latinske originaltekst)
læser man umiddelbart efter opremsningen
af de flensborgske institutioner: »Fremde
les giver jeg kirken, som kaldes Vendelkirke, 3 skilling, præsten 1 skilling og klokke
ren 6 penninge. Fremdeles giver jeg Langschokirke 2 skilling, præsten 1 skilling og
klokkeren 6 penninge. Fremdeles giver jeg
Nordenkirke 3 mark kobber af de bedste
penninge, præsten 1 mark, skolaren 1
mark«. Umiddelbart derefter følger den
sætning, der åbenbart har fået Flensborgs
byhistorikere til at anse disse lokaliteter for
flensborgske. Der står: »De penge, som jeg
har overdraget i Flensborg, skal være sterlingpenninge«. Ret beset siger denne sæt
ning imidlertid kun noget om, hvilken slags
penge der skal bruges til institutionerne i
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Flensborg, mens der jo netop med hensyn
til lokaliteten »Nordenkirke« var nævnt en
anden møntsort. Det betyder, at sætningen
efter de tre hidtil uidentificerede kirker ik
ke knytter disse sammen med Flensborgs
kirker og gejstlige institutioner. Erich
Hoffmann tager derfor fejl ved at foreslå,
at »Vendelkirke« må have været »en køb
mandskirke for købmænd fra Vendsyssel«
(Hjørring nævnes specielt!). Endvidere
identificeres »Nordenkirke« med Skt.
Gertruds kirken, og »Langscho« (Lang
skov) med et forsvundet gudshus ved en af
Flensborgs omkringliggende skove.
Det er især to forhold, der giver anled
ning til tvivl om rigtigheden af at gøre dis
se tre kirker til ukendte Flensborgske kir
ker. For det første er navneformerne mere
danskklingende, end det normalt er tilfæl
det med dansk-sønderjyske navne, der på
den tid formes af tyske skrivere. Flensborg
f.eks. skrives i testamentet »Vlenseburg«.
Det andet er, at der er to gange to ekseku
torer, efter navnene at dømme to tyskere
og to danskere, idet det om de sidste i te
stamentet hedder: »Fremdeles vælger jeg
som mine eksekutorer i Danmark Niels
Bonde (Nicolaus Bunde) og Peder Ander
sen (Petrus Andirsson)«. Med »Danmark«
ville man i 1332 i et dokument, forfattet af
tyskere, næppe betegne hertugdømmet
Slesvig.
Resultatet af disse overvejelser må da
blive et forsøg på at finde de nævnte loka
liteter i kongeriget Danmark. Her er Lang
skov nordvest for Vejle nøglen som eneste
kirkeby i Danmark af dette navn, og nabo
sognet lige sydvest herfor hedder Vindelev
(»Vendelkirke«). Knap 10 km i luftlinje
nordvest for de to nævnte kirkebyer ligger

som en »enekirke« Øster Nykirke med sin
præstegård lige op til Hærvejen. Sognets
største landsby er Kollemorten, i ældre tid
ofte skrevet i to ord: Koile Morten, og det
må være sidste del af dette navn, der fejl
agtigt er blevet læst som »Nordenkirke«
(Koile Morten kirke).
Efter det anførte om den geografiske

fordeling af de milde gaver er det nærlig
gende at formode - mere end en formod
ning kan det naturligvis ikke blive - at
Meineke er en født lybækker, der har været
bosat i Flensborg, og at hans kone er kom
met fra egnen nordvest for Vejle. Med den
sidste formodning må det være slut med de
tre ukendte kirker i Flensborg.

En rejse til Australien 1853
AF JENS H. NIELSEN

Høborg, der var lærer i Mjolden 1835-44.
Dette bofællesskab har måske været med
virkende til, at Niels Jensen Kaasgaard har
fået en baggrund af viden, som lå noget ud
over det, man ville forvente hos en tjeneste
karl på landet omkring 1850. Hans almen
viden var nemlig meget stor, hans ordfor
råd (også hvad angår fremmedord) var be
Omkring 1850 blev der gjort store guld tydeligt, og hans evner til at give skriftligt
fund i Australien, og dette rygtedes snart udtryk for sine tanker lå også på et højt
i Europa, hvorefter udvandringen fra Eu niveau. Alt dette fremgår af en lille notes
ropa til Australien begyndte at tage fart. bog, som Rasmus Marcussen i Mjolden,
Indtil da havde indvandrerne i første ræk der er en efterkommer af en søster til Niels
ke været straffefanger fra England, som Jensen Kaasgaard, har fundet i sine gem
blev deporteret. Men i årene omkring 1850 mer. Notesbogen er skrevet med blyant, og
blev der sat en stopper for denne deporta skriften er meget lille, sikkert med henblik
tion undtagen til Vestaustralien, hvor for på at spare på papiret. Denne notesbog be
budet først kom nogle år senere.
retter om mange af de besværligheder, der
I Mjolden besluttede fire unge menne var forbundet med en udvandring til Au
sker 1853 sig til sammen at udvandre til stralien i 1853 og de forberedelser, der var
Australien for at få del i de muligheder, nødvendige. En del af notesbogen rummer
som de rige guldfund indebar. En af dem en dagbog, der beskriver rejsen.
var Niels Jensen Kaasgaard, søn af sømand
Niels Jensen Kaasgaard sætter før sin
fra Mjolden Peter Hansen Nielsen og Ane afrejse nogle af sine sparepenge på renter
Kjerstine Peterskone, der boede i det hus i hos gårdmand Niels Andersen i Mjolden.
Mjolden, som i dag ligger på Præstegårds Det fremgår af et dokument, som er under
vej 19. Niels Jensen Kaasgaard fødtes der skrevet i Mjolden 11. juni 1853 med føl
i året 1824 og kom efter endt skolegang ud gende tekst:
at tjene ved landbruget. Ved folketællingen
»Jeg, Niels Andersen, gårdmand i Me
1840 tjener han således hos gårdmand og dolden, tilstår herved at have modtaget til
hestehandler Peder Boesen, der boede på låns af Niels J. Kaasgaard hersteds den
gården Præstegårdsvej 27. På samme gård sum SI. H. C. 500 mark på de vilkår at
boede også hjælpelærer Kresten Petersen deraf erlægge årlig fire procent renter,
I midten af 1800-tallet udvandrede mange
sønderjyder til Australien.
Jens H. Nielsen, Mjolden, skriver, på
grundlag af en lille dagbog, en affire unge
udvandrere fra Mjolden har ført, om de
vilkår, der blev budt de eventyrlystne på
turen til den fjerne verdensdel.
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hvilke jeg hvert år betaler til hans moder
eller søster; dernæst at beløbet ikke fra min
side kan vorde opsagt til udbetalig, men
forpligter mig og mine arvinger til at ud
betale samme efter seks ugers advarsel, når
sådant sker fra Kaasgaards side eller efter
hans ordre. Til bekræftigelse har jeg i vid
ners overværelse underskrevet og forsynet
dette bevis med mit segl.
Niels Andersen
Som vitterlighedsvidner:
P. Boesen
Anders Lausten«.
Et vigtigt led i forberedelserne har været
at få indkøbt det nødvendige udstyr. For
Kaasgaards vedkommende beløb udgifter
ne til dette, inclusive rejsen til Hamborg,
den nette sum af 361 rdl. 12 sk. Det har
blandt andet været nødvendigt at blive fo
tograferet, og to portrætter kostede 6 rdl.
Af beklædningsgenstande har Kaasgaard
investeret i
1 par benklæder
3 rdl. 12sk.
1 rok (jakke)
4 rdl. 10sk.
1 frakke
6 rdl. 8sk.
støvler og sko
20 rdl.
Men forskellige redskaber tynger også på
budgettet. Han købte blandt andet:
økser og save
3 rdl. 12 sk.
1 hammer og 2 bor
1 rdl.
800 søm og to pakker
3 rdl. 4 sk.
sejl- og bindegarn
1 rdl. 4 sk.
Til de lidt mere afslappede formål er med
taget:
cigarer
2 rdl. 4 sk.
6 ølglas og 4 snapseglas 2 rdl. 2 sk.
1 proptrækker
6 sk.
Til den praktiske del af udstyret hører:
1 tæppe
3 rdl. 12 sk.
1 rem til penge
1 rdl. 12 sk.
1 tornyster
2 rdl.

En god portion optimisme ligger bag købet
af en guldvægt til 6 rdl. 8 sk., og at Kaas
gaard har været indstillet på at tage alle
gode kræfter i ed for at få et lykkeligt re
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sultat af rejsen, viser købet af en amulet til
4 rdl. 8 sk.
De tre øvrige deltagere i rejsen var H. C.
Dichmann, P. H. Nielsen og Oluf Nielsen,
alle fra Mjolden.
Dagbogsnotaterne fortæller, at afrejsen
fra Mjolden fandt sted sidst i juli 1853:
»Den 24. juli 1853 forlod H. C. Dich
mann, Oluf Nielsen, P. H. Nielsen og jeg,
K., Medolden og kørte med Jens Madsens
vogn til Apenrade, hvor vi logerede om nat
ten for næste morgen at gå med dampski
bet Chr. den VIII. til Kiel og med damp
vognen til Hamburg og ankom der til aften
og tog logi hos Ockelmann i Altona«.
Hos Ockelmann får de en aftale om logi
for 20 pf., det må nok have været pr. per
son pr. nat. De tager derefter til Deseldorff
(sandsynligvis skibsmægleren), hvor de får
den ubehagelige meddelelse, at deres skib
først afgår til Melbourne den 10. august.
Dette forlængede ophold bruger Kaas
gaard til at ordne forskellige ærinder og
bese byen.
Den 2. august bliver deres rejseselskab
forøget med to personer: Knudsen fra Vejle
og Feddersen fra Frederiksstad. De mødes
tilfældigt, og da de har samme rejsemål,
bliver de enige om at gøre rejsen sammen.
Det betyder, at de skal foretage yderligere
indkøb af fourage. Selv om det nødvendige
til livets opretholdelse under rejsen var includeret i billetprisen, var det formålstjen
ligt at medbringe forskelige levnedsmidler
som supplement til kosten. Kaasgaard har
i sine notater en liste over de ting, som »en
mellemdækspassager bør medtage for en
rejse til Australien at regne i fire måne
der«:
10 flasker vin,
3 flasker hindbærsaft,
1 flaske citronsaft,
2 flasker helst brændevin,
4 flasker rom eller cognac,
50 stk. løg,
10 pund smør,

8 pund sukker
2 pund bedste kaffe, brændt ikke malet,
eller i stedet chokolade,
200 stk. tvekbakker uden sukker,
en del sort brød skåret i tykke stykker, der
efter tørret i ovnen,
8 pund bedste hvedemel og
8 pund svesker.

Den 10. august betaler de passagerfragten
til Deseldorff, nemlig 275 rdl. De forsøger
at få et afslag i prisen på grund af det
forlængede ophold i Hamborg og de der
med forøgede udgifter, men det lykkes ik
ke. Tilmed får de at vide, at rejsen atter er
udsat, nu til 15. august, men de får lov til
at gå om bord, når de ønsker det. Det gør
de dagen efter:
»Den 11. august om eftermiddagen gik
vi om bord på Joh. Esav Godefrogs bark
skib, Alfred, ført af kaptajn Bruun, og
modtog vor plads på mellemdækket, og der
blev vi, til skibet var færdig med sin lad
ning 18. august. Skibets ladning består af
46 pasagere, hvoriblandt 2 fruentimmer,
ingen børn, stykgods og trælast, alt til Mel
bourne og Sidney, i Australien. Om mid
dagen blev Alfred udbugseret af et damp
skib, som bragte den samme aften til Sta
de«.
Passagererne om bord på Alfred var fra
mange lande, og Kaasgaard har lavet en
passagerliste:
1. køje: Keller, Kuno, Herlig, Wulff, Ross,
alle tyskere, og Mathiesen, dansk, fra Tøn
der.
2. køje: Bekker, 2 de Jordan’er, 2 de
Schuhmacher, Dichmann, Strede og
Göbel, som alle er tyskere.
3. køje: Lami med kone og Unmack, som
er tyskere, og vort selskab.
4. køje: 3 de Gessen’er og Köbel, som er
tyskere, Söderberg, Flygelholm og Anke
lin, som er svenskere, og Brøndlund som er
nordmand.

5. køje: Lehmann, Smedling, Ambreck,
Schütz, Stallmeister, Meyer, Streit og Mi
chelsen, som alle er tyskere.
6. køje: Acmet med kone fra Valparaiso.
Mann, tysker, Haslund fra Vejle, Hugo fra
Middelfart og Lange fra Holsten.
Kahytten: Lange, tysker og forhen køb
mand.
Dagbogens notater giver et godt indblik
i rejseforløbet og antyder, hvad der er
hændt undervejs:
»19. august. En lægte bragte Alfred re
sten af ladningen, som blev indtaget tillige
med vand for rejsen.
Den 20. august om formiddagen gjordes
alt om bord klar til at gå til søs, så rejsen
kunne begyndes om eftermiddagen. (Der
blev vindstille, og man kastede anker).
Den 21. nemlig om morgenen kl. 3 fort
sattes sejladsen, dog på grund af modvind
gik det langsomt og man måtte lade anke
ret falde til middag.
Iblandt de mange skibe, vi denne dag
passerede, var et af Godefrogs, som kom
fra Batavia (og Schmidt af Rømø prajede
vi og bad ham at hilse i Ribe). Samme dag
modtog vi for første gang på rejsen af pro
vianten. Om eftermiddagen sejlede vi igen
og nåede endelig Cuxhaven sildig om afte
nen.
Den 22. august: God, men sagte brise,
passerede Helgoland.
Den‘28.august. Vi krydser endnu i Nord
søen, kan så løbe ind i Kanalen, formentlig.
Storm, der i tre døgn rasede grueligt. Vi
har i disse dage gennemgået meget ondt og
følt en mellemdæks-passagers genvordig
heder. Kosten bliver stedse siettere, så man
må holde sig meget til smør og brød.
Den 29. Sidste nat: En mand er død her
om bord. Han hørte til mellemdækspassa
gererne, en Schwaber af fødsel. Han var
den første passager, der kom i skibet, blev
også den første, der kom derfra. Om 48
timer vil han blive kastet over bord. Årsa
gen til hans sygdom var egentlig søsygen og
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tillige en slet behandling, hvilke hans tyske
brødre brugte mod ham. Vor doctor, en
barber, (er) heller ingen heksemester.
1. september. Vi har fået fast land om
trent i 4 mils afstand, men dog har vi tyk
luft og regn og modvind, så vi må søge rum
sø. Vi har dannet os en kaffetragter, at vi
om eftermiddagen kan lave os en kop kaf
fe. Kartoffelrationen bliver slankere 6 stk.
pr. mand.
Den 2. september om eftermiddagen
indløb vi den engelske Kanal og kunne ind
til mørkningen faldt på se den engelske
kyst. I */2 mils afstand passerede vi Dover,
desuden en utallig mængde sejlere, som for
det meste gik samme kurs som vi. Alfred
viste sig her som en udmærket sejler, idet
den på et stort krigsskib nær, lod alle blive
bag sig. Farten var 9 mil vagten 4 timer.
Den 4. september: Hidtil særdeles god
vind. I går kunne man en del af dagen se
den franske kyst, og hvilken vi kom tem
melig nær, men i dag er alt land ude af
sigte, og vi styrer nu i det Altlantiske Hav,
hvis denne gustige vind vedbliver nogle da
ge, vil vi få Madeira at se. Indtil det sidste
par dage har temperaturen været som en
novemberdag, så den varme, solen nu med
deler os, er meget behagelig.
Den 12. september har vi flere syge om
bord af passagererne, hvoraf den ene er
meget stærk angreben, så det af doctoren
tvivles om hans liv - blot det ikke er smit
somt - hans sovested er nærmest vores.
Mange af passagererne ligger nu om natten
på dækket, da luften er meget mild og be
hagelig. Kiksen, som vi hidtilhar fået, har
været beskadiget. Ved klage derover til
kaptajnen får vi den halve ration i nye kiks
herefter. Madeira kan vi passere måske i
morgen. I morgen faldt der megen regn,
der til vaskning kommer meget til gode. I
flere dage har vinden været stille, som for
volder, at skibet idelig slingrer, en meget
ubehagelig fornemmelse i maven og for
styrrelse i søvnen. I dag skyder vi en fart af
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7 mil i vagten, hvorved skibet går skidt.
Den 25. september. Vi sejlede Madeira
forbi uden at se den, hvori kaptajnens be
stik vist var skyld. På de sidste 4 dage nær
har vi haft god vind og lidt regn, men siden
onsdag blikstille og megen varme, der er
meget generende. Det sværmer om skibet
af store og små fisk (vi gjorde forsøg på at
fiske uden godt resultat). Som varmen til
tager, aftager spiselysten, især til ærter
etc., og nu består vore måltider meget af
vand og kiks sammenrørt, med undtagelse
af en portion labskovs, vi få et par gange
om ugen ved at sammenspare kartoflerne
og kødet. Vi har i den sidste tid drukket for
meget vand, og erholder derfor herefter ra
tion deraf, nemlig 1 flaske daglig.
Den 3. oktober. Med ugunstig vind har
vi daglig krydset uden synderlig fordel, så
vi må nu befinde os på 3. breddegrad. Var
men føles ikke så meget, endskønt vi er
nærmere solen, på grund af den sydvesten
vinden. I de sidste dage er kogekunsten
kommet på et trin, der alt går ud på at
tilberede kiksen på den mest delikate må
de, som ret godt lader sig gøre, så længe,
man har smør og sukker.
6. oktober. Klokken 10 formiddag passe
redes ækvatoren, hvilken anledning skan
dinaverne her, gjorde dem en smaus be
stående af punch og kage, der serveredes
klokken fire eftermiddag ved stormasten,
hvor vi så alle fire lod os det smage godt
under skæmt og munterhed, mens taler og
skåler udbragtes, og hvor vore kære ikke
glemtes. Kaptajnen spenderede en flaske
vin pr. 8 mand. Skibsfolkene havde også
frihed og blev med vin trakteret. Om afte
nen var bal på dækket. Kuns tyskerne kun
ne ikke bringe deres enighed så vidt, at de
sammen kunne indvi dagen med et glas. Vi
har følt stærkere varme forhen end netop
under linien, endskønt vejret var smukt
med laber kuling. Heden kan lignes med en
mild junidag hjemme hos os.
Den 28. oktober. Kap det gode Håbs for

bjerg passerer vi i disse dage med god ku
Den 1. december. Vinden har ikke været
ling, der, hvis den vedvarer, vil i en fire så gunstig for os, som der var gjort regning
ugers forløb fuldende vor rejse. Det er me på, men 100 mil mangler vi endnu til Mel
get koldt her og giver os brug for vort bourne. 2 svin er her blevet slagtede, som
vejede tilsammen 112 pund, og som spistes
undertøj.
13. november. I denne mellemtid havde til et middagsmåltid. Det var en nydelse
vi tvende dage en betydelig storm, der først for vore ganer. I dag bagte vi de sidste
gav os idé om, hvor oprørt det store ver pandekager og mener at spise de næste i
denshav kan blive, og hvis den havde (væ land.
5. december. I morgen kl. 5 så (jeg) den
ret) imod, mulig havde begravet os i sine
bølger,, men skibet blev ført med en rygen første pynt af Australien, som nu efter 2
de fart næsten uden hvil. Mesanbommen timers sejlads kom på en halv mil nær og
afbrækkedes af stormens kraft. Siden den sejlede langs kysten, indtil vi kom til indlø
tid har vi haft usædvanlig god vind, så vi i bet af Port Phillip, hvor lods kom ombord,
dag er Melbourne på 74° længde nær. For men ankeret måtte kastes, da lodsen ej
leden dag sejlede vi tæt forbi en skonnert, kunne indføre os til lodsstedet i Port Phil
der prajedes. Den var fra Glasgow i Eng lip, hvortil endnu haves (?) mile, forme
land og bestemt til samme plads som vi, delst de mange skibe, som kom og fordrede
havde været 84 dage undervejs. Om afte lods, og ej var tilstrækkelig, førend der kom
nen var den så langt tilbage, at vi ikke kun nogle fra Melbourne i morgen, mente de.
ne se den mere. Da surkålen er på slutnin Det første syn af landet er smukt, skov- og
gen, og kartoflerne for længe opgået, giver bjergfuldt, som dog blev ej mindre skønt,
kaptajnen os en gang mere om ugen vor jo nærmere vi kom Port Phillip, der blev
yndlingsret, budding, ligesom vi også nu vegetationen særdeles livlig. Port Phillips
har halv ration af vand, hvorover der har indløb er en mil bred, og strømmene er så
været en lille revolution mellem passage forskellige her, at stærke bølger og smult
rerne, dog uden nytte. Vand er nu så god og vand kæmper med hinanden og giver et
velsmagende, som det ingensinde har væ meget besynderligt syn. Her ligger 20 ski
ret, vist for en del af den kolde luft som her be for anker: englændere, franske, holland
haves.
ske, alle store skibe. For det meste har de
22. november. I dag befinder vi os på udvandrere om bord, der straks ses af men
104° og har derefter 40° endnu at tilbage neskemængden på dækket. De har samme
lægge, der med god vind vil kunne ske i ti skæbne som vi og må vente på lods. Her er
dage. I de sidste otte dage har det været 40 lodser. En af lodsens folk, som er her
meget stormende, en dag så stærkt, at næ ombord, har fortalt, at der er opdaget en ny
sten ingen sejl kunne bruges, og skibet blot mine som er meget holdbar. Forleden rej
drev til lykke for stormen. Stormen har op ste en englænder hjem med 3 tønder guld.
rørt havet så stærkt, at bølgerne blev til Ligeså (fortalte han), at et af Godefrogs
bjerge, der forårsagede skibet en sådan skibe var forulykket på sin hjemrejse fra
sientring, at man næppe kan holde sig på Australien. »Jenny Lind«, et svensk skib,
benene, og har under spisningen givet an som afgik fra Hamburg tre uger før os,
ledning til mange latterlige, men ofte for ankom i Port Phillip først i går.
vedkommende ubehagelige scener. Da vi
Den 6. december. I formiddags kl. 11 fik
nu nærmer os vor rejses mål, vil jeg begyn vi lods og lettede straks anker. Med en god
de på et brev til hjemmet, da tiden kan brise nåede vi Port Phillips red i eftermid
blive knap i Melbourne.
dags kl. 4. Hvad som her ses, kan næppe
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beskrives. Det smukkeste panorama ligger
for vore øjne. Reden er fuld af store skibe
af alle nationer, og i baggrunden ses Mel
bourne, en stor smuk stad. Omegnen er
begroet med skov, hvorigennem titter
smukke huse, også en del telte. Lige over
for os ligger Wilhelmstown, en liden by
med et fyrtårn. Det største skib, som ken
des, ligger her, (det er) en amerikaner, som
har et mandskab på 150 mand. Ligeså fin
des et danske selskab fra en brig, så vidt
vides, hjemmehørende i København.
I 110 dage har vi lykkelig tilendebragt
vor rejse«.
Efter ankomsten til Australien tog Kaas
gaard til byen Ballerat, hvor han tog op

hold hos Mr. Douglas, der boede Stephan
Street 198.
Hvordan tilværelsen har formet sig for
Niels Jensen Kaasgaard i det nye land,
fremgår ikke af notaterne. Der er kun et
regnskab for den første tid i Ballerat. Men
han forblev tilsyneladende derude, idet de
500 mark, som han satte på rente hos gård
ejer Niels Andersen i Mjolden, er blevet
hævet af svogeren Jens Hansen Marcussen,
der har kvitteret for beløbet, desværre
uden at angive dato på dokumentet. Dichmann er også blevet i Australien. Det kan
sluttes deraf, at en af hans efterkommere
fra Australien for nogle år siden var i Mjol
den for at søge oplysninger om hans slægt.

Boganmeldelser
Hvor lå Ansgars Ribe?

Ribe Excavations 1970-76, vol. 2. 190 sider. III. 225 kr. Sydjysk universitetsforlag,
Esbjerg.

I 1970 fandt arkæologerne på nordbredden
af Ribe å vidnesbyrd om en bebyggelse,
der havde en sådan betydning, at undersø
gelsens resultater bliver publiceret på et
verdenssprog, på engelsk. I bind I, der ud
kom i 1981, blev bebyggelsen på grundlag
af de fundne mønter af Kirsten Bendixen
dateret til 700-tallet, mest sandsynligt til
perioden 725-750.
I bind II er Helge Brinch Madsen kom
met til et andet resultat. Han har under
søgt fundene fra metalstøberierne, hvoraf
man med sikkerhed har kunnet udskille fi
re og med nogen sandsynlighed yderligere
fem. Støberiet foregik under åben himmel
og kun fundenes tæthed peger på et værk
sted. Man har fundet slagger, råemner og
affald af bronce, støbeforme, digler, esse
sten, spænder, nøgler, nåle i fragmenter el
ler aftryk.
Et mindre antal støbeformsfragmenter
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kan dateres til 700-tallet, mens de fleste
må henføres til 1. halvdel af 800-tallet.
Men selv med denne datering når vi ikke
frem til Ansgar, der omkring 860 fik kon
gens tilladelse til at bygge en kirke i byen.
Der er stadig et stort slip i Ribes ældre
historie, som det også fremgår af Mogens
Bencards indledning til det foreliggende
bind.
Mogens Bencards indledning og Helge
Brinch Madsens danske resumé vil have
almindelig interesse, medens den omhyg
gelige registrering af de enkelte fund hen
vender sig til et internationalt forskerpub
likum.
Det er en smuk opgave, Sydjysk univer
sitetsforlag har fået overdraget at løse med
publiceringen af denne serie undersøgelser
af de arkæologiske vidnesbyrd om det æld
ste Ribe.
S.

Fæstningslinie og telegraflinier

Den sønderjyske kreds af Danmarks reser
veofficersforening har i anledning af sit 25
års jubilæum udsendt et lille lokalhistorisk
skrift på 32 sider. Skriftet rummer to bi
drag, begge skrevet af reserveofficerer.
Premierløjtnant af reserven H: P. Jen
sen, identisk med den flittige lokalhistori
ker fra Agerskov, har skrevet om batteriet
i Gammelskov krat, der blev oprettet som
et støttepunkt i den befæstede linie Siche
rungsstellung Nord, der gik tværs over
Sønderjylland under første verdenskrig.
De lokale perspektiver er skildret så grun
digt og spændende, som man kunne vente,
men det er nu ikke noget nyt, at Tyskland
ikke turde begynde den uindskrænkede
ubådskrig, før denne linie var befæstet.
Det skrev general Ludendorff allerede i si
ne krigserindringer side 190, jævnfør side
247, 251 og 319 i den tyske udgave, 7. op
lag, 1921.

Det er heller ikke rigtigt, at al bestyk
ning efter krigens afslutning førtes tilbage
til Tyskland. I hvert fald måtte de belgiske
kanoner gives tilbage til Belgien.
Oberstløjtnant i reserven, landsretssag
fører Emil Wigelsen Bruun, har skrevet det
andet bidrag, der handler om de optiske
telegraflinier fra København til Hertug
dømmerne. Den ældste, der blev etableret
omkring år 1800, nåede over Bøjden til
Høgebjerg på Als, hvorfra den gik videre
over Dybbølbjerg, Skærsbjerg, Maarkær,
Tolk, Slesvig og Hütten til Kiel. Den blev
dog ret hurtigt nedlagt og materiellet solgt
1814.
I forbindelse med treårskrigen blev der
1848 oprettet en ny linie, igen til Sønder
jylland fra Bøjden, men denne gang over
Almsted til Sønderborg.
Reserveofficersforeningens sønderjyske
kreds må roses for at have prioriteret disse
emnevalg højere end fordybelse i sin egen
historie.
S.

Et billede af Sydslesvig

Sydslesvigsk Forening har udsendt ny ud dronning Margrethes besøg i Flensborg:
gave af »Sydslesvig i tekst og tal«. På 64 »Dronning Margrethe i samtale med bl.a.
sider er det lykkedes at givet et prisværdigt landdagsmand Karl Otto Meyer.« Men i
kortfattet og kontant billede af landsdelen den tyske udgave står der: »Königin Mar
grethe II begrüßt den SSW-Landtagsabgeog af det danske arbejde i Sydslesvig.
Forfatterne er omhyggelige med at føre ordneten Karl Otto Meyer.«
Er det for resten ikke Flensborgs byprætekst og tal à jour. Endnu i 1984-udgaven
blev det oplyst, at Danevirke mentes påbe sident, der står mellem dronningen og
gyndt omkring år 730.1 år er man kommet landdagsmanden?
Mange af billederne er gengangere fra
tilbage til perioden 400-500. Også de sti
gende tilskud fra tysk side blandt andet til de tidligere udgaver, men en vis udskift
ning finder sted. Således er Anker Jørgen
de danske skoler er registreret.
sen
kommet med i billedrækken efter sit
Satsen er i år blevet kraftigere og lettere
at læse, og hæftet kunne egentlig godt hed Flensborg-besøg, og i anledning af 30-års
de »Sydslesvig i tekst, tal og billeder«, for jubilæet er der et billede af statsminister
H. C. Hansen, der hilser på forbundskans
der er mange billeder.
Som sædvanlig foreligger hæftet også i ler Konrad Adenauer i forbindelse med
en tysk udgave, og det er ganske morsomt underskrivelsen af Bonn-Københavnat sammenligne de to udgaver. For eksem erklæringerne.
bjs
pel lyder den danske tekst til et billede fra
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Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
2. marts: Formanden for Det slesvigholstenske Hjemstavnsforbund dr. Werner
Schmidt erklærer, at bladet Slesvigland er
et Hetzblad, og han spørger, om tysksinde
de slesvigholstenere nu også skal opregne
danske forfølgelser i tiden efter 1850.

På Dansk Centralbibliotek i Flensborg
åbnes en udstilling, Sydslesvig, landet bag
grænsen, om dansk virke i Sydslesvig.

9. marts: Dansk Spejderkorps Sydslesvig
tæller i 1985 443 medlemmer, og der dri
ves dansk spejderarbejde ti forskellige ste
der i Sydslesvig. Spejdergården Tydal har
noteret et rekordbesøg på 21.454 overnat
ninger.
Det nyrestaurerede Vestindien-pakhus
3. marts: Flensborg skibsværft gennemfø bag ved Storegade i Flensborg skal være
rer som den første virksomhed indenfor sæde for det forventede nordiske universi
den slesvigholstenske metalbranche 38,5 tets administration. Universitetet forventes
timers arbejdsuge. Det ventes, at aftalerne startet i 1986.
med 30 andre virksomheder deriblandt
Danfoss vil være afsluttet inden månedens 12. marts:
udgang.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
På en konference, som Europabevægel undersøger behovet for yderligere en dansk
sen holdt på Sankelmark akademiet, næv idrætshal i Flensborg.
Repræsentanter for Flensborg byråd
ner amtsborgmester Kr. Philipsen, at han
tiere ser ministre fra den slesvigholstenske herunder rådets miljøudvalg besøger Gen
landsregering end danske ministre i Nord brugscenter Nord i Vojens for at se, hvor
slesvig, ligesom der synes at være en nær dan man nord for grænsen har klaret gen
mere kontakt med amterne syd for grænsen brugsspørgsmålet.
end med de danske amter nordpå.
13. marts: Ifølge en kvindepolitisk rapport
6. marts: Den slesvigholstenske landsrege fra Kiel er omkring halvdelen af SSV’s
ring beslutter at stille 60 mill. DM til rå medlemmer kvinder, og en fjerdedel af de
dighed for erhvervsfremmende formål i personer, der varetager politiske funktio
amterne Ditmarsken, Nordfrisland, Sles- ner indenfor partiet, er også kvinder. SSV
vig-Flensborg og Flensborg by. Alene in ligger dermed klart foran landets øvrige
denfor byggesektoren skulle det sikre 1000 partier, CDU, SPD og FDP.
nye arbejdspladser.
Fhv. ministerpræsident Kai-Uwe v. Has 14. marts: Især Midtangels små kommuner
sel ser i en samtale med Der Nordschles- trues af fortsat befolkningstilbagegang. Af
wiger bladet Slesvigland som et nyt kraf Slesvig-Flensborg amts 132 kommuner har
tigt forsøg på at starte en dansk kulturof 74 dog haft tilvækst.
fensiv og mener, at det vil skærpe grænse
19. marts: Foreningen Dansksindede Syd
landsklimaet.
Flensborg byråds ældsteråd siger nej til slesvigske Krigsdeltagere er efter 39 års
tilbudet fra en privat kreds om at sejle beståen opløst. Foreningen talte til sidst
kun 46 medlemmer.
Isted-løven tilbage til Flensborg.
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20. marts: På Dansk Erhvervsforenings ge 29. marts: 30-året for underskrivelsen af
neralforsamling konstaterede formanden, København-Bonn-erklæringerne fejres med
Preben Bjerregaard, at sydslesvigske hånd åbningen af en mindretalsudstilling og et
værkere ikke kan klare sig i konkurrencen møde mellem det danske og det tyske min
med håndværkere nordfra, hvilket blandt dretals-kontaktudvalg i Bonn.
andet skyldes de høje sociale udgifter, der
Flensborg-foreningen, der har foresat sig
skal betales syd for grænsen, men som i at ville hente Istedløven hjem til Flens
Danmark trækkes over skatten. Landssek borg, vil henvende sig både til den danske
retær Rolf Lehfeldt pegede på de mange dronning og til den vesttyske forbundspræ
konkurser og nedgang i byggeriet som en sident om sagen, og man opfordrer iøvrigt
følge af landsdelens strukturelle skævhed. til at indrette et museum i kapellet på Den
Flensborg by har f.eks. 4200 virksomheder gamle Kirkegård, hvor der kunne berettes
med ialt 37.200 ansatte, men kun 77 har om Istedslaget og om Istedløven.
over 20 ansatte.

21. marts: Den slesvigske Kvindeforening NORD FOR GRÆNSEN
retter en alvorlig appel til Sydslesvigsk 2. marts: I en længere redegørelse i Der
Forening om at finde økonomisk udvej for Nordschleswiger opfordrer docent Rainer
genansættelse af en konsulent i kvindefor Pelka, Akademi Sankelmark, det tyske
eningen.
mindretal til at erkende de faktiske forhold
og i stedet for ved et selvstændigt politisk
22. marts: Skoleinspektør Sigfred Andre arbejde med jævnt faldende tal at søge ind
sen betegner i en kronik i Flensborg Avis flydelse i de danske partier, bør man kon
den sønderjyske dialekt syd for grænsen centrere sig om det kulturelle tyske arbej
som døende.
de og ad den vej sikre ny tilgang til min
Sekretær Manfred Nissen, Foriining for dretallet.
Undervisnings- og kulturudvalget i Søn
nationale Friiske mener, friserne står mag
tesløse overfor problemerne omkring beva derjyllands amt oplyser, at der til gymna
relsen af det frisiske sprog. Kun ca. 8000 sieundervisning i hele landsdelen er til
taler endnu en af de frisiske dialekter; de meldt 933 elever. Det tyske gymnasium i
Åbenrå har med 60 tilmeldte mod 45 året
unge taler mest tysk.
før kunnet notere en betryggende stigning.
Med kun 47 tilmeldte af de nødvendige
26. marts: Den tidligere jødiske synagoge
i Rendsborg indvies under navnet »Ernst 80 må planerne om et midtlandsgymna
Bamberger-huset« som et nyt kulturcenter sium endeligt opgives.
i byen.
4. marts: Formanden for den socialdemo
27. marts: Med en eksport for 900 mill. kratiske amtsrådsgruppe i Sønderjyllands
DM til Danmark er Slesvig-Holsten den amtsråd, Dycke Hoff, har sendt et åbent
største samhandelspartner med Danmark brev til Radiorådsformand Birthe Weiss
med opfordring til at sikre det regionale
indenfor forbundrepublikken.
Den slesvigholstenske landsregering be TV-Syd.
slutter sig til at gennemføre planerne om
en Vadehavs-Nationalpark omfattende 7. marts: Kulturminister Mimi Stilling Ja
265.000 ha udfor den slesvigske og holsten kobsen siger i et svar til folketingsmedlem
Svend Taanquist, Nordborg, at der ikke
ske vestkyst.
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findes lovhjemmel for gennem en særlig
TV-licens at opretholde TV-Syd uafhængig
af Danmarks Radio.
10. marts: Visby forsamlingshus, opført
1870 som retsbygning, siden brugt som kir
kesal og i 1894 overgået til forsamlingshus,
fejrer 75-års jubilæet for oprettelsen af det
andelsselskab, der i alle årene har drevet
forsamlingshuset.
14. marts: En undersøgelse foretaget af In
stitut for Grænseregionsforskning viser, at
over halvdelen eller 56 pct. vil betale en
særlig licens for at bevare TV-Syd.

18 marts: Ungdomsgården på Knivsbjerg
står foran betydelige udvidelser især af for
skellige værkstedsrum. Byggeriet vil koste
5 mill. kr. og ventes afsluttet i 1986.
19 marts: På generalforsamlingen i den
sønderjyske kommuneforening opfordrer
landsdelens borgmestre til en ny samlet
henvendelse fra Sønderjyllands Erhvervs
råd, amtsrådet og kommuneforeningen til
regering og Folketing med opfordring til at
give Storebæltsbroen en første prioritet
blandt de store bro- og tunnelprojekter.

21. marts: Sønderjysk Turistkreds oplyser,
at turistomsætningen i Sønderjylland i
1984 nåede op over 1 milliard kr.
Under et møde på amtsgården i Åbenrå
mellem kulturminister Mimi Stilling Ja
kobsen, repræsentanter for det tyske min
dretal og borgmestrene for de otte sønder
jyske kommmuner, hvori mindretallet er
repræsenteret i kommunalbestyrelsen, op
fordres kommunerne til at give et lignende
tilskud som staten og Sønderjyllands amt
yder til det tyske biblioteksarbejde. Sta
tens tilskud, der i år er 230.000 kr. forhøjes
næste år til 300.000 og i 1987 til 360.000
kr. Amtsrådets bevilling er på 158.000 kr.,
og amtsborgmesteren nærer forventning
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om, at tilskuddet næste år forhøjes til
300.000. Kommunerne giver dog ikke
umiddelbart noget bindende tilsagn. Det
tyske mindretal erklærer sig tilfreds, hvis
den foreslåede ordning gennemføres.
23. marts: Den tyske Skole- og Sprogfor
ening mærker også den danske stats spare
foranstaltninger overfor de private skoler.
Skoleforeningen havde i 1984 samlede ud
gifter på 62,5 mill, kr., heraf var den dan
ske stats tilskud 31,3 mill., tilskud fra kom
muner 8,3 mill, og tilskud fra tysk side
(forbund og land) 17,7 mill. kr. Formanden
for skoleforeningen, Andreas Bucka, forud
ser et yderligere fald i de tyske elevtal og
advarer mod for store børnehaver og for
små skoler.

28. marts: De tyske biblioteker i Nordsles
vig har i 1984 måttet notere en mindre ned
gang i udlånet fra 309.035 til 297.903,
hvilket i følge overbibliotekar Hans Walter
Petersen kan skyldes ombygning af biblio
teket i Åbenrå. Dette byggeri vil koste
1.898.290 kr.

28 marts: Som følge af dagbladskonflikten
har stedfortrædende chefredaktør ved Der
Nordschleswiger Helge Wolfhechel opsagt
sin stilling. Han ønsker ikke at være med til
at fremstille en nødavis under journalist
strejken.
Slesvigsk Parti i Sønderborg har opstil
let forlagsleder Carsten Kromand, som
spidskandidat til næste byrådsvalg.
29. marts: En større delegation for det ty
ske mindretal deltager i festlighederne i
Bonn i anledning af 30-året for København-Bonn-erklæringerne. I lighed med de
danske sydslesvigere erklærer formanden
for Bund deutscher Nordschiewiger, Ger
hard Schmidt, at erklæringerne heller ikke
i Danmark er helt opfyldt eksempelvis på
biblioteks- og børnehaveområdet.

Alt i kontorudstyr
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4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar
Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

Vi skaffer
penge
til huse
Kreditforeningen
Danmark
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Distrikt Sønderjylland
Storegade 31, 1. Postbox 103.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland

