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A. D. Jørgensen, f. 11.6.1840 i Gråsten.
D. 5.10.1897 i København.

Et stemningsbillede 
ved A.D. Jørgensens Død
Ved HARALD JØRGENSEN

Nedenstående stemningsbillede er skrevet 
af Peter Grau. Fhv. seminarielektor 
P. Mikkelsen, Vordingborg, der var engod 
ven af Peter Grau, opbevarede en afskrift 
af beretningen, og efter hans død blev af
skriften indsendt sammen med andre pa
pirer til det sjællandske landsarkiv febru
ar 1983J

Det er fhv. landsarkivar, dr. phil. Ha
rald Jørgensen, A. D. Jørgensens sønne
søn, der har fundet beretningen frem.

1. Gårdejer Peter Grau var født i 1866. Efter 
at have taget præliminæreksamen i Svend
borg og besøgt Askov folkehøjskole og Tune 
landbrugsskole overtog han fædrenegården i 
Pøl pr. Nordborg 1892. Han indtog i sine 
unge år en fremtrædende plads indenfor de 
alsiske landbrugssammenslutninger og virke
de som agitator og foredragsholder ivrigt in
denfor det nationale danske arbejde.

Onsdag 6. Okt. 1897 gik jeg hen til en Ven, 
H. V. Clausen, for at høre hans Ærende.2 
Han havde Aftenen forud spurgt efter mig 
i mit Logi, og jeg traadte ind til ham med 
en spøgefuld Bemærkning paa Læben. Han 
svarede med Spørgsmaalet: Har Du hørt,

2. H. V. Clausen var født i 1861 og tog i 1885 
embedseksamen ved Københavns universi
tet. Fra 1887 virkede han som lærer i historie 
ved Frederiksberg gymnasium. Han boede i 
1897 på GI. Kongevej 142 B. H. V. Clausen 
blev tidligt interesseret i den sønderjyske sag 
og var medstifter og bestyrelsesmedlem af 
Studentersamfundets sønderjyske fraktion, 
kaldet »4 S«. Han stod H. P. Hanssen meget 
nær, se brevudgaven »To ungdomsvenner« 
ved Harald Jørgensen (1962). 
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at A. D. Jørgensen er død - og tilføjede, 
det er skrækkeligt for os. Ogsaa mig ramte 
Slaget helt og uforberedt. Mit sidste Min
de om Rigsarkivaren var fra Askov Højsko
le, hvor han d. 12. Juni 1897 holdt Fore
drag for en Del unge Landmænd.-1 Om Af
tenen ved en lille Fest i Højskolens Have 
var han saa fornøjet og sprudlende livlig 
som hyppig var Tilfældet, naar han var 
sammen med Landsmænd syd for Græn
sen. Det samme var Tilfældet Dagen der- 
paa ved Fest i Vejle By. Hans Ord til os lød 
saa varmt og tændende og dog saa jævnt og 
ligefrem, som han havde for Skik at tale 
uden store Gebærder eller Stemmens Hæv
ning og Sænkning. Det var ikke ved ydre 
Midler, han rev Folk med. Straks efter min 
Ankomst til Kjøbenhavn var jeg gaaet hen 
for at faa Vished om hans Sygdom, og jeg 
var gaaet derfra med Rolighed, man 6a’e 
mig, at det var meget bedre. Samme Nat 
kl. 3 var han død, min Ven havde faaet 
Bud fra en af Rigsarkivarens Nærmeste. 
Hvem faar vi nu i Stedet, hvem fylder 
Rigsarkivarens Plads? Han var kun menig 
Medlem af vore sønderjydske Foreningers 
Bestyrelse, men ham var det, der holdt alle 
Traade i sin Haand. Han talte det afgøren
de Ord, hvor det trængtes, han var Autori
teten, for hvem alle bøjede sig. Imellem os 
Mennesker af saa forskjellig politisk Farve 
lød aldrig Mislyd, han forstod at holde alt 
ude, han var Enhedsmærket og Bannerfø
reren for vor hellige Sag, hans Opfattelse

3. A. D. Jørgensen havde gennem årene ofte 
gæstet danske højskoler som foredragsholder 
og kom flere gange til Askov folkehøjskole. 
Han havde nær personlig kontakt med høj
skolefolk som Christoffer Bågø, Ludv. 
Schrøder og Ernst Trier. Se A. D. Jørgen
sens breve, udg. i 1939 af Harald Jørgensen. 
1 1903 afsløredes i Skibelund krat ved Askov 
(Malt sogn) et mindesmærke, kaldet moders
målet med dobbeltportrætter af digteren 
Edv. Lembcke og A. D. Jørgensen, modelle
ret af N. H. Jacobsen.

var raadende baade her og syd for Græn
sen. Hvem fuldfører de Arbejder han har 
begyndt og som skjønt kaster Lys over Søn
derjyllands Historie til vore Dage? Hvem 
tager hans Plads, og min Ven nævnte Nav
ne, men forkastede dem alle igjen.

Vi gik samtalende ned ad Gammel Kon
gevej, og inden vi vidste deraf, stod vi ud 
for Rigsarkivarens Villa paa Lindevej, 
ubevidst var vi drejede bort fra Vejen, vi 
skulde, jeg til Banegaarden, han til sin Sko
le.4 Villaen saa ud, som da jeg havde været 
der 2 Dage tilforn. Paa 1ste Sal stod et 
Vindue aabent, for ingen var der Gardiner. 
Intet tydede paa, at her laa vor bedste 
Mand paa Baare. Vi hilste paa Rigsarkiva
rens Hustru. Hvor var hun nedbøjet. Hen
des smukke og milde Ansigt var som over
skyllet af Sorgen. »Aa, egentlig var det ik
ke uventet, Lægen havde alt for nogen Tid 
siden ladet det værste ane. Men vi haabede 
jo stadig, syntes at der var Bedring -.« Jeg 
gik til en af Rigsarkivarens nære Venner, 
Formand for en af de sønderjydske For
eninger. Den varmhjertede Mand, Højeste
retsadvokat Nellemann,5 talte om den af
døde med Graaden dirrende i hvert Ord, 
med Øjne der glinsede af Taarer om Dø
den, der var kommet saa let og smertefrit, 
uden Kamp og uden Vildelse. Rigsarkiva
ren fandt Luften i Stuen trykkende, bad 
sin Hustru aabne et Vindue i Værelset ved

4. A. D. Jørgensen ejede villaen Lindevej 10, 
der er en sidevej til GI. Kongevej. Om A. D. 
Jørgensens død - 5.10.1897 - se Knud Se
cher: A. D. Jørgensen og V. A. Secher s. 
32-33 (København 1955).

5. Højesteretsadvokat S. Nellemann var født i 
1833 og indtog en fremtrædende plads 
blandt hovedstadens advokater. Siden sin 
ungdom var han grebet af den sønderjyske 
sag og virkede i mange år som formand for 
Studenterforeningens sønderjyske fraktion, 
kaldet »To Løver«. En ældre broder til høje
steretssagføreren Rasmus Nellemann faldt 
ved stormen på Dybbøl 18.4. 1864.
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Peter Grau, Pøl, (tv) fotograferet sammen med 
ved kongemodtagelsen i Sønderborg 1946.

I. P. Nielsen, Dynt, begge i galla, fotograferet

Siden af, og da Fruen vendte tilbage til 
Sengen, var han død.6

Om Aftenen samledes vi, en Del unge 
Mennesker, alle Venner af vor Sag, og der 
lød den samme Klage. Det var ikke det, at 
det var Sorgen for den enkelte sagde én, 
det var en Ulykke for vor Sag. Hvem fyl
der hans Plads, og atter nævnedes Navne 
og forkastedes.

Dagen derpaa var jeg indbudt til et Fæl
lesmøde for de 4 store sønderjydske For
eninger. Det var et gribende Møde. Her 
sad alle disse fremragende, begavede 
Mænd, der hver for sig eller i Fællesskab 
havde ofret Tid eller Kræfter for vor Sag, 
var beredt til at gjøre det i Fremtiden, fra 
graahaarede Mænd til ganske unge Stu
denter sad de der, alle var de grebne af 
Sorgen for den afdøde. Dæmpet og med 
vemodig Klang faldt Ordene. Jeg har kaldt 
Dem sammen for at spørge Dem, hvem ta
ger vi nu i Rigsarkivarens Sted, alle indser 
vi, at hans Plads kan ikke fyldes med nogen 
enkelt Mand. Var den Mand til, maatte vi 
kjende ham, jeg vil spørge Dem, om nogen 
af Dem har én at foreslaa. Alle blev tavse, 
ingen svarede: Rigsarkivarens Død er stør-

6. A. D. Jørgensen var gift med Ida Marie Jør
gensen, f. Pedersen. Hun overlevede sin 
mand i 40 år, idet hun først døde i 1937. 

re Ulykke end om hele vor Bestyrelse var 
død, sagde et Bestyrelsesmedlem af de fire 
Foreninger, jeg ved ingen, der kan træde i 
hans Sted. Selve Arbejdet kan vi andre 
maaske gjøre, sagde en anden, vi maa tage 
os saa meget mere sammen. Og saaledes 
talte man videre. Aldrig har jeg følt mig 
grebet af Øjeblikkets eller Stillingens Al
vor, som her mellem disse Mænd, men 
frem af Smerten over det, vi havde mistet, 
brød for mig en Straale af Fortrøstning, og 
skulde jeg i dette Øjeblik forme min Følel
se til Ord, maatte de lyde: Held os, at vi i 
vort Arbejde for vor Sag har Venner som 
disse, der her ere nærværende. Og held os, 
at vort Arbejde er et saadant, at dets Ve og 
Vel saa mægtig kan gribe og bevæge. A. D. 
Jørgensen er død midt i sit skjønneste Ar
bejde, hans Aand vil være over dem, han 
har arbejdet sammen med, og Arbejdet vil 
fortsættes, som han har lagt det til rette.

Da jeg Aftenen derpaa paa Banegaarde'n 
tog Afsked fra den, der havde bragt mig 
Dødsbudskabet, nynnede han paa en Stro
fe af Lembckes Sang; »Hel trang er nu 
Tiden i Sønderjylland«, den Strofe

Er Egen end faldet, der knejste Brud 
se Stubben staar
Og frodig skyder friske Skud 
mens Tiden gaar.
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Mindretalsskolerne 1983
Af TROELS FINK

Den svagt vigende tendens for mindretals
skolerne, som de lavere fødselstal allerede 
i nogle år har varslet om, har i det forløbne 
år gjort sig lidt stærkere gældende og man 
må nok regne med at denne tendens vil 
være mærkbar et par år endnu, indtil de 
større årgange, der fylder op i de højere 
klasser afløses af den mindre tilgang i de 
senere år, men derefter kan man vel regne 
med en stabilisering på et lavere niveau.

Det sidste år omtalte problem, som den 
hjemmetyske skoleforening havde med 
børnehaven på Dronning Margrethes Vej i 
Aabenraa, er i det forløbne år blevet løst, 
idet børnehaven er blevet nednormeret til 
30 pladser, og derved blev antallet af med
arbejdere nedskåret med 2, en af disse er 
den medhjælper, der blev udsat for pres fra 
den tyske skoleforening, fordi den pågæl
dende sendte et barn i dansk skole, og som 
fik støtte i forældrekredsen. Børnehaven er 
nu tilbage i folden igen og får støtte fra 
skoleforeningen. *
Til gengæld har der været et problem i den 
ene af de to tyske børnehaver i Sønderborg 
(Arnkilsgade). Fire af de ansatte sagde op 
i protest mod, at skoleforeningen krævede 
en streng linje fulgt m.h.t. sproget, medens 
personalet mente at måtte tage hensyn til, 
at der også var børn fra dansktalende 
hjem. Problemet hænger sammen med de 
senere års åbning ud mod kredse, der ikke 
havde tilknytning til mindretallet. Det be
tød en vis sprogblanding i børnehaverne. 

Problemet blev drøftet for et par år siden 
i en rundbordsamtale, der er refereret i de
batbogen »Nordschleswig 1980«. Skolele
deren i Tinglev Harald Kracht spurgte, 
»om man i en børnehave med 17 børn, 
hvoraf 15 ikke var tyske, med ærlighed 
kunne tilbyde børnene det tyske sprog, den 
tyske kultur og tysk skik«. Han gav selv 
svaret ved at sige »her er grænsen langt 
overskredet. Og der kan heller ikke komme 
andet ud deraf, end at medarbejderne en 
skønne dag kapitulerer og siger: godt, jeg 
taler dansk med dem. Ikke officielt, men 
det lader sig simpelthen ikke gøre anderle
des«. *
Eksemplerne fra Sønderborg og Aabenraa 
kunne tyde på, at man i nogen grad har 
skiftet kurs igen og nu følger en strammere 
linje end for nogle år siden.

Det skal tilføjes, at de danske børneha
ver syd for grænsen gennem årene har set 
deres formål i at forberede børnene til en 
dansk skolegang, og hvis man erfarede, at 
forældrene ville vælge den tyske skole for 
deres børn, så anbefalede man forældrene 
at tage børnene ud af børnehaven, så de i 
en tysk børnehave kunne blive forberedt på 
en tysk skolegang.

For Sønderborgs vedkommende har re
sultatet været en omfattende udskiftning 
af personalet pr. 1. nov. 1983. 2 af de ud
skiftede har reageret på den måde, at de 
har taget deres børn ud af den tyske skole.
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DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG 1983 
Flensborg by

Christian Paulsen-skolen ..........................
Cornelius Hansen-skolen ..........................
Duborg-skolen ............................................
Gustav Johannsen-skolen..........................
Jens Jessen-skolen......................................
Jørgensby-skolen ........................................
Oksevejens skole ........................................

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

Samlet elevtal Begyndere
1981 1982 1983 1981 1982 1983
318 279 272 22 16 16
259 270 279 22 32 21

1007 1013 974 - - -
530 512 518 42 18 37
150 169 164 15 13 12
326 305 283 42 31 29
122 113 114 16 14 7

2712 2661 2604 159 124 122

Slesvig-Flensborg amt
Samlet elevtal Begyndere

1981 1982 1983 1981 1982 1L983
Bøl-Strukstrup ............................. ............ 54 49 44 6 8 8
Frørup* ......................................... ............ 27 30 26 - - -
Guide............................................. ............ 20 19 17 5 3 3
Hanved .......................................... ............ 16 16 14 5 5 2
Harreslev....................................... ............ 159 164 153 22 27 21
Hatlund-Langballe....................... ............ 74 71 73 13 9 11
Husby............................................ ............ 36 29 27 2 6 5
Jaruplund ..................................... ............ 32 32 33 - 9 5
Kappel........................................... ............ 98 99 86 10 13 8
Kobbermølle ................................. ............ 69 64 58 5 5 7
Lyksborg ....................................... ............ 108 96 95 2 6 14
Medelby ....................................... ............ 24 24 25 - 6 5
Satrup ........................................... ............ 77 82 76 8 10 4
Skovlund ....................................... ............ 29 28 24 7 8 6
Slesvig Gottorp-skolen................. ............ 189 191 200 16 25 31
- Hiort-Lorenzen-skolen.............. ............ 372 367 364 25 25 23
Store Vi......................................... ............ 43 38 41 3 4 13
Sønder Brarup ............................. ............ 84 55 61 6 3 6
Sørup ............................................. ............ 44 34 22 3 4 2
Tarp............................................... ............ 50 43 54 16 11 13
Treja.............................................. ............ 65 67 59 7 9 3
Valsbøl** ..................................... ............ 39 36 35
Vanderup ..................................... ............ 39 43 45 5 6 9

Ialt................................................. ............ 1748 1688 1632 166 202 199

* Frørup samarbejder med Tarp. 
** Valsbøl samarbejder med Skovlund.
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Samlet elevtal Begyndere
Nordfrisland amt

1981 1982 1983 1981 1982 1983
Bredsted ........................................ ............ 103 100 94 12 13 14
Frederiksstad ............................... ............ 112 109 107 11 11 9
Garding ......................................... ............ 18 18 21 1 1 5
Humtrup ....................................... ............ 25 21 21 4 4 6
Husum........................................... ............ 307 302 289 17 18 15
Kejtum .......................................... ............ 36 31 32 7 3 8
Ladelund ....................................... ............ 25 34 30 5 4 5
List ................................................ ............ 12 9 9 2 3 —
Læk/Agtrup................................. ............ 62 67 61 3 7 1
Nibøl ............................................. ............ 39 41 24 1 5 2
Nykirke ......................................... ............ 14 13 19 2 - 8
Risum ............................................ ............ 53 48 48 9 5 5
Set. Peter ..................................... ............ 7 6 7 1 — 2
Tinningsted .................................. ............ 13 14 13 3 3 1
Tønning ......................................... ............ 113 102 101 12 8 11
Vesterland ..................................... ............ 137 133 103 10 10 3
Vollervik........................................ ............ 15 13 10 2 1 —
Vyk ................................................ ............ 13 13 11 3 3 -
Ladelund ungdomsskole .............. 55 63

Ialt.............................................................. 1104 1129 1061 105 99 95

38

Rendsborg-Egernførde amt

Askfelt..............................................

Samlet elevtal Begyndere
1981

......... 18
1982

22
1983

24
1981

3
1982 1

7
1983

5
Egernførde ....................................... ......... 270 265 251 23 27 16
Karby ............................................... ......... 13 15 14 1 4 2
Rendsborg ........................................ ......... 211 189 193 20 15 17
Risby ................................................ ......... 37 43 49 1 4 7
Vestermølle ..................................... ......... 14 12 14 2 2 4

Ialt.................................................... ......... 563 546 545 50 59 51

Sammendrag
Samlet elevtal Begyndere

1981 1982 1983 1981 1982 11983
Flensborg by ................................... ......... 2712 2661 2604 159 124 122
Slesvig-Flensborg amt .................... ......... 1748 1688 1632 166 202 199
Nordfrisland amt ............................ ......... 1104 1129 1061 105 99 95
Rendsborg-Egernførde amt ............ ......... 563 546 545 50 59 51

Samlet sum ..................................... ......... 6127 6024 5842 480 484 467



Samlet elevtal Begyndere
TYSKE SKOLER I NORDSLESVIG

1981 1982 1983 1981 1982 1983
Gymnasiet i Åbenrå .................. ............... 139 148 139 - - -
Åbenrå ....................................... ............... 179 182 179 14 20 17
Haderslev ................................... ............... 113 122 111 15 6 11
Sønderborg ................................. ............... 151 149 152 7 11 11
Tønder ........................................ ............... 160 153 133 16 5 8
Tinglev ....................................... ............... 207 193 184 7 13 12
Højer .......................................... ............... 32 30 28 3 2 3
Burkal......................................... ............... 53 49 50 9 4 7
Felsted........................................ ............... 17 19 12 4 6 3
Gråsten....................................... ............... 65 56 56 4 7 6
Løgumkloster ............................. ............... 39 42 42 5 11 2
Ravsted ...................................... ............... 16 16 12 4 2 -
Rødekro ...................................... ............... 25 28 26 2 6 6
Nordborg.................................... ............... 49 46 45 8 2 8
Øster Højst ................................ ............... 9 12 12 2 7 -
Padborg ...................................... ............... 22 22 20 7 2 2
Uge............................................. ............... 13 8 9 2 2 1
Efterskolen i Tinglev ................. ............... 65 78 71 - - -

Ialt.............................................................. 1354 1353 1289 98 117 97

Elever i børnehaveklasser ved tyske privatskoler

Åbenrå ............................................
1981

.......... 18
1982

18
1983

10
Sønderborg ..................................... .......... 5 15 10
Haderslev ....................................... .......... 10 9 11
Tønder ............................................. .......... 12 7 14
Tinglev ............................................ .......... 13 10 12
Gråsten............................................ .......... 7 8 6
Burkal.............................................. .......... 5 7 7
Højer ............................................... .......... - 8 5

Ialt................................................... .......... 70 82 75
Tyske privatskoler
inklusive børnehaveklasser ............ .......... 1424 1435 1364
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Danske skoler i Sydslesvig Tyske Skoler i Nordslesvig
UDVIKLINGEN 1952-1983

Antal Begyn- Samlet Antal Begyn- Samlet Samlet
skoler dere elevtal skoler dere elevtal elevtal

1952 ........................... 84 663 10962 25 884 incl.
1953 .......................... 86 736 9977 27 886 børne
1954 ........................... 88 571 8855 28 911 have
1955 ........................... 89 532 7722 29 962 klasser
1956 ........................... 85 458 6728 29 1039
1957 ........................... 86 462 5901 30 158 1115
1958 ........................... 86 449 5421 30 162 1196
1959 ........................... 82 410 4968 31 191 1298
1960 ........................... 81 383 4633 29 190 1376
1961 ........................... 81 433 4554 29 166 1474
1962 ........................... 81 405 4301 29 168 1519
1963 ........................... 80 404 4189 29 184 1594
1964 ........................... 80 440 4083 29 166 1632
1965 ........................... 77 470 4048 28 156 1632
1966 (april) ............... 73 539 4118 29 156 1637
1966 (december)*..... 71 300 4100 - - -
1967 (august)* .......... 68 430 4158 29 143 1654
1968 ........................... 68 563 4335 26 137 1648
1969 ........................... 68 612 4599 26 137 1652
1970 ........................... 65 596 4792 25 141 1645
1971 ........................... 65 648 5067 24 127 1717 1657
1972 ........................... 64 763 5520 24 132 1603 1652
1973 ........................... 59 754 5865 22 129 1588 1654
1974 ........................... 59 684 6017 22 130 1560 1622
1975 ........................... 58 680 6265 22 126 1533 1588
1976 ........................... 58 653 6525 20 120 1506 1556
1977 ........................... 58 597 6567 19 105 1489 1533
1978 ........................... 57 545 6494 19 107 1474 1539
1979 ........................... 57 513 6457 18 114 1446 1506
1980 ........................... 55 444 6284 18 101 1399 1454
1981 ........................... 54 476 6127 18 98 1354 1424
1982 ........................... 55 484 6024 18 117 1353 1435
1983 ........................... 55 467 5842 18 97 1289 1364

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbindelse med 
omlægningen af skoleårets afslutning fra april til juli.
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Sindelaget blandt ejendoms
besidderne i Nordslesvig 1901-03
Af HANS SCHULTZ HANSEN

Stud.mag. Hans Schultz Hansen, Bolders- 
lev, der arbejder med et speciale om de 
nationale forhold i Nordslesvig i tiden ca. 
1880-1914, har taget nedenstående, der 
bygger på to undersøgelser, som H. V. 
Clausen har foretaget, ud af materialet. 
En sammenligning og konklusion af 
undersøgelserne er ikke før publiceret.

Det nordslesvigske samfund var i hele pe
rioden 1864-1914 et udpræget landbrugs
samfund. I Haderslev, Åbenrå, Sønder
borg og Tønder kredse hørte i 1867 61 %, i 
1895 56% og i 1907 49% af befolkningen 
til landbruget.1 Det var derfor nødvendigt 
for den danske nationale bevægelse, at 
dansksindede personer ejede jorden. I sær
lig grad gjaldt dette gårdene, de større en
heder indenfor landbruget, »fordi bønderne 
i ethvert samfund er den af staten mindst 
afhængige befolkningsdel«.2 Af samme 
grund søgte de tyske myndigheder og or
ganisationer at opkøbe danske gårde.

På dansk side var der næppe nogen, der 
havde et så klart blik for jordbesiddelsens 
betydning som H. V. Clausen (1861-1937), 
der var lærer i historie ved Frederiksberg 
gymnasium 1887-1926.-3 Men på trods af 
afstanden fulgte han godt med i, hvad der

1. F. von Jessen: Haandbog i det nordslesvig
ske Spørgsmaals Historie, 1901, s. 316-321, 
samme: Haandbog i det slesvigske Spørgs
maals Historie, I, 1937, s. 190-192.

2. Således formuleret af Troels Fink i Rids af 
Sønderjyllands historie, 1945, s. 201.

3. H. Jørgensen (udg.): To Ungdomsvenner, 
1962, s. IXff.

foregik i Nordslesvig, ikke mindst gennem 
vennen H. P. Hanssen.

For at få et overblik over jordbesiddel
sen foretog Clausen i årene 1890-94 en 
undersøgelse af gårdmændenes sindelag. 
Undersøgelsen trak udviklingen op fra 
1863, det sidste år under dansk styre. Han 
udsendte spørgeskemaer til de danske til- 
lidsmænd, hvor de blev bedt om at anføre 
hver enkelt gårdmands navn, sindelag - 
dansk, tysk eller »blakket« (d., t., bl.) og 
hans voksne arvingers sindelag, samt om 
gården havde skiftet ejer i tidsrummet 
1863-1893, og i givet fald den forrige ejers 
sindelag. Jo mere tyskhed, der var i et 
sogn, des flere tillidsmænd blev spurgt. Det 
må antages, at tillidsmændenes oplysnin
ger i langt de fleste tilfælde er pålidelige, 
idet tillidsmændene var lokalkendte, og 
den nationale konflikt var efterhånden 
skærpet så meget, at kun få i længden kun
ne holde deres sindelag skjult for naboerne.

Som nævnt begrænsede Clausen under
søgelsen til gårdmændene, og som sådanne 
regnede han ejere af brug, hvor man an
vendte mindst et spand - to heste - som 
trækkraft. Denne definition anså han for 
mere sikker end de lokalt varierende opfat
telser af, hvem der kunne regnes som gård- 
mænd og hvem ikke. Når Clausen ikke 
medtog de mindre brug, var det fordi han 
anså ejerne for at være ustabile besiddere.4- 
Resultaterne fra undersøgelsen blev offent
liggjort i en stor artikel i Sønderjyske År
bøger 1894 (s. 33-146), der fik titlen 
»Nordslesvig 1863-93. Den nationale stil-

4. Anf. artikel af Clausen, s. 35f. 
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ling på landet«. Derfor skal kun hovedre
sultatet anføres her:

d. bl. t.
1863 4735 256 955
1873 4670 278 998
1883 4626 288 1032
1888 4603 305 1038
1893 4629 299 1018

Kun få gårde, 106, var altså gået tabt for 
danske gårdmænd; tyskerne havde vundet 
63. Det »blakkede« element havde vundet 
43 gårde. De »blakkede« var med 299 går
de i 1893 uden større betydning. Da de 
søgte at holde sig udenfor den nationale 
kamp, var de uglesete i nationale kredse, 
ikke mindst hos Clausen, der betegnede 
dem »den slimede masse«, hvis »pjattet
hed« og »pjaltethed« gjorde, at de ikke tur
de bekende kulør.5

På baggrund af den danske fremgang i 
de sidste fem år før 1893 og den tyske til
bagegang, gav Clausen artiklen i Sønderjy
ske Årbøger en stærkt optimistisk tone. På 
grundlag af oplysningerne om de voksne 
arvingers sindelag, skønnede han, at stillin
gen snart ville blive 4678 danske, 285 blak
kede og 983 tyske.6

I årene 1900-1901 indsamlede Clausen 
atter oplysninger om jordbesiddernes sin
delag. Denne gang medtog han alle ejen
domsbesiddere på landet, men specielt har 
han atter oplysninger om gårdmændene, så 
en sammenligning med resultaterne i 1893 
er mulig. En sådan vil blive forsøgt i det 
følgende. Selv har Clausen ikke publiceret 
resultaterne.

Tidsrummet 1893-1900 er interessant, 
idet det er i denne periode, jordkampen for 
alvor kommer igang. Den i 1891 stiftede 
»Ansiedlungsverein fürs westliche 
Nordschleswig«, hvis formål var at opkøbe 
danske gårde og videresælge dem til tysk-

5. H. V. Clausen, s. 107f.
6. Sst., s. 39.

sindede, begyndte efter et par års virksom
hed at opnå resultater, især på Røddingeg- 
nen. Pastor Jacobsen fra Skærbæk søgte 
med Kreditbanken at virke i samme ret
ning. Også den preussiske regering medvir
kede gennem køb af større gårde og opret
telse af domæner (den første i 1896). Fra 
1896 til 1900 blev der oprettet ialt 12 do
mænegårde i Nordslesvig, især i Haderslev 
kreds.7 Endelig bør det nævnes, at de tyske 
myndigheder i det hele taget førte en skær
pet politik overfor den danske bevægelse i 
tiden fra 1898 og frem, den såkaldte Køl
lerpolitik.

I afhandlingen fra 1894 havde Clausen 
benyttet sig af en særlig inddeling af Nord
slesvig i 15 områder. Denne opdeling vil 
også blive benyttet her:

1 Haderslev østeramt nordenfjords
2 Haderslev østeramt søndenfjords
3 Haderslev østeramts jernvejssogne
4 Haderslev vesteramt Røddingegnen
5 Haderslev vesteramt Toftlundegnen
6 Haderslev vesteramt Hvidding herred
7 Tønder nørreamt, Enklaverne
8 Arrild og Nr. Løgum sogne
9 Tønder nørreamt Slogs herred

10 Åbenrå amts vestland
11 Sognene omkring Åbenrå fjord
12 Landet ned mod Flensborg fjord
13 Sønderborg amt Sundeved
14 Sønderborg amt Als sønder herred
15 Sønderborg amt Als nørre herred

Desværre mangler der enkelte sogne og 
kommuner i Clausens undersøgelse fra 
1900-01. Det drejer sig om sognene Hvid
ding, Starup, Jels, Rømø, Visby, GI. Ha
derslev og Hjerpsted, det meste af Brede
7. Om jordkampen: E. Strange Petersen: 

»Foreningen af 5. oktober 1898« og den na
tionale jordkamp i Nordslesvig«, i: SJy Årb 
1972, s. 80-146, spec. s. 92ff. Endv. G. Jap
sen: Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans 
foretagender, Åbenrå 1970, s. 57ff.
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Gårdmændenes sindelag 1863, 1893 og skøn 1893, samt 1901 og alle ejendomsbesidderes 
sindelag 1901. Procent.8

1863

(

1893

jårdmænd

rdsigl 1901

Alle ejd.bes.

1901
Område

l t

d bl t d bl t d bl t d bl t d bl t

1 87 1 12 85 3 12 86 3 11 86 2 12 87 4 10
2 69 5 26 74 3 23 77 2 21 67 6 27 73 8 19
3 88 3 9 86 4 10 87 3 10 82 3 15 84 4 12
4 93 2 5 91 3 6 92 3 5 78 6 16 82 6 12
5 85 3 13 86 2 11 87 3 10 83 4 12 85 5 9
6 94 2 4 92 3 4 92 4 4 88 2 9 83 6 11
7 92 5 4 91 4 5 91 4 5 89 4 8 88 5 7
8 73 6 21 56 3 41 57 7 36 56 4 41 65 6 29
9 57 7 36 50 10 39 50 10 40 43 11 96 51 12 37

10 71 4 24 70 5 25 71 4 25 66 5 29 70 6 24
11 69 5 27 70 7 22 71 7 22 70 9 21 75 6 19
12 70 5 25 63 7 29 63 6 30 49 6 45 61 7 32
13 82 5 13 81 4 15 81 5 14 78 4 18 84 5 11
14 83 6 11 80 7 13 81 6 13 77 7 16 79 8 14
15 77 5 16 79 6 15 83 5 12 79 5 16 79 7 14

Ialt 80 4 16 78 5 17 79 5 17 72 6 22 76 6 18

og Gram sogne samt et par landsbyer i 
Burkal sogn og Kolstrup. Den procentvise 
fordeling af gårdmændene efter sindelag 
var i 1893 83 d., 3 bl. og 141., i Nordslesvig 
som helhed 78 d., 5 bl. og 17 t. De mang
lende sogne har altså været noget mere 
danske end gennemsnittet. Det viser sig 
dog, at de højst kan flytte én procent fra bl. 
til d., og det kun under den forudsætning, 
at forholdet mellem d., t. og bl. var det 
samme i 1900-01 som i 1893.

Vi kan derfor roligt konkludere, at Clau-

8. Tal fra 1863, 1893 og udsigt: Clausen, anf. 
afhandling, s. 41-63; fra 1900-01: RA, arkiv 
nr. 5286, H. V. Clausens privatarkiv: F. 
Oplysninger om de nationale forhold i 
Nordslesvig 1890-1912; 1900-03: Statistik 
om »Sindelaget bl. Ejendomsbesiddere i 
Nordsi. 1901-03« (hæfter fra hvert amt). 

sen havde været alt for optimistisk i sit 
skøn over den fremtidige udvikling i 1894. 
Kun i et område holdt skønnet med hensyn 
til den danske andel af gårdmændene, 
nemlig i Haderslev østeramt nordenfjords. 
I de øvrige områder var den danske andel 
mindre end Clausen havde skønnet, i to 
områder endog mere end 10% mindre, 
nemlig i Røddingegnen og området ned 
mod Flensborg fjord. Man kan spørge sig, 
hvorfor Clausen skønnede så galt. Svaret 
må være, at hans skøn var baseret på over
tagelse af gårde ved arv, og ikke på over
tagelse ved handel.

Vender vi os i stedet mod forskellene 
mellem den danske andel som den faktisk 
var i 1893 og den danske andel i 1900-01, 
viser det sig, at der de fleste steder havde 
været tilbagegang. Kun i Haderslev øster-
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amt nordenfjords var der fremgang; i Ar- 
rild og Nr. Løgum sogne, landet omkring 
Åbenrå fjord og Als nørre herred var den 
danske andel konstant. I de øvrige -11- 
områder var der tilbagegang, alvorligst i 
landet ned mod Flensborg fjord (14%), 
Røddingegnen (13%), Slogs herred (7%) 
og Haderslev østeramt søndenfjords (lige
ledes 7%).

Med hensyn til landet ned mod Flens
borg fjord og Slogs herred er det nærlig
gende at antage, at den tyske andel af 

gårdmændene er forøget gennem tilvan
dring af tysksindede landmænd fra de til
stødende områder af Sydslesvig og Angel.

På Røddingegnen skyldes tilbagegangen 
ganske givet den tidligere nævnte »Ansied
lungsverein fürs westliche Nordschleswig«, 
der havde sæde i Rødding. Når denne or
ganisation fik særlig succes her, må årsa
gen være, at netop i dette område udvan
drede en meget stor del af ungdommen til 
Danmark eller Amerika, og at den fortsat
te med dette længe efter, at man i andre 
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dele af Nordslesvig havde valgt at accep
tere den preussiske militærtjeneste og blive 
i hjemstavnen.

Når det på den anden side først nu, i 
1890-erne, begyndte at gå galt, skyldtes 
det, at de udvandredes fædre så længe som 
muligt blev siddende på gårdene, men nu 
var blevet for gamle til at drive dem. I 
perioden fra 1/1 1893 til 1/4 1898 solgtes 
ialt 92, eller ca. 15% af gårdene på Rød- 
dingegnen. Heraf havde indvandrede ty
skere og tysktalende personer fra Sydsles
vig og Holsten købt ialt 49 gårde, heraf 14 
i Skodborg sogn, 8 i Rødding sogn.9

Desværre har vi kun tal for alle ejen
domsbesiddere fra 1900-01, og det er der
for ikke muligt at foretage sammenlignin
ger med tidligere år. I stedet kan vi sam
menligne forholdet mellem danske, tyske 
og blakkede hos alle ejendomsbesiddere 
med det tilsvarende forhold hos gårdmæn
dene. Forinden må vi dog undersøge, hvil
ke grupper kategorien »alle ejendomsbesid
dere« omfatter. Da oplysningerne herom 
fylder tolv store bind, nøjes vi med en stik
prøve fra Bjolderup sogn10:

Gårdmænd 84 = 45%
Landbolsmænd 59 = 32%
Håndværkere 21 = 11%
Købmænd, kromænd 5 = 3%
Arbejdsmænd 4 = 2%
Offentlig ansatte 3 = 2%
Andre 4 = 2%
Rentiers, på aftægt 5 = 3%
Ialt 185 = 100%

mænd og håndværkere, altså folk, der i so
cial henseende var lavere placeret end 
gårdmænd.

Ser vi på forholdet mellem d., bl. og t. i 
de enkelte områder, viser det sig, at den 
danske andel af alle ejendomsbesiddere til
sammen er større end den danske andel af 
gårdmændene. Kun i Hvidding herred og 
Enklaverne er forholdet omvendt; i Als 
Nørre herred er de to andele ens. Det må 
derfor gennemgående være således, at der 
blandt husmænd og håndværkere er for
holdsvis flere dansksindede end blandt 
gårdmænd. Særlig gælder dette i området 
ned mod Flensborg fjord, Slogs herred, Ar- 
rild og Nr. Løgum, altså i de områder, hvor 
tyskheden blandt gårdmændene er størst, 
nemlig henholdsvis 45,46 og 41%. Bærerne 
af den danske bevægelse i disse områder 
har altså været de mindre ejendomsbesid
dere.

Som nævnt er resultatet af Clausens 
undersøgelse fra 1900-1901 aldrig blevet 
offentliggjort. Man må tro, at det skyldes 
de for danskheden negative tal. Det har 
altså måske været politiske grunde, der har 
afholdt Clausen fra offentliggørelse.11 Der 
blev da heller ikke foretaget nye undersø
gelser over jordbesiddernes sindelag før ef
ter Genforeningen, hvor Anders Lebeck 
tog sagen op. Om hans undersøgelser kan 
man læse i Sønderjysk Månedsskrift 1974, 
s. 377-392.

Foruden gårdejere drejede det sig altså i 
første række om landbolsmænd eller hus-

9. H. P. Hanssen: Tyske Ejendomskjøb i 
Nordslesvig, i: SJy Årb 1897, s. 249-271.

10. H. V. Clausens privatarkiv: F. Oplysninger 
om de nationale forhold i Nordslesvig 
1890-1912; 1900-01: ordnet efter herreder
ne. Bindet for Sdr. Rangstrup og Rise her
reder, Bjolderup sogn.

11. H. P. Hanssen undlod f.eks. af politiske 
grunde at oplyse om frafaldet på de »sløje« 
egne i afhandlingen om Køllerpolitikken. 
Man var altså ikke fri for politiske overvej
elser ved publicering af sådanne resultater. 
(H. P. Hanssen: Et Tilbageblik III, Kbh. 
1932, s. 1700.
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
En englænder kommer søværts til Sydslesvig 1805
ved TORBEN GLAHN

En engelsk forfatter til adskillige rejse
bogsskildringer, John Carr (1772-1832), 
fortæller i »A Northern Summer« 1805 
om en rejse, der for en gangs skyld går 
over Husum-Flensborg. Her bringes det 
sydslevigske afsnit i dansk oversættelse 
ved fhv. overbibliotekar Torben Glahn, 
København.

Vi nåede floden ved Husum i en stiv kuling 
ledsaget af regn. Skyerne mod vest var 
mørke og så ud til byger her og der med et 
kobberfarvet stænk, i øst brød solen så 
småt igennem. Imens betragtede jeg dette 
maleriske syn, og af og til så jeg vor danske 
lods’ urolige øjekast og bevægelser, mens 
han ved bøjers og vagerkostes hjælp førte 
os med beundringsværdig dygtighed gen
nem den snævre og eneste sejlbare del af 
floden, som ligger mellem to lange ansee
lige sandbanker. Virkningen af dette sce
neri forhøjedes ved at en ugle med gul fjer
dragt forsøgte at nå vort skib. Den stakkels 
fugl var, antog jeg, blevet blæst bort fra 
kysten, dens vinge rørte ved toppen af 
brændingen, men udmattet af træthed 
faldt den ned uden at kunne få vejret. En 
sømand, som så det ynkedes over den døen
de fugl og bad en gammeldags bøn om 
barmhjertighed.

Kysten, vi nærmede os, så lav, flad og 
mudret ud. Her og der ragede en enlig bon
degård og vindmølle op, men floden frem

bød et muntert skue vel værd at betragte. 
Både, fyldt med hårdføre mænd, kvinder 
og drenge, satte af fra de småøer, som 
kommer til syne på begge sider af floden. 
Kvinderne bar store skinnende sorte, stive
de hatte, der glitrede i solen, de var alle på 
vej til det store marked i Husum. Vi kaste
de anker omtrent 4 miles fra denne by, hvis 
høje kirkespir åbenbarede sig for os i sin 
helhed.

En stor båd fyldt med disse flinke, fest
klædte folk, kom op på siden af os og tog 
os og hele vor bagage med. Som vi fortsatte 
op ad floden, der blev snævrere, efterhån
den som vi kom frem, og snarere lignede 
tyndt mudder end vand, gennem hvilket vi 
bevægede os tungt frem til dels ved at sta
ge, fik jeg has på den kedsommelige tid 
ved at studere mine medrejsende. De fleste 
var, som jeg selv, gået i læ nedenunder, 
hvor lugerne var tilskoddede for at undgå 
regn. De var i deres søndagstøj, mændene 
i blåt eller brunt uldent tøj og store runde 
hatte, og kvinderne i groft stribet kamelot- 
kjoler, hvor rødt var fremherskende, med 
de umådelige store foranomtalte skinnende 
hatte og sko med høje hæle.

Vi var stuvet sammen, så vi var ved at 
kvæles, og vort selskab blev mere forøget 
end just forskønnet af svin og fjerkræ og de 
forskelligste landlige produkter, blandt 
hvilke jeg lagde mærke til noget delikat 
smør.
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I selskabet var der en blomstrende ung 
skotsk kvinde, som havde ægtet en helgo- 
lænder. Hendes mørke udtryksfulde øjne 
strålede af glæde ved at finde sig selv sid
dende ved siden af en englænder. I hendes 
blik stod skrevet den uudslukkelige kærlig
hed til vort land.

Efter vor landing blev vi omgående til
talt af en dansk vagtpost, som var på vagt 
ved kajen, hans klædning og hele fremto
ning gjorde et meget snusket indtryk. Han 
sendte en af sine soldaterkammerater med 
os, først til borgmesteren for at melde vor 
ankomst og fremvise passene og derpå til 
sekretæren for at få andre til at tage affæ
re.

En lille skilling har her den samme virk
ning, som den har i næsten enhver anden 
del af verden. Den frembragte en usædvan
lig energi hos disse underordnede embeds- 
mænd og satte os i stand til at slå os ned i 
et engelsk hotel til en tidlig middag, under 
hvilken jeg blev lidt overrasket ved at høre 
en af vore rejsefæller, som øjeblikkelig ville 
fortsætte til Hamborg, ustandselig skråle: 
Er min waggon parat. Hvilket land, tænkte 
jeg, må det her være, hvor en waggon re
kvireres for at føre en mand af sted, og 
tilmed en, som kun var lidt større end hans 
kuffert. Da han så min overraskelse, oply
ste han mig om, at en vogn her til lands hed 
en »Stuhlwaggon«. Da den kørte frem, så 
jeg, at den var meget lang og let, lavet af 
kurvefletning og fæstnet til tynde trærib
ber. Bunden var halvt fyldt af hø, et tvær
sæde eller stol var ved stropper fæstnet til 
siderne, og det hele monteret på fire høje 
slanke hjul, den løber meget let og er beun
dringsværdigt indrettet til de tunge veje, 
som er meget dybe og sandede.

Snart efter middag slentrede jeg gen
nem markedet, som var fyldt med bønder 
fra forskellige steder af Holsten og Slesvig. 
Kvinderne viste i deres simple pynt det 
modsatte af den ærgerrighed, der præger 
deres skønne søstre på den anden side van

det. De var helt indhyllede til op over hal
sen i noget stift stof og stillede ikke en 
anelse af barmen til skue, men for at bøde 
på det strenge ved denne umådelige ærbar
hed fortil, fremviste de bagud en så over
dådig rundhed, at for øjne, som var vante 
til at se symmetrien hos engelske kvinder, 
så det i sandhed grotest ud og kaldte på 
mangt et smil.

Kirken, som var stor og gammel, var ved 
den lejlighed blottet for karakter af hellig
dom, og i de tømte sideskibe var der rejst 
boder, hvor bøger og kramvarer var udstil
let til salg, og hvor jeg fandt nogle plumpe 
kopier efter kobberstik af nogle af Westalls 
billeder. Adskillige steder på fastlandet var 
jeg med ikke ringe grad af stolthed vidne 
til den slående forkærlighed for arbejder af 
denne udmærkede kunstner. Næsten hver 
artikel, der var udstillet til salg, benævntes 
engelsk, skønt jeg er overbevist om, at 
mange af dem aldrig har været skabt af 
engelske hænder, men betegnelsen er som 
en trylleformular, der har indflydelse over
alt. Alene ordet er tillokkende og hver ene
ste bissekræmmer ser sin fordel ved dette 
falsum.

En tolder ventede på os ved kroen for at 
inspicere vor bagage, men den behændige 
manøvrering af en dollar over i hans hånd, 
overbeviste ham i et nu, ved det blotte syn 
af vore kufferter om, at de ikke indeholdt 
kontrabande - lad ham ikke være dadiet 
for det, for hans skarpsindighed var beun
dringsværdig korrekt.

Før floden ved Husum blev kvalt af 
mudder, var byen et sted med betydelig 
søhandel. Den er nu først og fremmest 
fyldt med håndværkere og landmænd, og 
overflytningen af fragtekspedition hertil 
fra Tønning har sat cirkulation i en ansee
lig masse penge blandt indbyggerne. Det er 
en ret stor by, der vokser lindetræer foran 
husene, hvis tage og gavle er meget høje og 
ser ud som trapper. Disse umådelige kviste 
bliver brugt som pulterkamre og udseendet 
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har en meget uheldig virkning. Der er et 
slot med haver, tilhørende hertugen af Hol
sten, men de er ikke yderligere omtale 
værd.

Dagens lystighed endte yderst ædrue
ligt. Der var mange brændende hjerter, 
men jeg tror ikke et smertende hoved. Om 
aftenen lokkede en skrigende violin og 
tromme mig ind i et værtshus, hvor muntre 
bønder dansede vals. Himmel! hvilke be
vægelser! En franskmand, som opfatter al
ting som noget lig en opera, ville have følt 
håret rejse sig på hovedet, havde han set 
den plumpe højtidelighed hos de optræden
de. Kvinderne så ud som lige så mange tøn
der, der drejede rundt, og deres kække 
partnere tog aldrig piberne ud af munden.

Efter at have forladt denne skueplads 
for flegmatisk festivitas, slentrede jeg ned 
til kajen, hvor skipperne var ved at losse 
vognen ud. Det var en smuk, munter, kraf
tig tamp af en engelsk sømand, der, uden 
nogen hjælp fra den rygende folkemængde, 
der havde samlet sig for at se på det, fik sat 
den sammen i løbet af lidt over en time. 
Denne behændighed og hurtighed hos den 
britiske matros var en slående kontrast til 
dovenskaben hos de danske sømænd, som 
omgav ham.

Så snart vognen nåede til værtshuset, 
begav vi os til posthuset og bestilte 4 heste, 
hvilket var en mere end vi havde lov til 
ifølge dansk postlov, men ikke mere end 
vægten, der skulle trækkes og dybden af 
vejene nødvendiggjorde. Posten skulle til 
Flensborg, og vi betalte 8 daler eller 1 
mark for det. Om møntsystemet og post
bestemmelserne skal jeg sige mere i næste 
kapitel.

Efter således at have forberedt alt for 
vor afrejse næste morgen, vendte vi tilbage 
til værtshuset. Vi havde ikke siddet længe 
i et af værelserne til gaden, før et smukt, 
interessant udseende pigebarn, der næppe 
har været over 13 år, trådte skælvende ind 
og gav en af de tilstedeværende herrer en 

seddel at læse. Indholdet af det viste sig at 
være et hemmelighedsfuldt budskab, som 
måtte have chokeret selv den mest depra
verede libertiner - det var skrevet af hen
des moder. Vi opholdt det ulykkelige og 
ulyksalige pigebarn, til vi havde foretaget 
en lille indsamling til fordel for hende og 
sendte hende afsted med et uvilkårligt ud
brud af afsky for hendes mor.

Ved det første skridt en englænder fore
tager sig uden for sit land, er han sikker på 
at møde noget, der overbeviser ham om, at 
han ikke kan finde noget bedre land end sit 
eget.

Kapitel 2
(Efter en redegørelse for mønstsystemet 
fortsætter Carr:) Det vil være lige så godt 
her at angive rejseposttakserne. Hvis antal
let af rejsende overstiger 3, er man nødt til 
at tage 4 heste.

I Holsten og Slesvig koster en hest så 
langt som til Haderslev 20 skilling pr. 
dansk mil, der er lig 5 engelske mil, de 
andre takster er således pr. station eller 
post:
4 skilling slesvigsk curant for indskriv
ningspenge
4 skilling for at hente hestene fra marken 
4 skilling til stalddrengen
4 skilling til postillonen

Det er almindeligt at forhøje det sidste 
gebyr til en rigsdaler pr. station. Med hen
syn til denne takst regnes to kuske kun for 
en.

Efter at have fået denne væsentlige in
formation, kørte vognen frem for døren 
omgivet af en mængde måbende bønder, 
der gloede på den, som ventede de at se os 
gå til vejrs med den. Så snart vi havde pas
seret byporten, kom vi øjeblikkelig ud i 
dybt sand gennem hvilket vi pløjede os vej 
med en fart af 2!/i mile i timen og havde til 
hver side ikke andet end trist ødemark. 
Havde ikke de opmuntrende solstråler for
frisket os og holdt os oppe hele vejen, måt
te vi have døjet temmelig meget under
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Husum 1787. Fra Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas. Tomus VU, 2, bind. 1. Kirken (med to 
tårne). 2. Klosteret (ude til højre med ét tårn). 3. Slottet (til venstre for kirken med ét tårn). 4. 
Latinsk Skole (i baggrunden mellem kirken og slottet).

trykket af et ildebefindende, som rammer 
fremmede og allermest englændere. Vor 
kusk red på den nærmer stanghest, han 
havde tømmerne til alle fire i hånden og 
bar, mere til skue end til brug en uhyre 
lang pisk. Han var klædt i rødt med gule 
opslag og havde et messingskilt på hatten, 
hvor der var stemplet »Christn 7.« Fra en 
snor, som hang over hans højre skulder, 
hang et valdhorn, noget bulet af lang tids 
brug, som han med de skrækkeligste følger 
satte for munden så ofte vi mødte en rej
sende, og med hvilket han, hver eneste 
gang vi skulle op ad bakke, aldrig undlod 
at forlyste vore øren og tillige hestenes, 
som dog, sløvede af lang tids vane, eller 
fordi de ikke havde smag for harmonien i 
de søde toner, sjældent vendte deres øren 
mod dette hæse skrattende blikinstrument. 
Således bevægede vi os lige så majestætisk 
som et menageri, der er ved at holde indtog 

i en by på en markedsdag.
To-tre gange mellem hver poststation 

tiggede vor kusk os om at få lidt snapsepen
ge. Snaps er et af de første og hyppigste 
ord, en rejsende vil mærke sig i Danmark. 
På almindelig engelsk vil det sige et forfri
skende glas spiritus. Vi fandt det altid 
klogt at imødekomme denne bøn.

Den danske kusk er meget omsorgsfuld 
for sine heste; for at ligestille deres arbejde 
bytter han om på hver enkelts plads imel
lem de enkelte stationer. En snurrig fyr af 
den slags morede os ikke så lidt ved ustand
selig at kigge ind i vognen, eller vaggonen, 
som han kaldte den, for at se, at vi og ba
gagen var i god behold. Så ofte disse folk 
stopper for selv at tage en opstrammer, 
fodrer de deres heste med store skiver byg
brød. Vi passerede nogle pæne bøndergår
de, der havde laden med to store dobbelt
døre i midten med stalde o.l., der hørte til 
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gården på den ene side og selve beboelsen 
på den anden. Det hele på et gulv og under 
et tag.

Efterhånden som vi nærmede os Flens
borg, blev landskabet mere venligt, og vi 
bemærkede den vidunderlige måde, hvor
med naturen overalt ligesom sætter sig selv 
i gang i et klima, som bliver stærkt begræn
set af tiden. Det var d. 30. maj, og jorden 
havde blot 3 uger før været dækket af sne, 
og nogle barske vinde viste os meget føle
ligt, at vinteren endnu ikke havde trukket 
sig så langt tilbage.

I et meget pænt værtshus, hvor vi spiste, 
fik vi noget udmærket rødt tørret oksekød, 
lifligt smør, godt brød, bagt ligesom engel
ske tvebakker, og dårlig hjemmelavet vin. 
I det værelse, vi spiste, udgjorde det fineste 
porcelæn og glaskrus et festligt skue oven 
over den alkove, der gav væselset en dob
belt funktion. Jeg var yderst glad ved at se, 
at mens postillonen gjorde sig selv til gode, 
glemte han ikke hestene.

Kl. 8 om aftenen nåede vi Flensborg ef
ter at have lagt 25 engelske mil bag os på 
9 timer. Nogle kedsommelige timer, til
strækkelige til at gøre enhver rejsende, som 
var vant til den engelske posts hurtighed, 
gnaven.

Det skyldtes udelukkende de bundløse 
veje, for på bedre jord var »vore heste ikke 
som slunkne, forkælede asiatiske krikker, 
der ikke kan gå mere end 30 miles om da
gen«.

Så snart vi var kommet ind i kroen, præ
senterede vor kusk os for et stykke trykt 
papir, som opfordrede den rejsende til at 
fremsætte sin mening om hans opførsel, og 
som bagefter blev overgivet postmesteren, 
og postillonen skal, ifølge en kongelig an
ordning, straffes, hvis der opstår nogen 
grund til klage.

Når en rejsende når frem til en dansk 
poststation, må man være lykkelig, hvis 
han ikke finder sin tålmodighed sat på prø
ve ved i almindelighed at måtte vente en 

time på heste til at føre ham videre, idet 
de, på det tidspunkt han kommer, græsser 
på en fjern mark. Vort værtshus var post
huset, som overalt yder den bedst tænkeli
ge service.

Flensborg er en stor handelsby, meget 
nydelig og yndefuldt beliggende. Den er 
vel forsynet med ypperligt vand fra fontæ
ner, placeret med visse mellemrum midt i 
hovedgaden. Husene ligner dem i Husum, 
men forsynet med stærke jernstivere. Ud
sigten fra skibskajen, fra fjorden og fra by
delen på den anden side er meget smuk. Så 
langt er sproget tysk, og religionen helt lu
thersk. Den engelske vogn var en stadig 
genstand for beundring, smede trængtes i 
gården for at undersøge fjedrene, og vogn- 
byggere for at betragte hjulene og karosse
riet.

I et hjørne af gården kastede den nedgåen
de sols sidste stråler et fint farveskær over 
en mangfoldighed af interesserede ansig
ter, der alle ventede på efterretninger - 
vennen, elskeren og købmanden, for posten 
var just ankommet,

.. budbringer af sorg
måske til tusind, dog til andre fryd.
Men brev om sorg og fryd for ham er 
ens:
huse i aske - eller ren ruin,
dåb, død og giftermål, et brev helt vådt 
af tårer rundet på en sorgfuld kind, 
så hurtigt som en pen skrev brevet ned, 
ja fyldt måske med elskovs suk 
af længselsfulden knøs, om ej af glut - 
Alt ukendt er for postillon - som hest.
Da jeg var vendt tilbage til mit kammer 

forenede den vedblivende piasken af kilden 
på gårdspladsen, den stadige galen af en 
lille hæs bantam-hane, to katte, der gav ud
tryk for voldsom elskov og et selskab af 
bidende lopper med stor succes deres kræf
ter om at holde »den trætte naturs genop
retter« fra mine øjenlåg største delen af 
natten.
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Else Brummer, f. i Vinding, Vejle, 11.10.1895, 
d. i Hadsten 27.10.1981. G.m. Holger Land 
Jensen, lærer på Ladelund Landbrugsskole, 
senere forstander for forsøgsstationerne Godt
håb og Ødum.

Else Brummer var først medhjælper hos 
Jenny la Cour, senere ejer af broderiforretnin
gen »Lille Veum«, lige vest for Askov Højsko
le. Hun var nært knyttet til højskolen og opta
get af det åndelige liv både inden for og uden 
for murene.

En gave, der var en opgave
Ved KNUD BRUMMER

/ en dagbog, der blev ført fra 1912 til 
1922, har Else Brummer, dengang Askov, 
skrevet følgende om 10. februar 1920. Det 
er Else Brummers fætter Knud Brummer, 
Årø, der har fundet den lille beretning i 
dagbogen.

På selve denne mærkelige dag må jeg se at 
få skrevet lidt, nu da her er en lille pause.

I morges kl. 8 samledes vi om flaget ude 
på højskolens græsplæne og sang: »Hil dig 
vor fane«. Desværre var det blæst og regn, 
det var jo en stor skuffelse.

Det lykkedes også mig at få det gamle 
Egtvedflag hejst [et arvestykke fra præste
gården i Egtved] i min lille have. Jeg kom 
til at tænke på bedstemoder, om hun dog 
havde oplevet dette.

At resultatet i første Zone skal blive fint, 
er der jo ingen, der tvivler om, men netop 
fordi man er så sikker, ville skuffelsen jo 
også blive overvældende. Man kan jo næ
sten synes, at man tager lidt på forskud ved 
at feste i dag, inden vi ved noget. For fest

stemning har der været over dagen lige fra 
morgenstunden trods det slemme vejr.

Klokken 9 holdt gamle Feilberg andagt 
i kirken, hvor vi sang: »Til himlene rækker« 
og »Lover den Herre«. Hvor talte han dog 
kønt og bevæget. Han, der selv har oplevet 
både 48 og 64. Han talte ud fra Bjørnsons 
»Alt, hvad fædrene har kæmpet, mødrene 
har grædt, har den Herre stille lempet, så 
vi vandt vor ret«.

Så gik vi hjem og hejste flagene på halv 
stang en time for at mindes de faldne.

Klokken lO'/i talte Arnfred aldeles stor
artet. Først sang vi: »I Danmark er jeg 
født«. Han sagde, at tiden nu var den stør
ste, han havde oplevet. Han regnede det 
for den første milepæl efter den i august 
1914. Men mindede om, at det ikke ene var 
en gave, vi nu fik, men i så høj grad en 
opgave. Vi måtte jo huske, at lykken ikke 
består af herskende besiddelse, men i kam
pen for at holde den fast. Til slut sang vi 
»Udrunden er de gamle dage«.
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Asger Jacobsen

»Asgers Minde« i Brøns
Af HANS BEI ER, Jægerspris

Vore naboer på Brøns Vandmølle, Lydik 
og Nicoline Jacobsen, mistede i begyndel
sen af første verdenskrig deres unge søn 
Asger. Han var ikke eneste søn i møllen, 
men han var den eneste, der måtte med i 
krigen.

I 1914 var Asger i færd med at aftjene 
sin værnepligt, så han var selvskreven til 
sammen med sit kompagni omgående at 
være med i første linie.

Allerede den 30. oktober 1914 indhente
de skæbnen Asger. Han blev meldt savnet 
efter kamphandlinger i nærheden af Arras 
i Nordfrankrig.

Ingen af kammeraterne havde bemær
ket eller været vidne til, hvad der var 
hændt ham. Hans pårørende håbede, han 
var kommet i fransk fangenskab.

Da der langt om længe efter krigens slut
ning stadig intet livstegn kom fra den sav
nede søn, fik faderen den tanke, at sønnen 
muligvis kunne findes på ét af de franske 

sindssygehospitaler, hvorfor Lydik Jacob
sen sammen med vennen, den franskkyn
dige redaktør Franz von Jessen, rejste til 
Frankrig for at kontakte, hvad dér fandtes 
af hospitaler for sindslidende.

Men alle anstrengelser var forgæves, og 
forældrene måtte, hvor nødig de end ville, 
erkende, at deres store dreng måtte tælles 
blandt de smertelige ofre, denne grufulde 
krig havde krævet.

Den arvepart, der ville være tilfaldet As
ger ved bodelingen efter forældrene, be
stemte disse, kunne anvendes til et varigt 
minde om deres savnede søn, og man byg
gede et solidt og rummeligt hus med to 
lejligheder i den hensigt, at værdigt træn
gende familier kunne få gratis bopæl dér.

Huset blev kaldt »Asgers Minde«; det 
står i Brøns den dag i dag og vidner om én 
af de mange ulykkelige skæbner i tyskernes 
krig 1914-1918.
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Boi Thamsens kopibog
Af JOHS. LIND

Sognepræst Johs. Lind, Esbjerg, gennem
går indholdet af en arkivaliepakke fra 
Tønder Museum og interesserer sig især 
for de blandede notater i en gammel ko
pibog.

I forbindelse med en kniplingeudstilling, 
som Museet Holmen og Løgumkloster 
Højskole i fællesskab etablerede i begyn
delsen af 1982, blev der fra Tønder Mu
seum beredvilligt stillet en arkivaliepakke 
til rådighed til yderligere undersøgelse. 
Pakken bærer titlen »Bilancer fra Kniplin- 
getraad Fabrikkerne i Tønder og Løgum
kloster« og indeholder ialt 10 akter, der her 
får en foreløbig nummerering efter den 
rækkefølge, hvori de nu forefindes:

1 : En kopibog. - 2: Slutbalance for Tøn
derfabrikken, ult. 1834. - 3: Balancer for 
Tønderfabrikken 1816-30. - 4: Balancer 
for Løgumklosterfabrikken 1817-34 (mi
nus 1830-31 ). 5: Eksamens- og kaldsbrev af 
1750 for Bertel Pedersen til at være birke
dommer af Ballum. - 6: Købekontrakt af 
1785 mellem Hans Friedrich Leo som sæl
ger og Matthias Asmussen og Boye Tham- 
sen som købere af et hus i Møgeltønder. 
Med vedhæftede notat af 25/4-1812 om 
fuld betaling, signeret af N. luersen. - 7: 
Brev fra Christian Outzen med sammenlig
ning af de to fabrikker, dateret 26/2-1822. 
- 8: Balance for Tønderfabrikken 1831, an
slået og bogført værdi. - 9: Vurdering af 
Løgumklosterfabrikkens aktiver, 1831. - 
10: Speciel aktieindehaverkonto, 1834. 
Udarbejdet for kancelliråd Feddersen, Mø
geltønder.

Som det vil fremgå, indeholder pakken 
meget andet end balancer. En enkelt af ak
terne (nr. 5) har nok slet ikke noget at gøre 

med knipleri. Akt nr. 6 drejer sig om et hus 
i Møgeltønder. Køberne er begge kendte 
skikkelser i datidens erhvervsliv (jvf. Lars 
N. Henningsens artikel om Matthias As
mussen i Sønderjydske Årbøger 1980), og 
huset her er da også et fabrikshus, hvilket 
fremgår af den vedhæftede kvittering.

De øvrige akter har alle på en eller an
den måde noget at gøre med en af eller 
begge de to kniplingetrådsfabrikker i Tøn
der og Løgumkloster.

Visse af Løgumklosterbalancerne (nr. 4) 
er stilet til Feddersen og en enkelt til 
Thamsen. Jvf. at akt nr. 10 er udarbejdet 
specielt for Feddersen. I Løgumklosterba
lancerne nævnes Feddersen og Thamsen år 
for år som kompagnoner blandt de øvrige 
aktionærer. Tønderbalancerne opregner ik
ke på samme måde aktionærernes navne, 
men det fremgår dog af slutopgørelsen (nr. 
2), at de samme to herrer også havde inter
esser i Tønderfabrikken.

Det må dreje sig om kancelliråd Beh- 
rend Feddersen og fabrikant Hans Detlev 
Thamsen, begge af Møgeltønder. Det, som 
forener dem, er åbenbart deres familieskab 
med den store kniplingefabrikant Boi 
Thamsen, der var henholdsvis far og svi
gerfar til de to.

Kopibogen
Denne bog (akt nr. 1) værer præg af at 
have tilhørt en sparsommelig mand, ud
skårne sider tyder på, at bogen egentlig har 
været anvendt til andet formål, men på et 
vist tidspunkt er den blevet indrettet til at 
modtage tilførsler vedrørende de to fabrik
ker. Der er dog også blevet plads til andet, 
f.eks. kopi af et brev fra en, der åbenbart 
vil forpagte renteinddrivningen fra Ma- 
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rienkoog for året 1802 (Marienkoog vest 
for Niebøl var blevet inddiget 1796-98).

For Løgumklosterfabrikkens vedkom
mende foreligger der kun et par afskrifter, 
der til gengæld er væsentlige nok, nemlig 
det kongelige privilegium af 19/9-1792 til 
etablering af trådfabrikken samt en »kon
firmation« samme sag vedrørende.

Tønderfabrikken kan man følge anderle
des nært gennem de indførte kopier. Der er 
bl.a. det kgl. privilegium, indbydelsen til 
aktietegning, aftaler med de første drifts
bestyrere. Og ikke mindst må interessen 
samle sig om nogle sider, der synes at ud
gøre en fortløbende udskrift af aktieselska
bets beslutningsprotokol med angivelse af 
det årlige udbytte, aktieindehavere og vis
se andre forhold af betydning, f.eks. pris
fastsættelse for tråd.

Denne afdeling er påbegyndt den 10/7 
1788, og den slutter den 19/2 1812. Så er 
bogen blevet vendt om, og her påbegyndes 
der med den 20/2 som begyndelsesdato en 
registrering af nogle ganske betydelige salg 
af værdipapirer. Omtrent samtidig påbe
gyndes en egentlig brevkopibog (fra 8/1 
1812) med afskrift af især rykkerbreve til 
debitorer, og efterhånden optages der så 
også kopier af mere fredsommelig forret
ningskorrespondance. Det allersidste brev 
er fra 31/10 1814. Det er til mølleren i 
Brøns om at tage et par skæpper boghve
degryn med, når han næste gang kommer 
til byen.

Kopibogen synes at have været i Fedder
sens eje, idet der løst indlagt i bogen findes 
en afregning til Feddersen for en fenne, 
som har tilhørt afdøde Boi Thamsen. Men 
det synes hævet over enhver tvivl, at bogen 
tidligere har tilhørt Boi Thamsen selv. Det 
fremgår af et par af brevkopierne (13/2 
1813 og 5/2 1814), at brevskriveren har en 
svigersøn ved navn Feddersen. Brevjourna
lens afslutning i 1814 passer ganske godt 
med, at Boi Thamsen er død i 1816. Men 
det vigtigste indicium er, at brevskriveren 

omtaler sin kones alvorlige sygdom og død 
i et par af brevene, hendes sygdom nævnes 
i et brev af 11/8 1813 og hendes død i det 
følgende brev af 8/9 samme år. I Møgel
tønder kirkebog er madame Christine 
Thamsen registreret som død den 29/8 
1813.

Man får et godt indtryk af Boi Tham- 
sens format i førnævnte artikel af arkivar 
Henningsen. Han nævnes dér som den so
lide pengemand i forbindelse med Mat
thias Asmussens ikke helt vellykkede en
terpriser i Møgeltønder.

Hans kopibogs rige materiale er næppe 
endnu blevet gennemarbejdet til bunds. 
F.eks. kunne hans breve sikkert, hvis de 
blev bearbejdet af den rette læser, bidrage 
til et nærbillede af, hvorledes en slesvigsk 
matador styrede gennem den økonomiske 
krise 1812 med den voldsomme inflation, 
statsbankerotten og den fatale pengeom
bytning, der siges at have været medvir
kende årsag til, at det slesvigske borger
skabs holdning til kongeriget kølnedes.

I det følgende vil vi imidlertid nøjes med 
at tage et par smagsprøver af de oplysnin
ger, som kopibogen indeholder med hensyn 
til kniplingetrådsfabrikken i Tønder.

Trådfabrikken
Som bekendt var Tønder centrum for en 
blomstrende kniplingeindustri i 1700-tal- 
let. Der var hertil oprindelig blevet an
vendt importeret tråd. Men i god harmoni 
med den erhvervsvenlige politik, som dati
dens merkantilistiske styre førte, blev der 
den 2/5 1769 givet kongeligt privilegium 
(med diverse skatte- og afgiftslettelser) til 
oprettelse af en trådfabrik i Tønder. Privi
legiet blev givet til de to kniplingehandlere 
John Bendixen og Paul Popsen samt andre 
interessenter.

Privilegiet er blevet efterfulgt af en ind
bydelse til aktietegning med angivelse af 
nogle grundlæggende regler for det nye sel
skab. Man kan med sin underskrift forplig
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te sig til at aftage et vist antal aktier, og 
foreløbig skønnes det, at hver aktie vil be
løbe sig til 1000 Mk. Men først det videre 
forløb vil afgøre, om beløbet bliver højere 
eller lavere, og aktionærerene forpligter sig 
til at afregne med det beløb, der således 
senere vil blive endeligt fastsat. Der skal 
først tegnes 30 aktier, og så skal interessen
terne mødes for at aftale det videre fornød
ne, men det står på forhånd fast, at hver 
aktionær kun har een stemme, uanset hvor 
mange aktier han ejer. - Det er også på 
forhånd fastlagt, at aktionærerne ikke må 
have særlige fordele med hensyn til køb af 
den producerede tråd i forhold til andre 
købere, hverken med hensyn til kredit eller 
pris.

Og så følger endelig (stadig i kopi) 
underskrifterne fra de første 8 personer, 
som bandt sig til aktiekøb. Johs. Bendixen 
har tegnet sig for 2 aktier. Der er kun teg
net 22 aktier, men Paul Popsen er ikke 
blandt underskriverne. Måske har han vil
let tegne sig for restbeløbet. I alt fald ses 
det senere i kopibogen, at han en overgang 
har haft 14-15 aktier.

Det bemærkes i indbydelsen, at der alle
rede er truffet visse foranstaltninger til 
iværksættelse af projektet.

En af dem er ansættelse af en fabriksle
der 15/3 1769. Og en anden køb af en byg
ning i Østergade 27/4 1769. Den første 
fabriksleder bliver Joh. Heinrich Stahmer 
fra Slesvig. Så snart den endelige beslut
ning om fabrikkens oprettelse er truffet, 
skal han flytte til Tønder medbringende 
familie, tre arbejdersker samt en trådmølle 
med tilbehør. Hus stilles til rådighed. Rej
seomkostninger dækkes med 20 rdl. Aktio
nærerne skal skaffe yderligere tre møller. 
Der er selvfølgelig bestemmelser om Stah- 
mers indtjeningsmuligheder og hans for
pligtelser. og måske er det for nutiden be
mærkelsesværdigt, at kontrakten er uopsi
gelig fra begge sider, så længe begge parter 
opfylder deres forpligtelser. Og ikke blot 

forpligter Stahmer sig selv, men han ind
vilger også i at oplære sin 15-årige søn, så 
at han en dag kan overtage arbejdet efter 
ham.

Fabrikken skal altså starte med fire møl
ler. Men den er nok ikke kommet i gang 
lige med det samme for først den 20/10 
1770 har Stahmer godkendt huset i Øster
gade. Det nævnes, at det kan rumme otte 
møller, hvis det udvides med tre fag.

Imidlertid er der i alt fald i 1800 kun syv 
møller. Det fremgår af et brev fra Stahmer 
junior, der på det tidspunkt har overtaget 
faderens arbejde. Det fremgår af hans brev 
og en efterfølgende skriftlig aftale med ak
tionærerne, at der har været nogle proble
mer med at holde alle syv møller i gang 
trods løfte derom fra aktionærerne. Som
metider har aktionærerne åbenbart ikke 
skaffet tilstrækkeligt råmateriale frem, og 
sommetider har de ønsket produktionen 
nedsat på grund af for store trådlagre.

Det kommer der imidlertid en ordning 
på. Aktionærerne vedkender sig deres pligt 
til at svare for syv møller. Men hvis det på 
grund af omstændighederne findes fordel
agtigt at lade 1-3 møller standse, så skal 
Stahmer holdes skadesløs med 7 rdl. om 
ugen pr. standset mølle, og vel at mærke 
holdes også arbejderskerne skadesløse ved 
et system med ventepenge. Et smukt træk, 
der dog vist især har sin årsag i, at Stahmer 
ellers vil have svært ved at holde på ar
bejdskraften.

For perioden 1788-1812 er der som 
nævnt en slags løbende referat af aktiesel
skabets beslutninger.

I 1788 er der valutaproblemer. Man be
slutter at sætte priserne for den resterende 
del af året i bankbilletter (gammel dansk), 
men fra nytår må generalforsamlingen sæt
te nye priser. Og næste år må man konsta
tere, at kursen på de danske penge har væ
ret så dårlig, at der ikke kan udbetales ud
bytte det år. Nu begynder man at gå over 
til de slesvig-holstenske penge.
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Fra 1791 føres denne del af bogen på 
dansk, og håndskriften er en anden. Det 
synes at være samme hånd, der nu har fo
retaget rettelser i de tidligere aktionærli
ster med ajourføring af aktiefordelingen. 
Mon det er den danske Boi Thamsen, der 
har overtaget bogen på dette tidspunkt fra 
en af de aktionærer, som han har købt ud??

Der kommer nu en opgangstid. I 1791 er 
udbyttet pr. aktie 79 Mk. 8 sk. I 1797 er 
det kommet op på 153 Mk. 3 sk. og det år 
beslutter man at sætte to møller mere i 
gang. 1801-02: 200 Mk. i udbytte pr. år. 
Det kommer endogså til fondsudbetalinger 
et par år.

Men snart går det nedad igen. 1804 skal 
hr. Stahmer færdiggøre noget af det meget 
garn, og han skal give aktionærerne en ob
ligation på 2000 rdl. »til nogenlunde sikker

hed for det skyldige til fabrikken«. Deref
ter udbetales udbyttet hvert år i tråd 
(1806-11). Udbyttet for 1811 blev beslut
tet ved et møde den 19/2-1812. og dagen 
efter er det, at Boi Thamsen er i gang med 
at sælge værdipapirer.

Det må have været en vanskelig tid. 
Først krigsårene og så statsbankerotten i 
1813 og den fortsatte pengeforringelse. 
Men et af de andre arkivalier i heromhand- 
lede arkivmappe (nr. 7: Brevet fra Chr. 
Outzen til Feddersen og Thamsen) oplyser, 
at allerede fra 1815 kunne fabrikken igen 
udbetale et årligt udbytte på 50 rdl. og på 
den tid måtte den endda kappes med den 
blomstrende trådfabrik i Løgumkloster. 
Først da modeverdenen mistede interessen 
for kniplinger, måtte de to fabrikker lukke. 
Det skete i årene 1834/35.

Forsøg på i 1860’erne at få oprettet 
amtsråd i Åbenrå amt og på Als og Sundeved
Af VIBEKE HARSBERG

Lokal modernisering af administrationen 
i 1800-tallets midte voldte mange bryde
rier, skriver cand.mag. Vibeke Harsberg, 
Brabrand.

I perioden efter tre-års-krigens afslutning 
var der i Nordslesvig en række forsøg på at 
modernisere de kommunale forhold. Der 
havde været fremsat krav herom tilbage 
fra 1830erne, men først i 1850erne kom 
man i gang. Af nationale årsager indskræn
kede man sig til Nordslesvig, hvor man var 
nogenlunde sikker på befolkningens loyali
tet - ikke uvæsentligt, hvis man skulle ind
føre folkelig deltagelse i styret.

Det første skridt var oprettelse af amts
råd i Haderslev amt i 1858. Derpå fulgte 

i 1861 oprettelse af herredsråd i Åbenrå, 
Sønderborg og Nordborg amter, der sorte
rede under amtmand E. Heltzen. Herreds
rådene havde stort set de samme beføjelser 
som amtsrådet, men for et væsentligt min
dre område - og med de indskrænkninger 
dette mindre område gav.

Amtmand Heltzen i Åbenrå havde væ
ret meget interesseret i at få oprettet amts
råd i lighed med det haderslevske fra 1858 
i sit amtmandsdistrikt, der bestod af Åben
rå, Sønderborg og Nordborg amter.

I forbindelse med indførelsen af herreds
råd i 1861 forsøgte han i stedet at få opret
tet amtsråd, men det mislykkedes. Som led 
i disse forsøg udarbejdede han i januar 
1860 »Udkast til et Regulativ for Sognefor- 
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standerskaber og Amtsraad i Sønderborg 
Amtstuedistrikt«, der dels var et resultat af 
tidligere afholdte møder ang. en ny kom
munalordning, dels skulle fungere som de
batoplæg for videre drøftelser.

Et af de mere alvorlige problemer i for
bindelse med en eventuel indførelse af 
amtsråd var, at de enkelte herreder på 
mange områder havde forskellige ordnin
ger, og at de som regel var meget lidt til
bøjelige til at opgive deres særpræg og ind
ordne sig under en større enhed.

I udkastet fra 1860 blev der følgelig ta
get skyldigt hensyn til de enkelte herreders 
særpræg og modvilje mod en alt for stærk 
sammenknytning og sammensmeltning af 
økonomiske interesser. Amtmanden fore
slog, at man som en begyndelse kunne op
rette amtsråd for mindre områder, nemlig 
amtsstuedistriktet, og lade hvert sogn væl
ge et medlem. Senere kunne man så slå 
områderne sammen til større enheder og 
reducere antallet af medlemmer. Ved at 
vælge en sådan gradvis indførelse af amts
råd for hele området kunne man håbe på 
lettere at få befolkningen til at acceptere 
ændringerne. Udkastet lå nært op ad regu
lativet for Haderslev amtsråd fra 1858, 
men der var dog visse forskelle.

Ministeriet for Slesvig konkluderede 
imidlertid i januar 1861, at amtmandens 
ønske om oprettelse af amtsråd ikke kunne 
imødekommes. De tre amter var for for
skelligartede, og man kunne ikke oprette 
amtsråd i en del af området og ikke i re
sten; det ville derfor være mest hensigts
mæssigt i stedet at oprette herredsråd. Dis
se blev da også oprettet ved regulativ af 21. 
maj 1861.

Amtmand Heltzen havde dog ikke her
med opgivet tanken om oprettelse af amts
råd, og i efteråret 1863 blev drøftelserne 
med ministeriet genoptaget.

Ministeriet var stadig væk ikke begej
stret for oprettelsen af flere amtsråd inden 
for samme amtmandsdistrikt, da det ville 

kunne give en del praktiske problemer, 
men det ville gerne gøre sit til at fremme 
en yderligere udvikling af de kommunale 
repræsentationer. Ministeriet frygtede, at 
befolkningen - især på Als - ikke ønskede 
at opgive herredernes stilling som særegne 
kommuner til fordel for større enheder, 
men mente dog, at der efter fremvæksten 
af det kommunale liv i samarbejde med 
herredsrådene kunne skabes stemning for 
en reduktion af antallet af kommunalråds
kredse. Ministeriet så helst, at der kun blev 
oprettet ét amtsråd, men hvis det ikke kun
ne være anderledes, kunne to accepteres - 
dog burde der ikke ske ændringer med hen
syn til Ærøs forhold.

Amtmanden indkaldte følgelig efter 
henstilling fra minsteriet herredsrådene fra 
Als og Nybøl til møde i Augustenborg 23. 
september og fra Ris og Sdr. Rangstrup, 
Varnæs samt Lundtoft til møde i Åbenrå 
16. september for at finde ud af, om de var 
interesserede i at få kommunalrådene er
stattet af amtsråd med stort set de samme 
beføjelser, som Haderslev amtsråd havde.

For Als og Sundeveds vedkommende 
havde ingen af de fremmødte personligt 
noget imod oprettelsen af et amtsråd for 
Als og Sundeved forudsat, at hvert herred 
beholdt sit eget udgifts- og ligningsvæsen. 
Der burde vælges 3 medlemmer for Nørre 
og Egen herred, 3 for Augustenborg her
red, 1 for Sønder herred og 3 for Nybøl 
herred, udpeget af valgmænd, medmindre 
der blev oprettet sogneforstanderskaber. 
Flertallet mente, at en fuldstændig sam
mensmeltning af Als og Sundeved og 
Åbenrå amt til ét amtsrådsdistrikt ville 
møde så stor modstand, at man lige så godt 
med det samme kunne se bort fra denne 
mulighed.

Amtmanden konkluderede over for mi
nisteriet, at der ville være basis for opret
telse af to amtsråd: et for Als og Sundeved 
og et for Åbenrå amt.

For Als og Sundeveds vedkommende var 
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forudsætningen dog, at hver jurisdiktion 
beholdt sit kassevæsen og sin repartitions
norm. Vejvæsenet udgjorde et problem, da 
der næsten ingen fællesindretninger fand
tes, og vejarbejdet som oftest udførtes som 
naturalarbejde og ikke blev udbudt i licita
tion. Som begrundelse for det høje antal 
medlemmer i et eventuelt amtsråd anførte 
amtmanden, at der som nævnt ikke var 
økonomisk fællesskab i distriktet, og at der 
i herredsrådene sammenlagt var flere med
lemmer, så amtsrådet dog trods alt ville 
medføre reduktion i medlemstallet. Men 
væsentligt var også, at amtmanden frygte
de, at jalousien mellem jurisdiktionerne vil
le slå hele ideen ihjel, hvis der ikke var så 
mange medlemmer, at alle dele kunne bli
ve repræsenteret.

I Åbenrå amt var der ligeledes proble
mer med, at der var to repartitionsfonde, 
og at skatteansættelsen skete efter forskel
lige kriterier. Desuden var det et problem, 
at der ikke var vejfond i alle herreder. Det 
ville derfor også her være af betydning for 
planens gennemførelse, at der var mange 
medlemmer i amtsrådet.

Ministeriet for Slesvig meddelte i mid
ten af oktober 1863 amtmanden, at det ik
ke havde noget imod, at der blev oprettet 
to amtsråd: et for Ris og Sdr. Rangstrup, 
Varnæs og Lundtoft og et for Nybøl, Au
gustenborg, Sønder, Nørre og Egen herre
der. Ministeriet fandt dog, at medlemstal
let på 10 var højt sat i forhold til befolk
ningstallet (18.000 i Åbenrå amt, 53.000 i 
Haderslev amt), men hvis det var en ufra
vigelig betingelse for gennemførelse af den 
påtænkte reform, ville man ikke have noget 
afgørende imod det.

Rygterne om den forestående oprettelse 
af amtsråd bredte sig og blev ikke alle ste
der modtaget lige positivt. I Rinkenæs, 
Lundtoft herred, erklærede en grandefor
samling, at man med ethvert lovligt middel 
ville hindre oprettelsen af fælles amtsråd. 
Lundtoft herred havde indtil 1851 hørt 

under Tønder amt, men var derefter blevet 
henlagt under Åbenrå amt - et amt man 
åbenbart ikke ønskede noget nærmere sam
kvem med!

På et møde i begyndelsen af januar 1864 
blev forholdene i Åbenrå amt taget op til 
fornyet diskussion. I Lundtoft herred var 
der som nævnt meget stærk uvilje mod en 
sammensmeltning med det gamle Åbenrå 
amt. Bl.a. havde Lundtoft herred ikke dan
net vejdistrikt, og man frygtede at ville 
blive bebyrdet med en uforholdsmæssig 
stor del af vejudgifterne, hvis der blev op
rettet et fælles amtsråd.

På den anden side var Ris og Sdr. Rang
strup herred heller ikke interesseret i et 
fælles vejforbund, idet det efterhånden var 
lykkedes at nedbringe de årlige vejudgif
ter.

Et par dage senere sendte amtmand 
Heltzen endnu en indberetning til ministe
riet, hvori han atter foreslog oprettelse af 
to amtsråd: et for Als og Sundeved (10-11 
medl.) og et for Åbenrå amt (8-9 medl.). 
Ærøs stilling skulle der ikke ske ændringer 
ved.

Der var på Als og Sundeved uvilje mod 
en øjeblikkelig, fuldstændig sammensmelt
ning, men der var flertal for oprettelse af 
amtsråd, hvis det særskilte lignings- og kas
sevæsen blev bibeholdt. Med tiden ville der 
så kunne gennemføres en stærkere sam
mensmeltning.

I Åbenrå amt havde protester fra byer i 
Lundtoft herred bevirket, at der ikke læn
gere var flertal for en sammensmeltning 
som den, amtmanden et par år tidligere 
havde opnået flertal for. Men det lod sig 
gennemføre uden et fuldstændigt økono
misk fællesskab.

Amtmanden konkluderede: »I begge 
Hoveddele af mit Distrikt... maatte Com- 
munalfrihed saaledes være at giennemføre 
ved Tvang; men Ulemperne herved vilde 
være forbigaaende«. Den eneste betænke
lighed var, at det med hensyn til krigsfor
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nødenheder kunne være mere praktisk med 
herredsrådene.

Der synes dog ikke at være sket mere i 
sagen. Krigsbegivenhederne og hertug
dømmernes afståelse lagde i denne omgang 
en definitiv hindring i vejen for oprettelse 

af amtsråd på Als og Sundeved og i Åben
rå amt.

Kilder:
Landsarkivet i Åbenrå. Åbenrå amtsarkiv.
Journalsager 1863 XIV nr. 26 og 40.

Boganmeldelser
Dorrit Andersen, Knud Fanø, H. P. Jensen, red.: Sønderjydske Årbøger 1983. Udg. af 
Historisk Samfund for Sønderjylland. Aabenraa 1983.

Det er billigt at være medlem af Historisk 
Samfund for Sønderjylland, og blandt de 
goder medlemsskabet medfører, er årbo
gen ved juletid. Det er en bog på ca. 300 
sider med en lang række spændende artik
ler med vidt forskellige emner fra vikinge
tiden til i dag. Desuden en del anmeldelser 
samt forskellige meddelelser.

Denne årbog starter med en diskussion 
om, hvorvidt det danske rige havde en cen
tral kongemagt fra vikingetidens begyndel
se og hvor stærk den var. H. V. Gregersens 
artikel, som først og fremmest bygger på 
de frankiske rigsannaler, konkluderer »at 
den danske kongemagt allerede ved år 800 
hørte blandt de mest anselige i Europa«.

Ole Harck skriver om de sønderjyske 
byers ældste historie og når frem til, at der 
er afgørende forskelle på byernes struktur 
nord og syd for Ejderen. Forfatterens arti
kel har været manuskript ved en del fore
drag om emnet, og årbogens redaktion skal 
have tak for, at det nu er trykt.

Blandt de øvrige artikler er der en meget 
spændende om de gamle Rømøhuse. Der er 
måske ofte for mange detaljer med, så hel
heden for den ikke arkitekturkyndige let 

forsvinder. Dorrit Andersen har skrevet om 
Viinsted og højskolen på Ågård. Det er en 
velskrevet og god artikel som viser, at for
tyskningen af Mellemslesvig var for langt 
fremme til, at »eksistensen af en højskole 
kunne gøre ret meget fra eller til«.

Anders Johnsen har givet en varm be
skrivelse af et sønderjysk arbejderhjem. 
Han ville gerne have været lærer, men 
uden bitterhed skriver han, at »tanken måt
te opgives, der var simpelthen ikke råd til 
at holde mig til bogen. Fars løn strakte ikke 
til dette«.

Carsten Mogensen fortæller om ensret
ningen af Flensburger Nachrichten under 
nazitiden, og Lorenz Rerup slutter af med 
at fortælle, at det var A. F. Krieger, der 
hjalp brygger Jacobsen med at finde frem 
til A. D. Jørgensen som den, der ville være 
egnet til at lave en let læselig og kort frem
stilling af den danske historie.

Alt i alt har redaktionen sørget for en 
årbog med både bredde og dybde. Sønder
jyske Årbøger 1983 har derfor været en 
god julegave.

Jørn Buch
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Om Ur og sten
Historisk Årbog for Felsted sogn. 100 sider, ill.

Som et nyt skud på lokalhistoriens stamme 
har »Historisk årbog for Felsted sogn« set 
dagens lys. Den er udgivet af Historisk for
ening for Felsted sogn (oprettet 1983) og 
redigeret af et udvalg bestående af Hans 
Iversen, Ib Andersen og Peter Petersen.

Ib Andersen lægger selv for med en hyl
destartikel om Felsted sogns første lokal
historiker, Jørgen Iversen, Svejrup (1838- 
1923), ligesom man genoptrykker Jørgen 
Iversens to artikler i Sprogforeningens al
manak henholdsvis 1894 om drengeerin
dringer fra oprørsåret 1848, og 1896 om en 
særmark på 12-15 tdr. land med navnet Ur.

Ur, Ure eller Ore betegner et stenet, i 
regelen vistnok skovklædt uopdyrket ter
ræn. Ejerforholdet er noget specielt, men 
fortaber sig lidt i det uvisse. Ore opfattes 
ofte som en udmark, der hører til en lands
by og benyttes til fælles græsning, men der 
er også tilknyttet en forestilling om konge
ligt eje, så landsbyen kun kan have haft 
brugsret.

Det er også ejerforholdet, der har truk
ket Ur i Stensvang, denne særmark i den 
fælles byvang, frem i historiens lys. Første 
gang i året 1504, da bonden Thomas Jen
sen mødte op på Felsted kirkegård og fik 
bekræftet af menigheden, at han og hans 
forgængere gennem hundrede år havde 
haft Ur i rolig besiddelse. Men det kneb 
åbenbart at få ejendomsretten respekteret, 
og det er de senere spændende stridighe
der, Jørgen Iversen har berettet om. De 
strakte sig over 300 år.

Hans Jørgen Thomsen fortæller om kro

er i Felsted sogn, Krusmølle og Felsbæk- 
mølle skildres af Jørgen Tomzak, og Ib An
dersen giver et billede af et halvbol i Ki- 
ding, som blev registreret i 1710, da det 
blev overdraget fra far til søn. Peter Peter
sen tager sig denne gang af bønderne, der 
brændte tegl, og Urban Schrøder slutter af 
med sognets skytshelgen, Sanct Dionysius.

Kan nu dette interessere uden for sog
nets grænser. Jo, det synes jeg. Undervejs 
bliver man således orienteret om struktur
ændringerne i sognet. På Trediveårskrigens 
tid bjergede man sig igennem kriserne ved 
at hugge i skoven og sælge træet. Derved 
opstod der store grønninger, der solgtes 
bort til nybyggere, og på den måde opstod 
bebyggelsen Felstedskov. 11716 nedlagde 
Carl C. Ahlefeldt til Søgård landsbyen 
Kiding og oprettede i stedet en ladegård, 
hvortil bønder fra Tråsbøl og Bovrup skulle 
gøre hoveri. De 150 indbyggere måtte for
lade Kiding, og gårdene i Ny Skovbøl er 
blevet bygget af bønder, der blev tvangs
forflyttet fra Kiding.

De små menneskelige historier savnes 
naturligvis heller ikke. Både kroer og møl
ler giver jo god anledning til at minde om 
dem. Og hvad mener man om at fragte 
teglsten på en trillebør fra Visby til Tøn
der, en strækning på 10 km. Det var billi
gere end med heste og vogn. Men en sådan 
trillebørs-stentriller skulle gerne være over 
30 år, så knoglerne »havde sat sig«; ellers 
kunne manden ikke holde til arbejdet.

Sådanne tidshistoriske beretninger har 
også bud til os i dag.

bjs.
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Tyske gravminder
Gerd Stolz — Jens Harrebye: Deutsche Kriegsgräber von 1848/51 und 1864 in Nord
schleswig. Ein historischer Wanderführer. Kan fås i Det tyske generalsekretariat for 20 
kr. Evt. porto 5 kr. 88 sider. III.

Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für 
Nordschleswig og Bund deutscher 
Nordschleswiger står som udgivere af en 
lille bog om tyske soldatergrave i Nordsles
vig fra de slesvigske krige, der supplerer 
tilsvarende danske oversigter over danske 
krigergrave. Det er en nyttig registrering.

I tilgift får læserne korte oversigter over 
de to krige, som de tegner sig for slesvig- 
holstenske øjne, når de søger at være fair 
overfor den danske modstander. Der er vel 
ikke så meget at indvende, selv om en 
dansk skildring ville falde anderledes ud. 
Der er dog langt til den åbenhjertige selv
kritik, som Manfred Jessen-Klingenberg, 

Jörn-Peter Leppien og Hans-F. Rothert i 
1979 rejste omkring problemet Isted, se 
herom Sønderjysk Månedsskrift maj 1980, 
side 136 f.

At den slesvig-holstenske rejsning, der 
blev gennemført ovenfra med et politisk 
kup ved at den provisoriske regering på
stod at handle i kongens navn, da han var 
ufri og i den københavnske pøbels vold, og 
et militært kup, hvor Prinsen af Nør over
rumplede garnisonen i Rendsborg ved også 
at optræde i kongens navn, er heller ikke 
noget, der bliver fremdraget i bogen. Men 
fremstillingen er jo kortfattet, og den bely
ser en side af Helstatens opløsning.

Hilsener fra Sydslesvig
Julen og årsskiftet bringer gerne en del hil
sener med sig fra Sydslesvig. De spænder 
fra de saglige årsberetninger fra Dansk 
skoleforening, Duborgskolen, Sydslesvigsk 
forening osv. til de mange mere personligt 
formede lokale hilsener som for eksempel 
den fra Ejdersted.

Det er ikke blot almindelige julehilse
ner. For eksempel griber præsteparret 
Flemming og Emilie Møller fra Tønning 
ind i den løbende debat om sydslesvigernes 
identitet og ønsker, at man nordfra vil se 
på sydslesvigerne med lidt mindre reserve
rethed og skepsis. Vi kan da i fællesskab 
håbe, at der skabes større gensidig forståel
se og bygges bro. Ægteparret Møller for
mår i det mindste at skabe tovejskommu
nikation.

Den årsberetning, Dansk Skoleforening 
for Sydslesvig har udsendt, er fyldt med 
saglige oplysninger. Den læser, der kan lide 
tal, kan yderligere fornøje sig med at ud
regne lærerkorpsenes gennemsnitsalder (et 
umetodisk overblik afslører, at den yngste 
lærer er født i 1958, og kun ganske få er fra 
Genforeningstidens år).

En oversigt over runde fødselsdage og 
jubilæer gælder 1983 - den ville have væ
ret meget mere anvendelig, hvis datoerne 
havde været for 1984. Og endelig bør 
Troels Finks læseværdige og behændigt 
formede tale til skoledirektør Chr. Thorup 
Nielsens 60-års fødselsdag fremhæves. 
Den er snildt indfattet i en matematisk 
ramme.
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Grænselands-Dagbog
Ved FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. december: Til restaureringen af det hi
storiske Paludanushus i Frederiksstad, der 
også benyttes som dansk forsamlingshus og 
præstebolig, modtog Sydslesvigsk Forening 
140.000 kr. fra den slesvigholstenske mini
sterpræsidents dispositionsfond. Samtidig 
bevilgede Grænseforeningen andre 
100.000 kr.

Efter ombygning overdrog Ejderindsam- 
lingen otte pensionistboliger i Bydelsdorf 
til Sydslesvigsk Forening.

3. december: Selv om det frisiske sprog kun 
tales af relativt få mennesker, bør det an
vendes mere i hverdagen, fastslår forman
den for Fering Inj, den frisiske forening på 
Før på et møde i Oldsum.

5. december: I Rendsborg omgås man pla
ner om efter en gennemgribende istandsæt
telse af den tidligere jødiske synagoge at 
indrette et kulturhus i bygningen.

Helligåndskirken i Flensborg kan tage to 
nye klokker i brug til afløsning for den 
klokke, der blev ophængt i kirken i 1927.

Den slesvigholstenske landdagspræsi
dent Rudolf Titzck slår under et møde på 
Gottorp slot til lyd for, at slottet bør være 
mødecenter til fremme af kontakterne mel
lem de nordiske lande og delstaten Sles- 
vig-Holsten.

6. december: Kommunerådet i Jybæk af
slår at yde tilskud til dansk foreningsarbej

de under henvisning til, at der ikke fandtes 
danske aktiviteter i kommunen, en på
stand, der modbevises af den danske ung
domsforening, som alene i 1983 holdt 38 
møder.

7. december: I Kiellanddagen tager Karl 
Otto Meyer skarpt afstand fra et regerings
ønske om, at forældre fremtidig skal betale 
for undervisningsmidler til deres skolesø
gende børn.

På Amrum påbegyndes restaureringen 
af en af de gamle »Fuglekojer«, der skal 
bevares som en turistattraktion.

9. december: Den tyske voksenundervis
ning i Slesvig-Flensborg amt har fået et 
enormt opsving. Man har haft over 50 af
tenhøjskoler med ca. 2000 kurser og om
kring 40.000 deltagere.

Med 2517 registrerede udlændinge i 
Slesvig-Flensborg amt kan der noteres en 
mindre tilbagegang. I amtet bor 1203 dan
ske statsborgere.

Spørgsmålet om, hvorvidt en kioskejer i 
Flensborg om søndagen må sælge rund
stykker, hentet fra en bager i Padborg, vil 
af Europa-parlamentsmedlem Kent Kirk 
blive rejst i EF som værende af principiel 
betydning for vareudvekslingen inden for 
EF.

15. december: Samtlige borgmestre i kyst
kommunerne langs Flensborg fjord afviser 
et af Flensborg fjord-kommissionen frem
sat forslag om en pipeline gennem fjorden 
for at afhjælpe fjordforureningen.
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16. december: I sæsonen 1982/83 kunne 
noteres 10.977 besøgende til 42 danske tea
terforestillinger, mens 55 danske koncerter 
samlede 6554 deltagere. Udgifterne til tea
tervirksomheden beløb sig til 219.000 DM, 
hvortil der blev ydet 155.800 DM i tilskud, 
mens publikum betalte 58.600 DM.

Kredsdagsmedlem Christian Hansen, 
Nordfrislands amt, opfordrer NDR til at 
vise det frisiske sprog større interesse. På 
samme måde som der sendes udsendelser 
for fremmedarbejdere i deres sprog, må 
det være rimeligt at et mindretal som fri
serne tilgodeses.

17. december: Indsamlingen til fordel for 
Bennetgård i Københoved, som var målsat 
til 100.000 kr., er efterhånden nået til 
260.000 kr. indsamlet blandt danske i Syd
slesvig.

De syv kommuner i landskabet Stabel
holm er gået ind i et såkaldt kommunefor
nyelsesprogram, som med økonomisk støt
te fra Kiel skal bidrage til fremme af især 
landbrugsstrukturen og give arbejde til 
stedlige erhvervsvirksomheder.

I en artikel i Flensborg amts julehæfte 
skriver Jens Ingwersen, at det ikke længere 
føles som en skam at tilhøre mindretallet, 
og det giver problemerne. Bahne Bahnsen 
skriver i samme hæfte, at Sydslesvigs frem
tid afhænger af mindretallets indre styrke 
og dets evne til at engagere sig i sin egen 
hverdag og at overbevise omverdenen om, 
at det altid højner livskvaliteten, når man 
er et medlem af den danske folkegruppe.

I »Jul I Ejdersted« skriver pastor Flem
ming Møller, at mange i Danmark ikke har 
fattet baggrunden for de danskes liv i Syd
slesvig; det giver skår i det folkelige fælles
skab og samtidig et pres på danskheden i 
Sydslesvig, der til en vis grad føler sig for
pligtet til at leve, som folket i hjemlandet 
venter det.

20. december: Christian-Paulsen-skolens 
børnehave ønskes anvendt til andre formål 
under Skoleforeningen, mens forældrene 
ønsker børnehaven bevaret. Da forholdet 
mellem flensborgerne og byens lærerstude
rende skønnes dårligt, er der dannet en 
støttekreds af repræsentanter fra erhvervs
livet og den tyske grænsforening samt en
kelte kommunalpolitikere; formålet er at 
genoprette kontakten mellem generationer
ne, så lærerseminariet igen bliver integre
ret i samfundet.

22. december: I Slesvig omgås man med 
planer om at genrejse de gamle bastioner, 
der engang beskyttede slotsholmen om
kring Gottorp slot; de blev sløjfet for 220 
år siden.

Nordfrislands amtsråd beslutter at støt
te Nordfrisisk Institut ved at betale % af 
lønningen til en lektorstilling.

24. december: På finansloven for 1984 er 
der afsat 211 mill. kr. til Sydslesvig, mens 
det for 1983 var 187 mill, plus en tillægs
bevilling på 25 mill. kr. I 1984-bevillingen 
er også indeholdt en særbevilling til udbyg
ning af Dansk Centralbibliotek i Flens
borg.

30. december: Udgravningerne omkring 
havnen i Slesvig er ved at slutte, og forsk
ningsleder dr. Volker Vogel mener, at Sles
vig for 900 år siden var et centrum i Nord
europa, med kongsgård, bispekirke og ialt 
syv kirker.

NORD FOR GRÆNSEN

1. december: Fjernvarmeledningen mellem 
Flensborg og Padborg åbnes.

2. december: Frøslevlejren, der hidtil har 
hørt under Civilforsvaret, bliver fra 1. ja
nuar en selvejende institution. Lejren skal 
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bevares som et nationalt mindesmærke. 
Miljøministeriet har søgt finansudvalget 
om 200.000 kr. til istandsættelse af lejren. 
Sønderjyllands amt og Bov kommune står 
bag institutionen, som skal stå under Na
tionalmuseets tilsyn.

Dronning Ingrid indleder sit årlige Søn- 
derjyllandsbesøg. Dronningen besøgte En- 
stedværket og Frederik IX.s plejehjem i 
Haderslev. På Tønder Landbrugsskole ud
delte hun stipendier til tretten unge sønder
jyder.

Til den sønderjyske Højskole for musik 
og teater i Toftlund bevilges 30.000 kr. fra 
Dronning Ingrids sønderjyske fond.

12. december: Til et uddannelses- og forsk
ningsprogram ved Tønder tekniske skole 
stiller energistyrelsen 3,5 mill. kr. til rådig
hed for et projekt omfattende ni vindmøl
ler.

15. december: Ifølge Sønderjyllands amts
kommunes undervisnings- og kulturforvalt
nings beretning undervises pr. 1. septem
ber 1155 elever i tyske skoler mod 1450 i 
1973. De tilsvarende tal for amtets danske 
skoler er 38.506 i 1983 overfor 42.564 i 
1973. Kun 3,0 pct. af eleverne modtager 
tysksproget undervisning mod 3,12 i 1982 
og 3,4 i 1973. Til det samlede tyske elevtal 
skal desuden regnes 139 elever i det tyske 
gymnasium og 71 på den tyske efterskole 
i Tinglev.

17. december: Et gymnasium for midtlan
det vil blive oprettet, fremgår det af en ny 
udbygningsplan for gymnasie- og HF-un- 
dervisningen i Sønderjylland. Elevunderla
get mangler.

Slesvigsk Parti anbefaler at undlade at 
opstille ved det til 10. januar udskrevne 
folketingsvalg. 222 af de ved et rundspørge 
spurgte delegerede svarer med nej til egen 
opstilling, mens 11 går ind for opstilling.

19. december: Den 40-årige turistchef i 
Rømø Bente Færgemand udnævnes af Søn
derjysk Turistkreds til landets første amts
turistchef.

58% af sønderjyderne vil ikke betale for 
at kunne se udenlandske TV-programmer, 
fremgår det af et rundspørge arrangeret af 
Post- og Telegrafvæsenet i Sønderjylland. 
99 pct. af de adspurgte kunne se tysk TV, 
kun 33 pct. ønskede at kunne se andre 
udenlandske TV-programmer end de tre 
tyske.
20. december: Efter at de nordiske lande og 
syv lande i Sydeuropa er gået ind for be
varelsen af E3-hovedvejen op gennem Jyl
land, skal de tyske myndigheder i Bonn nu 
ratificere traktaten.

22. december: Antallet af kvægbesætnin
ger i Sønderjyllands amt er i 1983 faldet 
fra 2357 til 2326 og antallet af køer er ste
get fra 92.844 til 94.779 med en mælkey
delse på gennemsnitligt 5756 kg og en fedt
procent på 4,18 svarende til 240 kg smør
fedt.

Udlånet i de 23 tyske biblioteker i Søn
derjylland er fra 1981 til 1982 steget fra 
304.448 til 309.219 bind, fordelt på 5284 
lånere.

24. december: En nydannet sønderjysk ko
mité vil nu skaffe de nødvendige penge til 
istandsættelsen af den danske soldaterkir
kegård i Braine.

31. december: Under udgravninger i Mø
geltønder har man opdaget, at byen ligger 
på en jernalderboplads, der eksisterede fra 
ca. år 500 f.Kr. til ca. år 400 e.Kristi fød
sel.

Udgravninger i Lønt på Haderslev Næs 
afslører en betydelig stenalderboplads, der 
har været omgivet af betydelige voldgrave.

Rettelse:
Januarhæftet s. 25, 2. sp. nederst: Koundal 
- læs Koudal.
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OUGAARDS

Boghandel

VI har altid det bedste af den nye 
og den ældre litteratur 
på hylderne

Haderslev - TIL 52 25 71

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S 

Vestergade 14. 6500 Vojens 
Telf. (04) 54 12 26

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Læs Grænseforeningens blad

GRÆNSEN
Fire numre om året: 20 kr. 
Bestilles hos 
Grænseforeningen, 
Peder Skrams gade 5, 
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63

En lokal bank 
har mange fordele 

-derfor 

SYDBANK K B
- densønder;ys*e sank K.

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8. Tønder, tlf. 72 15 50

Jydernes 
egen 
kreditforening...

JYLLANDS 
KREDITFORENING
6100 HADERSLEV: Aslrupvej 13

Tlf. (04) 52 70 00 
6950 RINGKØBING: Hernmgvej 3

Tlf. (07)32 01 11
8800 VIBORG: Set. Mathlasgade 1-3

Tlf. (06) 62 33 33 
9100 AALBORG: Boulevarden 43

Tlf. (08) 12 38 77 
8260 ARHUS-VIBY J: Borgvold 16

Tlf. (06) 14 88 00

Sønderjyllands Lånekasse
Nørregade 21 . Haderslev . Telefon (04) 52 66 33

Kontortid: kl. 9-12

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Grænselandets liv 
Grænselandets sang 

møder De i

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

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

ALM. 
BRAND
AF 1792

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
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