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Luftfoto af øen Helgoland ved vintertid. Øen er ikke stor, omtrent 500 meter på den ene led, 1000 
meter på den anden.

HELGOLAND
Af FRANTS THYGESEN

For nogle år siden holdt højesteretsdom
mer Frants Thygesen, Skodsborg, et fore
drag om øen Helgoland i Danmarks Ra
dio. Foredraget gengives her i en noget 
omarbejdet form.

Vi danske er glade for vor klippeø i sydøst, 
Bornholm ude i Østersøen; men mod syd
vest, ude i Vesterhavet, ligger en anden 
klippeø, som også kommer os ved. Det er 
Helgoland, frisernes hellige land, en præg
tig rød sandstensklippe, der rejser sig stejlt 

af havet. Set i tåge og storm kunne den nok 
give de gamle indtryk af, at hav- og storm
guder måtte holde til på dette ensomme 
fjeld. Det virker særlig spændende i for
hold til Vestjyllands sandstrand og Vest
slesvigs endnu blødere marsk. - Sandste
nen lå efter istiden dybt under morænedan
nelser, men blev ved et brud løftet op som 
et lidt skråt fjeld, højt over det letbølgende 
land, som i ældre stenalder forbandt Jyl
land og England. Senere sank landet, så 
Vesterhavet fik det omrids, vi kender.
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o Johannes Meier (1606-74), født 
i Husum, tegnede efter bestil- 

-ÿ ling af Christian IV udmærke- 
ÿ de kort over store dele af kon- 
% SerlSet samt Slesvig og Hol- 
'fz sten. 
\E Modsatte side øverst et Hel- 
ÿ_ golandskort fra 1649, hvor 
>: man ser øen med kirke og huse, 

Klitøen, der endnu var landfast 
fj med hovedøen, og den hvide 

klippe.
Modsatte side nederst en no- 

fz get fantasifuld gengivelse af 
Helgolands størrelse år 800, år 

Çz 1300 og endelig den lille rest i 
1649.

Kortet på denne side er date- ’ 
ret 1651, men viser S lesvigs ' 
vestkyst og de frisiske øer med 
kystlinierne før den store 
stormflod 1634, der rev Nord- 

■~f strand midt over. Kortet viser 
§ også vidtstrakte sandbanker og 
S vader, der antyder, hvordan 
g vestkysten efter Meiers opfat- 
ÿ- telse kunne have set ud i gamle 
'S dage. Vest for Ej der sted ses et 
g stort område med vader eller 
g banker, kaldet Suderstrand, 

som når langt ud i retning mod 
Helgoland.

Jlclæola»^
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NORTFRI ESLANDE
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QKzy ac Jtavnifico _
Dno CliriÆophoro Von der Vïppc Icto 

Carte aAGn/e & Cønyfiførtø afatimo, 
JJarrdfraria in S'igin/aiv Stvaraen, ^fauia r/^Juo 
Janantnz/a.iTaJuJz/nÀ&uiJ'rÿza! //uvør/f Cfin//~ic<r 

Otâizajz/iinze tn/err/ti author 
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Klitøen har gennem årene skiftet form. Dia
grammet viser ændringerne i tiden 1885 til 
1912. I de år forsvandt godt tre hektar i bøl
gerne, men en fast kærne bestod. Nu søger man 
ved oppumpning af sand at styrke Klitøen.

Sandstensklippen var først et forbjerg på 
spidsen af en halvø, der fra Ejdersted 
strakte sig langt ud i havet. Også efter at 
denne landbro var blevet overskyllet, var 
øen langt større end nu. Den fantasirige 
pastor Spanuth i Bordelum ved Bredsted 
hævder ud fra ægyptiske indskrifter og 
undersøiske undersøgelser nordøst for Hel
goland, at her lå det sagnagtige Atlantis, 
som forsvandt i havet for 5-10.000 år siden. 
Hans teori er meget omstridt.

Derimod er det en kendsgerning, at der 
endnu i højmiddelalderen er udvundet kob
ber på øen, og der er god grund til at regne 
med, at en del af den bronze, som dannede 
grundlaget for Nordens blomstringstid i 
bronzealderen, netop kom fra øen Helgo
land. Måske har minegangene været med 
til at skørne og formindske klippeøen.

Johannes Meier fra Husum, som i Kø
benhavn blev en begejstret elev af Tyge 
Brahe, lavede ca. 1640 et noget fantasi
fuldt kort over Nordfrisland, som det efter 
gamle beretninger skulle have set ud ca. 

1240 før middelalderens forfærdelige 
stormfloder. På det ses et større marskom
råde vest for det nuværende Ejdersted, 
strækkende sig ud mod Helgoland, der og
så er tegnet langt større end i dag.

Vi kan dog på de ældste pålidelige kort 
se, at der øst for Helgolands sandstensklip
pe var en hvid kridt- eller gipsklippe, kal
det »Witte Klippe« og i læ af den noget 
lavland. Gamle sagn taler om flere kirke
sogne, der er forsvundet i havet.

Man har beregnet, at sandstensklippen 
efter istiden var ca. 20 kvadratkilometer 
stor; men allerede før historisk tid var den 
langt mindre. Pålidelige kort viser, at der 
ved år 1600 kun var få kvadratkilometer 
tilbage. Havet sled utrætteligt på sandste
nen og kridtklippen. Tilmed blev kridtet 
brudt af beboerne som byggemateriale, 
endda til eksport. 11711 ødelagde en storm 
resten af Witte Klippe, og 10 år senere 
brød havet igennem nordøst for den røde 
klippe og afskar en lav klitø. Den var den 
gang på ca. 50 ha, men var i 1939 mindsket
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Klitøen (Helgolands Badedüne) er en lille verden for sig. Forbindelsen til hovedøen over det 1400 
meter brede og ti meter dybe sund klares af en færge. På Klitøen er der bygget sommerhuse, der 
er campingplads, og mens der tidligere var badestrand for kvinder mod nordvest og for mænd 
mod syd, er en del af strandområdet i dag forbeholdt naturister.

til 6. Hvis den ikke var blevet forstærket 
med moler og oppumpet sand, havde den 
nu været væk. Hovedøen, der også omfat
ter et blødere Unterland i læ af klippen og 
store havneanlæg, er nu på godt halvanden 
kvadratkilometer.

De ældste spor af mennesker på øen er 
flinteredskaber af jysk art, og der var også 
nordiske bronzealderhøje. De tidligste no
genlunde sikre beretninger nævner øen som 
liggende mellem Frisland (det nederland
ske Vestfrisland) og Danmark, med en fri
sisk befolkning, der dyrkede en gud ved 
navn Forsite. Øen blev muligvis besøgt af 
frisernes helgen Willibrod, der døde 739. 
Vi ved, at Ansgars ærkebispesæde i Ham
borg, fra 849 i Bremen, omfattede Dan

mark og hele Norden, herunder Helgoland. 
I 1104 fik Danmark og Norden sin egen 
ærkebispestol i Lund; under den lå Slesvigs 
stift med Helgoland.

Knud den Stores Nordsø-rige omfattede 
også Helgoland, og i Valdemar Sejrs jor- 
debog fra 1232 nævnes øen umiddelbart 
efter de tre øer, der nu udgør halvøen Ej- 
dersted. I modgangstider havde den dan
ske konge dog svært ved at udøve herre
dømmet over den ensomme klippe, og 
under rigets opløsning efter år 1300 ople
vede den lovløse tilstande med barske be
søg udefra. Selv under Valdemar Atterdag 
klagede hamborgerne over, at kongens stal
ler over Nordfrisland, Valdemar Sappi, 
drev sørøveri fra Helgoland.
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Helgoland set fra syd i året 1713. Kunstneren har været lidt unøjagtig i sin gengivelse; han har 
- måske af praktiske grunde - formindsket afstanden mellem Helgoland og Klitøen. Trappen 
fra Unterland ses tydeligt. Adgangen til Oberland sker gennem porten i vagthuset. Helgolands 
forstrand er større, end vi kender den i dag (sammenlign med Joh. Meiers kort side 66), og de 
skråtstillede lag i klippen er for første gang gengivet - man kender i hvert fald ikke ældre 

tegninger.

Under de lange stridigheder mellem 
kongerne og Holstens grever om hertug
dømmet Sønderjylland sejlede Helgoland 
tildels sin egen sø. Hansabyerne beherske
de øens handel og sildefiskeri, og øen var 
en tid tilholdssted for fribyttere, kaldet vik- 
tualiebrødrene eller »Likedeelers«. De 
snappede danske og hanse-skibe. Men i 
1402 fangede hamborgerne på Helgoland 
røverhøvdingen Claus Størtebeker og de 
fleste af hans folk; de sørøvere, der ikke 
blev dræbt under angrebet, blev halshug

get i Hamborg, og deres hoveder sat på 
stager til skræk og advarsel.

Øens overherre i den periode var greven 
af Holsten i hans egenskab af hertug i det 
danske len Sønderjylland; men efter 1460 
lå Helgoland sammen med resten af her
tugdømmet igen direkte under kongen 
Christian I. Han gav 1470 Slesvig-bispen 
indtægten af øen, hvor hansestæderne dog 
stadig spillede første-violin. Bremen, Stade 
og Hamborg havde pakhuse derovre, og i 
sildefisketiden havde de deres eget retsvæ-
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Helgoland og Klitøen var oprindelig landfaste. Allerede i bronzealderen havde helgolænderne en 
god indtægt, idet man nedbrød den hvide klippe (Weissen Klippe) og eksporterede kalk og gips 
fra bruddet.

Gennem århundrederne blev Klitøen nedbrudt, dels af den menneskelige foretagsomhed, dels 
af havet, og nytårsnat 1720 blev Helgoland til en dobbeltø.

Ovenstående tegning fra 1753 (af Johann Lasst, Husum) er det ældste billede, man kender af 
den nye situation.

sen på øen, ligesom Lybæk og Rostock hav
de det på stranden ved Skanør i Skåne.

Efter at kong Hans’ bror Friedrich var 
blevet hertug over den gottorpske del af 
Sønderjylland, herunder Nordfrisland, 
sendte han 1498 en foged med krigsfolk 
derover for at hævde herredømmet over for 
de tre stæder og ditmarskerne, som påstod, 
at Helgoland var herreløs. Hansestæderne 
bøjede sig, men ditmarskerne ikke. Det var 
en af grundene til hertugens og kongens 
tog mod Ditmarsken i 1500, der endte med 
det frygtelige nederlag ved Hemmingsted. 
Derefter fortsatte ditmarskerne deres 
egenmægtige optræden på øen, så hertugen 
i 1510 måtte bede hamborgerne støtte hans 
øfoged.

Siden blev hertugen selv Danmarks kon
ge som Frederik I, og Helgoland lå så igen 
direkte under kongen indtil den nye deling 
af Sønderjylland mellem hans sønner. I 
1545 gjorde ditmarskerne landgang på øen 
og dræbte sørøveren Viben Peter, som for
resten selv var ditmarsker. Men ved det 

nye ditmarsker-tog i 1559 delte Frederik II 
og hans farbror hertugen den frie bondere
publik mellem sig.

De følgende hertuger på Gottorp gav 
Helgoland forskellige retsregler, navnlig en 
strandret af 1587 og en Landesbeliebung 
(landlov) af 1626. løvrigt gjaldt her som i 
resten af Sønderjylland Jyske Lov af 1241, 
der først ophævedes af prøjserne i år 1900; 
den brugtes en del på Helgoland, især i 
familiesager. Også efter reformationen 
hørte øen under Slesvig stift og Husum 
provsti. Kirkesproget blev nu højtysk uden 
hensyn til beboernes frisiske modersmål, 
ganske som i det øvrige Nordfrisland. Ho
vedparten af præsterne var slesvigere, men 
de havde alle læst ved tyske universiteter 
undtagen en, der læste i København.

I 1627, da kejserens tropper trængte op 
i den jyske halvø, lod hertugen dem uden 
modstand gå gennem sine lande; men hel- 
golænderne nægtede dem adgang til øen. 
Senere optrådte hertugen mere og mere 
fjendtligt mod kongen, og 1684 inddrog
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Øverst: 1800-tals tegning af Helgoland (P. Suhr).
Nederst: Det samme motiv fotograferet omtrent hundrede år senere.



Den gamle kirke på Helgoland. 
(Stålstik C. M. Laeisz/J. Gray).

Ifølge overleveringerne er den æld
ste kirke på Helgoland bygget 602 af 
Hajo Dynasta Amlandicus. Den blev 
hurtigt ødelagt, og en følgende kirke 
blev i 866 ombygget til et kloster.

Et par hundrede år senere lod bi
skop Eilbert et nyt kloster med kirke 
opføre. I dag ved man ikke meget om 
denne kirke, der lå på Helgoland i 
14- og 1500-tallet, ud over, at den lå 
på øens østside så nær klipperanden, 
at der efterhånden var fare for, at den 
skulle styrte ned.

En ny kirke blev opført, men den 
blev snart for lille, og så besluttede 
man 1685 at bygge endnu en kirke.

Denne nye kirke skulle koste 
14.000 mark lybsk, og af denne sum 
modtog menigheden 8.000 mark fra 
landets kirkekasse. Resten kneb det 
med at skaffe til veje. Christian V 
skænkede 600 mark, fra Hamborg 
kom et lignende beløb, og det blev 
pålagt øens lodser at bede alle skibe, 
de lodsede, om et tilskud — det gav i 
alt 800 mark.

Restbeløbet indgik efterhånden - i 
regnskabet finder man også hummer 
og snepper, to af øens specialiteter, 
der blev brugt som gaver til indfly
delsesrige folk i Segeberg, hvorfra 
man således fik kalk til billige priser.

11706 fik man den gamle klokke
stabel udskiftet med et muret barok
kirketårn.

Christian V den gottorpske del af Sønder
jylland. Det var ikke så let med Helgoland, 
da klippen kun havde én opgang, som let 
kunne forsvares; men den danske admiral 
Paulsen havde en heldig hånd. Han kom 
over helgolænderne, mens de lå på fiskeri, 
og tog dem til fange. Så meddelte han, at 
de kun slap fri, hvis øen blev overgivet. Det

ordnede kvinderne. De tog våbnene fra 
hertugens soldater, som vist ikke var sær
ligt populære, og sagde til kommandanten: 
»Så overgiver vi os«

Under Christian V indførtes en lodsek
samen, der holdtes på frisisk, og øen fik en 
ny kirke, da den gamle var brudt ned, fordi 
den efterhånden lå for nær ved klippekan-
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ten. Dens loft smykkedes med kongens 
navnetræk og det danske rigsvåben. Men 
1689 måtte kongen påny udlevere hertu
gens del af Sønderjylland, altså også Hel
goland.

Under den store nordiske krig allierede 
Gottorp sig med Sverige mod Danmark, og 
Helgoland blev igen en slags sørøverrede, 
hvorfra kaperskibe angreb den danske sø
trafik på Elben. Men det fik en ende, da 
Frederik IV inddrog hertugens del af Søn
derjylland som forbrudt len; efter overgi
velsen af Tønning besatte kongens folk i 
august 1714 Helgoland, der nu atter i 100 
år hørte direkte under den danske konge.

Som led i Frederik IV’s forgæves forsøg 
på at indlemme Sønderjylland helt i kon
geriget bestemte han, at en sag mod nogle 
fremtrædende helgolændere, som under 
krigen havde kapret et københavnsk skib, 
skulle afgøres ved en kommissionsdomstol 

T.V.: Det danske rigsvåben med Chri
stian Vs navnetræk blev malet i den 
gamle kirkes loft som en slags kvit
tering for de 600 mark.

i København. Men helgolænderne nægtede 
at efterkomme dommen og ville heller ikke 
møde for Højesteret som appeldomstol, så 
kongen til slut måtte lade sin egen overret 
på Gottorp overtage sagen.

Helgolænderne levede fra gammel tid 
overvejende af fiskeri og søfart, herunder 
lodseri til Elben og de andre flodmundin
ger. Derfor blev de vrede, da hertugen i 
1630 indrettede et fyr på øen. Det gik no
get bedre, da deres venner hamborgerne 
senere byggede et; men da de også begynd
te at afmærke farvandene, måtte de betale 
helgolænderne erstatning. Disse nymodens 
ting mindskede jo indtægten ved lodseri og 
strandinger.

Under det danske styre havde øen en ret 
god tid. Helgolænderne ejede selv en hel 
del småskibe, og mange af dem for over de 
store have på hollandske, danske og tyske 
skibe, blandt andet på hvalfangst ved 
Grønland.

Øen havde et vidt selvstyre og en egen 
domstol, hvor landfogden og seks rådmænd 
afgjorde alle småsager, bl.a. en masse om 
injurier og slagsmål. Helgolænderne var fri 
for militærtjeneste bortset fra vagttjeneste 
på øen. Den danske besætning synes ikke at 
have imponeret dem, i hvert fald ikke ved 
elegance. Man siger stadig som et ord
sprog: »Det past es en dansk Uniform« - 
gamle soldater vil smile ved det, når de 
tænker på den første iklædning.

Sproget på Helgoland er en nordfrisisk 
dialekt, nærmest beslægtet med det frisiske 
på Amrum og Sild, og har også visse dan
ske indslag. Især er der tydelige paralleler
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St. Nikolaikirkens indre frembød et broget skue. Pulpituret var dækket af billeder med bibelske 
motiver, og kirkestolene, hvor mænd og kvinder sad hver for sig, havde de respektive ejere selv 
udsmykket med både ejernavn og en slags stambogsvers efter eget forgodtbefindende. Her kunne 
man se gamle helgolændernavne af frisisk rod: Mamke, Peike, Perske, Stinke, ölrichs, Pauls og 
mange andre.

De to store alterstager blev købt for en pengegave skænket af Gustav IV Adolf; den landflyg
tige, svenske konge opholdt sig på Helgoland i 1811. Stagerne blev senere stjålet.
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Adskillige tyske, politiske flygtninge fandt et fristed på Helgoland. Blandt dem var digteren 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben, som 26. august 1841 skrev den senere tyske nationalsang 
— se faksimile-gengivelsen på modstående side.

Fra familien Ölrichs beskedne hus på Oberland, hvor han havde indlogeret sig, sendte han 
digtet til Hamborg-forlceggeren Campe, som skønnede, at det nok kunne bruges som en »Rhein- 
lied« og derfor sendte Hoffmann 4 Louisdor.

med jysk. Således mangler helgolandsk li
gesom jysk, men i modsætning til ødansk 
og højtysk, -e i enden af en hel del nav
neord som »sneg, smak, krab, rot« (snekke, 
smakke, krabbe, rotte) og også i svage ud
sagnsord som »bin, bliw, spring« (binde, 
blive, springe). En jyde forstår uden be
svær ord som »kaflun« (kakkelovn) »sko- 
stean«, »hewelspuner« og »feskermen«. 
Klitøen, som på tysk hedder Düne, hed på 
helgolandsk »Halm« efter marehalmen. 
Man træffer også særlige sønderjyske glo
ser som »dernsk« for den fine stue og »kost« 
for bryllup.

Gamle nordiske fornavne som Agge, 
Erik, Haralt, Knut, Olef, Ingeborg og Ose 
er gået af brug: men efternavnene har over

vejende den sædvanlige nordfrisiske endel
se på -s eller -sen (Brodersen, Petersen 
osv.). Naturligvis har sproget også megen 
lighed med plattysk og mange tyske lå
neord; men dets grundtræk viser som for 
frisisk i det hele taget, at engelsk er det 
fremmedsprog, der oprindeligt stod friser
ne nærmest.

Forbindelsen til det engelske blev styr
ket ved Napoleons-krigene. Da englænder
ne også var kommet i krig med Danmark- 
Norge, besatte de 1807 Helgoland som led 
i kampen mod fastlandsspærringen. I no
vember 1807 landede den danske London
gesandt Rist på øen på vej hjem og fik af 
helgolænderne bud med til København. 
Det var øboernes sidste forbindelse med
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deres danske konge.
Øen spillede en stor rolle i smughande

len på Tønning og Hamborg. Det gav væl
dige indtægter i nogle år - og en række 
fallitter, da krigen sluttede. I den periode 
fik øen iøvrigt besøg i 1811 af den afsatte 
svenske konge Gustav IV Adolf, som gav 
to prægtige sølvlysestager til kirken. Ved 
freden i Kiel 14/1 1814, hvor Sverige tog 
Norge, måtte Danmark afstå Helgoland til 
Storbritannien. Øens tusindårige tilknyt
ning til Danmark var slut.

En sjællandsk ven har fortalt mig, at en 

af hans slægt var præst på Helgoland, da 
englænderne tog øen. Han skrev til regerin
gen i London om at få lov til at blive hos sin 
hjord og nævnte, at han ville være tilfreds 
med samme årsløn som hidtil, 200 rdl. 
London svarede, at han kunne blive og ville 
få 200 pund årlig. Man kendte ikke rigs
daler-tegnet og troede, han skrev pund; 
men det var 9 gange så meget, så præsten 
blev velhavende. Jeg har fået historien be
kræftet af en helgolænder, der bor i Køben
havn, og som selv har fået det samme for
talt på Helgoland, mens han var ung. Det
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Slaget ved Helgoland 9. maj 1864 (maleri af Melbye). Den danske Nordsø-eskadre mødtes med 
fjenden omtrent 10 sømil sydøst for Helgoland. På dansk side deltog to fregatter, flagskibet 
»Niels Juel« og »Jylland« samt korvetten »Hejmdal«, mens østrigerne indsatte fregatterne 
»Schwarzenberg« og »Radetzky« og preusserne tre kanonbåde.

Det lykkedes danskerne at skyde »Schwarzenberg« i brand, og den brændende fregat søgte 
sammen med »Radetzky« ly i engelsk søterritorium omkring Helgoland.

Tyske historikere mener, at danskerne burde have forfulgt de østrigske krigsskibe og således 
markeret deres overlegenhed i stedet for blot at sejle nordpå efter slaget.

må sikkert dreje sig om andenpræsten Ca
simir Ingwersen - selv præstesøn fra Hel
goland; han blev som enepræst, da første
præsten rejste i 1807.

Briterne lod stort set befolkningen i fred 
og greb kun lidt ind i hjemmestyret. 11835 
havde øen besøg af en frihedskæmper, 
nordfriseren Harro Harring fra Hatsted, 
som var landsforvist på grund af sine revo
lutionære skrifter. Nærmere kunne denne 
ivrige skandinav ikke komme sin hjem
stavn og Danmark.

Seks år senere sad den tyske digter Hoff
mann von Fallersleben på Helgoland; han 
var på kant med sin regering i Berlin og 
skrev på øen »Deutschland, Deutschland 
über alles« som bidrag til kampen for Tysk

lands enhed - lige til Lillebælt!
Senere oplevede helgolænderne på nært 

hold sammenstød mellem dette nye Tysk
land og Danmark. I 1849 en fægtning mel
lem en dansk korvet og nogle mindre tyske 
skibe, som måtte søge tilflugt i Elben. Og 
9/5 1864 tre store danske skibes kamp 
med to store østrigere og tre mindre prøj
siske skibe; østrigerne blev ilde tilredt og 
måtte søge ly på britisk område, hvorfra de 
og prøjserne næste nat med slukkede lan
terner slap ind til Elben. Derfor har Kø
benhavn en Helgolandsgade ved siden af 
Istedgade.

Under det britiske styre nåede lodseriet 
et højdepunkt i 1843 med 350 lodser.

Og 1826 startede en klog helgolænder
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Helgoland værnes mod havets ustandselige angreb af en lang betonmur.

øens badeliv, især med tyske badegæster, i 
dag det helt dominerende erhverv; han vil
le dog korse sig, hvis han kunne se den 
enorme invasion på store sommerdage.

Der var også et vældigt fiskeri af østers, 
i 1877 en halv million; men det svandt ind 
og er helt ophørt. Mere stabilt er hummer
fiskeriet; endnu i 1937 fangedes 87.000 
hummere.

Men Kejser-Tyskland, der havde erobret 
det danske Sønderjylland, ville have Hel
goland med og tilbød London i bytte to 
områder i Østafrika, det rige Zanzibar og 
Witu i Kenya. London var interesseret; 
men den danske gesandt Falbe, som per
sonlig havde en stærk stilling i England, 
advarede efter aftale med udenrigsministe
riet i København den britiske premiermi
nister. For det første kunne et sådant bytte 
med en slesvigsk ø berøre Danmarks inter
esse i at få Sønderjylland eller en del af det 
tilbage; for det andet var det farligt for 
briterne at opgive dette bolværk mod det 

fremadstræbende Tyskland. Men da Falbe 
så foretog et nyt officiøst skridt i sagen 
uden bemyndigelse hjemmefra, blev man 
bange i København. For at komme en even
tuel tysk demarche i forkøbet, kaldte uden
rigsministeriet Falbe hjem for at afgive 
forklaring, og i august 1890 fik han sin af
sked som gesandt. Den norske statsmand 
Wedel Jarlsberg kalder dette et udslag af 
det danske udenrigsministeriums typiske 
rædsel for det store Tyskland. Og samtidig 
fuldbyrdedes byttehandelen. Englænderne 
beroligedes med, at havet ville nedbryde 
resten af Helgoland, og visse tyskere pro
testerede imod, at man solgte tre kongeri
ger mod et badekar. Helgolændeme sikre
de inden afståelsen den fordel for badeli
vet, at øen skulle være fri for told.

Regeringen i Berlin vidste, hvad den vil
le med den frisiske ø, som nu for første 
gang i historien hørte til det tyske rige. Den 
blev ikke lagt sammen med andre frisere i 
et slesvigsk amt, men under Kreis Syddit-
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Øverst: Helgoland set fra Klitøen. Prospekt fra 1800-tallets midte. På Klitøen kan man se enkelte 
kur gæst er. Ovre på Helgoland er Oberland og Unterland omhyggeligt gengivet.

Nederst: Eftermiddagskoncert for kurgæsterne foran kurhuset. Foto fra begyndelsen af 
1900-tallet.



Øverst: Sejlturen over til Helgoland var ikke altid den rene idyl - i hvert fald ikke i midten af 
forrige århundrede. I 1930’erne tog sejlturen Cuxhaven-Helgoland omtrent 2lA time.

Nederst: Allerede 1816 anlob den første damper »The Lady of The Lake« Helgoland: 13 år 
senere kom hjuldamperen »De Beur s van Amsterdam« med badegæster, 1834 havde den officiel
le, regelmæssige dampskibsforbindelse premiere, og siden har godt 125 større og mindre passa
gerdampere opretholdt turistforbindelsen mellem Helgoland og fastlandet.



Helgoland er kendt for sin Biologische Anstalt, hvor man udforsker livet i det omliggende hav. 
Også øens fugleliv har man beskæftiget sig med, blandt andet finder der udstrakt mærkning af 
trækfugle sted. Mange fugle bor på øen i yngletiden, og på Helgolands vestside finder man tæt 
beboede fuglefjelde, som er utilgængelige — i hvert fald for turisterne.
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Helgoland har flere fritstående klipper — her »Lange Anna«.

marsken og heller ikke til Slesvigs stift, 
men under Holstens biskop.

Klippen blev omgivet af betonværn mod 
bølgerne; der byggedes en stor marine- 
havn, og der blev lavet kassematter og ka
nonstillinger. Ved verdenskrigens udbrud i 
1914 blev hele civilbefolkningen bragt til 
fastlandet og måtte blive der til 1918, mens 
øen tjente som basis for ubådskrigen mod 
Storbritannien. Briterne angrede, at de 
havde ladet Tyskland få øen, men nøjedes 
efter 1918 med at sprænge marinehavnen 
og befæstningerne. Få år efter byggedes en 
ny havn, i første omgang som nødhavn for 
fiskere fra alle lande. Danmark bidrog og
så, og Esbjerg-fiskerne blev vellidt på øen.

Ved Genforeningen med Nordslesvig 
kom Danmark lidt nærmere samtidig med 
at Sydslesvigs danskhed begyndte at våg
ne. Også på Helgoland viste der sig danske 
sympatier under ledelse af August Kuch- 
lenz. Ved et rigsdagsvalg 1924 blev Berlin 
chokeret over 134 danske stemmer på Hel
goland, et pænt tal i en befolkning på godt 
2000 sjæle; der taltes om at afskaffe øens 

toldfrihed, hvis det blev ved. Siden dalede 
det danske stemmetal.

Det helgolandske sprog fik det svært 
under tysk styre. Fra gammel tid var kir
kens, skolens og forvaltningens sprog tysk. 
Trods det og de mange tyske badegæster 
talte i 1907 endnu 70 pct. af beboerne fri
sisk. Efter opholdet på fastlandet under 
verdenskrigen var tallet i 1924 dalet til 64 
pct., og nu talte kun en trediedel af skole
børnene frisisk.

Ved et møde med kommunerådet i 1925 
påtalte den tyske landråd, at der taltes fri
sisk i rådet: »Hier wird deutch gespro
chen«,

Efter den nazistiske magtovertagelse 
skete der igen noget. Både hovedøen og 
klitøen øgedes ved opspuling af sand. Hav
nen blev stærkt udvidet, og øen befæstedes 
kraftigt.

Ved begyndelsen af 2. verdenskrig eva
kueredes kun et mindre antal civile; men til 
slut gik det galt. I april 1945 opfordrede 
briterne gentagne gange under trussel om 
bombardement til overgivelse; men kom-
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18.4.1945 bombede 1000 engelske flyvemaskiner Helgoland, og den sydlige del af øen fik en ny 
profil.
18.4.1947 prøvede englænderne at udslette øen. Man sprængte Helgoland i luften - se eksplo
sionsbilledet og samtidig bombede man resterne. Øen overlevede imidlertid.

mandanten ville ikke, skønt krigen allerede 
var tabt. Så prøvede nogle helgolændere at 
gentage kuppet fra 1684 og fik forbindelse 
med briterne for at få en fredelig løsning; 
men kommandanten lod to ledere arreste
re, og de blev skudt i Cuxhaven. Den 18. 
april 1945 kom 1000 bombefly, der angreb 
øen i to timer og ødelagde de fleste bygnin

ger; der dræbtes 172 personer. Dagen efter 
flyttedes øens 1800 frisere til fastlandet, 
hvor de måtte blive i syv år. Og 5. maj 
måtte øen alligevel overgives.

Den blev totalt rømmet og nu prøvede 
briterne selv at udslette øen, da havet ikke 
havde gjort det. Royal Air-Force fik Hel
goland som bombemål, og i tilgift spræng-

Det sønderbombede Oberland.
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Unterland i 1908.

tes den 18. april 1947 på een gang 6.700 
tons sprængstof i de underjordiske gange. 
Øboerne var som nævnt anbragt på fastlan
det, navnlig i Holsten, nogle dog også på 
Sies vigs frisiske vestkyst, blandt andet i 
Hørnum på Sild. De kom med i den stærke

danske bevægelse i Sydslesvig og bad i en 
adresse den danske regering om også at ta
ge sig af Helgoland. I en henvendelse til 
regeringen i London erklærede helgolæn- 
derne, at nu ville de væk fra det krigeriske 
Tyskland og ønskede at komme tilbage til

Det nye Unterland.



Danmark eller Storbritannien eller even
tuelt til Holland som vestfriserne. Intet af 
disse ønsker blev der taget hensyn til.

I den nyoprettede landdag for Slesvig og 
Holsten gik den dansksindede friserfører 
Johannes Oldsen ind for helgolændernes 
tarv, og nogle år senere sejlede et par syd
tyske medlemmer af Europa-bevægelsen 
trods forbud og bombetrusler ud til Helgo

Det eneste eksisterende billede af hejsningen af 
Europaflaget 20. december 1950. Det var to 
tyske medlemmer af Europa-bevægelsen, 
Georg von Hatzfeld og René Leudesdorff der 
trodsede forbudet mod at sejle ud til den øde
lagte ø.

land og hejste Europa-flaget på klippen. 
Den endelige indstilling af bombningerne 
kom først i februar 1952, efter at de dan
ske slesvigeres trofaste ven i det britiske 
underhus professor Douglas Savory fra 
Belfast i et par år havde rettet nærgående 
spørgsmål til ministrene om helgolænder
nes skæbne; men det lykkedes ham ikke at 
få London-regeringen til at sikre Helgo- 
landbørnene undervisning i frisisk eller en 
garanti mod, at øen befæstes igen. Den 1. 
marts 1952 blev den overgivet til de tyske 
myndigheder, og hummerfiskerne fra Hør- 
num kom hjem som nogle af de første. Ved 
overgivelsen blev der talt smukke ord om 
en fredens ø i et fredeligt Europa. I dag er 
der igen militær på øen, dog kun en radar
station, der sikrer lufttrafikken og iagtta
ger fugletræk om natten m.m.

Helgoland blev nu lagt til den holstenske 
Kreis Pinneberg, et fastlandsområde uden

Fra det gamle Oberland. En landsby, der er forsvundet for altid.



Det kendteste fotografi af Helgoland. (Franz Schensky).

kyst og uden frisere, og øens kirke kom 
igen under biskoppen af Holsten. Det er 
praktisk på grund af skibsruten til Cuxha
ven og Hamborg; men derved savner hel- 
golænderne fast forbindelse med sprogfæl
lerne i Nordfrisland.

Foreløbig var øen en ruin. 6-7 ha af klip
pens sydende var sprængt væk, dens grønne 
overflade fuld af bombekratere, alle byg
ninger og moler tilintetgjort. Enkelte grav
sten var sluppet uskadt, og i præstegårds
haven overlevede et morbærtræ, plantet af 
pastor Ingwersen i 1808. Det var alt.

Men tyskerne gik energisk i gang med 
genrejsningen. Havnen og de lange dæk
moler blev fornyet. Helgoland har igen 
Tysklands stærkeste fyr, og der er bygget 
en helt ny by både oppe på Oberland og på 
det lave Unterland forbundet med en lang 
trappe og en elevator. Det var umuligt at 
genskabe de gamle fiskerhuse; men et dyg
tigt arkitektfirma har bygget kønne lave 
huse med smalle gader og gyder imellem - 
der er ingen biler på Helgoland - og dog 
med lys og luft, så alle huse får sol. Ved 
oppumpning er den truede klitø 8-doblet, 

så der kunne anlægges en lille flyveplads. 
Det har altid knebet med drikkevand, så 
man samlede regnvand og hentede vand 
fra Wilhelmshafen i tankbåde i dyre dom
me. Det klares nu ved et kostbart anlæg, 
der laver saltvand til ferskvand. Der er og
så bygget et spændende akvarium med sæ
ler, hajer og andet godt fra havet.

Det meste af året anløbes Helgoland af 
store passagerbåde, navnlig fra Hamborg. 
Der kan gå hård sø - ved orkan kan bølger
ne være op til 6-7 m høje. Men når man 
passerer en undersøisk klippe, der hedder 
Danskermanshørn, kommer skibet i læ på 
den sydlige red, hvor det lægges for anker 
på grund af det stærke tidevand (2*4 me
ter). Her må man hoppe ned i store både, 
der roes i land af kraftige helgolændere, 
Halluner Moats. På store dage kan der væ
re 10.000 endagsgæster foruden andre tu
sinder, der bor i øens mange pensionater og 
småhoteller. Så er der trængsel på klippen, 
der kun er halvanden km lang og en halv 
km bred, kø på stien langs klippekanten 50 
meter over havet og også tæt belagt på 
klitøen med den rene luft og det friske
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Nyt søkort over Helgoland og Klitøen. I dag har Helgoland godt 3000 indbyggere, heraf er godt 
1000 oprindelige helgolændere. Hertil kommer antallet af gæster. Man begyndte i 1826, og det 
år var der 100 kurgæster. 11900 var der knap 20.000, i 1935 godt 30.000, men hertil skal lægges 
en kvart million én-dags turister. Nu er man oppe på henved ¥4 million besøgende om året, og 
heraf bor et halvt hundrede tusinde i længere tid på Helgoland.

Der er anlagt en flyveplads på Klitøen, og der er otte daglige flyveforbindelser i sæsonen.
En-dags turisterne har fire timer til at se sig om, vandre øen rundt (tre kilometer fodtur) og 

gøre toldfri indkøb.

'fl
rgÅfå.
83:rw.

j geführt

/
/
/.<? f)-

! // ':

vand.
I dårligt vejr er der fuldt i butikkerne, 

der sælger alle slags luksusvarer, fordi Hel
goland er toldfri. Man er nu oppe på en 
million gæster om året, så øen kan ikke 
tage flere; der skal jo også være plads til 
helgolænderne.

Vil man besøge øen, er det derfor klogt 
at gøre det før den 1. juni eller efter 15. 
september, hvor der er mere fred til at ny
de den røde klippe.

Helgoland har forresten særlig interesse 
for færinger ved at have regulære fuglefjel
de med rider og lommer. Tilmed hedder en 
fritstående klippe foran øen en »stak« - 
som færøsk »stakkur«, og ligesom Færøer
nes sydligste punkt er en ensom klippe kal
det Munken, havde også Helgoland en en
lig »Munk«, der dog delvis blev sprængt i 
1914 for at give frit skud.

Helgoland er i det hele et sted for fugle
kendere. I træktiden lander hundredetu- 
sindvis af fugle for at hvile og drikke ved 
øens eneste kilde Sapskill, nu kaldet Saps- 
kuhle. Fuglene blev i gammel tid fanget 
med net og gav øboerne frisk kød. Drossel
suppe med grønkål var en yndet ret. Nu 
spiser man ikke længere fuglene, men ring
mærker dem.

Efter den lange adskillelse til 1952 satte 
helgolænderne ind på at genrejse deres 
egen folkekultur; også indgiftede udefra 
lærte frisisk. Men en del af de unge var 
blevet hængende på fastlandet, og andre 
havde tabt sproget; og turismen og fjernsy
net virker voldsomt fortyskende. Nu taler 
højst 1 /3 af de voksne helgolændere og kun 
en lille del af børnene frisisk til daglig. Der 
er dog undervisning i frisisk både for børn 
og voksne og med ret god tilslutning.
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Man kan stadig høre et herligt sømands
kor synge på hallunersproget; men når de 
falder fra, bliver det svært at finde nye. I 
1959 indvalgtes en dansksindet friser i 
kommunerådet, og endnu i 1962 fik det 
danske parti 53 stemmer eller godt 7 pct. 
Siden dalede det danske stemmetal på Hel
goland, men ved landdagsvalget i april 
1979 fik SSV påny et smukt resultat på 
den ensomme ø, hvor venligheden mod 
danske og Danmark stadig er den samme.

Ligesom de andre nordfrisere holder hel
golænderne trods sprogets tilbagegang fast 
ved den frisiske bevidsthed og øens gamle 
skikke. Kvindernes folkedragt ses dog kun 
ved sjældne lejligheder; men ved barnedåb 

kommer stadig nogle småbørn med bægere 
i hånden for at hælde det kostelige fersk
vand i døbefonten, pigerne med de søde 
Helgolænder-kyser, som for en del år siden 
var på mode i Danmark.

Og øen fostrer stadig dygtige søfolk med 
et skarpt blik ud over havet. Ved et stævne 
på øen i 1965 for frisere fra Nord-, Øst- og 
Vestfrisland sagde den kloge borgmester 
Rickmers: Helgoland var dansk i århundre
der, britisk i 83 år, tysk i 75 år, men altid 
frisisk. Øens nationale farver er stadig 
grønt, rødt og hvidt - som græsfladen, klip
pesiden og sandstranden. »Grön is det 
Land, rood is de Kant, Witt is de Sand«.

Illustrationerne til artiklen om Helgoland er bl.a. lånt fra Olaf Klose: Das Alte Schleswig- 
Holstein. Herbert Kuke: Kurs Helgoland, E. Lindemann: Das deutsche Helgoland, Erich Lüth: 
Helgoland, Erich Lüth: Helgoland — die unzerstörbare Insel, Siebs und Wohlenberg: Helgoland 
und die Helgoländer og Hans-Heinrich Weichert: Wanderungen zu den Schlössern und Domen 
in Schleswig-Holstein og Kurverwaltung, Helgoland.

I Helgolands Rådhus forhal sidder en marmortavle, hvor øens historie fortælles i korte træk.

HELGOLAND entstand vor jahrmillionen in trias und tertiär.« die inse 

HATTE EINST ElN VIELFACHES DER HEUTIGEN GROSSE UND BESTAND AUS DEM BUNTSAND 
STEINFELSEN. DEM WITTEN KLIFF UND DER DÜNE. 1711 GING DAS WITTE KLIFF UNTER. 1721 BRaCI 
DER VERBINDUNGSDAMM ZWISCHEN DÜNE UND INSEL.« FUNDE AUS STEIN-UND BRONZEZEIT ZEl
GEN VON DER BESIEDLUNG HELGOLANDS LANGE VOR CHRISTI GEBURT.« IMF 
8JAHRHUNDERT WAR DIE INSEL.FOSiTES IäND GENANNT. EINE HEIDNISCHE^ 
KULTSIÄTTE UND VON FRIESEN BESIEDELT. IN IHRER WECHSELVOLLEN GESCH1CHRS 
TE SOWOHL 
GEHORIG.FIEL 
AM IO. AUGUST 
DAS DEUTSCHE 
PUNKT DER 
TEBEKERS UND

ZU DÄNEMARK ALS AUCH ZU SCHLESWlG-GOnORP:^^^ *
’DIE INSEL 1714 WIEDERAN DÄNEMARK UND 1807 AN GROSSBRiTANNlEl 

1890 WURDE SIE GEGEN RECHTE IM DAMALIGEN DEUTSCH-OSTaFRIKA AI 
? REICH ÜBERGEBEN. * HELGOLAND WAR STETS EIN WICHTIGER STÜT2 

SCHIFFAHRT.DABEI IM 14.JAHRHUNDERT ZUFLUCHTSSTÄTTE CLAUS STO1 
DEINER VITALIENBRüDER. 1670 WURDE VON HAMBURG EIN LEUCH’

TURM. DIE FEUERBLÜSE. ERRICHTET. ZUR ZEIT DER KONTINENTALSPERRE 1807-1814 WAR HlEI 
DER BEDEUTENDSTE UMSCHLAGPLÄTZ NORDEUROPAS.« VON DER GRÜNDUNG DESSEEBADE 
IM JAHRE 1826 BIS ZUM JAHRE i960 WURDE HELGOLAND.»?.;?DANK SEINER HERVOF 
RAGENDEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN DURCH DIE LAGEI IM mEER.VON FaST7 Ml
LIONEN GÄSTEN BESUCHT.« AM 26.AUGUST 1841 DICHTETE HlERf HEINRICH HOFFMAN!
von Fallersleben das lied der deutschen. « die insel wur-M ' de für die wissenschaf
BEDEUTSAM DURCH DIE MEERESBIOLOGISCHE FORSCHUNGS ANSTAL'ij l .*'J UND DIE VOGELWARTE HE 
GOIAND. « DIE HELGOLÄNDER SIND FRIESISCHEN STAMMES.NOCHLÄ^ HEUTE SIND DAS HELGC 
LÄNDISCHE. EINE FRIESISCHE MUNDART. UND ALTES BRAUCHTUM LEBENDIG. « WÄHREND DEI 
BEIDEN WELTKRIEGE WAR HELGOLAND SEEFESTUNG. DAS BEDEUTETE FÜR DIE BEVÖLKERUNG EIN 
ZWEIMALIGE LANGJÄHRIGE EVAKUIERUNG UND HATTE DIE WEITGEHENDE ZERSTÖRUNG DER INSEL ZU 
FOLGE. ALS AM 18.4.1947 ETWA 6000 TONNEN MUNITION ZUR EXPLOSION GEBRACHT WURDEN. SCHlEl 
DAS SCHICKSAL HELGOIANDS FÜR ALLE ZEIT BESIEGELT.« NACH LANGEN BEMÜHUNGEN WURDE DIE INSE 
AM I.MÄRZ 1952 WIEDER FRElGEGEBEN. SEITHER ERFOLGTEN DER WIEDERAUFBAU UND DIE RÜCKFÜ1 
RUNG DER ANGESTAMMTEN BEVÖLKERUNG MIT UNTERSTÜTZUNG DES GANZEN DEUTSCHEN VOLKES
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Skolevæsenet i Daler, Emmerlev og
Møgeltønder sogne 1789
Ved PETER KR. IVERSEN

Den kongerigske skolekommission af 
1789 udsendte spørgeskemaer vedrørende 
skoleforholdene til samtlige stiftsøvrighe
der.

Fhv. landsarkivar Peter Kr. Iversen, 
Åbenrå, gengiver de svar, der indløb fra 
sognene Møgeltønder, Daler og Emmer
lev.

I sin fremragende disputats om Det dansk
sprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 
1814 har Gottlieb Japsen også behandlet 
skoleforholdene i enklaverne og har med 
hensyn til dem fremlagt et meget omfat
tende førstehåndsmateriale, som takket 
være et godt stedregister let kan udnyttes 
af lokalhistorikerne. Men mærkværdigvis 
ses han ikke at have benyttet indberetnin
gerne til den kongerigske skolekommission 
af 1789 fra enklavesognene på samme må
de, som han har gjort det for Tørninglens 
- Haderslev Vesteramts - vedkommende, 
og dette endda til trods for, at indberetnin
gerne fra disse sogne, og især fra de to sog
ne Møgeltønder og Daler, som udgjorde 
Møgeltønder birk, samt Emmerlev sogn i 
Højer herred, er ret omfattende. Disse tre 
sogne udgjorde et provsti, og den reform
venlige lensgreve Hans Schack på Scha- 
ckenborg havde patronatsretten i alle tre 
sogne. Da disse indberetninger ydermere 
bringer en del oplysninger af mere almin
delig karakter om forholdene i de tre sog
ne, kan de nok fortjene at blive gengivet i 
deres helhed1.
1. Danske Kancelli. Kommissionen ang. det 

almindelige skolevæsen. Besvarelse af kan
celliets skrivelse af 14/4 1789 og kancel
liets brevbog 1789, pag. 2077f.

Indledningsvis skal anføres, at der ved 
kongelig resolution af 22. maj 1789 blev 
nedsat en kommission, der skulle undersø
ge de kongerigske skoler såvel i landdistrik
terne som i byerne. For at få ensartede op
lysninger fra hele landet udsendte kommis
sionen derfor den 14. november 1789 et 
spørgeskema til samtlige stiftsøvrigheder, 
d.v.s. stiftamtmænd og biskopper, hvori 
der ønskedes oplysninger om syv punkter, 
som hver for sig indeholder flere spørgsmål 
og som i let redigeret form lyder således: 1 ) 
Hvor mange skoler er der i hvert sogn og 
hvor mange skolebørn over 5 år? 2) Hvor 
stor er afstanden fra de længst bortliggen
de gårde og huse til skolen, hvorledes er 
skolevejenes beskaffenhed og - lidt umoti
veret i denne forbindelse - hvor stor er sko
leholdernes årlige indtægt? 3) Hvor stor er 
degnens indtægt, hvor mange degne er der 
i hvert herred og hvor gamle er de? 4) Hvor 
ligger degneboligerne - midt i sognet? 5) 
Hvorledes er skolehusenes tilstand, hvor 
mange fag består de af, hvor stor er skole
stuen og hvor mange børn kan den bekvem- 
melig rumme? 6) Er der agerland og have 
til degnebolig og skolehus? 7) Hvor mange 
skoler behøves i hvert herred og hvor skal 
de placeres, når ingen af skolebørnene må 
have over 1/4 mil til skolen samt hvor 
mange børn der i så fald ville være ved 
hver skole?

De tre præster i de omtalte sogne udar
bejdede hver deres beretning, som provsten 
derefter bearbejdede til en samlet indbe
retning, som ved årsskiftet 1789-90 blev 
fremsendt til stiftsøvrigheden i Ribe, hvor
fra den blev videreekspederet til skolekom
missionen i København.
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Oversvømmelse i Møgeltønder kog. indtil afvandingen af Tøndermarsken i slutningen af 192O'er- 
ne var en stor del af Møgeltønder kog hver vinter oversvømmet af indvandet, når Vidden gik over 
sine bredder. Herved blev vejene i den fedtede klægjord ganske ufremkommelige. Man måtte fra 
gårdene ved åen færdes med båd, når man skulle uden for værfterne og for eksempel skulle til 
Møgeltønder. Indtraf der frost, måtte man vente med at komme frem, indtil isen kunne bære, så 
man kunne færdes med slæde eller på skøjter. Foto: H. C. Davidsen, 1913. Historiske Samlinger 
for Sønderjylland.

Indberetningen, der nedenfor gengives 
bogstavret, men dog med »små« bogstaver 
i navneord og med å-tegn, lyder i sin hel
hed således:

Møgeltønder birk.

Underdanigste forklaring.
Over enhver af de i det kongel. Danske 

Cancelie skrivelse til s.t.2 stiftsamtmanden 
og biskoppen i Ribe under 11. november a. 
c? indbefattede 7 puncter mig under 23. 
ejusdem4 communiceret angående de dan
ske skoelers bedre indretning, hvorover jeg 
efter indhentede oplysninger fra præsterne 
i Møgeltønder og Hoyer herred meddeler
2. Salvo titulo - med forbehold af titel.
3. Anno currente - det løbende år, indeværen

de år.
4. Denne måned.

følgende mig anbefalede erklæring:
Dette herred beståer af 3 sogne, kaldet 

Møgeltønder, Dahier og Emmerleff.
1) Udi Møgeltønder sogn ere 3 skoeler 

og skoele-huse, som af beboerne i hver 
skoele-district ere opbygte og holdes vedli
ge. Hoved-skoelen er her i kirkebyen, hvis 
district er stor og vitløftig adspredet, thi 
dertil hører ey allene denne store bye Mø
geltønder, men også 13 beboere ved Åen, 
4 på Gammel Digen, 2 på Grippenfeldt, 1 
på Ny Lægan, 8 småe fiskerhuuse kaldet 
Lust og 5 afbyggere på den i parceler af- 
deelte hovedgårdsmark, nemlig Østergård, 
Raey5, Altona, Morfeldt og Nordfeldt6.

5. Råde, Røj.
6. Morfelt og Norfelt er to forsvundne ejen

domme.

91



Ungdommens antal i sognet, som er over 5 
år og endnu ey har stået til confirmation, 
beløber sig til 250 børn, men den største 
deel af disse børn kand ei ansees- som sta
dige skoelebørn; thi langt over den 3’die, ja 
næsten den halve deel af sognets indbygge
re ere huusmænd og indester, af hvilke de 
fleeste ved den i så mange år vedvarende 
extra-skatt og derved ofte indfaldne dyre
tid ere bievne deels gandske fattige, deels 
er kommen nær til fattigdom6“, nogle søge 
at ernære sig med et håndværk, de øvrige 
med at fortiene et dagløn, når den dertil 
enten i sognet eller uden for samme i de 
nærliggende koge, i Hviddingherred, på 
øerne Føhrde og Silt, ja vel også på Pil- 
worm og Nørre Strand kand finde leylig- 
hed, hvilken den dog ofte måe savne og 
intet kand fåe at fortiene; derved nødsages 
de at holde deres pigebørn fra deres 6’te 
eller 7’de år stadig til at kniple, og da 
undervises de af deres lære-mødre i knip- 
lings-skoelerne i følge derom udgangne 
rescript7 daglig udi christendommets bør
nelærdom, og nogle af disse børn gåe også 
om søndag eftermiddag i skoelen, hvor 
skoelemesteren overhører dem; af hvilke 
børn den største deel har en skikkelig god 
kundskab, når de møde i kirken ved den 
offentlige catéchisation8 og siden komme 
hos mig til confirmation, så at de i medhold 
af skoeleforordningen kand befries for 
skoelegang. Deres drengebørn stræbe disse 
fattige forældre at fåe, så snart det ske 
kand, hensadt allene for føden til at vogte 
kreature om sommeren i nærliggende sog
ne, og når de imod vinteren komme hiem 
igien, holde dem i skoelen; deels sætter de

6a. Jvfr. Joh. Hvidtfeldt i Sønderjyske Årbø
ger 1945, s. 133ff.

7. Reskriptet har ikke kunnet findes. Måske 
kan der tænkes på reskriptet af 18/4 1789, 
som imidlertid kun omhandler kniplende 
pigebørn i Tørninglen.

8. Overhøring i troslæren ved, at der stilles 
spørgsmål.

dem til håndværker enten i Tønder bye el
ler på landet, hvor de kand fåe råd dertil, 
og da måe de ståe 6 til 7 år i lære for at 
tiene tillige klæderne; deels bringe de dem, 
så tilig som mueligt er, an ved skibsfarten. 
Samme skiebne har en deel af de ufor
muende bønders pigebørn, og denne om
gangsmåde bruges ligeledes med ungdom
men i Dahier og Emmerleff sogner til for
hindring udi skoelegangen i det dertil be
stemte alder. Fremdeles måe jeg bemærke, 
at beboerne Ved Åen, Gammel Digen, 
Grippenfeldt, Legan og Lust boe på opka
stede høye, som om vinteren med vand ere 
omkringgiven, og da kand ingen komme 
fra sit huus uden på både; det heele platte 
land er indhegnet med dybe og brede grøf
ter, og når vandet er borttørret, legges over 
samme stokke eller breder, over hvilke 
børn under 10-12 år ey kand gåe uden stør
ste fare, hvorfor de så lidet om sommeren 
som om vinteren kand komme til hoved- 
skoelen, til hvilken de ere henlagte, med 
mindre de kunde indtinge dem i kost og 
pleye hos got folck her i byen; imellem hol
de naboer, som har børn, et ungt menneske 
til at læse for dem. De på Gammel Digen, 
Grippenfeldt og Lust boende sende deres 
børn til skoele i Ruttebøl eller Aventoft, 
når vejen derhen er således, at det skee 
kand. Af disse anførte sandfærdige locale 
omstændigheder erfares, at kuns et lidet tal 
af de ommelte 250 børn kand ansees som 
virkelige skoelebørn her i sognet.

2) Udj Dahier sogn, som beståer af 2'/2 
byc, ncml. Dahlcr, som er kirkebyen. 
Østerbye og den Vi deel af Gierup, er en 
sogneskoele i kirkebyen, i hvilken sogne
degnen stadig holder skoele, til hvilken 
ungdommen af 10-12 år fra Østerby og 
Gierup også søger. Udj Østerbye er og et 
lidet skoelehuus, byen tilhørende, men da 
denne skoledistrict er liden og børnenes 
antal så ringe, at ingen dygtig skoelemester 
vil antage denne skoeleplatz, fordi han ei 
derved kand have det uundværlige, så er på
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Sønder Sejerslev degnebolig og skole. Der eksisterer vistnok ikke et fotografi af den gamle skole 
i Sønder Sejerslev. Ovenstående billedet er fotografi af et »post mortern« maleri af s ' jlen. Den 
lave længe midt i billedet er den gamle degnebolig og skole. Hele bygningen blev nedrevet 1901 
og erstattet af en ny. Historiske Samlinger for Sønderjylland.

nærværende tid en vanføer dreng af byen, 
som af præsten er funden bequem til at 
læse for de unge børn dertil antaget, og de 
ældre søge, som forhen er meldt, sogne- 
skoelen i Dahier bye. På samme måde for
holdes det med ungdommens underviisning 
i Gierup bye, hvor ingen skoelehuus er, og 
hvor skoeledistricten og børnenes tal er 
endnu mindre end som i Østerbye. Når 
skoelebørn regnes fra 5 år, indtil de har 
stået til confirmation, kand deres tal være 
140, men da huusmændene og indester9 i 
sognet ere i tallet næsten 3 gange så mange 
som heele og halve gårdmænd, og det med

9. Indsidder, som bor til leje. På slesvigsk 
grund kan en inderste dog også eje hus. 

hine har samme beskaffenhed, og de måe 
bruge samme udveie for deres børn, som 
om Møgeltønder sogn er meldet, så er de 
virkelige skoelebørns antal også der ringe.

3) Udj Emmerleff-sogn ere 4 skoele- 
districter, men slet ingen skoelehuus, som 
af beboerne holdes. Hoved-skoelen er i 
Synder-Seiersleff bye, som ligger nærmest 
ved kirken, til hvis district også Hemme, 
Nyeland, Vrågård og Gammelbye henhø
re. Sognedegnen er skoeleholder, som sted
se holder en substitut91. Udj Emmerleff 
bye, Nørre Seiersleff og Kiergård bye hol
des ligeledes skoele. Ungdommens antal 
fra 5’te år indtil den har stået til confirma-

9a. Stedfortræder.
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tion er 190, og med disse forholdes på sam
me måde, som om Møgeltønder og Dahier 
sogner er meldet; thi den største deel af 
Emmerleff sogns beboere er ligeledes 
huusmænd og indester af ringe vilkor, som 
derfor måe søge at skille sig af med deres 
børn, så snart de dertil kand finde råd og 
lejlighed på foranførte måde.

II 1) Hvad Møgeltønder sogn angåer, da 
har børnene i en hver skoeledistrict kuns en 
kort vei til skoele, siden skoelehuuset ligger 
omtrent og så meget skee kand, mit i hver 
district, og de magelig kand komme til 
samme, undtagen gandske småe børn om 
vinteren i sneefog eller når veyen på denne 
leeragtige grund ved langvarig regn er ble
ven besværlig. Men de Ved Åen, Gammel 
Digen, Grippenfeldt, Legan og Lust boen
de har deels 1 /4, deels en stor */2 miil og 
længere til hoved-skoelen og kand, som ved 
den l’ste punkt er forklaret, aldrig uden 
stor besvær og fare og ofte aldeles ikke 
komme her op til kirke og til ting. Skoele- 
holderens indtægt her ved hovedskoelen 
består allene i ugepænger, da ham gives af 
hvert barn, som allene læser 2 sk. d.10 og 
som tillige skriver og regner 3 sk. d., hvil
ken hans heele indtægt kand beløbe sig år
lig til 36-40 rigsdaler, af hvilke 16 rdlr. og 
derover for de fattige forældres eller de fa
derløses børn måe betales af skoelecassen, 
med et tilskud af de fattiges casse, siden 
hin ey formåer at udrede så meget. - Skoe- 
leholderen i Bønderbye fåer sin ugeløn på 
samme måde, men da børnenes antal og 
skoeledistricten er liden, gives ham 10 rdlr. 
årlig løn af den fattiges casse og derved 
bliver hans heele årlige indtægt 20-22 
rgdlr. - Skoeleholderen i Toghale har in
gen løn, men ligesom de 2’de andre allene 
ugepænge; i hans district findes kuns 7 
gårdmænd, af hvilke de 2 har børn, de øv-

10. Skilling danske. Der regnes ellers meget al
mindeligt lybsk mønt på egnen. 

rige skoeleinteressenter ere næsten alle fat
tige huusmænd og indester, for hvis børns 
skoelegang sognet måe betale. Hans heele 
indkomst bliver næppe 20 rgdlr. årligt, føl
gelig har disse 3 skoeleholdere en såre rin
ge lønn for så surt et arbeyde, hvilket dog 
de nuværende gode skoeleholdere med fliid 
og troskab forestår heele året igiennem.

2) I Dahier sogn holdes sognets skoele 
mit i kirkebyen til stor bequemhed for 
byens ungdom. Ved den l’ste punkts be
svarelse er forhen meldt, at de fremvoxne 
børn fra Østerbye og Gierup også søge den, 
hvilket de og magelig kand giøre, da de 
ikke have over 1/4 miil derhen. For de 
småe ville denne vey ey alene blive tem
melig lang, men og noget farlig, ved det at 
alt aggerland imellem byerne med mange 
dybe og brede grøfter er indhegnet, hvor- 
udj de let kunde falde og omkomme, når de 
ei af et voxen menniske blef ledsaget, hvor
på mand også har haft et exempel. Degnen, 
som sognets skoe(le)holder, forsikrer, at 
han af sit skoelehold ey engang har 20 
rgdlr. årlig revenue10“, da han for hvert 
barn fåer kuns 2 sk. d. om ugen, enten det 
allene læser eller tillige skriver og regner, 
og disse ugepenge gives ham deels af for
ældre, deels af skoelecassen. Med det for
hen ommelte unge, vanføerte menneske, 
som læser for de småe børn i Østerbye, har 
forældre i skoeledistricten accorderet om 
en liden løn, de give ham, hvormed han 
måe lade sig nøye, siden han ellers intet 
kunde fortiene og dog underholdes af sin 
forældre.

3) i Emmerleff sogn ståe de 4’re huuse, 
hvorudj skoele holdes, midt i enhver skoe
ledistrict, og børnene kunde magelig kom
me til enhver af dem, da de har en kort vey 
til samme, og fra den længst fraliggende 
bye, Gammelbye, er ikke 1/4 miil til ho
vedskoelen; overalt er veien til skoelerne 
jevne, uden grøfter, bekke eller moeser.

10a. Indtægt.
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Samtlige skoeleholdere har deres indkom
ster allene af ugepænger, nemlig for hvert 
barn 2 sk. d. om ugen og kand regnes for 
hvert barn, som søger skoelen 1 rdlr. årlig, 
efter hvilken beregning sognets skoelehol- 
der" årlig kand have 36 rgdlr., den i Em- 
merleff bye 26 rdlr., den i Nørre Seiersleff 
ligeledes 26 rdlr. og den i Kiergård 16 rdlr. 
og undertiden noget meere, hvilket vist er 
såre lidet; men da hiin tillige som sogne
degn har skikkelige indkomme, og de an
dre 3 lade deres hustruer og børn kniple og 
deres sønner fare til søs, så snart de har den 
alder, kand de nogenledes slade12 sig igien- 
nem og have den fornødne livets ophold. 
Samtlige i dette herred anførte skoelehol
dere holde stadig sommer- og vinterskoele.

III Udj dette herred ere 3 degne ligesom 
også 3 sogne og sognekirker.

1) Degnen i Møgeltønder Christopher ' 
Simonsen13 er 63 år gammel. Hans ind
komster beståer i noget ringe engeland, 
græsland og aggerland, som regnes på 30 
rdlr., pligt eller en årlig indtægt af gård- 
mænd og huusmænd 40 rigsdaler ved mor
tensdagstid, 3 høytidsoffer, offer ved bar
nedåb, kirkegangskoner14 brudevielser og 
for at synge ved liig 60 rdlr, ialt 130 rdlr.

11. Nemlig i Sønder Sejerslev.
12. Slide eller slå sig igennem.
13. Christopher Simonsen, degn i Møgeltønder 

1752, død 1793, 65 år gammel. Om Chri
stopher Simonsen, der fik sin stilling ved 
svigerfaderens protektion, siges iøvrigt 
1785, at han ikke kunne være skoleholder, 
fordi han hverken kunne skrive læseligt el
ler fejlfrit, »intet forstår af Tegnekunsten og 
er alt for højlærd til at kunne katekisere 
den enfoldige ungdom«. Se Schackenborg 
godsarkiv: 1736,1747-56. Breve og koncep
ter, 1752 2/10 og Ribe bispearkiv, reg. 8- 
68-190 b 1 1785 samt Thomas Otto Ache- 
lis: Matrikel der Schleswigschen Studenten 
1517-1864, nr. 5911. Det har nok været en 
rigtig Per Degn.

2) Degnen i Dahier Christian Jensen 
Lund15 er 45 år gammel. Han har til sit 
kald slet ingen landerier, hans indkomster 
består af 1 skp. rug, 1 skp. byg, 2 brød og 
12 sk. d., som ham gives af hver gårdmand 
og kand beløbe sig i pænge til 22 rgdl.; 
hernæst giver hver huusmand ham 4 sk. d., 
som kaldes pligt og udgiør 3 rdlr. 2 mk. d. 
Hans offer på de 3 høye fæster samt ved 
barnedåb, kirkegangskoner og brudevielser 
og for liig kand være 15 rdlr., ialt 40 rdlr. 
2 mk. d. årlig indtægt.

3) Degnen i Emmerleff Niels Nielsen 
Due16 er 70 år gammel og har for mange år 
fået sin sønn af samme naun, der er henved 
36 år gammel, sig adjungeret. Han har pro 
officio17 i landerier efter matrikeln 3 tøn
der 5 skp. 1 fj. 1 */2 alb. hartkorn, som han 
regner på 40 rdlrs indtægt årl., når de blef 
udleyet. Hernæst 1 skp. byg af hver heel- 
gård, udgiør 6 td. a 2 rdlr., giør 12 rgdl., 30 
brød = 2 rgdlr., 16 gås af hver gårdmand, 
som betales med 12 sk. d, som giør 1 rdlr. 
5 mk.d. 4 sk. d. Af kådnere midtsommers 
rettighed hver 2 sk.d. = 2 rdlr. Højtidsof
fer, som falder kuns engang om året, nem
lig til juul, offer ved bryllupper, barnedåb, 
kirkegangskoner og for sang ved liig. Alle 
disse accidentier18 løbe ungefehr til den

14. Kirkegangskone er en kone, som holder sin 
første kirkegang efter en fødsel og som da 
måtte ofre til præst og degn.

15. Christian Jensen Lund var først faderen 
Jens Christiansens medhjælper som degn 
og skoleholder i Daler fra 1769 og overtog 
ved faderens død 1775 degneembedet. Selv 
døde han 1817, 73 år gammel; jfr. Sønder
jysk Månedsskrift 1982, s. 230f.

16. Niels Nielsen Due, 1721-99, var degn i Em
merlev 1746-99, sønnen Niels Nielsen Due, 
1752-1815, var degn sammesteds 1799- 
1815, adjungeret, d.v.s. ansat som medhjæl
per 1776. Se N. V. Due: en Due-række, s. 
36 ff.

17. Pro officio - på embeds vegne.
18. Sportler.
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summa 20 rdlr., så at hans heele indkomst 
efter hans angivelse kand være 78 rdlr.
IV 1) I Møgeltønder sogn er en degneboe- 
lig, som ligger nær ved kirken og så godt 
som skee kunde midt i sognet; den beståer 
af 9 fag vånhus og 8 fag lade og fæhuus, 
hvilke degnen forhen og uden betaling har 
kundet tiltræde og selv måtte holde vedli
ge. Om den af herrskabet eller sognet var 
bleven bekostet, har jeg ey kunnet erfare 
med nogen vished. Den nuværende degn 
Christopher Simonsen bygte for 34 år ved 
våningens vesterende 2 fag stuehus og skal 
den tid af herrskabet have fået løfte, at 
denne bygnings bekostning skulle blive 
ham godtgjort, og da det dermed en tid 
lang hafde henståed, blef han tilfredsstillet 
med s.t. herr Hans greve af Schack hans 
skriftlige forsickring, at hans eftermand i 
kaldet skulde betale ham eller hans arvin
ger 166 rdlr. 4 mk. d. for degneboeligen, og 
at sådan byrde bestandig skulle blive på 
Møgeltønder degnekald, at successor19 ved 
tiltrædelsen skal betale denne summa til 
antecessor20 eller hans arvinger.

2) I Dahier sogn var en gammel degne- 
boelig, som degnen selv eiede, hafde i fæste 
og holdt vedlige; i hvilken bygning sognet 
hafde 3 småe fag til en skoele-stue, som var 
gandske forfalden og brøstfældig. Derved 
var og en liden gammel stald degnen tilhø
rende, men aldeeles ingen jord uden en li
den kålhauge. Den gamle degn, Jens Chri
stiansen Lund21, som jeg22 i året 1753 der 
forefandt, da jeg blef præst i Dahier, var 
velsignet med mange børn, til hvilke han 
ikke kunde få rum i dette lidet huus, og da 
det tillige var besværligt, vanskeligt og 
kostbar for ham årlig at fåe græs og høe 
leiet og bierget til 2 kiøer, som vare ham 
uundværlige til hans talrige families under-

19. Efterfølger.
20. Forgænger.
21. Jens Christiansen Lund; jfr. note 15.
22. Se note 27.

holdning, samt fandt det meget bekosteligt 
at kiøbe det fornødne korn til sin huushold- 
ning, hvortil kornet og brødet, han fick af 
sognet ikke kunde være tilstrækkelig, søgte 
og fandt han ledighed til at kiøbe en liden 
halv fæstegård på grevskabets grund, som 
just låe midt i byen nær ved kirken og ind
rettede derudj en skoelestue til stor be- 
qvemmelighed for byens ungdom, da skoe- 
len forhen var i denne lange byes nørreste 
ende. Til sådan gårds kiøb bevægede ham 
også dette, at han hafde 3 voxne børn, 2 
sønner og 1 datter, der kunde besørge au- 
lingen, uden at den turde giøre ham den 
ringeste forhindring i sit skoeleholden, hvil
ket denne brave mand stedse troeligen fo- 
restoed. Af sognet blef ham vel lovet nogen 
årlig betaling derfor, at han holdt skoele- 
værelset i sit eget huus for byens og sognets 
børn, som ham og i de første år af nogle 
blev betalt, men siden er bortfalden, da den 
ey kunde bekommes uden tvang, hvilken 
denne gode mand ei ville betiene sig af. Sin 
forrige liden boelig solgte han, og skoele- 
stuen blef gandske nedbrudt.

3) I Emmerleff sogn har tilforn været 
een, sognet efter sigende tilhørende degne- 
boelig, beliggende omtrent midt i sognet 2 
til 3 aggers længde fra kirken, hvorudj også 
var skoeleværelse. 1 den nuværende gamle 
degns forfædres faders betienningstid /: 
således skriver sognepræsten herr Brorsen 
:/ blef den ved en ulykkelig ildebrand lagd 
gandske i aske, hvorpå daværende degn på 
sin egen bekostning lod den igien opbygge 
på samme sted, hvor den afbrændte hafde 
stået, og lod skoelestuen ligesom tilforn 
derudj indrette, så at nu denne degne- 
boelig er degnens eyendom; og da dette 
degnekald i mangfoldige år har været lige
som arvelig og er blevet transporteret fra 
faderen til sønnen, ligesom også nu sønnen 
er bleven faderen for en deel år adjungeret, 
så har ingen dispute23 ved afståelsen eller

23. Strid.
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Stjernen i Møgeltønder med den gamle, hvidkalkede skole ved den nordvestlige kirkegårdsport. 
De ældste dele af bygningen stammer fra 1706, da skolen flyttedes fra degneboligen vest for 
præstegården. Skolen udvidedes 1772 og bestod herefter affire fag skolestue, et fag forstue, to 
fag dagligstue og et fag køkken samt stald til en ko. Den afløstes 1848 af en ny skolebygning, 
der igen placeredes sammen med degneboligen vest for præstegården. Den gamle bygning blev 
derefter anvendt til privat beboelse for et par familier og måtte 1900 vige pladsen for købmand 
Filskovs forretning. Foto: D. Mortensen. Historiske Samlinger for Sønderjylland.

overladelsen kundet forefalde, hvilket dog 
i den tilkommende tid vist nok vil møde, 
når ved dødsfald skeer forandring og fa
milien ikke i kaldet måtte conserveres, men 
det vil komme til at hede: Veteres migrate 
coloni24.

V 1) I Møgeltønder sogn ere de 3 skoele- 
huse i god stand. Hoved-skoelen beståer af 
7 fag, hvoraf de 3 ere stueværelser for skoe- 
leholderen med en liden dertil bygt stald, 
og de øvrige 4 fag ere skoelestuen, som 
beqvemmelig kand rumme 60 børn og der
over. Skoelehuset i Bønderbye beståe af 4 
store fag, af hvilke de 2 fag er indretted til 
stueværelser for skoeleholderne og de 2 til

24. Gå bort I gamle bønder.

skoelen, og således er og skoelen i Toghale; 
hver af dem kand rumme 30 børn og fleere. 
NB vide indfra25.

VI 1) Med sogneskoelen i Møgeltønder 
bye, som ståer på kirckegården er ingen 
hauge eller jord, men ved de 2’de andre 
skoelehuse i Bønderbye og Toghale er for
nøden kålgårdsjord. Om degneboeligen er 
ved III punct givet forklaring om den jord, 
som til kaldets indkomster ligger.

2) I Dahier sogn er ingen huus for ho- 
vedskoelen, hvilket ved den IV punkt er 
forklaret. Ved det lidet skolehuus i Øster- 
bye er et lidet stykke jord til kål.

3) Om Emmerleff sogn er allerede an-

25. Se nedenfor.
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ført, at dertil aldeeles ingen skoelehuus 
ere. Degnen har en stor deel landerier til sit 
huus og ved samme en skikkelig stor hau
ge.

NB 2) Dahier sogn angående er ved for
rige punct meldet, at sognets skoele er ind
rettet i degnens i fæstehavende gård; den 
består af 2/2 fag og kand rumme 40 børn. 
Skoelehuset i Østerbye er ringe og lidet af 
4 småe fag med en liden stueværelse og i 
skoelestuen kand 20-24 børn finde magelig 
rum.

3) I Emmerleff sogn ere ingen skoelehu- 
se. Degnen, som er sognets skoeleholder, 
har dertil 3 fag i sit eget huus, som ståer på 
degneboeligens grund, som kand rumme 
36 børn og flere. Skoeleholderne i Emmer
leff bye holder skoele i 3 fag af sit eget hus, 
som kand rumme 30 børn. I Nørre Seiers- 
leff bye har skoeledistrictens interessentere 
leiet udj et huus midt i byen 216 fag til en 
skoelestue, hvorudj 30 børn kand have 
rum, og i Kiergård bye holder skoeleholde- 
ren skoele i sit eget huus, hvortil han bru
ger 2 fag til 16 a 20 børn.

VII 1) I Møgeltønder sogn behøves ey flere 
skoeler end de 3, der allerede findes, som 
og hver kand rumme fleere børn end på 
nærværende tid søge dem, og de ligge heel 
beleilig for hver skoeledistrict, undtagen 
hovedskoelen for beboerne Ved Åen, Gam
mel Digen, Grippenfeldt, Legan og Lust, 
hvorom udførlig forklaring er given ved 
den 1. punkt nr. 1 og viist, at locale om
stændigheder eller situationen giør det for 
børnene næsten umuelig at betiene sig af 
samme eller af noget andet for disse vand
lande indrettet fælles skoele-huus.

2) Når sognets26 skoele ikke måtte hol
des i degnens gård, hvor den nu er, eller 
een fick med tiden dette kald uden at eye 
samme gård, skulle en degneboelig med en 
derudj indretted skoele-stue være fornø-

26. Daler sogn.

den. Gierup bye, hvoraf den synderste 
halve part ligger til Dahier sogn og den 
nørreste halve part til Visby sogn, kunde 
meget vel behøve en fælledsskoele og skoe
lehuus og således dertil samles, thi den 
deel af byen, som ligger til Visby sogn, har 
een for småe børn alt for lang vei til Visbye 
sogns skoele.

3) I Emmerleff sogn behøves ey flere 
skole indrettet, end som nu der findes; men 
meget got var det efter mine tanker, når 
hver skoele-district fick for sig et skoele
huus bygt.

Møgeltønder præstegård, den 22. de
cember 1789.

W. C. Zoëga27

Anmærkning. Da alle 3 anførte sogne i det
te herred ere melerede med tønderhusiske 
tienere og særdeelis Emmerleff sogns be
boeres største deel henhører under Tønder 
amt, hvis love, forordninger og contribu
tions måde er meget forskellig fra de dan
ske under Riber stift liggende undersåt
ters, ville det være uomgængelig fornøden, 
at ved et nyt regulativ for skoelevæsenet 
dette blef taget i nøye betragtning, at de 
såkaldede fyrstelige eller Tønderhus-tiene- 
re i alle ting skoelevæsenet angående skulle 
lignes med og rette sig efter de for de dan
ske undersåtter gjorte indretninger for 
skoelerne, fordj allerede mange ubehageli
ge disputer derover kunde reise sig. Derom 
er alt meget bleven skreven i adskillige pro 
memoria28, hvorudj s.t. hrr greve Schack 
og jeg for 10 a 12 år har giort forslag og 
givet erklæringer ind i cancelliet for at fåe 
ved grevskabet en bedre indretning med 
skoelerne.

Datum ut supra 
W. C. Zoëga

27. V(W)ilhad Chr. Zoëga, 1721-90, præst i 
Daler 1753-56, i Møgeltønder 1756-90, 
provst 1758.

28. Erindringsskrivelser.
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Svundne tiders rejsende oplever Sydslesvig
Fra P. O. Brøndsteds første udenlandsrejse i 1804

Ved TORBEN GLAHN

P. O. Brøndsted (1780-1842) en af fore
gangsmændene for nyere tids arkæologisk 
forskning, foretog 24 år gammel sin første 
udenlandsrejse. I en række breve fortæller 
han frisk og oplagt om sine rejseoplevel
ser. Her gengiver fhv. overbibliotekar Tor
ben Glahn, København, efter »Memoirer 
og Breve« bd. 47 (1926) hans indtryk af 
landsdelen. Vi følger ham fra Haderslev:

I Hadersleben begynder Sproget først ret 
for Alvor at blive pludervælsk, men dog 
blandes det kjendelig for hver Station me
re. I Apenrade var det galere end i Haders
lev, i Flensborg end i Apenrade, og i 
Schleswig hørte jeg ikke et Ord, som skul
de betyde Dansk. Schwagernes (Postillo
nernes) og Kromændenes Sprog paa hele 
Vejen fra Hadersleben af var reent Krage- 
maal. (Brøndsted kommer derefter til Aa
benraa, som han priser) ... Dog overgaaes 
Apenrade i enhver Handelsvirksomheden 
betreffende Henseende af Flensborg, en 
overmaade levende og morsom By. Vi spi
ste til Middag i Apenrade. Vi havde 4*/2 
Miil til Flensborg, dem vi mere fløj end 
kjørte, ducente en lille ung rask Postillon, 
som smællede uophørlig, og vel var det, thi 
neppe har man forladt Apenrade, før Eg
nen igjen bliver styg og skarp og sandig. 
Mod Flensborg bliver det bedre, og Flens
borg selv ligger herlig (uden dog at kunne 
strides med Apenrade i Henseende til Be
liggenhed). Engelbreth sendte om Aftenen 
Bud efter en Candidat Gøttig, med hvem

han studerede i Göttingen. Han kom og 
overtalte os imod vor Bestemmelse at blive 
til næste Dags Eftermiddag. Om Formid
dagen d. 21.de tumlede vi da for Alvor om
kring i Flensborg og det nærmeste Environ
ne. I Sandhed Flensborg fortjener Navn af 
en Handelsstad. Alt er Liv og Flid og Virk
somhed. Flensburgerne prale: at hvis Com- 
pagnierne ej vare i Kjøbenhavn, vilde den 
ej have saa anseelig Handel som deres 
Stad. Jeg overlader de Herrer Handels- 
mænd at afgjøre den Ting, men saa meget 
er der dog nok ikke løjet; især har Flens
burg meget tiltaget siden Elbens sidste 
Sperren, der ganske har stækket Vingerne 
paa Hamburg. Flensburg ligner ellers Ly- 
bek meget i Henseende til Husenes ærvær
dige Udseende, de uhyre Vinduer etc., og 
man er der, ogsaa paa sin lybsk, særdeles 
ugeneret. Jeg veed f.Ex. ej, hvor mange 
private Haver og Huse (Kjøkkener, Dag
ligstuer, Sovekamre ligemeget) Göttig før
te os igjennem, saa ofte vi kunde vinde en 
Smule Vej, og det gik med Hatten paa i- 
gjennem Stuerne med et Gut’ Morgen! - 
som det skulde saa være. Ogsaa Pigerne 
vare smukke paa lybsk, de raskeste, slan- 
keste, meest rundarmede og fuldbarmede 
Væsner man kan tænke sig. Byen har ellers 
egentlig kuns een Hovedgade, som ligger i 
en stor Halvmaane rundt om Havnen og i 
det allermindste er en halv Miil lang. Et 
Exempel paa, hvorvidt Du vilde komme 
med Din Tydskhed her: en Fisker kjører 
paa en Vogn og skriger i eet væk: Hopkrap- 
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pen, Hopkrappen! Jeg spurgte, hvad det 
var for noget, han havde til Salg. Man svar
te mig: Rejer (Krapper som hoppe skal vel 
Ordet være).

De 4'/2 Miil til Schleswig vare tildels 
sandige og fæle. Ankomst Schleswig d. 
21de om Aftenen ... Denne By ikke slet 
bygt, men uhyre udstrakt i Længde. Ikke- 
Handelsstad, gyselig død og kjedsommelig. 
Det gamle Gottorp Slot, som endda ikke 
ligger saa slet, midt i Byen, har ved sin 
Størrelse og Ælde et meget imponerende 
Udseende. Egnen om Schleswig behager 
mig ej. D. 22de spiste vi i stort Selskab 
med, troer jeg, halve Prinds Carls General
stab. Talen kom over paa politiske Gjen- 
stande (Contrebande i denne Tid gjennem 
Passiarporten i det mindste), Bonaparte 
etc. Vi lode uden Betænkning Knebelen lø
be til vore nærmeste Sidemænd, men hvor 
forundrede bleve vi ej over at finde i det 
mindste syv Ottendedelen af de Tilstede
værende erklærede Bonapartianere. Vi va

re nær komne i Klammeri og fik netop 
drejet af i Tide.

D. 23de om Morgenen tidlig droge vi 
videre ad Rendsborg til ...

Altona 26de Junii 1804 ... Vi rejste af 
fra Schleswig d. 23de Morgen Kl. 6; til 
Rendsborg er 3% Miil og de lovlig kjed
sommelige over Hede og Sand og Lyng. Vi 
ankom i Rendsborg Kl. 10. Alt hvad jeg 
kan sige Dig om den Fästning, som jeg blot 
kjørte igjennem og spiste Frokost i, er - at 
det er en Fæstning - synes at være vel for
synet med Ares’ djerve Sønner, samt at det 
er noget Kjeltring-Jødepak til at snyde 
Folk paa Postgaarden. Vi skiftede blot He
ste og kjørte videre. Idet vi vilde kjøre ud 
af Rendsborgs Port kom en særdeles høflig 
Officier ud fra Vagten og bad os i en lille 
Portefueille antegne unsere werthesten 
Nahmen. Slige Forsigtigsheds-Anstalter er 
bievne befalede i Holsteen, fordi man skal 
gaae paa Jagt jeg veed ej efter hvad for 
Kjeltringer ...«

Boganmeldelser
Bønder i »Friheden«

Peter Kr. Iversen: Landbrug i gamle dage — Træk af sønderjysk landbrugs historie i
1600- og 1700-årene. 44 sider. III. 43,50 +

I stavnsbåndstiden var de sønderjyske bøn
der, der hørte under kongen eller hertugen 
så meget friere stillet end standsfællerne 
nord for Kongeåen, at man i det kongerig
ske talte om at flygte ned til »Friheden«. 
Men det var både godt og ondt, for det 
betød, at de fik større indflydelse på ud
skiftningens gennemførelse, så de dels blev 
boende i landbyerne i stedet for samtidig at 
gennemføre en udflytning, og dels blev 
jordfordelingen uheldig, fordi alle ville sik- 

moms. Amtscentralen, Aabenraa.

re sig part i den gode jord og derved blev 
tvunget til at dele den dårlige jord på sam
me måde. Selv efter udskiftningen kunne 
en gårds tilliggende være delt på 20-25 par
celler.

Det fortæller Peter Kr. Iversen om i et 
hefte, der er udgivet af Amtscentralen for 
undervisningsmidler i Sønderjylland som 
den tredie publikation i serien: Sønderjyl
land - Lokalhistoriske emner. Heftet om 
landbrug i gamle dage er beregnet for ele
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ver i gymnasiet, HF og folkeskolens ældste 
klasser, men kan også med udbytte læses af 
andre interesserede.

Peter Kr. Iversen fortæller om lands
byen med dens gårde og huse, om agerbrug 
og kvægbrug, om landsbyfællesskabet og 
dets ophævelse, om hoveri og andre byrder, 
og som bilag er aftrykt aftægtskontrakt, 
fæstebrev, landsbyvedtægt m.m., og der er 
udmærkede illustrationer, blandt andet 

gamle kort fra Rugbjerg, hvorfra forfatte
ren har hentet flere af sine eksempler.

Der er iøvrigt lagt vægt på at fremdrage 
de forskelle, der er mellem den landbrugs
mæssige udvikling i Sønderjylland og nord- 

Opa.
Heftet er meget instruktivt. Mon der 

samles informationer om den undervis
ningsmæssige effekt af denne serie?

Træk af folkesangens historie i Sønderjylland

Elsemarie Dam-Jensen og Birgit Lauritsen: Æ ga nåk vee vå lænng æno ... Træk af 
folkesangens historie i Sønderjylland. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, 
1983. 113 s., kr. 75,00.

Denne bog er udsendt i sammenhæng med 
det igangværende forskningsprojekt om 
»Folkesangen i Sønderjylland«, som blev 
omtalt i januarnummeret af Sønderjysk 
Månedsskrift i år (s. 22-25). Den er ifølge 
forordet en forløber for den endelige udgi
velse om det igangværende projekts resul
tater. Elsemarie Dam-Jensen og Birgit 
Lauritsen har været medarbejdere ved det
te projekt, men bogen her er uddrag af en 
specialeafhandling ved Musikvidenskabe
ligt Institut, Århus Universitet, som de af
leverede i 1981. Det oprindelige speciale er 
dog blevet forkortet, idet nogle generelle 
politisk-historiske, kulturhistoriske og di
rekte musikanalytiske afsnit er udeladt. 
Heldigvis er dog den oprindelige, udførlige 
liste med litteraturhenvisninger blevet bi
beholdt bagest i bogen; det er en nyttig 
oversigt at have. Bogen henvender sig til 
alle med interesse for folkesang, og den er 
let læst uden særligt fagsprog.

Bogen behandler sangen i Sønderjylland 
siden ca. 1800. Indholdsmæssigt falder den 
i to dele, hvor første del bygger på trykt 
litteratur og sangbøger, mens anden del 
bygger på en uges optagelser med båndop
tager i efteråret 1980. Dengang var de to 

forfattere nemlig på besøg rundt om i Søn
derjylland for at interviewe en lille halv 
snes personer, som i 1960’erne havde med
virket ved sanghistorikeren Karl Clausens 
optagelser af folkesang.

I første del skildres de vigtigste af de 
sønderjyske sangbogsudgaver fra perioden 
1840-1950, og forfatterne går »bag om« 
disse sangbøger og prøver at give et rids af 
sangens historie i landsdelen. Et er jo sang
bøgernes intentioner, noget ganske andet 
er det, der her kaldes »selve sangaktivite
ten og fællesskabet omkring det at synge« 
- og det sidste belyses blandt andet gen
nem korte afsnit om foreningssangen, kir
kesangen, skolesangen og sangen i hjem
met. Forfatternes grundindstilling er - li
gesom Karl Clausens - at skelne mellem 
den dannede, opdragende »folkelige sang« 
og så »folkesangen« (folks egen sang). Den 
første defineres indledningsvis gennem et 
langt Karl Clausen-citat, men jeg synes ik
ke, at den anden defineres tilstrækkelig 
præcist, og den er jo ifølge titelbladet bo
gens emne. (Folkesang kommer s. 32 ff lidt 
misvisende nærmest til at fremstå som 
»sang i hjemmet«; en nærmere præcisering 
af, hvilken betydning, forfatterne tillægger 
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elementer som socialt tilhørsforhold, 
mundtlig/skriftlig overlevering, brugssi
tuation, sangmåde og æstetisk værdi i be
grebet folkesang, havde været ønskelig).

At belyse »sangaktivitet« og »sangens 
virkning« i sidste århundrede er et problem 
for historikeren, og bogen her peger meget 
rigtigt på, at det kræver inddragelse af et 
særligt kildemateriale som f.eks. erindrin
ger. Bogen trækker udvalgte eksempler 
frem (H. F. Feilberg, Henrik Ussing, Hol
ger Drachmann), og selv om de er velvalg
te, kunne man have ønsket sig et større og 
mere systematisk bearbejdet materiale på 
dette punkt.

Og så findes der trods alt andre kildety
per til at belyse folks sangaktivitet end de 
trykte og utrykte erindringer, f.eks. dagbø
ger, breve, håndskrevne visebøger og node
bøger, sammensyede skillingsvisesamlin
ger samt folkloristers og kulturhistorikeres 
utrykte (og selvfølgelig trykte) materiale. 
På Dansk Folkemindesamling findes utryk
te breve og viseoptegnelser af Jens Mad
sen, H. F. Feilberg, Evald Tang Kristen
sen, Nis Callesen, Morten Eskesen og an
dre mindre kendte navne, ligesom der fin
des mange beretninger om folkeliv og fe
ster i ældre tid, og alt dette stof bør inddra
ges i en grundigere skildring af landsdelens 
sanghistorie. Så vil det måske også blive 
nemmere at besvare det spørgsmål, som 
forfatterne stiller s. 24, men ikke besvarer: 
Om landbefolkningens sangrepertoire æn
drede sig væsentligt i anden halvdel af 
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet 
under påvirkning af den nationale bevidst
gørelse?

Første del er altså nærmest en oversigt 
og et rids af udviklingen som baggrund for 
anden del. I anden del bliver vi til gengæld 
præsenteret for nyt materiale i form af por
trætter af seks meddelere og en afsluttende 
sammenligning og beskrivelse af deres so
ciale og kulturelle miljø, sangtradition og 
repertoire. Her har bogens forfattere med 

båndoptagerens hjælp selv kunnet frem
bringe de »erindringer«, som afsnittet byg
ger på. Selv om det beskedent siges, at por
trætterne er eksempler, som er for få til at 
kunne sige noget generelt om den sønder
jyske sangtradition, så er de morsomme at 
læse og kommer ganske vidt omkring i skil
dringen af personernes »sangaktivitet« gen
nem et helt liv. Selve de viser, de har sun
get for forfatterne, får vi ikke gengivet, 
kun en oversigt over dem - og det synes jeg 
er en misforståelse (det følger måske i en 
senere publikation?). For to sangeres ved
kommende, nemlig Paula Jespersen og 
Chresten Finmann, kan man dog gå til den 
tidligere udgivelse »Æ har høør ...« (vise- 
hæfte og kassettebånd, 1983 og høre eks
empler på deres sange. De fem sangere 
som optræder, har tidligere sunget for Karl 
Clausen, men mærkeligt nok får vi heller 
ikke nogen redegørelse for, hvad de sang 
dengang, eller hvordan deres sang even
tuelt har ændret sig siden.

Det skal medgives, at det er meget svært 
at inddele sangens frodigt voksende former 
i klare og entydige rubriceringer. Men jeg 
synes ikke, at den opdeling af sangen i seks 
områder, som bogen benytter sig af, funge
rer helt tilfredsstillende her. Specielt synes 
jeg, at begrebet »skillingsviser« er for 
uklart, når det bruges som en slags genre
betegnelse - begrebet bør efter min me
ning ikke bruges som genrebetegnelse, men 
kun som betegnelse for en særlig distribu
tionsform. Ulempen ved den lidt uklare 
brug af begreberne slår også igennem, når 
det om meddelernes repertoirer konklude
res, at »næsten alle sangene kan placeres 
under den hovedgruppe, der består af 
’Dansk folkesang i blandet skriftligt og 
mundtlig overlevering’«, herunder »først og 
fremmest skillingsviserne« (s. 95). Det er 
næppe en konklusion, der kan overraske 
nogen, eller siger noget specielt om Sønder
jylland.

I bogens »Konkluderende bemærknin
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ger« slås fast, at nok har den nationale sang 
haft stor betydning i foreningslivet, men 
for den brede befolkning har det blot været 
et »passivt sangrepertoire«, og det »aktive 
sangrepertoire«, dagligdagens sang, har be
stået af helt andre viser - hovedsagelig 
skillingsviser (!) og revyviser. Afgørende 
har det været, om en vise har været sand 
for sangeren.

Hvis man betragter Grænseregionsforsk
ningsinstituttets udgivelser om folkesang 

som led i en serie, så supplerer de to første 
publikationer hinanden godt. »Æ ga nåk 
vee vå lænng æno ...« giver i letlæst over
sigtsform nogle træk af sønderjysk folke
sang og nogle gode henvisninger til eksiste
rende litteratur. Hvis det foreliggende ud
drag af det oprindelige universitetsspeciale 
var blevet bearbejdet lidt, var bogen som 
selvstændig publikation blevet mere hel
støbt.

Jens Henrik Koudal

Smedehistorie

Haderslev smedelav gennem 450 år. 80 sider. III. 55 kr. ved køb gennem Byhistorisk 
forlag.

For den, der i sin barndom har oplevet sme
dens esse som landsbyens brændpunkt, er 
der forbundet en forkærlighed for faget, 
som gør det naturligt at læse Haderslev 
smedelavs festskrift i anledning af 450 års 
jubilæet. Hvor gammelt lavet er, ved man 
ikke, men det er første gang omtalt i 1533, 
da hertug Christian residerede på Haders- 
levhus. Det var den senere Christian III.

Hvis man tror, at det først er i nyere tid, 
at handlefriheden er blevet indsnævret af 
bestemmelser, tager man fejl. 1 1680 fik en 
bøssemager fra Bremen, Harmen Schild, 
mesterskab i Haderslev, og da der ingen 
klejnsmed var, fik han også lov til person
ligt at virke på dette område. Men da Sø
ren Klejnsmed senere kom til byen, kunne 
han ikke eksistere af sin næring, fordi Har
men bøssemager ikke blot selv lavede 
klejnsmedearbejde, men også antog svende 
og drenge til det. Sagen gik til byrådet, der 
i 1696 bestemte, at bøssemageren fremti
dig kun må holde svende og drenge til bøs
semagerarbejde, men han må fortsat selv 
lave klejnsmedearbejde, og bøssemager
drengen må hjælpe ham dermed ved at 
smede og blæse, men han må ikke bruge 

filen.
Det berettes af dr. Th. O. Achelis, hvis 

jubilæumsartikel fra 400-års jubilæet her 
er blevet genoptrykt. Den slutter 1760, og 
adjunkt Henrik Fangel tager sig derefter af 
den nyere tid. 1867 ophævede den prøjsi
ske regering lavstvangen, og med nærings
friheden mistede lavene deres betydning. 
Vi hører heller ikke mere til smedelavet, 
før det i 1879 genoprettedes som et frit lav, 
en slags mesterforening. En nyordning i 
1887 gjorde det til lav for hele amtet, og 
efter en ny forordning af 1897 blev det æn
dret igen, denne gang til tvangslav. Opga
verne var koncentreret om lærlingeuddan
nelse og svendeprøver.

Med Genforeningen i 1920 bortfaldt 
ordningen med tvangslav, hvorefter man 
var tilbage i en almindelig mesterforening.

Sideløbende med de organisatoriske for
hold får vi skildret de nationale og sprogli
ge problemer og den udvikling, der lod det 
traditionelle smedearbejde forsvinde, så 
man måtte søge nye arbejdsområder.

Festskriftet giver et morsomt indblik i 
en lang udviklings skiftende problematik.
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Erindringer fra Ballum og Kliplev

Anna Kjems: Kniplinger og Knæpkager. Udg. af Dansk Centralbibliotek 1983. 67 sider.
III. 85,50 kr. (DM 24,-).

Denne lille, nydelige bog er udgivet i an
ledning af Anna Kjems 90-års fødselsdag 
under medvirken af mange gode kræfter: 
Først Anna Kjems selv, der i samtaler med 
Ny Paludan-Miiller har fortalt spredte 
erindringer fra barndom og ungdom, mens 
båndoptageren kørte. Anna Kjems’ børne
børn Anne Stubbe Horn og John Kjems 
Spoorendonk har stået for redaktionen, 
Helge Krempin har sørget for det righol
dige billedstof på vanlig fornem vis, og en
delig har Dansk Centralbibliotek varetaget 
udgivelsen.

Glimtene fra barndommen er meget na
turligt koncentreret om lærerhjemmet, 
hvor man nok var nationalt dansk, men 
samtidig af hensyn til embedet måtte holde 
en så neutral linie som muligt udad til. Et 
tilløb til en karakteristik af mosteren Han
ne Jenssen havde man gerne set uddybet, 
lige som man nok ville have haft lidt mere 
om bedsteforældrene, der er født i begyn
delsen af 1830’erne - et imponerende 
spand af tid for personlige minder. Det åb
ne ildsted, hvor bedstemoderen tilberedte 
maden i trebenede potter, gjorde indtryk

Christine Lund: Efterklang. 80 sider. III. 50,

Mens Anna Kjems’ erindringer præges af 
de hyggelige samtaler med Ny Paludan- 
Miiller, hvor minderne har kaldt andre 
minder frem, er Christine Lunds velskrev- 
ne erindringsbog mere kronologisk opbyg
get.

Hun fortæller uden støtte af dagbøger 
om sin barndom i Kliplev, om hjemmet, om 
naboer, om de vanskelige krigsår med de 
mange sorger og besværligheder og få lys
punkter. Hun er født 1905 og var således 

på den lille pige, der var fem år, da bedste
moderen døde, ligesom kanonkuglen i ler
fadet, der behændigt blev vippet rundt 
med benene, så sennepskornene til klipfi- 
skesaucen blev passende knust, stadig hu
skes.

Også en bemærkning om de vovede bø
ger, forældrene omsorgsfuldt fjernede fra 
den lidt ældre Annas bogudvalg, havde det 
været morsomt at få suppleret med forfat
ternavne og titler. Men Ingemann og Wal
ter Scott, Jakob Knudsen og Gunnar Gun- 
narsson var tilladt.

Det er fristende til slut at gengive det 
gamle Ballumrim om farverne:

Uskyld er liljehvid, 
gul er den falskes skjul, 
kærlighed er rosenrød, 
sort er den bitre død, 
glæden den er himmelblå, 
mismod er stedsegrå, 
venskab er violet, 
sig mig, hvor findes det? 
Håbet det er lysegrønt, 
og alting er såre skønt.

kr.

en stor skolepige, da faderen kom hjem ef
ter mere end fem år ved fronten og på la
zaret. Den tidligere landarbejder blev om
skolet til skomager og hjulpet i gang, og 
familien fandt sig til rette under de nye 
forhold.

Selv kom Christine Lund ud at tjene - 
hun fortæller om de meget primitive (og 
dengang almindelige) forhold, hvorunder 
alt husarbejde foregik. »Vi skønner nok for 
lidt på de goder, vi har i dag, hvor man kun 
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behøver at trykke på en knap eller dreje på 
et håndtag eller en hane«, slutter hun. »Der 
er i hvert fald ingen grund til klage eller 
utilfredshed, når blot helbredet er tåleligt«, 
skriver hun et andet sted. Men dengang 
kunne man glæde sig over det gode nabo
skab og hjælpsomhed, i dag ved man intet 
om de mennesker, som »man endog bor i 
samme opgang med«.

Hun sammenligner forholdene dengang 
og nu og kunne nok ønske sig lidt mere 
høflighed, lidt mere respekt for lov og or
den i dagens Danmark, og det udbredte 
»dusseri« er hun meget lidt begejstret for. 
I forbindelse med den moderne påklæd
ning, som jo er praktisk, røber hun sin po

litiske interesse, som hun blandt andet får 
dækket gennem TV: »- synes jeg ikke, det 
er pænt at betræde Folketingets talerstol 
med opsmøgede ærmer eller sweater«. Hun 
deler altså helt Folketingets tidligere for
mand K. B. Andersens syn på tingets vær
dighed.

Gennem ophold på Gråsten Hushold
ningsskole kvalificerer Christine Lund sig 
til bedre stillinger, og i juli 1930 gifter hun 
sig.

Der er sat punktum for barndom og ung
dom og om tiden herefter tier hun. Men 
forordet lader læseren ane et lykkeligt æg
teskab.

ibs

Kønsroller og uddannelse

Vibeke Jensen: Kønsroller og uddannelsesvalg — case-study fra Rødekro. 
Udg. af Institut for Grænseregionsforskning. 1983. 35,- kr.

Kønsrollemønstret og uddannelse er em
ner, der er oppe i tiden, så hvorfor skulle 
grænseregionsforskningen ikke også give et 
bud på emnet! Men man kan ikke helt fri
gøre sige for tanken, hvad undersøgelsen 
har med grænseregionsforskning at gøre? 
Det må vel være begyndelsen til en sam
menligning af disse forhold nord og syd for 
grænsen - eller måske med andre grænse
områder i Europa, f.eks. Alsace-Lorraine, 
som har haft samme omtumlede skæbne 
som Sønderjylland med hensyn til nationa
litet og således været påvirket af to landes 
kulturer.

Men nej, i konklusionen nævnes intet om 
en fortsættelse med sammenligning ud 
over grænserne - det ville det have været 
spændende at få noget at vide om! Hvis det 
begyndte arbejde fortsættes, må det være 
nødvendigt med en mere tilbundsgående 
undersøgelse, hvor man kontakter folk, der 
beskæftiger sig både med uddannelses- og 
grænseproblemer, og ikke kun spørger de 

unge selv, hvad med f.eks. også at spørge 
forældrene? Undersøgelsen bygger på kun 
20 interviews fra 9. klasse, i sig selv er det 
et spinkelt materiale, selv om man nævner, 
at man har valgt en kvalitativ metode 
fremfor en kvantitativ. Den valgte metode 
må anses for et løst grundlag, hvortil kom
mer, at de stillede spørgsmål i en vis grad 
intenderer svaret.

Formålet med opgaven skulle være en 
hjælp til at reducere ubalancen på det søn
derjyske arbejdsmarked. I opgaven nævnes 
intet om, at nogle af de unge har tanker om 
en uddannelse eller et arbejde uden for lan
dets grænser, hvilket vel kunne tænkes net
op for en ung i grænselandet. Et forhold, 
der i grænseregionssammenhæng må være 
interessant, og som må kunne sammenlig
nes med andre europæiske grænseegne.

Det fremgår af undersøgelsen, at hvert 
af kønnene fortsat betragter visse fag og 
uddannelser som kønsbestemte. Dette gi
ver baggrund for en ændring i uddannelses- 
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systemet med det formål, at normerne for 
de to køns uddannelsesvalg bør fremmes. 
Men denne ændring er også tiltrængt i er
hvervslivet. Det er her værd at bemærke, at 
opblødningen er begyndt, f.eks. inden for 
søfarten, hvor rederierne giver økonomisk 
støtte til uddannelsen af såvel unge mænd 
som unge piger.

Mulighederne for erhvervsvalg er til ste

de, og det er, som undersøgelsen viser, fort
sat bevidste eller ubevidste bindinger hos 
de unge, der gør, at mulighederne ikke bru
ges. Skal den påbegyndte opblødning af 
kønsrolle og uddannelsesvalg fremmes, er 
der fortsat store opgaver for hjem og skole, 
som det også fremgår af undersøgelsen.

P. Groth Bruun

Museumsbrug

Martin Abrahamsson, Inge Adriansen, Ove Mogensen og Stine Wiell: Sønderjyske mu
seer i undervisningen. Med museumsfortegnelse.
Lay-out: Jørgen Andersen. 58 sider. III. Udgivet og forhandles af Amtscentralen for 
undervisningsmidler i Sønderjylland, Åbenrå. Pris 83,- kr. + moms.

Et dejligt og kærkomment opslagsværk til 
hjælp for folkeskolens historielærere. Ikke 
blot informerer det, men giver også inspi
ration.

Museerne er, trods mange moderniserin
ger, dog stadig et gå- og kiggested, der lig
ger fjernt fra moderne pædagogik. Jeg tæn-

Det regionale TV-forsøg

Carsten Hansen: TV-Syds seertal, sendetid 
seregionsforskning 1984. Pris 35,- kr.

Grænseregionsforskningsinstituttet har væ
ret hurtig til at fremlægge resultatet af de 
første undersøgelser af TV-Syds modtagel
se hos lytterne. Af forskellige grunde er 
resultatet dog beheftet med så megen usik
kerhed, at Carsten Hansen, der har fore
stået undersøgelsen, af stigningen fra en 
seerprocent på 6 pct. den 13. november til 
10 pct. den 5. december 1983 ikke tør kon
kludere, at der er sket en stigning i TV- 
Syds seertal mellem de to undersøgelser.

Derimod lægger forfatteren ikke skjul 
på den vurdering, at seertallet ikke vil stige 
væsentligt, hvis man ikke ændrer sende

ker her på, at hvert museum burde have en 
udstilling med en praktisk afdeling - f.eks. 
»Køkkenet gennem 200 år«, der kunne van
dre fra museum til museum efter en fast 
plan, der kunne optages i ovennævnte op
slagsbog.

B. P. Sørensen

og popularitet. 36 sider. Institut for grcen- 

tidspunkterne.
Beboerne i 04-området (i undersøgelsen 

fejlagtigt kaldt »Hele Sønderjylland«) har 
vist større interesse for TV-Syd end 05-om- 
rådet. Kun en trediedel i 04-området har 
slet ikke set TV-Syd, mens det er halvdelen 
i 05-området. Men hvorfor har man ikke 
spurgt, hvor mange af samtalepartnerne i 
05-området, der overhovedet ikke kan 
modtage TV fra Rangstrup, fordi anten
nerne er drejet imod andre sendere, der 
giver dem en bedre teknisk kvalitet? Og 
hvorfor har man efter udsendelsen den 13. 
november kun rettet 37 pct. af telefonop
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kaldene til 04-området, men efter udsen
delsen den 5. december 41 pct.?

Desuden mangler der oplysning om vejr
forholdene under udsendelserne. Det gør 
en forskel, for TV-lysten, om solen skinner, 
eller det er regnvejr. Og man får heller 
ikke at at vide, hvad der stod på program

met, hvilket dog er væsentligt, hvis man 
skal have mulighed for at bedømme seer
reaktionerne.

På disse punkter vil man kunne forbedre 
publikationen af de kommende undersøgel
ser.

bjs.

To Theodor Storm noveller

Theodor Storm: Festen på Haderslevhus. Forlaget Melbyhus. 176 sider. 1983. Kr. 122,--

I grænselandets skønlitteratur indtager 
Theodor Storm absolut en særstilling. Ikke 
blot fordi hans produktion er mere end 
hundrede år gammel og alligevel - med 
rette - omsider frister til oversættelse til 
dansk, men også fordi hans fortællinger 
trods den gammeldags form, eller måske 
netop derfor, appellerer stærkt til den læ
ser, der er lydhør for digterens ord.

Her foreligger nu »Festen på Haderslev
hus«, en tragisk novelle, hvor digteren i en 
lidt fri historisk ramme fortæller den gam
le og altid nye historie om to, der ikke kan 
få hinanden. Handlingen er henlagt til 
1300-tallet, mens bogens anden fortælling, 
»Dobbeltgængeren« udspiller sig i 1800-tal- 
let i et social-realistisk småkårsmilieu set 
gennem digterens briller.

Begge fortællinger er i høj grad læsevær- 
dige, især på tysk. For det kan ikke skjules, 
at den oversættelse, som Peer Sibast præ
senterer den undrende læser for, mere er en 
art daniseret tysk end netop dansk. Theo
dor Storms kendteste værk, »Der Schim
melreiter«, som blev udgivet forrige år på 
samme forlag med samme oversætter led 
af de samme bedrøvelige fejl.

For at underbygge påstanden om de 
sproglige misfostre, er her en buket sprog
blomster plukket i forbifarten:

Fra »Festen på Haderslevhus«: »- hun 
åbnede øjelågene på vid gab -« (aber ihre 
Augenlieder öffneten sich weit). Den en

somme, vrede hustru »besteg ægtesengen« 
(bestieg das Ehebett) efter at have »revet 
den magiske tingest [et bælte] af livet« 
(riss sie das Zauberstück vom Leibe); hun 
vil »tvinge ægtegemalen« (den Ehegemahl 
in ihre Arme zwingen). Videre: - kastede 
kvinden sig over ham med brystet«, »og 
uden yderligere bevægelse gik han videre«, 
»- han så skævt ned på jorden med sin 
snabelnæse«. »Nå, kommer du endelig?« 
sagde hun og kastede sine trætte øjne på 
ham«.

Der lå »digterværker, som hun engang - 
havde læst sine kinder varme på« (- die 
Wangen heiss gelesen hatten). »- og råbte: 
Min far! Min stakkels far! Vi bliver aldrig 
kureret for døden!« ( - vom Tod geheilet!). 
»Men han løftede i kærlighedsdårskab hen
des lette byrde op -« (Er aber, in dem 
Törichttum der Minne, hob ihre leichte 
Last gegen -).

Man er næsten taknemmelig for, at pi
gen ikke holder de strikkede (gestrickt), 
men flettede hænder om tilbederens nakke. 
Og fra »Dobbeltgængeren«, der indledes 
med, at det var »ægte sommervejr«: »Ved 
den endnu længere fra byen beliggende øst
side af marken - befandt sig den forladte 
brønd«, »en bredskuldret kvinde der allere
de havde lagt sig tre jomfrubørn til« og 
» - fløj hun i de udbredte arme på fade
ren«.

Udvalget må vist være tilstrækkeligt - 
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enhver kan plukke videre, som man har 
lyst og tid til.

Det er mærkeligt, at H. E. Sørensen, der 
selv skriver et udmærket dansk, ikke luger 
flittigt ud, inden han udgiver et sådant 
manuskript på sit forlag. En nogenlunde 
vaks skoleelev med rundt ét års tyskunder-

En Flensborgmaler

visning samt en tysk-dansk ordbog på bor
det foran sig, kunne uden tvivl præstere en 
tilsvarende bogstavret oversættelse med li
ge så megen eller lige så lidt sans for orde
nes valeur.

Inger Bjørn Svensson

Holger Hattesen: Landskaber. Udg. af De unges Kunstkreds.
Dansk ISBN-nr. 87-981194-2-7. - 70,- kr./20,- DM.

Flensborgmaleren Holger Hattesen har fra 
31. marts til 14. april en stor udstilling på 
Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Bille
derne er alle fra de senere år, og det gen
nemgående tema er landskabet. Motiverne 
hentes i Flensborg, Angel, Egernsund og 
fra Silkeborgegnen. Hattesen har flere ud
stillinger bag sig, men det er første gang, 
han udstiller i sin hjemby.

I forbindelse med udstillingen har arran
gøren, De unges Kunstkreds, udgivet en 
smuk bog - ikke kun et almindeligt udstil
lingskatalog - om Holger Hattesens land
skabsbilleder. Og det er bogen, ikke udstil
lingen, der her omtales. Helge Krempin 
står for både redaktionen og fotograferin
gen. Alle de udstillede billeder er gengivet, 
flere af dem i farver, og de ledsages af 
fyldige artikler.

Docent Klaus-Ove Kahrmann viser i sit 
bidrag stor evne til at opleve og analysere 
Hattesens billeder, så de åbner sig for til
skueren. Forfatteren har sans både for hel
heden og detaljen, uden at den kyndige 
tekst, som bringes både på tysk og i en god 
dansk oversættelse, bliver til en tør beskri
velse.

Desværre er kunstpædagog Werner 
Marquardts artikel ikke oversat til dansk. 
Det er et levende essay, hvor der med man
ge morsomme træk fortælles om, hvordan 
Hattesens billeder bliver til. Forfatteren 
har fulgt kunstneren fra blyantskitsen op

står ude i landskabet til det færdige maleri. 
Læseren bliver her trukket med ind i den 
skabende proces. Man får lov til at kigge 
kunstneren over skuldren og følge ham i 
arbejdet i det tilsyneladende kaotiske ar
bejdsrum, hvor billedet opstår ved det klas
siske samspil mellem linjer, malerens intel
lekt og farverne, som helst sættes på lærre
det med pensler med svinebørster fra Kina.

Forfatteren Gynther Hansen er den tre
die bidragyder. Han er nok den af de tre 
forfattere, der længst har kendt Holger 
Hattesen og hans kunst. Han tegner Hat
tesens menneskelige og kunstneriske udvik
ling fra de modernistiske, abstrakte ung
domsbilleder til de topografiske landskabs
billeder, hvor Hattesen tro gengiver virke
ligheden, selv om han former den i sit per
sonlige, lyriske billedsprog. Også Gynther 
Hansen analyserer billederne, og det sker 
med vennens og den engagerede kunstel
skers viden og intuition. Derfor bærer man 
over med hans antydninger om en vis reli
giøsitet i nogle af Hattesens billeder. Hat
tesen vil sikkert ikke selv vedkende sig dis
se betragtninger, - men en kunstner ved 
vel ikke altid, hvilke oplevelser han sætter 
i gang hos andre. Gynther Hansens bidrag 
burde have været oversat til tysk.

Holger Hattesens landskabsbilleder er 
en moderne malers oplevelse af sin omver
den. Trods umiddelbar skønhed viser de 
også overflodssamfundets farlighed med
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skrotbunker og henkastede Cola-flasker. 
Men selv om billederne er nutidige, videre
fører de en tradition, og det bemærkes, at 
ingen af artiklerne gør forsøg på at placere 
dem i forhold til ældre tysk og dansk land

skabsmaleri. Bortset fra denne undladel
sessynd giver bogen en god indføring i Hol
ger Hattesens særlige billedverden.

Jørgen Mågård

Fra Bov Museum

Årsskrift nr. 6. 1983. Udgivet af Historisk Forening for Visherred.
72 sider. III. Redaktion C.C. Sjøholm.

For årskontingentet på 25 kroner får med
lemmerne af Historisk Forening for Vis 
Herred ikke blot gratis adgang til egnsmu
seet på den gamle herredsfogedgård Olde
morstoft i Padborg samt lov til at betale til 
samme museums drift, man får også ad
gang til at deltage i den årlige udflugt og 
til adskillige foredrag med virkelig gode 
talere, endelig modtager man et velskrevet, 
fint udstyret årsskrift.

Hovedartiklen i 6. årgang er skrevet af 

N.P. Nielsen og handler om Kollund 
Østerskov, dens ejendommelige søer og de 
mennesker, der boede der 1912-40; artik
len er illustreret med mange og gode bille
der. Der er endvidere en stor artikel om 
Holbøl forsamlingshus og sluttelig en min
dre om marken »Kæmpesten«, hvor Ha
derslev Museum har kigget på fire lang
dysser med et tilfredsstillende resultat af 
udgravningerne.
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Grænselands-Dagbog
Ved FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
/. januar: Befolkningstallet i Flensborg by 
synes efterhånden stabiliseret omkring 
86.500. Byen har dog stadig et fødselsun
derskud, mens der er ved at være balance 
i til- og fraflytninger. Hver 4. lønmodtager 
i flensborgske virksomheder bor dog stadig 
uden for byen.

6. januar: Der skal i 1984 anvendes 56 
mill. DM til kystsikringsarbejder i Nord- 
frislands amt, heraf alene 22 mill, til det 
nye dige ved Nordstrandbugten.

25 år efter udstedelsen af bygningsfred
ningsloven i Slesvig-Holsten må det i Sles- 
vig-Flensborg amt konstateres, at ialt 50 
fredede bygninger er forsvundet i denne 
periode enten som følge af ildebrand eller 
simpel nedrivning.

8. januar: Flensborg bys 700 års byjubi
læum indledes med en festlighed i Flens
borg rådhus. Ifølge det udstedte jubi
læumskatalog er der for jubilæumsåret 
planlagt over 200 forskellige arrangemen
ter.

11. januar: Skt. Knudsgildet i Flensborg, 
der tæller 72 gildesbrødre, heraf 43 fra 
Flensborg, efterlyser flere nye og især yng
re gildesbrødre.

12. januar: Både CDU og SSV-fraktionen 
i Flensborg rådhus er enige om, at en re
staurering af den gamle kirkegård er hårdt 
påkrævet. Der skal til restaureringen skaf
fes 120.000 DM, hvorefter der yderligere 

savnes midler til den fortsatte vedligehol
delse. Der peges på, at især grave af særlig 
kulturhistorisk betydning snarest bør 
istandsættes.

19. januar: Under de mange januarstorme 
har halligerne i vadehavet allerede 17 gan
ge måttet melde »Land unter«. Der udtryk
kes samtidig bekymring for digerne, der 
som følge af vedvarende regn og storm gen
nem opblødning er direkte truet.

Sydslesvigsk Forenings medlemstal er 
ved årsskiftet 20.280; det betyder en ned
gang på 349 eller 1,7 pct. i forhold til året 
før. Kun Gottorp amt kan notere en beske
den fremgang. På bestyrelsesmødet i SSF 
i Slesvig pegedes på nødvendigheden af 
ved siden af de økonomiske problemer også 
at beskæftige sig mere med almindelige 
folkelige og sproglige forhold.

20. januar: En kritik i Flensborg Avis af 
Grænseforeningen rejst af et par unge syd
slesvigere, giver anledning til en voldsom 
læserbrevsaktivitet. Det hævdes, at Græn
seforeningen som følge af et manglende 
generationsskifte ikke forstår de forandrin
ger, der foregår i sydslesvigsk ungdom.

21. januar: Grosserer Klaus-Erik Ramm, 
Flensborg, retter i en samtale med Flens
borg Avis en kritik mod de danske skoler, 
der interesserer sig for lidt for de danske 
virksomheder i byen og dermed svigter sine 
egne unge.

Statssekretær dr. Kurt Boysen fra 
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undervisningsministeriet i Kiel meddeler, 
at der til restaureringen af den gamle kir
kegård i Flensborg kan stilles landsmidler 
til rådighed.

Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling 
kan meddele om fortsat medlemsfrem
gang.

23. januar: Lærer Fidde Schultz, Bosbøl, 
opfordrer i Flensborg Avis til en omlæg
ning af de danske skolers 6-dages uge om 
vinteren og opfordrer til en mere fleksibel 
ordning, dersom 6-dages ugen ikke helt kan 
afskaffes.

25. januar: Skoledirektør Chr. Thorup 
Nielsen mener ikke, det er muligt med æn
dringer i skoleårets forløb, men at alle sko
ler må have samme ordning. Skulle de ty
ske skoler ændre timeantallet, kan det også 
komme på tale i de danske skoler.

Landsregeringen gør rede for de stigen
de beløb, der anvendes til fredningsformål 
og til restaurering af bevarelsesværdige 
bygninger. For 1984 er der hertil afsat 6,3 
mill. DM. Blandt de bygninger, der restau
reres, er således Lyksborg slot, Paludanus- 
huset i Frederiksstad, Skt. Johannes-klo- 
steret i Slesvig, Ejderkanalsluserne, »pelli- 
huset« og den tidligere jødiske synagoge i 
Rendsborg, foruden Røde Haubarg i Ej- 
dersted og tårnruinen på Pelworm.

Ved Husum danske skole kan en tilbyg
ning med tre nye faglokaler tages i brug.

26. januar: Siden 1970 er indbyggertallet 
i Slesvig-Holsten steget med 123.000 eller 
4,9 pct. til 2,617 mill. Den væsentligste 
vækst noteres dog i Hamborgs randområ
der med alene 107.000 indbyggere, mens

NORD FOR GRÆNSEN
6. januar: Den yngste og sidst levende af 
Helene og H. P. Hanssens børn, fru Ruth 
Priemé, København, er død 80 år gammel.

På mindretallets årlige Sankelmarkmø- 

de tre kredsfrie byer måtte notere en bort
flytning på 61.300.

SSV kunne i landdagen kun stemme for 
enkelte dele af landsbudgettet, og rege
ringspartiet var ene om at vedtage hele 
budgettet.

Sønderjydsk Samfund i København, der 
fejrer sit 100 års jubilæum, bevilger 
300.000 kr. til grænselandsformål.

Ministerpræsident Uwe Barschel opfor
drer i en samtale med Flensborg Avis 
stærkt til at fremme en dansk-tysk ung
domsudveksling, hvortil han lover økono
misk støtte.

Af Flensborgs budget fremgår, at der 
kun er afsat 2,6 pct. af byens samlede kul
turbudget på 7,85 mill. DM. til danske for
mål. Ialt er der til danske formål afsat 
209.000 DM. Det lykkedes dog at opnå en 
forhøjelse af teatertilskuddet fra 40.000 til 
100.000 DM. Både CDU og SPD gik imod 
yderligere forhøjelser.

27. januar: Industri- og Handelskammeret 
er forundret over, at kun 300 gæstearbej
dere dagligt pendler over grænsen, når ikke 
mindst Danfoss har et faktisk arbejds
kraftsbehov.

28. januar: Det bekræftes omsider, at 
dronning Margrethe af Flensborg byråd er 
inviteret til byens jubilæumsfestligheder, 
og at besøget formentlig vil finde sted sidst 
på sommeren.

Under et besøg i Flensborg fastslår EG- 
politikeren Gerd Walter, at EF-midler til 
grænseregionen ikke kan søges af regionen 
selv. Kun regeringerne i Bonn og Køben
havn kan søge om støtte til særlige projek
ter i deres respektive grænseområder.

de redegjorde amtsborgmester Kr. Philip- 
sen for amtsrådets arbejde. Stævnet fort
satte med en debat om mindretallet nu og 
i fremtiden, der indledtes af en kreds af 
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unge. Det oplystes herunder, at af ca. 1200 
elever, som siden krigsafslutningen har be
søgt den tyske skole i Tinglev, har kun ca. 
halvdelen kontakt med mindretallet i dag.

9. januar: Nytårsstormene har forvoldt be
tydelig skade på saltvandssøen i Margre- 
the-kogen. Voldsom opstemning af ind
landsvand har nærmest udslettet saltvands
søen.

10. januar: I en valgannonce i Der 
Nordschleswiger opfordrer syv kendte ty
ske nordslesvigere til ved folketingsvalget 
at stemme enten på liste A, socialdemokra
tiet, eller liste F, Socialistisk Folkeparti. 
Ved folketingsvalget, hvortil der i Sønder
jyllands amt ialt var opstillet 71 kandida
ter, genvalgtes for socialdemokratiet J. K. 
Hansen og Svend Taanquist og nyvalgtes 
Poul Quist Jørgensen. Det konservative 
Folkeparti genvalgte Kaj Ikast og nyvalgte 
Svend Åge Petersen og Jens Peter Rønholt. 
For Venstre genvalgtes Peter Sønderby, 
for Socialistisk Folkeparti Inger Harms og 
for Fremskridtspartiet Helge Dohrmann.

En ny tysk børnehave ved den tyske sko
le er nu godkendt af Haderslev byråd, fra 
1985 ydes øgede tilskud.

11. januar: Grænseovergangene i Gråsten 
politikreds blev i 1983 passeret af ialt 16,8 
mill, rejsende, hvilket svarer til en stigning 
på 2,67 pct. i forhold til 1982. Også antal
let af mortorkøretøjer er stigende.

12. januar: Bund deutscher Nordschleswi
gers formand Gerhard Schmidt betegner 
den i Der Nordschleswiger indrykkede an
befalingsannonce for liste A og F som et 
brud på solidariteten; de implicerede ho
vedbestyrelsesmedlemmer bryder med op
fattelsen om først og fremmest at støtte 
kandidater, der også ville varetage mindre
tallets interesser.

13. januar: Tre sønderjyder, formand for 
Sønderjydsk Idrætsforening Claus Chri
stensen, Lavensby, forlagsleder Arne 
Åbenhus og bibliotekar Niels Henrik 
Kragh blev hædret af H. V. Clausens og 
Johan Ottosens legat til danskhedens frem
me i Sønderjylland.

En fortsat sænkning af grundvandstan
den på Als frygtes at føre til indtrængen af 
havvand, der kan ødelægge drikkevandsbe
standen. En forebyggende undersøgelse er 
sat i gang.

Den tyske valgannonce i Der Nord- 
schleswiger har startet en voldsom læser
brevsdebat i bladet. Fra flere sider bebrej
des det navnlig landbrugslærer Philipp 
Iwersen, at han ville være medunderskri
ver.

14. januar: Omsider er den i 1963 startede 
fredningssag omkring Frøslev mose afslut
tet gennem en fredningskendelse fra fred
ningsmyndighederne.

Det fremskudte dige har nok fortrængt 
mange fuglearter fra vadehavet ud for Høj
er, men fuglene er blot flyttet til andre om
råder i vadehavet, fremgår det af en rap
port fra landbrugsministeriet og Vildtbio
logisk Station på Kalø.

Ved Københoved forsamlingshus 60-års 
jubilæum kunne det oplyses, at 61 sønder
jyske forsamlingshuse nu er tilsluttet den 
sønderjyske forsamlingshusforening.

16. januar: Et internationalt konsortium 
med Volvo-direktør Pehr. G. Gyllenham- 
mer i spidsen tilbyder at bygge en Store
bæltsbro og samtidig skabe en fast forbin
delse over Øresund.

18. januar: Der Nordschleswiger tager 
stærk afstand fra læserbrevskrigen mod de 
tyske valgannoncører og spørger, om man 
ville være lige så oprørt, dersom anbefalin
gen havde opfordret til at stemme konser
vativt eller på Venstre. Mindretallet, som 
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selv kræver tolerance, burde også overfor 
anderledes tænkende udvise større toleran
ce.

Efter en anonym telefonopringning om 
en bombe i den tyske skole i Tønder eva
kueres såvel denne skole som de tyske sko
ler i Tinglev, Løgumkloster, Højer, Rav
sted og Burkal.

19. januar: I følge et notat fra Sønderjyl
lands amt må det nu være miljøministeriet, 
som bør tage sig af oprensningen af Flens
borg fjord.

20. januar: Åbenrå havn har i 1983 haft en 
rekordomsætning med 869 skibe på ialt 
1.169.851 bruttoregistertons.

21. januar: 19 amtsforeninger i Sønderjyl
land med tilknytning til børne- og ung
domsarbejde kan i 1984 dele 600.000 kr., 
der ydes i tilskud fra amtet.

SYD FOR GRÆNSEN
3. februar: Antallet af arbejdsløse i Nord- 
frislands amt er fortsat stigende. Fra de
cember til januar er procentsatsen steget 
fra 16,3 til 19,0. I Husum by noteres 22 
pct., og rekorden har Tønning med ialt 
1279 arbejdsløse eller 26,1 pct. På for
bundsbasis ligger procentsatsen pr. 1. fe
bruar på 10,2 pct.

EF-parlamentsmedlem Gerd Walter me
ner, at problemet med Flensborg fjord
forureningen kan være en opgave for EF; 
grænseregionen fra både dansk og tysk side 
bør rette henvendelse herom.

Konsulent Aage Sørensen, der efter 38 
år er fratrådt sin stilling som konsulent for 
Flensborg og omegns landboforening, ud- 
nævnes til æresmedlem i foreningen.

4. februar: Planerne om at overflytte det 
slesvigholstenske landsarkiv til det nyre- 
staurerede Prinsens Palæ i Slesvig må for
mentlig opgives, efter at landsregeringen 

26. januar: Kirkeministeriet har taget for
slaget om en deling af sognemenigheden i 
Åbenrå tilbage. De tyske menighedsråds
medlemmer har gennem sekretariatet i 
København peget på de uheldige følger, 
det vil få for den tyske menighed i Åbenrå.

Chefredaktør Siegfried Matlok indgår 
ved Gråsten ret et forlig med dommer J. 
Levinsen, som anklagede redaktøren for at 
have givet misvisende omtale af sagsbe
handlinger ved Rødding og Gråsten ret. 
Matlok skal betale 18.000 kr. og bringe en 
berigtigelse i bladet.

30. januar: Den nyrestaurerede Bennet- 
gård præsenteres for offentligheden. Til re
staureringen er der fra Sydslesvig indbetalt 
250.000 kr. Af den samlede istandsættel
sessum på 800.000 mangler endnu 100.000 
kr.

har strøget de nødvendige bevillinger på 30 
mill DM. til indretning af arkivet.

SSV-fraktionsformand i Flensborg by
råd Jacob Meyer siger i bladet Kontakt om 
byrådets behandling af en ansøgning om 
forhøjelse af tilskudene til danske kulturel
le formål, at manglende politisk vilje er 
årsag til den negative beslutning.

Formanden for Sydslesvigsk Forening i 
Flensborg by Gerhard Ernst kritiserer or
ganisationens kulturelle tilbud der er alt 
andet end tilfredsstillende. Organisationen 
arbejder for overfladisk og med for lav pro
fil, hvorfor det ikke er underligt, at SSF på 
det kulturelle område sejles agterud af an
dre interesse-organisationer. Han opfor
drer derfor til en åben diskussion omkring 
de kulturelle tilbud.

Den 14-årige Sandra Eichholz fra Kaj 
Munk-Skolen i Kappel modtager Jens Jes- 
sen-medaljen, indstiftet af Sønderborg 
Amts-Grænseforening.
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5. februar: For 25. gang mindes danske 
spejdere fra Slesvig under et samvær på 
Danevirke tilbagetoget fra voldene for 120 
år siden.

6. februar: Der var ca. 300 deltagere i årets 
»March til Oversø« i mindet om kampen 
ved Sankelmark 1864. Landdagspræsident 
Rudolf Titzck understreger, at modsætnin
gerne efter slaget blev overvundet af næ
stekærlighed.

8. februar: Der er i Sydslesvig til hvile
hjemmet Bennetgård indsamlet mere end 
303.000 kr. Oprindelig var der fra Sydsles
vig lovet et bidrag på 200.000 kr.

8. februar: Gennem en særlig kystbeskyt
telsesplan vil landbrugsministeriet i Kiel 
forsøge at sikre øen Sild for de næste 50 år. 
Der skal årligt aflæsses 1,8 til 2 mill, ku
bikmeter sand for at bevare stranden og 
forhindre yderligere landtab. Landbrugs
minister Günter Flessner frygter dog, at 
selv med denne årlige indsats, der pr. år 
koster ca. 20 mill DM, står øen i det lange 
løb ikke til at redde.

Sydslesvigske forældre mister deres bør
netilskud hvis deres børn tager på skole i 
Danmark. Der ydes kun tilskud til unge 
over 18 år, dersom de har en læreplads el
ler er begyndt på en videreuddannelse.

9. februar: Under prøveboringer ud for ba
destedet Damp ved Egernførde bugt er 
man stødt på olieforekomster. Den årlige 
produktion,der ventes at starte til efter
året, menes at komme på 400.000 tons.

10. februar: Samtidig med, at landet Sles- 
vig-Holsten i tiden 1970-84 kan notere en 
befolkningsstigning på 4,9 pct. til 2,617 
mill, indbyggere, er der sket en tydelig fol
keflytning. De fire kredsfrie byer har måt
tet afgive 61.301 personer til andre egne, 
især til Hamborgs randområder. De tre 

landkredse Segeberg, Stormarn og Pinne
berg er i samme tid vokset med 107.242 
personer.

Distriktsformand Arne Borg siger om de 
unges problem i Sydslesvig, at de unge af 
i dag har problemer af et indhold og en 
karakter som var ukendt for mindre end en 
menneskealder siden. Foran sig ser de for 
let en nedslående fremtid og føler sig ladt 
i stikken af det samfund, som har opdraget 
dem til alt for store forventninger. Arbejds
løshed, oprustning og miljøproblemer lurer 
håbløst truende.

14. februar: Landsbiblioteket i Kiel får 
overdraget et eksemplar af »Jyske Lov« på 
nedertysk, et af de såkaldte »Lindauer 
Handschriften«. Det betvivles dog, at bo
gen som påstået stammer fra 1200-tallet. 
Landsbibliotekets leder, professor Klaus 
Friedland skønner, at skriftet stammer fra 
slutningen af 1300-tallet.

15. februar: Flensborg Avis kan tilslutte 
sig tanken,at TV-Syd efter den toårige prø
veperiode bliver til et selvstændigt og alter
nativt TV-2 for hele landet og dermed også 
for grænselandet.

I et foredrag i det Dansk-Tyske Selskab 
i København hævder landdagsmand Karl 
Otto Meyer, at man kan befrygte, at Syd
slesvig i de næste ti til tolv år affolkes med 
ca. 40000 mennesker, hvilket for SSV kan 
betyde ca. 3500 færre vælgere.

17. februar: Årets Hermann Tychsen-legat 
tildeles søskendeparret Sami og Asia Al- 
Tobchi fra hhv. Christian Paulsenskolen i 
Flensborg og Lyksborg danske skole. Lega
tet gives til børn, der i en årrække er kom
met hos den samme plejefamilie i Dan
mark i sommerferien.

20. februar: Som udtryk for svindet i det 
oprindelige flygtningetal i Sydslevig med
deles fra Kappel, at mens den stedlige for
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ening for hjemstavnsfordrevne for nogle år 
siden endnu var på 259 medlemmer, er tal
let nu sunket til 87 medlemmer.

Kieler-kanalen passeredes i 1983 af over 
49.300 skibe repræsenterende en brutto
tonnage på 88,9 mill. BRT. Den stærkeste 
stigning noteres i kul-, træ-, jern og stål
transporter, mens olie- og korntransporter 
er svindende.

22. februar: Dansk Skoleforening har nu 
besluttet, at der både ved den danske skole 
i Store Vi og i Vanderup skal bygges en 
mindre hal fremfor en stor hal ved en af 
skolerne.

23. februar: En paneldebat i Flensborg om 
SSV-forslaget decentraliseret energipolitik 
finder tilslutning hos såvel SSV, SPD, 
FDP og De grønne, mens CDU tager af
stand.

Der nedsættes et kuratorium med 
SSF-byformand i Flensborg Gerhard Ernst 
som formand, som skal varetage istandsæt
telsen af gravstederne på Flensborg gamle 
kirkegård.

NORD FOR GRÆNSEN
2. februar: Formanden for Bund deutscher 
Nordschleswiger, Gerhard Schmidt siger i 
en erklæring til to fremtrædende medlem
mers valgannoncer, at de dermed har dra
get styrelsens afgørelser i tvivl. Medlem
mer af styrelsen bør føle sig forpligtet til 
samlet at varetage Slesvigsk Partis interes
ser.

Den tyske skole i Haderslev har gennem
ført en »hvervekampagne« for at stimulere 
tilgangen af elever, og for at gøre skolen 
mere kendt i byen som en skole, hvor man 
kan tage dansk eksamen og få tysk under
visning. Til sommerferien afgår der 11 ele
ver, og der ventes 10 nye elever til 1. klas
sen.

3. februar: I en kronik i Aktuelt skriver

24. februar: Kirkeministeriet har givet til
sagn om midler til opførelsen af en ny 
dansk præstebolig i Egernførde.

Efter indbyrdes forhandlinger er det nu 
aftalt, at SSV-landssekretær og rådmand 
Paul Hertrampf skal afløse miljøborgme
ster Karl H. Hagenau, når denne fratræder 
til sommer.

26. februar: Dansk Skoleforening sætter 
under en forældre-weekend på Christians- 
lyst focus på det omstridte identitets
spørgsmål.

29. februar: Under førstebehandlingen af 
det af Karl Otto Meyer fremsatte lovfor
slag til decentrale energiprojekter i Sles- 
vig-Holsten får forslaget kun støtte af 
SPD, CDU mener ikke, at det er en opgave 
for landet alene.

I landdagen må Karl Otto Meyer påny 
konstatere, at Flensborg ingen chancer har 
i retning af at få tildelt flere videregående 
uddannelser, endsige et universitet.

redaktør Siegfried Matlok, at i modsæt
ning til det danske mindretal har den tyske 
befolkningsdel i Nordslesvig en langt van
skeligere udgangsposition: fortiden og et 
Tyskland, om hvilket det er sagt, at det 
hører til de »vanskelige fædrelande«. Des
uden har det statsloyale tyske mindretal en 
langt vanskeligere politisk-sociologisk sam
mensætning end det danske, hvor - især i 
højborgen Flensborg - arbejderklassen do
minerer, mens det tyske mindretal politisk 
spænder fra Mogens Glistrup til Preben 
Wilhjelm - dog med klart borgerligt fler
tal.

4. februar: Den allerstørste fare for et 
lands kultur er turismen, påstår forfatteren 
Willy-August Linnemann i en kronik i 
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Vestkysten. Overalt i verden har turismen 
bragt en kortvarig økonomisk gevinst, på 
længere sigt derimod en kulturel katastrofe.

I Åbenrå indvies en tysk fritids- og ung
domsklub, og det understreges i indvielses
talen, at selv om klubben er tysk, håber 
man, at den får mange danske medlemmer.

8. februar: Det ældste endnu i drift væren
de forsamlingshus i Sønderjylland i Øster 
Lindet holder 9O-års jubilæum.

På en generalforsamling i Bund deut
scher Nordschleswiger i Tinglev får land
brugslærer Philipp Iwersen et tillidsvotum; 
han genvælges til formand med 22 stem
mer, mens 6 undlod at stemme.

10. februar: Endnu mindes man enkelte 
steder afstemningsdagen for 64 år siden, 
men antallet af afstemningsfester er sta
digt svindende.

Af en samtale, repræsentanter for det 
tyske biblioteksvæsen har ført i kulturmi
nisteriet, fremgår, at det tyske biblioteks
væsen nu er rubriceret under betegnelsen 
»særlige biblioteker«, hvilket skulle sikre 
bedre tilskudsmuligheder.

12. februar: Sønderjydsk Skoleforening, 
der i år har bestået i 90 år, uddelte sidste 
år 240.000 kr. i støtte til ophold på ung
domsskoler og til anden efteruddannelse.

14. februar: I et indlæg skriver landmand 
Günther Lorenzen, Jejsing, at der ikke læn
gere i grænselandet findes klare fronter, og 
dermed går samhørighedsfølelsen indenfor 
mindretallet tabt. Især de unge føler sig 
svigtet, hvilket godt kan rejse spørgsmålet 
om det tyske mindretals fortsatte beretti
gelse. Personligt går han dog ind for dets 
fortsatte beståen.

16. februar: Det har vakt utilfredshed hos 
det tyske mindretal i Tønder, at man ikke 
kunne nå til enighed om en aftale vedrøren

de den tyske børnehave, der er normeret til 
60 børn, mens byrådet kræver en norme
ringsnedsættelse til 44 børn. Der kan nu 
ventes et nyt udspil fra mindretallet.

I en stillingtagen til EF-valget siger ho
vedbestyrelsen for Bund deutscher 
Nordschleswiger, at man respekterer en
hver samfundspolitisk grundholdning, dog 
bør det nationale sammenhold sættes hø
jest. Man er opmærksom på, at polariserin
gen indenfor dansk politik heller ikke går 
sporløst forbi den tyske folkegruppe.

24. februar: Professor Bent Søndergaard 
fastslår i en undersøgelse, at de tyske sko
ler ensidigt foretrækker det tyske sprog 
frem for i højere grad at styrke elevernes 
behov for tosprogethed.

Ved en mindesammenkomst ved solda
tergraven i Bøffelkobbel opsættes en af di
rektør H. P. Dinesen, Jels, skænket egetav
le med Holger Drachmanns digt, »De vog 
dem«.

28. februar: Fhv. viceskoleinspektør Hanns 
Christian Jensen, nu bosat i Bydelsdorf vil 
samle materiale til en bog om Fårhuslej
ren, hvor henved 3000 - heriblandt mange 
mindretalstyskere - var interneret efter 
krigen.

29. februar: Et røgelseskar, som for 55 år 
siden blev afleveret til Nationalmuseet fra 
Øsby kirke, er nu leveret tilbage og udstil
les på Haderslev museum.

Medlemmer af Fremskridtspartiet adva
rer i læserbreve imod at partiet domineres 
af det tyske mindretal. Det holder national
bevidste danske væk fra partiet, siges der.

Den tyske børnehave i Nr. Løgum luk
kes til sommer. Børnetallet vil da være ne
de på 6, og der kan ikke opnås kommunal 
godkendelse af børnehaven,der allerede for 
3 år siden var på vej til at blive lukket efter 
indbyrdes uoverenstemmelser om børneha
vens fremtidige drift.
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