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Fhv. landsarkivar
Peter Kr. Iversen, Åbenrå.

Peter Kr. Iversen
1914 - 23. maj - 1984
Det er naturligt, at der i Sønderjysk Må
nedsskrift bringes en lykønskning til lands
arkivar P. Kr. Iversen på 70 årsdagen, for
med sandhed kan det siges, at ingen enkelt
person har lagt så meget arbejde, så megen
energi og udvist så meget initiativ for Hi
storisk Samfund for Sønderjylland, så det
har kunnet vokse op til et af de største
amtssamfund i Danmark.
P. Kr. Iversen er af vestslesvigsk bon
deæt fra Bønderby, og han er af »et godt
klip«, som man siger derude på grænsen
mellem gest og marsk. I 1959 udgav P. Kr.
1984-5

Iversen sammen med sine søskende deres
faders erindringer, og når man læser dem,
ser man tydeligt, at P. Kr. Iversen slægter
faderen på. Samme lune sans for en god
anekdote, men også samme stærke vilje og følger også faderen i først at gifte sig i
sit fyrretyvende år.
Da faderen Peter I. Iversen som ung vil
på højskole, mener hans fader, »- at det
ikke var noget for jævne bønderfolk, det
kunne let give storhedstanker«. Men den
unge Peter I. Iversen ville på højskole, og
det kom han så.
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Denne bestemte stædighed træffer vi og
så hos Peter Kr. Iversen. Hvad han vil, det
vil han. Peter Kr. Iversen ville studere, og
det kom han til, vist uden modstand fra
faderen, der ikke mente, at det ville give
storhedstanker. Peter Kr. Iversen forlod
ploven og kom på universitetet i Århus.
Faget han valgte var historie, og naturlig
vis Sønderjyllands og dermed hjemstav
nens historie, den lå ham nærmest og kæ
rest, for forbindelsen til Vestslesvig, dens
befolkning og sin bondeoprindelse slap han
ikke, da han drog til Århus.
Det fortælles - se non e vero e ben tovato
- at en smuk forårsdag, da en af hans stu
diekammerater ikke kunne holde sin begej
string tilbage over de første forårsblom
ster, den høje blå himmel og den strålende
sol, da var P. Kr. Iversens kommentar: »Ja,
det er et køen vejr for æ laam.«
P. Kr. Iversens mandomsgerning skulle
efter det afsluttende studie komme til at
ligge på landsarkivet i Åbenrå. Det blev
ham forundt at være med i opbygningen af
det nyoprettede landsarkiv, der i hans tid
voksede sig så stort, at en udvidelse blev
stærkt påkrævet, og inden han trådte tilba
ge, kunne han glæde sig over et smukt og
velindrettet arkiv.
Men hans faglige virke vil vi lade andre
tage sig af, for det vi på fødselsdagen vil
hylde P. Kr. Iversen for, er hans indsats i
Historisk Samfund. Kort efter han kom til
bage til Sønderjylland til embedet i Åben
rå, blev han engageret i Historisk Sam
fund. Hans faglige viden og hans praktiske
sans var der bud efter, og fra 1946 blev han
valgt ind i styrelsen og fik overdraget sek
retærposten. I en menneskealder bestred
han sekretærposten eller sad i formandssto
len, og han kom i høj grad til at sætte sit
stempel på Historisk Samfund.
De nøgterne data er følgende: Sekretær
1946-56, formand 1956-66, da han tog sig
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en pause, men allerede 1968 meldte han sig
atter til arbejdet og var sekretær 1968-71,
for så igen at overtage formandsposten
1971-79. Ialt 33 år har han bestridt de to
vigtigste poster i styrelsen, mon nogen kan
gøre ham det efter? Som han selv har ud
trykt det: »Historisk Samfund har været en
væsentlig del af mit liv.«
I en meget lang årrække var han foruden
sekretær og formand tillige medredaktør af
Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Må
nedsskrift, og i begge disse publikationer
skrevet større og mindre afhandlinger og
artikler, mens han samtidig forestod en
lang række udgivelser, bøger der belyser
Sønderjyllands brogede historie, og en ræk
ke sønderjyske levnedsløb, samt det store
billedværk, Historisk billedbog.
Når vi så hertil lægger hans initiativ til
udbygningen af Historisk Samfunds orga
nisation og skabelsen af den store med
lemsskare ud over det ganske land, så kan
man kun beundre, hvad han har ydet. Som
en selvfølge blev P. Kr. Iversen ved sin fratræden udnævnt til æresmedlem i Historisk
Samfund.
To år efter forlod han landsarkivet for at
tage den lidt med ro, men en så virksom
natur kan ikke tilfredsstilles med havear
bejde, selv om det har hans store interesse,
og han med glæde viser haven frem. I sit
otium passer P. Kr. Iversen Historiske
Samlinger, og flittig bruger han stadig sin
pen, flere manuskripter er planlagt og
under udarbejdelse.
a Fra Historisk Samfund skal på fødsels
dagen foruden et hjerteligt til lykke også
udtales ønsket om mange gode år endnu,
og en hjertelig tak for P. Kr. Iversens me
get store indsats for Historisk Samfund og
de traditioner han har skabt. Han har lov
til at være en lille smule stolt.
Til lykke.
Poul Andersen

Varnæs Skovsø
Af THORKILD HØY
Landinspektør Thorkild Høy, Farum, gi
ver en række konkrete oplysninger om den
smukke Varnæs Skovsø, som kun få ken
der.

Varnæs Skovsø ligger i Varnæs Sogn i
Lundtoft Kommune. Dens matrikulære be
tegnelse er matr. nr. 188 Varnæs, hvilken
ejendom ejes af Staten og bestyres af Skov
styrelsen, Gråsten Distrikt, hvorimod skov
arealerne på skrænterne ned mod søen er
privatejede. Matr. nr. 188 har et areal på
10,6 ha, men det omfatter også nogle opgrødearealer i øst- og vestenden, så selve
søarealet bliver 8,8 ha. Største dybde er
5,1 m ved en vandspejlshøjde på 0,5 m over
havet. Vandmængden er beregnet til
250.000 m3 og middeldybden til 2,85 m.

I 1911 blev søens dybdeforhold under
søgt af geografen Paul Woldstedt, senere
mest virksom som kvartærgeolog, ved
hjælp af 113 lodskud. Dr. Wegemann pub
licerede i 1913 og 1917 forskellige morfometriske data i Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdkunde zu Berlin, bl.a. at arealet var
10,6 ha, største dybde 7,0 m og middeldyb
den 3,8 m. Højden over havet opgives til
1,5 m, et tal der med stor sikkerhed er ta
get fra det relevante prøjsiske målebords
blad i 1:25.000, målt 1877. Det er næppe
muligt nu at komme til bunds i, hvilken
usikkerhed der er på disse kotebestemmel
ser fra 1877. For at svare til dansk nulni
veau skal de 1,5 m endda forøges med 0,24
m. En vandspejlshøjde på godt 1,7 m ind
byder til nogen skepsis, da den ville betyde
oversvømmelse af eng- og mosedragene
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Varnæs Skovsø. Foroven: Søens midterparti.

Forneden: Blik ud over søen.

helt frem til strandvolden, ligeledes mosen
i søens vestende, men søens omrids er som
på nutidens kort. Nærværende forfatter
bestemte i maj 1982 vandspejlshøjden til
0,6 m over Dansk Normal Nul, System
GM, i maj 1982 vandspejlshøjden til 0,6 m
over Dansk Normal Nul, System GM, i

maj 1983 var den 0,7 m og på tidspunktet
for ekkolodningen o,5 m (aug. 1983).
Omend den tyske kote efter alt at dømme
er beheftet med en vis fejl, er der ingen
tvivl om at vandspejlet er blevet sænket,
måske gradvist, ved forbedring af afløbs
forholdene.
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Foroven: Søens østende.

Forneden: Vestenden.
(Fotos Thorkild Høy, august 1983).

Søen udfylder den dybeste del af et kort
øst-vestgående tunneldallignende dalstrøg.
De stejle dalsider langs nord- og sydsiden
falder lige ned til vandspejlet og fortsætter
under dette til 4-5 meters dybde. Især i
nordsiden tiltager dybden brat. Der er en
jævn bundflade på 4-5 meters dybde, lidt

større dybde i nordsiden end i sydsiden.
Bunden angives af J. Dahl (upubl. rapport)
efter undersøgelser foretaget 1964-65 for
største delens vedkommende at være dæk
ket af et tykt, blødt mudderlag af en ejen
dommelig vatagtig, trådet konsistens,
mens C. V. Otterstrøm i 1928 (upubl. rap
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port) og Sønderjyllands Amt i 1977 især
heftede sig ved det store indhold af orga
nisk materiale, på overfladen næsten uom
satte blade, grene etc. 1 1983 noterede nær
værende forfatter sig, at sedimentet om
trent i søens midte var lerfarvet.
Det kan vel ikke helt afvises, at søen på
et eller andet tidspunkt efter istiden har
haft en lavvandet forbindelse med Als
Fjord, en forbindelse som er blevet afspær
ret ved strandvoldsdannelser, hvorefter
den fladvandede østlige del af søen er vok
set til, og den nuværende eng- og mose
strækning dannet, men disse forhold kan
kun klarlægges ved undersøgelse af tørvedannelserne i det pågældende område og
eventuelt ved boringer i søbunden. I histo
risk tid derimod har der ikke været nogen
forbindelse. Tværtimod har relationen
hav/land udviklet sig sådan, at Østersø
vandet nu står højere i forhold til søen end
nogensinde tidligere i de sidste 1000 år.
Under ekstremere højvande, der jo ikke er
så sjældne i disse farvande, overskyller salt
vandet strandvold og vejdæmning og blan
der sig med søvandet. Her er forklaringen
på det høje saltindhold J. Dahl fandt i maj
1965.
I slutningen af april 1928 målte C. V.
Otterstrøm en gennemskinnelighed på 1,4
m, i maj 1965 fandt J. Dahl et tal på 1,3 m
og T. Høy Registrerede i begyndelsen af
august 1983 omtrent midt i søen en gen
nemskinnelighed på 1,2 m. Der er altså ik
ke i de forløbne 55 år sket de store foran
dringer, hvilket skyldes at søen ikke har
egentlig tilløb og ikke er belastet af spilde
vand. Den afvandes gennem Skovsøbæk
ken (afløbets navn på matrikelkortet) til
Als Fjord uden spærreanordninger af no
gen art.
Spekulationer om at søen i tidlig middel
alder skulle have fungeret som havn sådan
som Th. Kaufmann bl.a. gør sig dem i Søn
derjysk Månedsskrift 1958 og 1960 må,
som det fremgår af det foranstående, hol
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des for yderst usandsynlige. Ydermere har
vi i dette tilfælde tidlige kartografiske vid
nesbyrd af hvilke der kan drages slutninger
i så henseende, nemlig Johannes Mejers
kort i målforholdet 1:12.500 over Varnæs
By fra 1639-41. Dette kort viser da også
søen og afløbet i nogenlunde samme læng
de og form som de har i dag. Mejer benæv
ner søen Holtz See.
Teorier om den købing de historiske kil
der sandsynliggør tilstedeværelsen af inden
for sognets grænser, falder dermed også til
jorden. Et nøje studium af de luftfotos i
stort måleforhold, der blev taget som basis
for søens kortlægning, afslører da heller ik
ke ringeste spor af fortidig bebyggelse,
hverken på det af terrænmæssige grunde
mest velegnede sted, syd for Naldtang, el
ler andetsteds rundt langs søen, oven for
skrænterne. Den omtalte købings beliggen
hed har snarest været sammenfaldende
med det nuværende Varnæs’, og den har
haft landingsplads ved Varnæs Vigs inder
ste del, hvor der tilmed er spor af et vold
sted kaldet Vold. En anden mulighed er at
købingen har ligget ved Vold. Varnæs Vig
har læ og indbydende strande hvor skibe
kunne sættes op. Herfra har der kunnet fin
de overfart sted til Stegsvig på Als og måske først og fremmest - til Fyn. I sam
menligning hermed er stranden ud for
Skovsøen uindbydende og væsentlig mere
åben for bølgeslag.
I 1980 blev et stort areal fra Varnæs
Hoved og sydefter fredet. Fredningen om
fatter Skovsøen og dens omgivelser. Ved
vejen langs kysten er der anlagt en lille
parkeringsplads og herfra er der ført en sti
ind langs nordsiden af Skovsøbækken. Den
ender ved en lille bådebro nær søens østen
de. Her ligger et par både, der benyttes af
lystfiskere, og herfra kan man få et kig ind
gennem søen, der med sine stejle skrænter,
en stejlhed der yderligere accentueres af
skovbevoksningen, leder tanken hen på en
norsk fjord på Vestlandet.

Fra fundindsamlingen udfor fiskerlejet Maes øst for Maasholm ved Slien. Bebyggelsen lå under
den sivbevoksede mosejord bag strandlinien på billedet.

Fiskerlejet Maes ved Slimundingen
Af OLE HARCK
Arkæologen dr. Ole Harck, Egernførde,
har på en række ekspeditioner personlig
undersøgt det område, hvor det nu for
svundne fiskerleje Maes engang lå. Han
har fundet en række vidnesbyrd om det
lille samfunds eksistens og opgør her re
sultatet af undersøgelserne.

I to store undersøgelser er det i den senere
tid lykkedes at belyse levevilkårene i
strandkøbingen Dragør på Amager i Øre
sund, hvor lagene dateres til tiden mellem
1340 og 1620, og i fiskerlejet Sandhagen
på Langelands sydvestside fra renaissancen mellem 1550 og 16201. Historiske stu
dier i tilknytning til sidstnævnte udgrav

ningsplads synes at dokumentere økono
misk fremgang for landets fiskerbefolkning
efter 1550 med et påfølgende voldsomt til
bageslag 50 år senere på grund af konjunk
turens stagnation og katastrofer dels fra
naturens side, stormfloder og sandflugt,
dels erhvervsmæssigt betinget som følge af
fiskenes udebliven langs de traditionelle
1. N.-K. Liebgött, Stakhaven. Arkæologiske
undersøgelser i senmiddelalderens Dragør.
Nationalmuseets skrifter, arkæologisk-historisk række, bd. XIX, København 1979; H.
Berg, L. Bender Jørgensen, O. Mortensøn,
Sandhagen. Et langelandsk fiskerleje fra renaissancen. Langelands Museum, Rudkø
bing 1981.

123

kyststrøg2. De yngste fund såvel fra Dra
gør som fra Sandhagen hører netop til pe
rioden omkring og kort efter 1600, hvorved
det arkæologiske materiale får værdi som
historisk kilde til at belyse almuens forhold
i tidlig historisk tid.
Undersøgelser af en senere tids fiskerle
jer, det vil sige af samfund hvilende på
samme grundlag som det, der kendes fra
Dragør og Langeland, foreligger kun fra
Sydslesvig, hvor det var muligt at lokalise
re bopladsen Maes ved Sliens munding da
teret til perioden efter 1640.
Siden begyndelsen af 70-erne har vi
brugt familieture til at indsamle et betyde
ligt fundmateriale i vanddybder mellem
o,5 og 1,5 m ud for stranden ca. 1,5 km øst
for Maasholm. Egentlige udgravninger
kunne der dog ikke blive tale om på grund
af de særlige terrænforhold, som omtales
nærmere for neden. I følgende sammenfat
tende beretning er det meningen at frem
lægge nogle resultater fra disse til dels van
skelige submarine rekognosceringer og der
udover at påpege lokalitetens betydning
for sammenlignende historiske, topografi
ske og arkæologiske studier - ikke kun i
Sønderjylland, men også i den vestlige del
af Østersøregionen.

ad kunstig vej var sørget for en åben sejl
rende. I en grundig geologisk og topogra
fisk analyse af landskabet i den naturskøn
ne egn øst for Kappel er det for et par år
siden fra geografisk hold lykkedes at be
skrive enkeltheder om Sliens tilblivelse og
tidligere leje, samtidig med at de kulturhi
storiske aspekter inddroges i undersøgel
serne3. Geografen Frithjof Voss fra Ham
borgs universitet formåede detaljeret at re
degøre for efteristidens landskabsudvik
ling, ved kortstudier at rekonstruere tilsan
dingsprocessen ved indsejlingen til Slien og
at lokalisere flere idag forsvundne, men i
historiske kilder nævnte bosætninger. An
dre væsentlige henvisninger med tilknyt
ning til følgende oversigt fremlagde lokal
historikeren H. G. Franzen, Maasholms
driftige borgmester i de senere år4.

Slien
Sliens særprægede smalle form skyldes bå
de gletscherfremstød under sidste istid og
i forbindelse hermed erosion fra større
subglaciale smeltevandsfloder, der tidligt
udhulede en dyb, over 40 km lang rende
mellem Angel og Svans. Den gav Sli-løbet
mellem Arnæs og Kappel nærmest en
nord-sydlig retning med frodig ungmoræne
langs begge bredder. Nord for sidstnævnte
by følger et markant knæk mod øst, sam
Slimundingen
Området omkring Sliens munding hører i tidig med at farvandet åbnes tragtformet
geografisk henseende til den østslesvigske udefter og bredden vokser fra 270 m til
udligningskyst præget af morænebanker 1250 m på bare 1,5 km’s længde. Dette
med stejle klintdannelser på den ene og stykke begrænses ligeledes af morænebak
sumpede, idag ofte bag diger gemte lavnin ker til begge sider af fjorden, mens der på
ger på den anden side. Skiftet giver kystli den resterende, 3,5 km lange strækning
nien, årtusinder efter havets nedbrydning herfra til det åbne vand er tale om et skif
og samtidige opbygning tog sin begyndelse, tende terræn, der på nordsiden begynder
et roligt forløb, der kun afbrydes de steder, med en ældre Sliarm, »Wormshöfter
hvor naturen ikke fik færdiggjort sit arbej Noor«. Den blev lukket ved en dæmning
de eller mennesket har grebet forstyrrende
3. F. Voss, Die morphologische Entwicklung
ind, f.eks. ved Slimundingen. Denne havde
der Schleimündung. Hamburger geographi
været tilsandet, hvis ikke der fra tidlig tid
sche Studien 20, 1967.
2. H. Berg o.a., anf. sted. Side 193 ff.
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4. H. G. Franzen, Chronik. Oehe-Maasholm.
Maasholm 1974.

Kort over Maasholm-området.

mod noret og et dige ved Østersøen om
kring 1800, hvorefter lavningen blev dræ
net og kun var oversvømmet under storm
floderne i 1835, 1836 og 18725.

Oehe
Dernæst følger øen Oehe med et gammelt
5. H. G. Franzen, anf. sted. Side 27 ff.

gods af samme navn og fiskerlejet Maas
holm på en sydlig markant banke omgivet
af lavtliggende, udstrakte enge og mosefla
der. Selve Slimundingen består af et klit
dækket strandvoldssystem, der kun afbry
des af gennemsejlingen, markeret bl.a. af
et vældigt fyrtårn.
På sydsiden følger en digeprydet strand
vold ud mod Østersøen. Den er i dag ikke
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tilgængelig på grund af en større tysk flå
debase i dette område. Dernæst følger på
den sydlige Slibred et lavtliggende engare
al, et langstrakt, mod nord pegende næs
med en fiskerhytte på en knude i spidsen,
andre engdrag omkring godset Olpenitz og
endelig Svansens morænebakker. Øst for
en linie fra fiskerbyen Maasholm til Olpe
nitz er Slien 3,6 km bred. Udenfor sejlren
den er vanddybden forholdsvis ringe, sjæl
dent mere end 2 eller 3 m.
Den særlige topografiske situation på
Oehe er afgørende til belysning af fiskerle
jet Maes og den skæbne, dette lille, specia
liserede samfund var udsat for i 1600-tallet. Takket være grundige geologiske
undersøgelser på øen, der idag er halvø, var
det muligt at vise, at istidens sand- og ler
aflejringer når op til overfladen på nord
vestsiden langs randen til Wormshöfter
Noor og på nordøstsiden parallelt med
Østersøkysten.

Fiskerlejet Maes
På sydspidsen ligger Maasholm på en iso
leret 900 m lang, 300 m bred moræneban
ke, der viser højder op mod 6 m i bebyg
gelsesområdet, mens størstedelen udenfor
varierer mellem 1 og 2 m over vandspejlet.
Derudover findes der fire små, maksimalt
100X50 m store, op mod 8 m høje knuder
af moræneler, der rager op over Oehes lavmosedominerede sydøstlige og midterste
del. Ved boringer her kunne den stærkt
kløftede istidsoverflade under moselagene
kortlægges. Den ligger mellem 1 og 3,5 m
under vore dages vandspejl, ved lokaliteten
Maes fandtes den faste moræneunder
grund mellem 2 og 3 m under overfladen.
På den måde har beboerne i det lille fisker
leje, der anses for at være Maasholms for
gænger, bygget deres huse på »gyngende«
grund, hvormed bebyggelsens undergang,
takket været den ulyksalige topografiske
placering, var sikker.
Disse særlige forhold tydeliggøres også
126

af de få historiske beretninger om Maes,
som F. Voss fremlagde efter omfattende
studier i ældre arkivalier og kort6. Vigtigst
i denne sammenhæng er utvivlsomt et kort
tegnet af kartografen Johannes Mejer i
1642, der viser Wormshöfter Noor lukket
af en strandvold ved Østersøen, godset Oe
he på øens nordspids og fiskerlejet Maes
ved den nordlige Slibred. Enkeltheder, som
f.eks. bebyggelsens i alt 10 huse liggende i
tre rækker overfor en ankerplads umiddel
bart ved kysten, tydeliggør fiskersamfun
dets størrelse i relation til f.eks. Sandha
gens ca. 18 bygninger. På kort fra tiden
efter århundredskiftet er Maes ikke længe
re indtegnet, mens Maasholm viser et be
tydeligt antal huse: et kort fra 1796 inde
holder ca. 40 bygninger grupperet omkring
en lang hovedgade. I arkivmateriale fra ti
den før 1600 findes der henvisninger til
stridigheder om fiskerettighederne på
Slien, som Christian I i 1480 havde tilskø
det byen Slesvig. Godsejerne omkring
Slien fik siden efter langtrukne retssager
lov til at beholde deres uden samtykke fra
Slesvigs side byggede sildehegn. Senere, i
1565, nævnes endog opførelsen af fisker
hytter ved Slimundingen som en del af
godsejernes rettigheder. Det vides blandt
andet, at ejeren af Oehe i 1588 solgte hyt
ten »dath Wischlager Norder Slesminde«
til en fætter. På tilsvarende måde fandtes
et fiskerhus på den af hertugen ejede syd
bred ved »Süderschließminde«. Begge byg
ninger er indtegnet på en kortskitse fra
1628, der dog ikke viser Maesbebyggelsen,
og dernæst på det omtalte kort fra 1642,
hvor de er placeret på strandvoldene ude
ved selve Slimundingen.

Fiskerlejets skæbne
Stedbetegnelsen »Maes« dukker først op i
et dokument fra Gelting kirkearkiv dateret
til år 1640, mens der i en købekontrakt fra 6. F. Voss, anf. sted. Side 123 ff.

1656 tales om »Maaße« i en opstilling over
de under godset Oehe hørende landsbyer.
Få år senere, i 1663 opfordres indbyggerne
»auf der Maas« fra Gottorp-styrets side til
ikke at vanskeliggøre fiskeriet i Slimundingen. Fire år efter nævner en protokol, at
bebyggelsen, der 20 år tidligere havde be
stået af 16 (!) huse, var blevet ødelagt så
eftertrykkeligt, at der hverken var »stok el
ler sten« tilbage. En yngre beskrivelse fra
1735 meddeler derudover, at bebyggelsen
Maes havde stået under vand ved hver
nordøstvind, hvorved »weder Mensch noch
Vieh davor versichert und die Häuser an
ihrem fundament, wänden und Schornstein
merklich Schaden erfahren mußten«. En
kelte huse synes dog - ifølge samme beret
ning - at være blevet genopførte i de sidste
årtier af det 17. århundrede. Senest i 1701
flyttede beboerne herfra, efter at fiskerle
jet ved Maasholm var grundlagt. Dette
samfund fik ved kongeligt privileg den
31.5.1701 tilskødet retten til at fiske
Slimundingsområdet.
Ingen overfladefund —
Ved luftfotograferinger og boringer om
kring Maes mente F. Voss at kunne lokali
sere de enkelte huses rester i moselagene.
Han fremhævede i denne sammenhæng, at
disse rekonstruktioner ikke var mulige ud
fra overfladefund. Samme erkendelse fik
vi efter flere års grundige afsøgninger i ter
rænet. Tilsvarende gælder for området
under vandet, hvor det ikke lykkedes at fin
de egentlige bygningsspor bortset fra nogle
pæle og enkelte større sten uden rester af
mørtel eller tilhugning. Et egentligt kultur
lag kom aldrig tilsyne, hverken ved de sub
marine afsøgninger eller ved iagttagelser
af den mellem 0,7 og 1 m høje brink fra
Sliens bund til moselagets overflade, selv
om det opsamlede righoldige fundmateria
le udelukkende stammer fra denne ned
brudte eller udvaskede mose. Disse forhold
viser bebyggelsens ubeskyttede placering

nær Sliens vandspejl og beliggenheden på
en usikker grund, hvor tungere genstande
hurtigt kunne synke ned i dyndet. Skårma
terialet blev indsamlet i en ca. 250 m bred
zone udfra kysten. I nærområdet var det en
sjælden gang under gunstige vindforhold
muligt at optage fund ved at soppe umid
delbart udenfor mosekanten. Som regel
svømmede vi dog rundt med snorkel og af
søgte den 1-1,5 m dybere liggende havbund
fra overfladen, af og til brugtes også tryk
luftflasker til rekognosceringer længere
ude fra stranden.
— bortset fra skår
Af hensyn til vores ønske om så vidt muligt
at være de eneste, der tog skår op ved
Maes, har vi udsat enhver omtale af vore
undersøgelser. På grund af den stigende
miljøforurening, der i den senere tid også
berører Slimundingsområdet, er det nok
tvivlsomt, om andre nu føler trang til at
prøve lykken i det idag ulækre vand: Dynd
og affald dækker havbunden og dermed
skårlaget, algekolonier har aflivet enhver
plantevæskt på Slibunden og tidligere års
dyreverden er forsvundet totalt.
Det indsamlede materiale omfatter ialt
1.391 fund fordelt på følgende grupper, se
side 129.
Randskår af stjertpotter og enkelte an
dre karformer: 195, heraf med udvendig
glasering: 8.
Stjertpottegreb: 33, heraf type C?: 1; D: 5;
D/E: 8; E, (24): 10; F: med glasur 1,(23);
lokal variant: 5; udefineret: 37.
Stjertpanne: 3.
Stjertpotte eller kartå: 73 (med grøn glase
ring: 13; brun: 44; jydepotte (?): 2; uden
glasering: 14).
Skåle og fade: 162 randstykker (ensfarvet
7. F. Laux, Der Lüneburger Schweinetopf.
Ein Gefäß der bürgerlichen Küche des 17.
Jahrhunderts. Aus dem Alltag der mittelal
terlichen Stadt. Hefte des Focke Museums
(Bremen) 62, 1982, side 123 ff.
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marin patina, en skraber med sekundær
brunfarvning.
Knogler og ben: 112 stykker (28 enkelttæn
der). Knoglerne er som regel knuste eller
marvspaltede. Et fund viser spor af ildpå
virkning.
Låg: 1.
Formålet med denne optælling var ikke
Skår med tunget rand: 1.
Skår med indstemplet ornament: (11-13) 7. kun at vise de forskellige materialegrup
Stengods: 13 (blågrå (Westerwald) (14- pers kvantitative fordeling set f.eks. i for
16): 7; grå: 1; gul glasering: 1; brun glase hold til fund andre steder fra, men også at
ring (salvekrukke): 2; mørkebrun overfla fremhæve, at der mangler vigtige godsty
per fremstillet af blandt andet træ, læder
de: 2).
eller metal. Man erkender uden videre ud
Fajance: 1.
Gråblå uglaseret middelalderkeramik: 24 fra det arkæologiske materiale, at fiskerle
(randskår: 4; vægskår: 19; riflet hals-skår: jets beboere har kunnet klare dagen og ve
jen og derudover været i stand til at erhver
1).
ve finere brugsgenstande, som fund af im
Jydepotterand: 1.
Forskellige skår: 196; heraf med brun gla porteret stentøj, piber og nørrejyske jyde
sering: 83, grøn: 13; gulgrøn: 8; gul: 17; potter vidner om. De sortkaklede ovne ken
des fra herregårde og storbøndernes verden
med mønster: 75.
Udefineret keramik, murbrokker og i denne tid; det store antal af ovnskår i
Maes kan tages som udtryk for, at beboer
brændt ler: 69 stykker.
Ovnkakler: 86, heraf 84 med sort og 2 med ne i fiskerlejet til trods for bebyggelsens
elendige topografiske beliggenhed havde
grøn glasering (25-28).
Piber: 347 fund fordelt på følgende enkelt opnået et tilstrækkeligt økonomisk grund
grupper: uornamenterede hoveder: 23, der lag igennem fiskeriet (25-28).
En sammenligning med fundene fra
af med hæl: 20; ornamenterede hoveder: 3
Sandhagen,
der tilhører perioden umiddel
(seksbladet rose, overkorsliggende palme
blade (4), kronet mand og kvinde (10); hæl bart før Maes dukker op ifølge overleverin
med fabrikationsstempel: 1; hælstykker gen, viser både ligheder og forskelle i sam
med piberør uden stempel: 21; piberørstyk- mensætningen. Fælles for begge steder er,
ker: 260; ornamenteret piberør: 19, deraf 2 at stjertpotter og lerfade absolut dominerer
i skårmaterialet, og at egentlige forrådskar
med indskrift (5-9).
Glas: 29 fund (4 bundstykker af mørke af en forsvarlig størrelse mangler. Fiskerle
grøn firkantet flaske; 14 stykker fladglas af jernes beboere hørte til storforbrugerne af
sartgrønne vinduesruder, 1 fragment med »bondekeramik« med indvendig glacering
fortykket rand; 1 hvidtfarvet skår af drik enten ensfarvet eller i form af geometriske
keglas; 1 grønt stykke af lille firekantet fla mønstre, blade og ranker. En sjælden gang
ske; 3 fortykkede randskår af grønne drik dukker endvidere brug af indskrifter og ud
keglas, heraf et stykke med riflet hals; vendig glasering frem i skårmaterialet.
overgangsskår fra hulfodet drikkeglas (1); Maes-folkene var i modsætning til Sandhabøjet glasstykke med pålagt bånd; skår gen-fiskerne ivrige piberygere og åbenbart
med rundt, knubbet ornament (2); grønt ikke særlig begejstrede for jydepotter eller
glasstykke fra bæger med marineblå bånd fajancer.
En forløbig gennemgang af materiale
(3).
Flint: 8 fund, heraf 5 affaldstykker med grupperne synes at bekræfte de skriftlige

glasering: brun 28; gulbrun 6; grønbrun 5;
forskellige mønstre: 100 (randskår 90, væg
skår 1; bundskår 9) (17-22); manglende
glasering: 18).
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Fund fra Maes.

kilders datering af pladsen, såfremt der ses
bort fra de 24 skår af middelalderkeramik,
som vil blive omtalt særskilt. Forsøg på at
ordne og datere stjertpottegrebene udfra
endeknoppenes udformning synes at give
gode muligheder for at tidsfæste denne ke
ramiks udvikling indenfor forholdsvis få
årtier8. C-formen fra omkring 1600 er kun
repræsenteret med et ikke særlig overbevi
sende eksemplar, talrigere fandtes D- (ca.
1625) og E-grebene (ca. 1650-1700) (24),
mens F-formen (23), der i Nordtyskland
hører til perioden omkring og efter 1700 i
den ornamenterede udgave, kun foreligger
med et enkelt eksemplar.
Ovnkakler med grøn glasering kendes
fra talrige fund dateret til renæssancen og
senere. Engang op i det 17. århundrede sy
nes grønglaseringen dog at være afløst af
sorte farver. Begge foreligger i Maes i tal
rige brudstykker, hvor den yngre, sorte
kakkel dominerer (25-28). Stentøjsfundene
(14-16) understreger sammen med skår af
stempelornamenteret lertøj (11-13) en da
tering til 1600-tallet, ikke mere. En yderli
gere indkredsning vil først være mulig efter
gennemgang af samtlige skår.
En vigtig fundgruppe med henblik på
den arkæologiske datering af fiskerlejet ud
gør de talrige piber. Hoveder med seksbladet rose, den såkaldte Tudorrose, henføres
til en nederlandsk fabrikation i tiden mel
lem ca. 1600 og 1800; palmebladmotivet
kendes fortrinsvis fra 1700-tallets dage, en
nærmere bestemmelse synes udelukket på
grund af stykkets ringe størrelse. Pibeho
vedet med de kronede personer og bogsta
verne KM ved kvinde- og WK ved mands
figuren (10) findes ligeledes i den holland
ske pibeproduktion mellem 1730 og 17409.
Denne sidste datering giver tidsbestemmel-

sen af palmebladmotivet på ovennævnte
kridtpibe en større vægt, uden at vi dog
ved, om disse to piber er tabt på Maesområdet længe efter bebyggelsens ophør af
tilfældigt forbipasserende folk. Forskellige
piberør med ornamentering kan ligeledes
bruges i dateringsøjemed. Flere stykker
med et stemplet liljemotiv (5) i et rudefelt
optræder på piber fra første halvdel af
1600-tallet. I pibematerialet foreligger
som anført enkelte fund fra tiden efter
1700. De bør ganske vist tages med visse
forbehold, men de giver alligevel et lille
fingerpeg om en fortsat mindre bebyggelse
på stedet efter århundredskiftet.
På samme måde overraskede de til dels
stærkt slidte og afrundede skår af gråblå
middelalderkeramik på stedet. Intet stykke
hører til 12-1300-tallets kraftig-profilerede
randskår, selvom de synes at genspejle en
vis afhængighed, for ikke at sige et dege
nereret slægtskab til til disse. Sandsynlig
vis bør de dateres til 1400-tallet. Derved
giver skårene hele fundmaterialet, til trods
for en øjensynlig manglende kontinuitet, en
interessant historisk dimension: Valdemars
jordebog fra 1231 nævner en afgiftspligtig
bebyggelse, Mynnaesbu, ved Slimundingen. Denne lokaliseres af F. Voss og andre
længere ude ved selve indsejlingen10. Fra
senmiddelalder kendes kun en under Erik
af Pommern opført ringvold fra 1417, der
sandsynligvis lå mellem strandvoldene ved
Østersøen11. Hvorvidt skårene stammer
herfra eller fra en samtidig ukendt bebyg
gelse, vides endnu ikke.
Skåropsamlingen ved fiskerlejet Maes
giver på denne måde en udmærket fornem
melse af, at arkæologien er et værdifuldt
supplement til den historiske forskning helt
op i den nyere tids dage.

8. F. Laux, anf. sted. Side 125, Abb. 3.
9. F. H. W. Friederich, Pijpelogie, Voorburg/
Nederland 1975, Afb. 27 (kronede perso
ner), Afb. 27, 28 og 30 (krydsede palmebla
de) og Afb. 32 (Tudorrose).

10. F. Voss, anf. sted 103 ff.; C. Radtke, Die
Oldenburg an der Schleiiniinding. Offa 38,
1981, 333 ff.
11. F. Voss, anf. sted. Side 119 ff.
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Seminariet O.1910. Den ældste bygning i baggrunden til venstre er fra 1856. Her startede semi
nariet i 1884. Tilbygningerne til højre fra 1903 rummer klasseværelser og aula. På gavlen er der
et stort sandstensrelief med den tyske ørn og mellem de to etagers vinduer står der »Kgl. Leh
rer-Seminar«.
Den tyske flagstang var oprindelig skænket af skatteinspektør Meyer, men knækkede to gange
pga. storm. I en højtidelig skrivelse fra 1901 anmoder seminariets daværende leder A. Castens
byen om at bevilge en ny flagstang. »Den nye flagstang vil naturligvis så forblive byens ejendom«,
slutter han.

Haderslev Statsseminarium i 100 år
Af JØRN BUCH
Haderslev Statsseminarium fylder hun
drede år den 12. maj. Adjunkt ved semi
nariet Jørn Buch, Haderslev, fortæller i
den anledning om en række af de person
ligheder og begivenheder, der har bidraget
til seminariets historie.

Den 12. maj 1884 fik Haderslev sit eget
seminarium. Åbningen var uden pomp og
pragt, da der var for lidt plads. Seminariet
startede i en villa på Ringstrasse, nu Lau
rids Skausgade 24, med 40 elever og 4 læ

rere. Da seminarieforstanderen skulle bo i
den samme villa, var der simpelthen ikke
plads til gæster.
For Haderslev by var det ellers meget
velkomment, at der kom et seminarium til
byen. Byen var i tilbagegang og savnede
nye arbejdspladser. Det var derfor også ty
deligt økonomiske hensyn, der fik byen til
så aktivt at støtte sagen. Til gengæld var
det nationale hensyn som bevirkede, at der
overhovedet blev oprettet et seminarium.
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Fra Tønder
til Haderslev
I Tønder ligger Nordens ældste semina
rium (fra 1788). Ligesom alle andre højere
undervisningsanstalter var det tysksproget.
I tiden mellem de slesvigske krige blev det
dog i 1858 åbnet som dansk seminarium.
Men da Danmark havde tabt til Prøjsen og
Østrig i 1864, blev Tønder seminarium
delt, således at der var en tysk afdeling og
en dansk afdeling (»Die Dänische Abtei
lung des Königlichen evangelischen Schul
lehrerseminars zu Tondern«).
Forholdene mellem dansk og tysk var
naturligvis ikke de bedste i de år. Det af
spejledes også i forholdet mellem de to
grupper af lærerstuderende, og ofte kom
det direkte til håndgribeligheder, som
f.eks. det såkaldte »Mögeltonderner
Schlacht« i 1878. De danske'lærerstude
rende havde en forening »Enigheden«, men
den blev ophævet i 1883, og da var en ny
udvikling for længst på vej.
Efter krigen i 1864 opstod der snart strid
mellem de to sejrende parter om delingen
af byttet. Prøjsen besejrede i 1866 Østrig
i en ny krig, men lovede i den berømte § 5,
at de nordligste dele af Slesvig engang
skulle have ret til en folkeafstemning. Den
ne § 5 blev ophævet i 1879 som et led i det
i 1871 forenede Tyske Riges forsøg på at
fortyske den udpræget dansktalende del af
Sønderjylland (Nordslesvig).
Som et led i denne tyske kulturelle eks
pansionspolitik, blev det beluttet at ned
lægge den danske afdeling af seminariet i
Tønder og i stedet oprette et nyt semina
rium i Haderslev. Ikke en ny dansk afde
ling, men en ny tysk afdeling for at få ud
dannet tysksindede lærere, som samtidig
kunne så meget dansk, at de kunne få be
folkningen i tale.
Kongeligt Prøjsisk
Lærerseminarium
Da de første 40 lærerstuderende kommer
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til Haderslev i maj 1884, er der nogen, som
kommer til at bo hos dansksindede borge
re. Men det fik seminariets leder hurtigt
sat en stopper for. Og ved optagelsen på
seminariet skulle de lærerstuderende af
lægge det løfte »at forblive tro og lydige
mod landsfaderen«, og de skulle skrive
under på en erklæring, hvor de fraskrev sig
retten til »at modtage understøttelse uden
lands fra«.
I den tyske tid er ialt uddannet 275 læ
rere fra Nordslesvig i Haderslev. Ialt har
der været næsten 1000 elever. Da semina
riet var fuldt udbygget i 1914, bestod det
af en 3-årig præparandafdeling og en 3-årig
egentlig læreruddannelse. Efter to års
praktisk skolegerning skulle en »Zweite
Lehrerprüfung« bestås, og først da var man
endelig uddannet som lærer. I de første år
var der kun plads til 60 studerende, men
ved stadige udvidelser og tilbygninger (kan
tydeligt ses på det nuværende bygnings
kompleks), blev der gjort plads til 90. I
1914 udvidedes kapaciteten yderligere
med præparandafdelingen med kollegium
og kostafdeling (denne bygning er i dag
seminariets hovedbygning).
Den tyske hverdag kom naturligvis til at
præge en del af dagliglivet. Studenterhuer
og andre skikke fra tyske læreranstalter
blev overtaget. Men ellers var det kun ved
særlige lejligheder, at det omgivende sam
fund fik direkte indflydelse på seminariet.
Naturligvis betød udbruddet af 1. verdens
krig meget. Mange blev indkaldt til tjene
ste ved fronten, resten blev tvunget til at
gøre tjeneste i »Freiwilliger Jugendwehr« i
form af excercits og våbenøvelser hver ons
dag bag ved seminariet.
Men også den voldsomme revolutionsbe
vægelse i 1918 ved kejserdømmets og det
tyske riges fald satte sine beskedne spor på
seminariet. Man fik oprettet det første
elevråd! Det varede dog kun kort tid og
havde heller ikke dengang nogen indflydel
se. A. B. Keck var elev i præparandafdelin-

Lærerstuderende i 1924 lige før den afsluttende lærereksamen. Ved tavlen forstander H. Skat
Rørdam. Længst til højre er A. B. Keck, som åbner særudstillingen om seminariets historie i
dagligstuen lørdag den 12. maj 1984.

gen. Han har fortalt, hvor svært det var at
indføre en ny revolutionær holdning, når
den gamle prøjsiske disciplin endnu sad i
blodet: Med læreren Julius Huth skulle
indøves nogle sange. Men inden læreren
kom, havde det nye elevråd nøje instrueret
de studerende, at de ikke skulle rejse sig og
stå ret, når Huth kom ind ad døren. Huth
kom ind, ingen rejste sig. Men Huth fatte
de sig, gjorde som ingenting og gik i gang
med at spille Chopins revolutionsetude.
Pludselig råbte han: »Jungs, dann stehen
wir auf« - og alle studerende rejste sig med
et smæld, klaskede hælene sammen og stod
ret. Fra nu af var alt som før.
På de studerendes huer, som man altid
gik med i byen, var der anbragt et bånd
med det tyske riges sort-røde-gyldne far
ver. Da det af de revolutionære blev opfat
tet som repræsenterende kejserriget, har
flere lærerstuderende været udsat for, at
repræsentanter for de lokale arbejder- og
soldaterråd rev de sort-røde-gyldne bånd af

kasketterne og i stedet udleverede de stu
derende røde bånd. Men dem var der vist
ingen, der gik med.

Fra tysk til dansk seminarium
Da Tyskland var slået i 1918, fik H. P.
Hanssen, der var det danske mindretals re
præsentant i Rigsdagen i Berlin løfte om en
folkeafstemning, efter at han havde rejst
spørgsmålet om opfyldelse af § 5. Det kom
til at præge livet på seminariet i Haderslev.
Alle vidste, hvad resultatet ville blive. De
tyske lærere og de tysksindede studerende
var mismodige, mens de ivrigste af de
dansksindede studerende ønskede at forbe
rede sig på den nye situation.
På Peter Marcussens initiativ blev der
via en kontakt til H. P. Hanssen sørget for,
at det var muligt at komme på videreud
dannelse i Danmark. De »rigtige« lærerstu
derende kom til Jelling og præparandeleverne kom til Svendborg.
Inden de tog afsted skulle de først mel133

Præparandelever i Svendborg 1919. I midten realskolebestyrer Håhr, til højre for Håhr står
senere skoleinspektør i Haderslev August Hansen. Stående nr. to fra højre i billedet er tidligere
skoleinsp. Nic. Schultz, Skærbæk. Siddende nr. to fra højre er A. B. Keck, tidligere leder af
Forsvarets civilundervisning i Skrydstrup.

des ud af seminariet. De udvalgte blev ind
kaldt til et hemmeligt møde på Postgården,
som ejedes af den ene af de lærerstuderen
des far. Her blev strategien lagt. På semi
nariet var der dengang stor forskel på præparandeleverne og de lærerstuderende,
men nu fik præparanderne lov til at tale
med, ja, de blev ligefrem budt en cigaret af
en lærerstuderende!
Den følgende dag meldte de sig alle ud
af seminariet. En for en kom de ind til se
minariets leder dr. Miiller for at bede om
at bevis for, at de havde været optaget på
seminariet. Ved mødet med dr. Müller
glemte A. B. Keck at tage sin hat af, hvor
til dr. Müller sagde: »Das Recht dieser
Mütze zu tragen haben Sie verwehrt. Das
lassen Sie. Sie können gehen«.
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I Svendborg var præparandeleverne i to
måneder. De var privat indkvarteret og gik
i skole på realskolebestyrer Håhrs private
realskole. De skulle nu for første gang lære
om dansk litteratur, dansk grammatik og
Danmarkshistorie. En af skolens lærere August Hansen - blev i øvrigt kort efter
den første danske skoleinspektør i Haders
lev.
På seminariet var den sidste eksamen i
den tyske tid den 10. marts. Men allerede
dagen efter var den kommende forstander
Skat Rørdam fra Jelling på besøg sammen
med andre fra det danske undervisnings
ministerium. Den 12. marts var der officiel
afsked, hvor seminariets leder dr. Müller
holdt sin sidste officielle tale og takkede og
sagde farvel: »... Ein Lebewohl der gast-

liehen Stadt und der deutschen Bürger
schaft, ein Lebewohl der lieben Nord
mark«. Ingen anden institution oplevede så
brat og markant et brud på udviklingen,
som seminariet i Haderslev ved Genfor
eningen.
Haderslev Statsseminariums første
funktion var således helt klart at tjene ty
ske nationale interesser. At det også blev
erkendt af lærerne og de studerende, kan
bl.a. ses ved 40-årsfesten i 1924, hvor for
manden for det tyske grænseudvalg
Trånckner talte om »vi haderslevere i
grænsearbejdet«.
Med Genforeningen i 1920 blev opgaven
den stik modsatte. Nu blev det i stedet en
vigtig forpost for de danske nationale inter
esser. Afstemningen og grænsedragningen
i 1920 var et resultat af Versailles-freden,
men den var tyskerne jo ikke begejstrede
for. Tværtimod blev det snart officiel tysk
politik - og accepteret af de fleste tyske

partier - at »Versailles-diktatet« skulle
knuses. I denne kulturkamp spillede Ha
derslev Statsseminarium en vigtig rolle.

Pædagogik og kulturkamp
Efter Genforeningen startede seminariet
igen den 10. september. I Sønderjylland
plejer man kun at fejre de datoer som hav
de betydning for det danske arbejde. Der
for er det med rette, at vi officielt fejrer
seminariets fødselsdag den 10. september.
I de første år var der ikke så mange lærer
studerende, men antallet blev hurtigt for
øget. Det blev nu også muligt for pigerne
at få en læreruddannelse i Haderslev. I de
første 10 år skulle der betales for undervis
ningen. I 1927 kostede undervisningen
f.eks. »40 kr. årligt i hver af de 4 klasser.
Lærerbørn betaler dog intet«.
Sideløbende med seminariets nationale
funktion får det pædagogiske udviklingsar
bejde dog større og større betydning. Se-

Lærere fra seminariet og øvelsesskolen 1924. Bl.a. ses nr. 2 fra venstre Axel Nielsen, nr. 2 fra
højre Olfa Petersen, senere skoledirektør i Esbjerg og København. Stående nr. tre fra højre Peter
Marcussen, initiativtageren til Det unge Grcenseværn. Han forlod seminariet i 1919 og rejste til
Jelling, men kom tilbage til øvelsesskolen og seminariet efter forstander Skat Rørdams ønske.
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Lærerstuderende fra 1908. Ved Kløften lå den
gang et traktørsted »Tivoli«, som de unge ger
ne besøgte. Haderslev Realskole ligger i dag på
samme sted. Nr. 2 i venstre række fra oven er
Viggo Bancke fra Tyrstrup.

strestrømninger af angst for deres politiske
udtryksmåde«. At disse udsagn ikke alene
er forkerte, men også uanstændige kan ses
af den brede og store folkelige støtte DUG
kunne mobilisere, f.eks. deltog mange tu
sind i de store årsmøder og adskillige blev
minariet kunne ikke være upåvirket af ud senere stærkt aktive i modstandsbevægel
viklingen i samfundet, hvor mere aktuelle sen. I modsætning hertil var Frisindet Kul
og fremadrettede problemer trængte sig turkamp en lille sekterisk gruppe uden
på. En af lærerne blev ligefrem medlem af større folkelig opbakning og uden særlig
byrådet. Det var seminarielærer Egebæk, kendskab til de specielle sønderjyske for
hvortil fru Skat Rørdam skulle havde ud hold. Peter Marcussen, som stod bag opret
talt: »Det er en skandale for det kongelige telsen af DUG, var netop ansat på Haders
danske Statsseminarium, at en af dets læ lev Statsseminarium.
rere er socialdemokrat og medlem af byrå
det for arbejderbevægelsen«.
Forsøg og udvikling
Efter nazisternes magtovertagelse fik Ved siden af de politiske spørgsmål fandt
aktuelle samfundsspørgsmål større indfly der som nævnt i løbet af 1930’erne et væl
delse på seminariets liv. Det ses tydeligt i digt pædagogisk udviklingsarbejde sted.
elevforeningsbladet »Heimskringla«, hvor Allerede inden den nye seminarielov fra
der bl.a. er mange hidsige debatter mellem 1930, var der i Haderslev sat en række for
DUG-folkene fra det nyoprettede Unge søg i gang både omkring uddannelsens ind
Grænseværn og medlemmer af »Frisindet hold - fra udenadslæren til mere selvstæn
Kulturkamp«. I Kulturkampens Sønderjyl- digt arbejde - men også omkring styrelsen,
landshefte fra 1937 bliver DUG ovenikø- ledelsen af seminariet. Begge dele har væ
bet sammenlignet med nazisterne og ret karakteristisk for seminariet lige siden
stemplet som »et let offer for moderne, re og er det fremdeles. I 1984 har seminariet
aktionær politik,.... mens den har afskå nye forsøg igang for at gøre uddannelsen så
ret sig fra nær kontakt med moderne ven- tidssvarende som muligt. I øvrigt var det
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Udsigt fra den nuværende hovedbygning (den tidligere Praeparandenanstalt fra 1914). Bygningen
til venstre i billedet er den tidligere øvelsesskole fra 1914. Idag er der pædagogisk bibliotek,
uddannelse af socialpædagoger og lærerhøjskole. Yderst til højre ses taget af » Turnhalle« fra
1902 bag den lyse gavltrekant. I midten en nyere gymnastiksal fra 1937. Bagved anes taget af den
oprindelige hovedbygning fra 1856. Idag er den bolig for rektor O. Jessen Bruun. (Foto Krassél,
1984).

også i Haderslev, at lejrskoleideen blev
skabt.
Haderslev Statsseminariums funktion
har i tidsrummet fra omkring 1930 til idag
ændret sig fra det nationale til det pæda
gogiske.
Under 2. verdenskrig blev store dele af
bygningerne taget i anvendelse af den ty
ske besættelsesmagt. Selv om den såkaldte
værnemagt i øvrigt ikke blandede sig i se
minariets daglige arbejde, var situationen
ikke til de store fornyelser. De kom først i
årene efter krigen. Uddannelsesstrukturen
og styrelsesstrukturen er nævnt, men også
inden for de enkelte fag fandt der hele ti
den fornyelser sted. Det gælder f.eks. i fa
gene historie og musik. Før oprettelsen af
Sønderjyllands symfoniorkester var Ha
derslev Statsseminarium et centrum i
byens musikliv. Det var en af seminariets
musiklærere, som var meget aktiv for op
rettelsen af symfoniorkestret.

Ved 100-års jubilæet i 1984 er Haders
lev Statsseminarium blevet en stor og mo
derne institution med flere uddannelser.
Der uddannes lærere til folkeskolen og vok
senundervisningen og fra 1982 også social
pædagoger. På seminariet er der desuden
afdelinger af DLH (Danmarks Lærerhøj
skole), SEL (Statens erhvervspædagogiske
Læreruddannelse) og SVR (Sønderjyl
lands voksenpædagogiske Regionscenter).
Det er således en af Haderslevs største ar
bejdspladser og kulturcentrer.
I dag er der ingen nationale spændinger
i grænselandet. Haderslev Statssemina
riums nationale funktion er derfor for
længst ophørt. For fremtiden er det vigtigt
fortsat at videreudvikle læreruddannelsen
og institutionens øvrige uddannelser for at
sikre morgendagens skole og samtidig ska
be en god arbejdsplads for de mange stu
derende og medarbejdere.

137

Veteranen Chresten Christensen
Af TOVE M. JENSEN
ge jo straks at synge. Det er ikke saa sært
at jeg er dansk i min Alderdom, da jeg fik
den indpotet som ung. 1850 solgte min Fa
der Landet og byggede Stedet i Ullerup.
Min Fader kjøbte saa en Gaard her i
Skodsbøl, vi var 7 Søskende, og vi kum til
at arbejde nu, det var kuns til Jord, jeg var
Er født i Ullerup d. 6. Oktober 1839. Mine jo 11 Aar dengang, nu kum jeg i Broager
Forældre, Christen og Elisabet Christen Skole, der var jo nu kommen Dansk Præ
sen, havde en Landboelssted lige ud for ster og Lærer overalt; her kum til Broager
Kirken. Det var smukt der, i min opvækst Pastor Slipegrel, der havde været med i
troer jeg vi havde meget tidlig Foraar, for Krigen som Løjtnant, jeg blev Confirmeret
vi Drenge laa i Marts og April og legede i hos Pastor Steffensen. Som Lærer havde vi
Sandet, jeg kum i Skole, da jeg var 6 Aar, en gammel Degn Brodersen en god Dansk
men ikuns 3 Aar gik der i Skole, efter Chri Mand og en dygtig Regnemester. Han ville
stian VIII døde kum Frederik VII paa gerne lære os at synge, ogsaa Viser, vi stod
Tronen. Han var en Folkekjær Konge men saa rundt om Ham, Han kunne nu ikke
Slesvigholstenerne gjorde Oprør og saa mere synge, men saa sang vi store Drenge
kum den Treaarige Krig, her i Ullerup blev for.
Da jeg var 18 Aar kum jeg ud at tjene
der også Røre, Folk viste før den Tid næp
pe om De var Dansk eller Tysk, min Fader paa en Gaard i Skelle som Andenkarl, vi
og Moer var rigtig danske. Da Krigen be skiftes til at være Hjemme hos vor Faer. To
gyndte, og folk kunne høre dem skyde saa Gange har jeg været med til at hilse paa
bad di fleste da at di Danske maatte seire, Kongen og Grevinde Danne, første Gang
vor Hovedpræst Fejlberg var dansk, den da Pontobroen ved Sønderborg blev ind
viet, der var ikke større Plads end som
anden tysk.
Der var kuns Krig om Sommeren, Om Kongen kunde gaa, saa fuld var den af
Vinteren var der Vaabenstilstand. 1849 folk. Anden gang kum Han med Skib og
henimod Paasken begyndte den igjen, og gik iland på Holnis, hvor der var en hel
saa kum det til Slag i Ullerup paa Langfre Hestgarde og en lukket Vogn og kjørte
dag. Di Danske besto af anden Jægerkorps, Ham til Lyksborg. Han holdt af at færdes
hvor Duplat var Højstkommanderende, 3 her, det blev jo ogsaa Hans Endelig her et
Gange jog de gjennem Byen, men sidste par Aar efter.
1860 var jeg til Session i Sønderborg,
Gang blev der skudt Ild paa vort Huus, og
fire Huuse brænte, det var jo en slem Tid men fik et højt N, og blev ikke Soldat den
for mine Forældre.Men vi Drenge legede gang, men 1863 døde vor Konge, saa kum
ogsaa Krig, vi havde ogsaa Sabel og Ge Christian den 9 som Konge, og saa havde
vær, naturligen af Træ, jeg var nok en af vi Krig igjen.
Denne Gang blev det mod Prøjsen og
Offiseren, det var en hel Opvækkelses Tid
dengang, Der kum i den Tid flere nye San Østrig. To af mine Brødre der var ældre
ge, saa kum der en Mand og sang for os end jeg blev indkaldt, den ældste ved 2dt
Den Tapre Landsoldat, den lærte vi Dren Dragon Regiment, den anden ved 21 Re-

Fru Tove M. Jensen, Nordborg, har i or
denskapitlet fundet den levnedsbeskrivel
se, som hendes oldefar Chresten Christen
sen, Skodsbøl, indsendte, da han blev
Dannebrogsmand.
Levnedsbeskrivelsen
gengives her med den originale ortografi.
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Chresten Christensen, Skods bøl. F. 6.10.1839
i Ullerup, d. 4.4.1931 i Broager.

giment i Flensborg.
En Maanedstid derefter blev der ind
kaldt 2 Aar af de Høje Numrer, og saa blev
jeg Soldat, kum til Kjøbenhavn mit i Ja
nuar, var der Rekrut i 7 Uger og kum til
Dyppel mit i Marts, vi sto opstillet i Søn
derborg og skulle over Broen, saa kum en
ridende Offiser, at om en Time kum 18
Regiment, og dem skulle vi bagefter og paa
Landet, di havde været i Slag mod Prøjser
ne i Dyppel Bye, men di sjaskede os godt
til, vi fandt vort Tornyster fuldpakket, og
di havde kuns det nødvendigste. Ja vi vilde
jo gjerne slaas for vort Land men Prøjsene
havde Bagladegevær og de kunne jo skyde
10 Skud inden vi fik vort ladt.
Vi kum jo den Aften til Sepelev, Dagen
efter blev vi inddelt, vi kum 40 Mand til
vort Compagni, vi laa i en Lade, men mit
den anden Nat blev vi udblæst da Prøjser

ne gik paa, det gjorde di lidt for at forskæk
ke vor Armee. Vi kum saa til Sønderborg
og om Aftnen afløste vi 10. Regiment ved
Skanse 7, der kum vi til Jordarbejde, men
af og til kum en Granat der sprang, og de
Stykker de saarede mange Kammerater,
men det var endnu kuns i begynd, det blev
værre og værre med disse Granater. Vi var
24 Timer paa Skansen, saa blev vi afløst,
kum 24 Timer i Barakkerne, saaledes var
vi paa Dybbøl i 6 Døgn, saa kum vi 2 Dage
op paa Als.
Næste Gang jeg kum til Dybbøl var paa
Skanse 5, der blev skudt fra vor Skanse og
faa var di, utallige hvad vi fik fra Prøjser
ne. Saa fik di jo anbragt Kanoner her paa
Broager Land, og det var nogle skarn, dem
havde vi jo ingen dækning for. En Nat det
regnede slemt, kum der Een deroppe fra
der suste forbi mit Hoved et par Alen fra
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mig, og gjorde et Hul i Jorden, men sprang
ikke, i det samm kum der Een lille Een fra
Dybbøl Kirke, den sto som et Lys og
brændte førend den Sprang, den kunne vi
nok dække os for.
I Dagene før Paaske kum Kongen til
Dybbøl. Han var paa Skanse 2 og han talte
ogsaa med Gardisterne der gjorde et godt
Arbeide om Nat paa Skanse 2. Kongen
befalede ogsaa varm 01 hver Morgen op til
os paa Skanserne, dette blev vi ogsaa glade
ved. Thi ellers var vor meste Kost hos Mar
ketenderen, der kunne vi jo faa alt, ogsaa
en halv Pæl. Nu vi fik ogsaa Brød og Kjød
udleveret, og en Mand til hver 10 kogte,
men Maden blev jo gjerne kold inden vi
spiste.
Ja det blev jo værre og værre. Di gravede
jo Løbegrave helt til Skanse 2 hvor di stod
Mand til Mand den 18. April da di tog
Skanserne.
Vi var den dag på Brohovedet, vi var di
sidste der kum over Pontobroen, men vi lod
dem storme Brohovedet efter at vi var
kummen over i Sønderborg.
Nu kum der jo en Vaabenstilstand et par
Maaneder, vistnok indtil den 20. juni, vi
laa i Asserballe, den 28. Juni kum vi til
Sønderborg i Barakker ved Byen, der var
der en Feltpræst der talte til os, en deilig
Prædiken, jeg græd, og det var der flere der
gjorde.
Om Aftnen kum ud til Kjær, at grave
Løbegrav. Der kum en Kanon ned til
Stranden der kunne skyde langs Alsund,
thi enhver kunde jo som di vilde sætte over
i Baade, nu som vi var færdige der, og gik
op til en Gaard hvor vi havde vores Gevær
i Pyramider kum der ligesom et Torden
skrald, det var skydning med Gevær fra di
første Baade der var kummen over, ogsaa
ovre fra Sottrup Skov som paa Kjær, den
bagste af 4 Regiment blev mest tilfangeta
get. Vi kum saa langs efter Rønhave, saa
kum 3 Regiment. Vi gik saa over et par
Kobler ned mod Alssund, der laa vi en Tid,
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i den tid kom en Rekyskytte, Han skjø vist
nok flere Baade i sænk, men Han kunne
nok ikke naa der, for deres Feltbatteri ved
Sotrupskov, omsider blev der blæst tilbage,
og saa faldt der mange Kammerater, mig
var der ingen Prøjsisk Kugle der berørte
Gud ske Tak. Det gik saa indtil Ulgebølle,
saa blev der nok en Vaabenstilstand imel
lem Generalerne, at vi skulle forlade Als en
vis Tid. Vi kum saa til Kekkenis, og saa paa
et Skib over paa Fyen.
Vi laa i Kjøbenhavn da der blev sluttet
Fred, vi skulle jo aflevere i Kjøbenhavn, ja
det gik jo med Sang, men saa kum vor
Major Lunby, og holdt en tale til os, at vi
havde jo gjort vor Pligt, men Han bad os
ikke at synge og raabe Hura naar vi kum
til Stationerne, da vi vist havde mistet 3
Hertugdømmer. Saa kum vi til Kjøben
havn og havde Præstistation for Kongen,
18. og 3. Regiment paa Gardekasernen.
Han holdt en tale til os, vi havde gjort vor
Pligt, og det gjorde Ham ondt for di mange
faldne Kamerater, men nu skulle vi Hjem
og indhøste Markens rige Grøder. Jeg kum
Hjem den 12. August, Dagen efter mejede
jeg Rug, Jens var aldrig bange.
Nu kum jeg i tjeneste i Frydenlund som
Kusk, der var jeg i to Aar indtil 1867 i
Marts, saa fik vi ordre at møde i Sønder
borg at aflægge Ed til Prøjserne. Dette vil
le jeg jo ikke, og saa reiste jeg til Danmark,
kum i Tjeneste i Grønninghoved ved
Skamlingsbakke, jeg havde det rigtig godt
der, men 1. November 1869 kum det saa,
at vi maatte være hjemm som Dansk
Undersaat, saa kum jeg Jern og var den
Vinter paa Sandbjerg Højskole. I Foraaret
kum jeg i tjeneste hos min Broder, der hav
de Gaarden efter mine Forældre, men nu
kum Krigen med Frankrig, men mig havde
di ikke mere, var indskrevet i Danmark,
men mange maatte ogsaa med Prøjserne i
denne Krig.
Jeg har været gift 3 Gange, 1871 blev
jeg gift med en Enke der havde et lille

Chresten Christensen med sin anden kone An
tonette Jacobine Nørløv (24.1.1852-2.10.1882)
Chresten Christensen var gift tre gange. 1. gang
med Maria Christina Hansen, 2. gang med An
tonette Jacobine Nørløv og 3. gang med Mar
grethe Marie Hansen.

Boelssted i Stenderup. Hun havde To Søn
ner, den ælste skulle have Gaarden naar
Han var 28 Aar, Han Broder døde i en ung
alder, jeg havde Gaarden i 16 Aar, saa
kjøbte jeg et Kaanested her i Skodsbøl,
med min Anden Hustru havde jeg 3 Børn
som alle er døde. Med min nulevende Hu
stru har jeg ogsaa 3 Børn, 2 Døtre og en
Søn, 1908 solgte jeg Kaanestede, og byg
gede et Huus, hvor vi nu boer og har et lille
Aftægt fra Kaanestedet. Den ældste Datter
er gift her i Byen, den øngsted er her hos
os, vores Søn faldt i Krigen 1915, Han var
jo Bankassistent og blev Soldat i 1914, Han
skulle jo være vor Alderdomsstøtte, saa
søgte jeg hos den Prøjsiske Regjering om
Renter, enda 2 Gange men det kum hver
Gang at Han ikke havde hjolpet os førend
Han blev Soldat. Det kunde Han jo ikke vi
var jo nødt til at hjelpe Ham til Han var

færdig med sit Læren.
Det var jo nu bleven Krig, vores Børn
skulle jo slet ikke have været med i den
Krig, Den 10. Februar er det jo 4 Aar siden
vi stemte os hjem til Danmark, det gik jo
godt for os, men jeg kan hver Dag see over
i Prøjsen, over Flensborg Fjord, vi gamle
Veteraner skulle fadsæt Grænsen, saa ville
vi havt den ved Dannevirke, der er den rig
tige Grænse.
Jeg takker Gud for god Sundhed, og at
jeg skulle opleve den Dag vi blev Danske
og takke jeg ogsaa vor Folkekjære Konge,
at jeg har hilset paa Ham paa Dybbøl og
forrige Aar i Broager, og saa at Han har
skænket mig Dannebrugs Korset paa mine
gamle Dage.
Med Agtelse
Veteran Chresten Christensen
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En jordebog fra Slogs herred
Af F. S. GROVE-STEPHENSEN

I 1599 opførte statholderen Henrik Rant
zau i Store Vi sogn herregården Lindved Lindewitt der skulle være hovedsæde for
administrationen af Rantzauernes besid
delser i Slesvig. Nogle enorme godsmæng
der, der omfattede tilhør i 34 sogne fra
Marsken og Kongeåen til Angel.
I Landsarkivet på Gottorp findes en pak

ke med fragmenter af jordebøger for alle
disse besiddelser, og imellem dem én fra
Slogsherred, der synes at være komplet for
ét år fra omkring år 1630.
Den er forsynet med laksegl og under
skrevet »Benedictus Rantzau eigene
Handt«.

Jorde Register Benedictus Rantzau, Jenes in Sluxharde
Penge

Smør

Lam

Gæs

Høns

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1
1
2

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

20 ML

1

1

8 ML

20 ML

1

2

8 ML

7 ML

1/4
1/8
1/8
1/8
1/4

td
td
td
td
td

Hajstrup
Rasmus Matzen

Byg

1
1
1
1
1

1 0

0
0
0
0
0

1 0

Havre

1
1
1
1
1

td
td
td
td
td

20 ML

1 0

1 0

1

1

1

2

20 ML

30

20

1

1

1

2

20 ML

1 0

1

1

1

2

Verbittelsfolk i Jeising:
Chr. Michelsen
1 ML
Chr. Jensen
1 ML
Verbittelsfolk i Bov:
Jens Jessen
2 ML
1 ML
Nis Hansen
Kådnere i Rørkjær:
Christen Boysen
Hans Bentzen
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Fede Afløsning
stude af hoveri

Svin

Rørkjær
Andreas Hansen
Christen Jørgensen
Clawes Nissen
Jørgen Michelsen
Vedder Lausen

Tisholm (Hostrup)
Peter Meyer
Husumtoft
Laurens Petersen
Gesning (Jejsing)
Boy Hansen
Bov (Bylderup)
Mathias Hansen
Volderup
Riggel Matzen

Rüg

2 ML
2 ML

Jens Truwelsen
Niss Thygesen
Peter Petersen
Nis Lusen
Peter Hansen
Christel Lauritzdatter
Andreas Hansen
Niels Riggeisen
Hans Schmidt
Jens Lassen

2 ML
2 ML
2 ML
2 ML
2 ML
2 ML
8 sk.
8 sk.
8 sk.
8 sk.

1

11
6
6
6
12

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

6 sk.

-

6 ML

Sotrup:
Hans Jebsen afløsning
af hoveri___________ 5 da
ML = Mark lybsk.
0 = Ørtug.
td. = tønde.
sk. = skilling.
Landsarkivet Gottorp: Go
arkiver: Lindved abt. 67.4
127.

Boganmeldelser
Dansk-tysk fællesforetagende
Der nationale Gegensatz/De nationale modsætninger 1800-1864 — Kilder til den dansk
tyske grænseregions historie I ved Henrik Fangel, Erich Hoffmann, Hans A. Jacobsen
og Alexander Scharff. Udgivet af Institut für Regionale Forschung und Information im
Deutschen Grenzverein i samarbejde med Institut for grænseregionsforskning, Flens
borg 1984. 252 sider.

Fire forfattere, to danske og to tyske, har
skullet enes om, hvilke nationale modsæt
ningsforhold, der skulle trækkes frem fra
perioden 1800-1864, om hvor megen vægt
der skulle tillægges dem, og hvor mange og
hvilke kildesteder der skulle tages med til
deres belysning. Visselig en vanskelig op
gave.
Når det enorme stof yderligere skulle
begrænses til 126 sider (der bliver til 252
sider derved, at hele stoffet aftrykkes både
på dansk og tysk), må det medgives, at op
gaven ikke kan løses på en sådan måde, at
alle bliver tilfredse. Men indenfor de givne
rammer er opgaven løst godt, og selv om
kildeheftet først og fremmest er beregnet
til undervisningsbrug, vil også almindeligt
interesserede læsere kunne have udbytte af
det.
Ialt er der i hæftet gengivet 90 kildeste
der fordelt på 15 hovedemner, og et udfør
ligt noteapparat letter forstaaelsen. I en
indledning har forfatterne givet en udmær
ket baggrund til forståelse af periodens na
tionale modsætninger, og desuden er der
forklarende mellemtekster. Typografisk
kunne der være gjort lidt mere for over
skueligheden, men ellers må tilrettelæggel
sen roses.
Såvidt man kan forstå, har forfatterne
lagt vægt på at nå til enighed om kompro
mis ikke blot i udvalget, men også i noter
og anden tekst. Det ville dog have været en
fordel, om man nu og da havde fremhævet
de traditionelle uoverensstemmelser og
med henvisning til litteratur herom. For

eksempel hedder det i noterne til det åbne
brev af 1846, at kong Frederik IV i 1721
indlemmede den gottorpske del af Hertug
dømmet Slesvig i den kongelige del. Men
faktisk blev den gottorpske del indlemmet
i Danmarks krone. Man forstår af noterne
overhovedet ikke den strid, der har været
om løsningen i 1721 og dens konsekvenser,
når man lader den opfattelse stå alene, som
professor Alexander Scharff har tegnet sig
for.
Den anden tyske sværvægter, professor
Erich Hoffmann anes på lignende måde i
sammenstillingen af den tyske skoleord
ning af 1888 og den del af de danske sprog
reskripter af 1851, der gjaldt Mellemsles
vig.
1888-ordningen ramte et dansktalende
område og må derfor sammenlignes med
det tysktalende område (med 182.000 ind
byggere), som i 1851 udelukkende fik tysk
kirke- og skolesprog. Havde man i 1888
behandlet Nordslesvig på samme måde,
skulle vi ikke have beklaget os, men da
slettede man dansk som undervisningsfag
og bevarede det kun i begrænset omfang
som undervisningssprog ved religionsun
dervisningen.
1851-ordningen ramte alene et bælte
med ca. 87.000 indbyggere, hvor dansk og
tysk var blandet. At man her forsøgte en
redanisering, berettiger ikke til en paralle
lisering med 1888-ordningen i Nordslesvig.
Forfatterne har meget fornuftigt lagt
vægt på at få de træk frem, der peger mod
den endelige løsning, nemlig delingen af
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Sønderjylland. Der er både et kapitel om
delingsovervejelserne 1848-50 og på Londonkonferencen 1864, men man savner
unægtelig de senere forhandlinger herom i
henhold til Pragfredens § 5. Måske burde
delingsproblemet have haft sit eget hæfte,
men lad os dog glæde os over, hvad der her
er blevet samlet.
Af detailindvendinger skal anføres, at
noten om Danmark som tysk admiralstat
burde være udbygget og forsynet med en

henvisning til Troels Finks behandling af
spørgsmålet i festskriftet til professor Erik
Arup.
Men i det hele taget er der jo kun tale
om detailindvendinger. Dette dansk-tyske
kildehæfte er et godt skridt frem i retning
af en afbalanceret behandling af de histo
riske stridsspørgsmål i grænselandet, og
forfatterkollegiet har ære af det foreliggen
de arbejde.
Bjørn Svensson

På jagt efter en svunden tid
H. P. Jensen: »Før i verden — Minder fra Nørre Rangstrup Herre«, 168 sider, ill., 1982,
120 kr.
H. P. Jensen: »På vandring i en svunden tid«, 168 sider, ill. 1983, 150 kr.
H. P. Jensen er vesteramtsmand. Han er hed og forståelse: H. P. Jensen dømmer
egnshistoriker først og fremmest for Nørre ikke. Han fordømmer intet uden fordøm
Rangstrup herred, men det gamle Haders melseslysten.
H. P. Jensen har nogle udfald imod bog
lev vesteramt er hans verden, og selv om
lærde
akademikere, der har nedvurderet
han er en sagtmodig mand, kan lynet godt
Hans
Andersen
Krüger, af mange respek
slå ned, både i de historiske beretninger og
med aktuelt sigte, når han føler vesteram- teret som vesteramtets stoute repræsentant
i den tyske rigsdag, af andre vurderet som
tet gået for nær.
H. P. Jensen, Agerskov, har et bredt in et nul. Det må trøste H. P. Jensen, at Hans
teressefelt: som gammel sparekassemand Lund/Lorenz Rerup i Dansk biografisk
og amtsrådspolitiker er han fængslet af leksikon skildrer Krüger som »en i sin pro
økonomi, konjunktur og egnsudvikling, testpolitik urokkelig bondehøvding, der
som søn af en bonde er han optaget af land nød en enestående tillid hos sine vælgere i
brugsteknik og ejendommenes historie, Nordslesvig«, indtil han svækkedes i de sid
men først og sidst er det slægter og men ste leveår.
De to bøger bærer præg af at være arti
nesker, han skriver om; slægterne med de
res opgang, storhedstid og nedtur, og men kelsamlinger. De er temmelig uegale. Nog
le har noter og kildehenvisninger, andre
nesker med deres styrke og fejl.
Det er især den uskrevne historie, H. P. har ikke. Ofte er der nedlagt et omfattende
Jensen søger at få indsamlet medens tid detektivarbejde i efterforskningen, men nu
endnu er. Det er de nærmest forudgående og da har forfatteren forsømt ganske enkle
generationer, der endnu lever i mundtlige kontrolopslag. Der er en del overlapninger
beretninger, som H. P. Jensen er gået på imellem de forskellige kapitler, og der er
jagt efter. Han har hørt om de mennesker knap nok gjort forsøg på at samarbejde
fra han var barn, og nu spørger han sig dem. Når tredie bind i denne serie kommer
frem overalt for at få suppleret billedet. til at foreligge, vil det hjælpe, om der kom
Han finder frem til storheden hos småkårs mer et samlende navneregister, der kan bi
folk, og han kan se svaghederne hos de sto drage til at bevare overblikket over den
re, men han afdækker dem med nænsom vrimmel af mennesker, H. P. Jensen befol144

ker Nørre Rangstrup herred med.
Historien har mange strenge, og H. P.
Jensen dølger ikke, hvilke han ønsker at
spille på. Sønderjyllands historie er stort og
småt, og begge dele er der meget af, men
det, der gør historie levende, er de mange
små træk, understreger han. Og det er jo
lovligt at fortælle en god historie godt; »de
gode ord muligvis, sandsynligvis og vistnok
jævner mange ting«!
H. P. Jensen fortæller historien godt. En
hver, der har hørt hans lavmælte beretnin

ger i Radio Syd, med lune bemærkninger
i overbærende fremstillinger af skæbne og
menneskelod, vil bekræfte det. Det er et
værdifuldt forskerarbejde, H. P. Jensen ud
retter ved sin jagt på de mundtlige traditio
ner og dem, der er gået forud. Så får de
boglærde se, om de senere kan få noget ud
af korrekturlæsningen. Ingen kan dog rok
ke ved den kendsgerning, at der her er gi
vet et midtsønderjysk stemningsbillede,
der vil blive stående.
bjs.

Grænselands-dagbog
Ved FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
1. marts: Amtssekretær i Husum, Chr.
Geipel, fratræder efter seks års arbejde og
afløses af Hendrik Claussen.
Højesteretsdommer og fhv. generalsek
retær i Sydslesvigsk Forening, Frants Thygesen, udnævnes til æresmedlem i Grænse
foreningen.
Sydslesvigsk Forening i Flensborg by bi
drager til aktionen »Plant et træ« med 8915
DM, indsamlet blandt medlemmer.
Angels sidste Bul-lade - en 220 år gam
mel lade i Vesterskov - bliver nu fredet.

3. marts: På Holm i Flensborg udbryder en
storbrand, hvorved skotøjshuset Peetz ud
brænder, og varehuset Hertie beskadiges
så alvorligt, at forretningen må holdes luk
ket i flere måneder.
Af Sydslesvigsk Forenings anlægsbud
get fremgår, at der søges gennemført en
ombygning af forsamlingshuset i Moldened, og at der forhandles om grundkøb i
Skovby til et nyt forsamlingshus. Ejendom
men i Rude er solgt igen, og Clements stif
telse i Bredsted overgår til Dansk Sund
hedstjeneste, der vil indrette pensionistbo
liger i bygningen.

Gennemsnitsstørrelsen pr. landbrugs
ejendom i Slesvig-Holsten er 34 ha mod 17
i hele Vesttyskland. Jordpriserne varierer
fra 20.000 DM til 43.000 DM pr. ha, oply
ser formanden for Fælleslandboforeningen
i Sydslesvig, gårdejer Peter Andresen, Agtrup, der samtidig peger på, at det ofte er
flygtninge, som med betydelig offentlig
hjælp har kunnet erhverve de store gårde.
7. marts: Fhv. statsmininster Anker Jør
gensen besøger danske mindretalsinstitu 
tioner i Flensborg og oplyser under en sam
tale med mindretalsledere, at man for at
imødegå den for ringe interesse i Social
demokratiet for Sydslesvig vil gennemføre
en Sydslesvig-konference.

8. marts: Flensborg by har i budgettet for
1984 afsat 1.101.000 DM. til det danske
arbejde i byen. Det er en forhøjelse på
60.000 DM., men som rådmand Jacob
Meyer oplyser, langt fra at nå den ligestil
ling, det tyske flertal i byrådet har givet
løfte om.
Landbrugsminister Günter Flessner fo
relægger sine planer om en nationalpark i
vadehavet fra den dansk-tyske grænse og
til Elbmundingen. Planen omfatter
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270.000 ha, der inddeles i fire zoner med
forskellig udnyttelsesgrad.
10. marts: Fhv. forretningsfører Fr. Win
gender afløses som korpsrådsformand for
Dansk Spejderkorps Sydslesvig af konsu
lent Christian Paulsen, Lyrskov. Korpset
tæller 424 spejdere af begge køn.

14. marts: En samtidig kopi af den traktat
der beseglede Kielerfreden i 1814 mellem
Danmark, Sverige og England er fundet i
landbykirken i Giekau ved Pløn.
CDU i Flensborg byråd anbefaler, at en
gade i Flensborg opkaldes efter den i 1944
henrettede Hitlermodstander, professor
Jens Jessen fra Stoltelund ved Tinglev.
15. marts: De første 46.000 DM til restau
rering af gravene på den gamle kirkegård
i Flensborg er nu til rådighed. Ialt bliver
der brug for 125.000 DM. Det nedsatte
kuratorium vil opfordre flensborgske sko
ler til at overtage fadderskaber for grave
ne.
Mens der i 1861 endnu fandtes 370 haubarge i Ejdersted, er tallet nu nede på ca.
70, hvoraf kun 10 har bevaret deres oprin
delige udseende.
18. marts: Ved et omvalg til kommunerå
det i Felm og Ny Wittenbek kommuner i
Rendsborg-Egernførde amt noteres en klar
tilbagegang for CDU, der i begge kommu
neråd mister sit flertal.

20. marts: Til at koordinere og forbedre
aktiviteten i det danske arbejde i Egernførde arbejdes der hen imod dannelsen af en
dansk fællesforening omfattende samtlige
danske institutioner og organisationer i
byen.
22. marts: Der foreligger nu en officiel be
kræftelse på, at dronning Margrethe og
prins Henrik vil besøge Flensborg den 27.
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juli i anledning af byjubilæet.
22. marts: Nye undersøgelser omkring Danevirke synes at vise, at de første voldan
læg kan dateres til året 690 og ikke som
tidligere antaget til året 737.
23. wartxFlensborgs magistrat retter en
ny appel til landsregeringen om i samarbej
de med byen at udarbejde en ny universi
tetsplan for byen, der med et universitet
som slutsten sammenfatter alle planer for
de øvrige højere uddannelser, der er plan
lagt.
For at standse en fortsat medlemstilba
gegang må Idrætsforeningen Stjernen i
Flensborg opgive et år gammelt forsøg
med kun at optage unge med dansk skole
gang i klubben.
24. marts: Undervisningsministeriets femmandsudvalg for sydslesvigske anliggender
består fortsat af fhv. folketingsmand P.
Gorrsen, direktør Erik Haunstrup Clem
mensen, gårdejer Peder Sønderby og viceamtsskatteinspektør Rolf Liitken, mens
professor Troels Fink er udpeget som nyt
medlem. I 1984 vil der være 223 mill. lor.
til rådighed til arbejdet i Sydslesvig.
Med 2384 børnehavepladser fordelt på
44 børnehaver ligger Flensborg med hen
syn til børnehavekapacitet klart på første
pladsen i Forbundsrepublikken. Dansk
Skoleforening vil med udgangen af skole
året 1984/85 lukke Jens Jessen-børnehaven i Mariegade, der i stedet tilbydes SdU
som fritidshjem. Rådmand Jacob Meyer
finder lukningen uheldig af byplanmæssige
grunde.
Skoleleder Bodo Daetz, Kobbermølle,
foreslår, at Flensborg i anledning af byju
bilæet og dronningebesøget indfører to
sprogede gadenavne i hvert fald i den indre
by.
26. marts: Mens CDU og SPD kun kan

notere henholdsvis 21 og 23 pct. kvindelige
medlemmer, er 49 pct. af SSV’s 4879 med
lemmer kvinder. Sønderjysk Arbejderfor
ening SAF i Flensborg skal i det kommen
de år have al mulig finansiel hjælp fra ho
vedforeningen og øget opbakning fra for
eningerne i Slesvig, Rendsborg og Holte
nau for derved at hjælpe Flensborgafdelingen til større aktivitet, bebudes det på
DAF’s landsmøde i Slesvig.
31. marts: Til rejsning af en dansk kirke i
Egernførde skal der inden 1. oktober 1985
indsamles yderligere 150.000 DM for at
sikre et tilsvarende anonymt tilskud. Der er
foreløbig sikret godt 150.000 DM af de
600.000 DM der ialt bliver brug for.

NORD FOR GRÆNSEN
2. marts: Den tyske børnehave i Nørreløgum, der tidligere har været i vanskelighe
der, lukker 30. juni, idet børnetallet da vil
være på 6, og der ikke er udsigt til, at no
gen af disse børn vil komme i tysk skole.
Det er dog hensigten at bevare børnehave
bygningen som tysk forsamlingshus.
6. marts: EF-parlamentsmedlem Jens Pe
ter Bonde påviser, at Sydslesvig har mod
taget godt 4 mill. ECU (Eurodollar) til
egnsudviklingsformål, mens Sønderjyl
lands amt kun har fået 685,206 ECU. Han
vil derfor opfordre kommissionen til at li
gestille Nord- og Sydslesvig ved yderligere
tildeling af midler fra EF’s regionale fond.
De givne beløb svarer til henholdsvis 10,2
mill. DM i Sydslesvig og 5.3 mill, kroner i
Nordslesvig.
Landeværnet ser det som sin hovedopga
ve at støtte de unge førstegangs-etablerede
landmænd og forhindre, at der bliver flere
ødegårde i landsbyerne, siger formanden
gårdejer Bahne Nicolajsen på Landevær
nets generalforsamling, hvor det oplyses, at
organisationen i 1983 har formidlet og ud
betalt lån for 2.330.000 Kr.

7. marts: Grønlandsminister Tom Høyem
antyder på et møde på Knivsbjerg, at et
valgteknisk samarbejde mellem CD og
Slesvigsk Parti ikke er udelukket, hvis
Slesvigsk Parti skulle beslutte sig for det.

8. marts: Pens, overlærer Hans-Jiirgen
Gläser, Møgeltønder, finder tanken om i
højere grad at udvikle de tyske mindretals
skoler til tyske sprogskoler nærliggende, ef
tersom det tyske sprog altid vil være hoved
sproget. Spørgsmålet er, om også beken
delse til tysk kultur iøvrigt tilgodeses til
strækkeligt.
I regnskabsåret 1983 havde Danfoss en
nettovalutaindtjening på 1,6 milliarder kr.
Ialt beskæftiger koncernen 11.500 ansatte,
heraf 7880 alene på Danfoss-virksomheder
i Danmark.
Det vækker opsigt, at sognepræst Marlys
Ann Uhrenholt ved en nytårsgudstjeneste
for de kirkelige ungdomsorganisationer i
Bov frabad sig, at der blev medtaget faner
til gudstjenesten.
Præsten undskylder med, at gudstjene
sten ikke skulle opfattes som en særgudstjenste for en bestemt organisation, men
var åben for alle.
Lederen af den tyske skole i Tinglev
realskoledirektør Harald Kracht, der sam
tidig er formand for Slesvigsk Partis valg
udvalg, forlader skolen for at overtage et
embede som skoleråd eller amtsskolekon
sulent i Slesvig-Flensborg amt.
9. marts: Den tyske børnehave i Tønder
indklager Tønder byråd for tilsynsrådet i
Sønderjyllands amt, idet man ikke kan
godkende den af byrådet krævede persona
lenormering, og at antallet af børn i børne
haven normeres ned.
Tønder seminarium er påny truet som
følge af faldende antal lærerstuderende.
Der skal mindst tilmeldes 40 nye studeren
de, dersom undervisningen skal oprethol
des efter sommerferien.
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Amtsborgmester Kresten Philipsen siger
på et møde i Arnum, at tanken om et Midt
landsgymnasium i Toftlund ikke kan reali
seres som følge af manglende søgning.
Samtidig danner 250 personer under et
møde i Toftlund den selvejende institution
»Midtlandsgymnasiet«, og det understre
ges, at amtet ikke skal være i tvivl om, at
et privat gymnasium i Toftlund vil få hele
egnens massive opbakning.
11. marts: Med ialt 1.607.200 overnatnin
ger på campingpladser i Sønderjylland
steg antallet fra 1982 til 83 med 4,6 pct.
svarende til 50.100 overnatninger. Også
hotelovernatninger er steget med 1,8 pct
svarende til 6200 overnatninger, oplyser
amtsturistchef Bente Færgemand.
Haderslev er kåret til året by 1984 i
Morgenavisen Jyllands-Postens årlige bykonkurence.
15. marts: Amtsrådsmedlem Hermann
Heil rejser overfor Dansk-Tysk Forum
spørgsmålet om muligheden for, at kvæste
de ved trafikulykker nær grænsen kan
transporteres til Flensborg sygehus. En
undersøgelse foretaget af politi, sygehus
væsen og læger finder det ikke uforsvarligt
med transport til Åbenrå, men ser gerne en
Falck-station oprettet i Bov kommune.

16. marts: Miljøminister Chr. Christensen
og den vesttyske transportminister Werner
Dollinger enes om, at der inden 1. oktober
skal foreligge forslag til løsning af proble
merne omkring Flensborg fjord.
21. marts: Udenrigsminister Uffe Elle
mann Jensen erklærer, at den danske rege
ring står positivt overfor lettelser i grænse
passagen, men af sikkerhedsmæssige grun
de er paseftersyn fortsat nødvendigt.
Statssekretær for familie- og sociale an
liggender i Kiel Annemarie Schuster slår
under et besøg i det tyske sekretariat påny
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til lyd for iværksættelse af en ungdomsud
veksling over grænsen.
22. marts: Sønderjyllands amt har til EF’s
regionalfond indsendt ansøgning om støtte
på 275 mill. kr. svarende til projekter på
ialt 900 mill. kr. i Sønderjylland.
23. marts: Den selvejende institution Frø
slev-lejren og Dansk Røde Kors underskri
ver en aftale om, at Røde Kors overtager
en trediedel af lejren til kursuscenter, mu
seum og katastrofelager.
Sønderjyllands amt og Bov kommune
regner med at skulle bruge 15 mill. kr. til
barakkernes istandsættelse, derfor er man
skuffet over, at staten nøjes med et bidrag
på 200.000 kr. Det vækker også skuffelse,
at det sønderjyske arbejdsmarkedsnævn
kun vil give 750.000 kr. frem for de søgte
2.5 mill. kr.
24. marts: På et møde for repræsentanter
for den tyske skole- og sprogforening appel
leres til større medvirken fra forældrekred
senes side, så man kan opnå et bedre
grundlag for de tyske skoler. Der frygtes,
at kommunernes sparebestræbelser også
vil ramme de private tyske skoler med be
sparelser på 20 til 25 pct.

25. marts: Formanden for mediekommis
sionen professor H. P. Clausen mener ikke
forsøget med TV-Syd er spildt, fordi en
undersøgelse viser relativt lave seeftal,
men man bør lære af erfaringerne og må
ske se nærmere på sendetidspunktet.
27. marts: Folketingsmand Peder Sønder
by afviser, at der kan ydes penge fra EF til
et dige ved Ballum.

30. marts: På Bennetgaard i Københoved
indvies en tilbygning, rejst for midler ind
samlet i Danmark og i Sydslesvig.
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Aabenraa

møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

TEGNERAL
FORSIKRING
Branddirektoratet i:

GRÅSTEN
Ahlefeldvej 10
Tlf. (04) 65 17 67

SKÆRBÆK
Tøndervej 12
Tlf. (04) 75 22 75

HADERSLEV
Nørregade 23
Tlf. (04) 52 07 66
OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

Sønderjysk Månedsskrifts redaktionsadresse:
H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Ekspeditionens adresse:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktør
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, atletik og
svømning.
Sommerkursus for kvinder og
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48
Hans Jørgen Nielsen
—

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS

HADERSLEV BANK

4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar
Tlf. (04) 46 41 12
Mogens Hemmingsen

AKTIESELSKAB

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

Sparekassen

Sydjylland

