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Ejderkanalarbejdere ca. 1780

Hvad ved vi om de anonyme arbejdere, der tog det hårde slid, som kanalgraveriet må have 
været i en tid, hvor de tekniske hjælpemidler var få og utilstrækkelige. Meget foreligger der 
ikke om dem, udover at de omtales, hvis de krævede højere lønninger, eller hvis der på 
anden måde var vanskeligheder. De daglige problemer var overladt til entreprenørerne og 
åbenbart senere til de arbejdsformænd, der tog små stykker af kanalen i en art entreprise 
fra de tilsynsførende ingeniører.

Om indkvarteringsforholdene ved vi ikke meget andet, end at en læge engang skrev, at 
kvartererne var slette. Enten boede arbejderne hos bønderne, hvor de sædvanligvis fik den 
sletteste plads i huset og blev smidt ud, hvis de faldt værterne til byrde ved at blive syge, 
eller lå de i hytter, der var bygget af jord eller delvis nedgravet i jorden, så folkene led 
under fugt og træk.

I en art forskrift, som entreprenørerne udsendte i 1777 eller 1778, hed det, at der i træhytter 
ikke måtte bruges åben ild, lys og tobak. Her blev det også påbudt, at al kort- og terninge- 
spil var forbudt, men noget inkonsekvent hed det derefter, at der udlovedes en dusør for 
angivelse af falsk spil, løvrigt bebudes det, at strid og slagsmål vil blive straffet, eventuelt 
med bortjagning - og sluttelig anmodes arbejderne om at udvise et kristeligt og broderligt 
sindelag.

Læs videre i Aage Rasch: Ejderkanalen, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. 
Bestilles hos ekspeditionen, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå. Tlf.: (04) 62 46 83. Pris 60.- kr., 
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Naffet 30, forhuset, opført 1851 af Wolfgang 
Petersen, der selv boede i stueetagen. Over por
ten og døren i midten vinduer med smedejerns
sprosser fra jernstøberiet. Stueetagen har kva
derstensfugning. Det midterste og de to vin
duer i yderfagene i anden og tredje etage er 
flankerede af pilastre, som er gennemgående 

over to etager. Under vinduerne støbte udsmyk
ningsfelter. Over tredje etage endnu en etage 
udformet som en række tætsiddende åbninger 
med volutformede piller. Nederst er huset ty
pisk haderslevsk, i midten hamborgsk nygotik 
og øverst italiensk renaissance, en festlig facade!
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Jernstøberier i Haderslev
1841-1923
AF HENRIK FANGEL

Nu foreligger der lokalplan-forslag om 
nedrivning af Naffet 30, Haderslev, men 
adjunkt Henrik Fangel, Åbenrå, mener, at 
den helt enestående og smukke bygning bør 
bevares.
Den gamle patricierbolig blev opført af en 
af Haderslevs industrielle foregangsmænd, 
jernstøberiejer Wolfgang Petersen, i 1851; 
efterhånden er der i hele landet kun et fåtal 
tilbage af sådanne bygninger, hvor beboelse 
og fabrik har udgjort et hele.

Danmark er i dag et moderne industrisam
fund, hvis produktion bygger på højt udvik
let teknologi. Fuldautomatiserede maskiner, 
der kun kræver et minimum af menneskelig 
betjening, producerer flere og flere varer på 
kortere og kortere tid. Det har skabt stor vel
stand, men også medført betydelige miljø
mæssige problemer.

En lang, lang udvikling er forudsætningen 
for det gennemindustrialiserede samfund, 
som vi kender i dag, og vi skal ca. 150 år 
tilbage, før vi for alvor kan sige, at vi har 
fat i begyndelsen af denne lange udvikling.

Maskinerne er det, der frem for alt karak
teriserer vort samfund, og det var med ma
skinerne det begyndte, maskiner der kunne 
producere ting, og maskiner der kunne leve
re energi. Forudsætningerne for at kunne 
skabe sådanne maskiner var imidlertid et 
materiale der kunne formes let og tåle store 
belastninger, bl.a. flere atmosfærers tryk.

Træ var omkring år 1800 det vigtigste 
materiale i de redskaber og maskiner, der 
brugtes her i landet, først og fremmest i land
bruget, men jernet kom i løbet af de følgende 
ca. 50 år til at spille en større og større rolle 

og skabte et vældigt opsving for jernindu
strien, også i Danmark, skønt landet er fat
tigt på råstoffer.

Det var udviklingen inden for jernudvin
dingen i England i 1700-tallet, som skabte et 
materiale der havde disse egenskaber. Tekni
ske fremskridt gjorde det muligt at fremstille 
støbejern og stål af rimelig god kvalitet og i 
større mængder end hidtil.

Krigen med England 1807-14 og tabet af 
Norge i 1814 betød, at norsk støbegods, som 
hidtil havde spillet en stor rolle for det dan
ske marked, blev lukket ude, og det var 
utvivlsomt medvirkende til, at en dansk pro
duktion af støbejern kom i gang. Selv om 
der også tidligere var produceret støbejern i 
Danmark, bl.a. i Frederiksværk, regnes Mel- 
dahls jernstøberi, der grundlagdes i Køben
havn i 1811, for det første støberi her i lan
det, og dets grundlæggelse skal sikkert ses 
på baggrund af adskillelsen fra Norge; men 
også den forhøjelse af tolden på indført stø
begods, som blev gennemført i 1831, har sik
kert virket stimulerende på jernstøberiernes 
fremkomst. Vi ser da også, at grundlæggel
sen af jernstøberier uden for København, 
hvor der i 1825 fandtes fem, tager sin be
gyndelse netop i 1831, da et jernstøberi 
grundlægges i Horsens. I 1839 fandtes der 
seks jernstøberier uden for København, nem
lig i Horsens, Odense, Ålborg, Hjørring (2 
stk.) og i Sæby.

I løbet af de næste ca. 15 år skød jern
støberi efter jernstøberi op rundt omkring i 
de danske provinsbyer, og snart fandtes et 
eller flere jernstøberier i alle større byer, så
ledes at det samlede antal i provinsen i 1855 
var ialt 56 jernstøberier med 1033 arbejdere, 
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Snit og plan af smelteovnene i Wolfgang Peter
sens jernstøberi. Bygningen er opført i 1853 og 
er betegnet som bygning H på side 123. Smelte
ovnen er en såkaldt cupola-smelteovn, der var 
den almindeligste type i 1800-tallet, når man 
skulle gensmelte jern. Den er ret lille og består 
af en ydre jernkappe med en kerne af ildfaste 
sten eller cement, der giver en indvendig dia
meter på kun 60-70 cm. Ca. 21/2 m oppe er der 
en platform, hvorfra jern og koks fyldes på lag 
for lag. Nederst må have været nogle rør, gen
nem hvilke luft blev blæst ind i smelteformen 
for at fremme smelteprocessen. Den smeltede 
jernmasse blev taget ud forneden. Tegning da
teret 5. marts 1893 i Haderslev byarkiv acta 
39,5.

heraf 26 i Jylland med 379 arbejdere.
Heri er ikke medregnet støberier syd for 

Kongeåen, hvor det første jernstøberi grund
lagdes i 1841 i Haderslev. Snedkermester 
Josua Petersen og købmand A. P. Bonnichsen 
startede et jernstøberi på Naffet i nr. 33, og 
Haderslev var således med i denne udvikling 
meget tidligt, et vidnesbyrd om Haderslevs 
betydning som hertugdømmet Slesvigs tred
jestørste by. I Flensborg, hertugdømmets 
største by, opstod de to første støberier i 
1842; heraf var det ene dog udviklet af et 
lidt ældre, mindre foretagende.

Petersen og Bonnichsens jernstøberi ud
viklede sig meget hurtigt til byens største 
virksomhed med 47 beskæftigede og en pro
duktion på 351.000 pund støbegods i 1847; 
det var et af de største på den jyske halvø.

I 1847 startede guldsmed Wolfgang Peter
sen endnu et jernstøberi i Haderslev, nemlig 
på den modsatte side af Naffet, i nr. 30; det 
startede med 30 beskæftigede. Haderslev 
hævder sig således meget klart i billedet af 
den tidligste jernindustri i Danmark, og i 
Nordslesvig er Haderslev den by, hvor de 
rygende skorstene først sås. Sønderborg fik 
et jernstøberi i 1850 og nr. 2 i 1858, Åbenrå 
et i 1852 og Tønder et engang i løbet af 
1850'erne, men jernstøberierne i disse tre 
byer var alle små. Ingen af dem havde i hvert

fald så mange beskæftigede og så stor en 
produktion som de to jernstøberier i Haders
lev.

Foretagerne, kapitalen og råstofferne
At starte et jernstøberi kræver i hvert fald, 
at fire væsentlige betingelser er til stede: 
plads, kapital, råstoffer og ikke mindst ini
tiativ. Det kræver god plads, når man skal 
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støbe forskellige redskaber, maskindele, vin
duesrammer, ovne osv., for støbningen fore
går i forme fyldt med sand og placeret på 
gulvet. Der må altså være en bygning af en 
vis størrelse til rådighed; endvidere må der 
investeres i en eller flere smelteovne, hvor 
råjernet kan smeltes, før den hældes i støbe
formene. Der må altså være kapital til rådig
hed, først og fremmest til investering i byg
ninger, men også til de råstoffer, kul og jern, 
som skal bruges til produktionen, og som for 
Danmarks vedkommende må importeres, her 
i 1800-tallet pr. skib. Endvidere må der fin
des mænd, som har det initiativ, der skal til 
for at starte en virksomhed, der alene ved 
sin størrelse og den teknik, der anvendes, 
bryder afgørende med den håndværks- og 
lavsprægede produktionsform, som havde 
været den fremherskende i flere hundrede år. 
Konjunkturerne for jernstøberier var ganske 
vist gunstige omkring 1840, men det var al
ligevel noget helt nyt, som også krævede, at 
man beherskede den teknik, der skulle til.

Det er karakteristisk, at de mænd, som 
havde initiativet og startede disse to virk
somheder i Haderslev, var håndværkere. Jo
sua Petersen havde i 1840 et ret stort sned
kerværksted med tre svende og fire lærlinge 
på Naffet 33, men skulle på sit jernstøberi 
beskæftige både smede og formere. Han måt
te derfor bryde med en af de ældste og mest 
hævdvundne regler inden for lavsvæsenet, 
nemlig at en mester kun måtte beskæftige 
svende af sit eget fag. Smedelavet i Haders
lev vendte sig naturligvis imod, at denne 
regel blev brudt, men Josua Petersen fik alli
gevel tilladelsen til at beskæftige disse smede 
og formere. Det samme blev tilfældet for 
guldsmed Wolfgang Petersen, da han i 1847 
søgte om tilladelse til at ansætte bl.a. sned
kere. Myndighederne var altså de nye virk
somheder gunstigt stemt.

Wolfgang Petersen tilhørte en af de for
nemste og formodentlig mest velhavende 
håndværkerslægter i Haderslev. Hans far var 
guldsmed Martin Heinrich Petersen, der i 

1803 havde boet Klosteret 7 og havde to 
svende, fire lærlinge, to tjenestepiger og en 
tjenestekarl i sit brød, og der fandtes utvivl
somt en vis kapital hos denne familie. Det 
var imidlertid næppe tilstrækkeligt til at 
starte den store virksomhed som jernstøbe
riet var, og vi ser da også, at Wolfgang Pe
tersen i 1847 lånte 3000 rdl. af købmand 
N. C. K. Hansen.

Et andet interessant træk ses således her. 
Det var hos købmændene, at en opsparing 
havde fundet sted, og det blev derfor i meget 
vid udstrækning dem, der kom til at finan
siere denne tidlige industrialisering. Nogen 
egenkapital har der som nævnt dog nok væ
ret hos de nye foretagere. Josua Petersen 
lånte i hvert fald kun ganske lidt (350 rdl.), 
da han skulle starte sin virksomhed i 1841, 
men der var den forskel på ham og Wolf
gang Petersen, at han kunne starte sin nye 
virksomhed i eksisterende bygninger, mens 
Wolfgang Petersen erhvervede ejendommen 
Naffet 30 og på arealet bagved, som strakte 
sig helt ned til Møllestrømmen, opførte en 
stor fabriksbygning. Kapitalbehovet ses også, 
når det i 1847 af Wolfgang Petersen oplyses, 
at han har indkøbt 200.000 pund engelsk rå
jern og 1200 tønder engelske cinders, og vi 
ved, at der det første år kun blev brugt hen
holdsvis 80.000 pund og 400 tønder. Der 
blev altså investeret i en lagerbeholdning.

Med hensyn til placeringen af de to nye 
virksomheder, må den siges at være ideel. 
De lå begge på steder, hvor der var udvidel
sesmuligheder, og afstanden til skibbroen 
var kun ringe. De råstoffer, der skulle bruges 
i produktionen, nemlig råjern og kul, skulle 
således ikke transporteres særlig langt, når 
de med skib var ankommet til skibbroen fra 
England.

Produktionen
De varer, der produceredes på de to støberier 
i 1840'eme var nogenlunde de samme, og 
som eksempel kan anføres produktionen hos
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Wolfgang Petersens jernstøberi set fra Sejlstens
gyde (fra øst) ca. 1870. Bygningen til højre er 
bygning K på side 123 med bl.a. beboelse på 1. 
sal. Den store bygning til venstre er bygning 
T. I mellem disse to bygninger ses den bagved

liggende bygning F, der er den ældste fabriks
bygning, opført 1847. Billedet illusterer fabriks
anlæggets sammenbyggede karakter og sam
menblandingen af arbejdsplads og bolig. (Ha
derslev byhistoriske arkiv)

Wolfgang Petersen i virksomhedens første 
år. Der blev produceret 240 ovne, 22 kom
furer, 100 staldvinduer, 16 tagvinduer samt 
forskellige redskaber, pander og riste. Ialt 
var der hertil brugt 80.000 pd. engelsk rå
jern, 8000 pd. smedejern, 1600 pd. gammelt 
jern, 100 pd. gammelt tin, 8 td. indenlandsk 
trækul, 30 td. engelsk stenkul og 400 td. 
engelsk cinders. Gammelt jern og andre 
brugte metaller, købt i Danmark, indgår 
hvert år i produktionen på begge jernstøbe
rier, og selv om det kun udgør en ringe del 
af råvarerne, vidner det om, at også datiden 
kendte til genbrug.

I 1850 og 1851 angives produktionen at 
have været støbegods, såsom ovne, skor
stensindretninger, rækværk, gryder samt 
mølle-, skibs-, maskin- og bygningsarbejder. 
I 1852 kommer hertil messingstøbegods til 
skibsbrug.

1852-53 sker der imidlertid noget afgø
rende på de to store jernstøberier i Haders
lev: man begynder at bygge maskiner. På 
Petersen og Bonnichsens jernstøberi bygger 
man i 1852 de første dampmaskiner, hvoraf 
én på 2 (!) hk solgtes til Altona; man pro
ducerer endvidere dampkedler og tærskema
skiner, og i 1853 tager man tilsyneladende i 
begge støberier det store spring til maskin- 
fremstilling på maskiner, drevet ad mekanisk 
vej. Hos Petersen og Bonnichsen investeres 
der i »drejebænke, høvlemaskiner, borema
skiner og andre mekaniske redskaber«, dre
vet af en dampmaskine. Også Wolfgang Pe
tersen bygger nu en dampmaskine »til eget 
brug« samt en drejebænk, og det er ikke 
uden selvfølelse, at Wolfgang Petersen på sin 
industriindberetning for året 1853 om fa
brikkens beskaffenhed kan skrive »Jern- og 
Metallstøberi samt Maskinbyggeri som dri-
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Henry Christensens tømmerhandel 1925, det 
tidligere jernstøberi tilhørende Wolfgang Peter
sen. De to store bygninger til højre blev opført

i 1856, da støberiets produktion var på sit hø
jeste (bygning T og U på side 123). (Efter Ha- 
derslev-Samfundets Årsskrift 1975-77).

ves med Dampkraft«. Industrialiseringen var 
nu for alvor kommet til Haderslev.

For de følgende år er vi ikke så detaljeret 
underrettet om produktionen hos Wolfgang 
Petersen. Kun dens samlede omfang kendes. 
Men vi ved lidt om, hvad Petersen og Bon- 
nichsen har produceret i disse år, f.eks. oply
ses det i 1856, at »hovedgenstandene i pro
duktionen var to dampskibsmaskiner, tilsam
men 18 hestes kraft, tre andre dampmaski
ner, tilsammen 16 hestes kraft, agerdyrk
ningsredskaber, skibsutensilier, ovne, com- 
foirer, vinduer og andet støbegods, hvor
iblandt en plade til en vægt af 12402 pd. 
(ca. 6 ton!).«

En annonce fra Dannevirke den 21. juni 
1856 fortæller om, hvad man producerede 
hos Wolfgang Petersen. Der nævnes bl.a. 
tærskemaskiner, smørkærnemaskiner, hak
kelsemaskiner, kornrensemaskiner til hånd

eller hestekraft, og det fremgår heraf, at det 
er de gode tider for landbruget og de deraf 
følgende krav til øget produktion og produk
tivitet, der er en væsentlig forudsætning for 
jernstøberierne. Af annoncen fremgår det, 
hvor alsidig produktionen er, og det viser 
tillige, hvorledes det nye materiale, støbejer
net, havde slået an og nu anvendtes til man
ge forskellige formål. Langt den største del 
af produktionen afsattes lokalt og i det hele 
taget indenlands, og der vil sikkert rundt 
omkring endnu i dag kunne findes mange 
staldvinduer, udvendige trappegelændere og 
enkelte ovne fra de to fabrikker, mens damp
maskiner, tærskeværker og smørkærnema
skiner sikkert forlængst er blevet ophugget.

Mølleværker ved vi, at Wolfgang Petersen 
i 1858 leverede til Bygholms vandmølle ved 
Horsens og til dampmøllen i Kolding, og det 
fremhæves ved netop disse mølleværker, at 
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de var i stand til at producere hvedemel i 
den størst mulige finhed.

At det var kvalitetsprodukter, jernstøbe
rierne leverede, ses også af de medaljer, som 
de fik på forskellige udstillinger: Den almin
delige danske Landmandsforsamling i Hor
sens 1861 og Odense 1863, Svenska Hus
hållsföreningen 1861, Internationale Wirt
schaftliche Ausstellung i Hamborg 1863, 
Den nordslesvigske Industriudstilling i Ha
derslev 1873, første og anden ærespræmie 
på Schleswig-Holsteinische Molkerei-Aus
stellung i Kiel 1890 og en udateret medalje 
fra Industriforeningen i Altona.

Den produktion, der foregik på de to jern
støberier, gik da heller ikke upåagtet hen. 
Avisen Dannevirke omtaler den flere gange 
og bringer den 2. januar 1856 følgende om
tale af Petersen og Bonnichsens jernstøberi: 
»Med dampmaskinbyggeriet i dhrr. Petersen 
& Bonnichsens jernstøberi og mekaniske 
værksted her i byen går det fremdeles godt. 
De dampmaskiner, som etablissementet leve
rer er af en ejendommelig forbedret art, nær
mest efter nordamerikansk konstruktion, de 
er forholdsvis meget små og af liden vægt, 
men af desto større virkekraft. Maskinernes 
stilling er horisontal, liggende og hvilende, 
ikke som tidligere almindeligt var, perpendi- 
kulair opretstående, og herfra hidrører dens 
forholdsvis store og sikre kraft i sammen
ligning med de opretstående og på grund 
heraf rystende maskiner. Som en følge af 
støberiets mange større og mindre mekaniske 
hjælpeindretninger leverer det tillige maski
ner i smukke og smagfulde former. Værkste
det tæller ca. 100 arbejdere og 2 smelteovne. 
I disse dage afgår en af de omtalte damp
maskiner til Odense, bestilt af de derværende 
jernstøberiejere, dhrr. Rasmussen & Larsen, 
og skal drive etablissementets blæseværk, 
dreierbænk osv.«.

I 1858 faldt produktionen på de to jern
støberier betydeligt på grund af den almin
delige krise 1857. Det betød bl.a. afskedigel
ser, og produktionen og antallet af beskæf

tigede kom aldrig siden op på det niveau, 
den havde haft i midten af 1850'erne. Arene 
omkring 1860 er dog en undtagelse for Wolf
gang Petersens vedkommende. Det lykkedes 
ham nemlig at få ordrer på tre jernskibe, som 
blev bygget i haven (!) bag fabrikken ned 
imod Møllestrømmen, og det betød at antal
let af beskæftigede i 1860 nåede op på 90. 
Det første skib var hjuldampskibet Haders
lev, finansieret af et lokalt selskab. Det blev 
bygget 1859-60, og året efter kunne man gå 
i gang med et fyr- og lodsskib til Ejderen på 
ca. 100 tons dødvægt samt et skruedamp
skib til sejladsen mellem Højer og Sild, som 
blev leveret i marts 1862. Man byggede såvel 
selve skibet med skrog og aptering som det 
maskineri der skulle til, bl.a. dampmaski
nerne.

Petersen og Bonnichsen anlagde 1861 gas
værket i Kolding og byggede i 1863 et loko
mobil, en dampmaskine på 6 hk, to på 4 hk 
samt en dampmuddermaskine på 20 hk. Det 
betød, at man endnu i 1863 kunne beskæf
tige ca. 60 personer imod 94 i 1857, men 
1866 var antallet af beskæftigede faldet til 
48.

I maj 1855 startede i øvrigt endnu et jern
støberi i Haderslev, det såkaldte Frederiks- 
støberi i Slagtergade 20. Det var et interes
sentselskab, der bestod af Lauritz Fryden
borg, P. H. Beck og Jacob Mogensen, der 
havde skudt 2600 rdl. i foretagendet. Det 
havde ved starten 12 faglærte og 6 ufaglærte 
arbejdere, og også her installeredes en damp
maskine til at drive blæseværket i støberiet. 
Dets produkter var i de første år hovedsage
lig støbegods og smedejern, men også her 
lagde man sig hurtigt efter produktion af 
maskiner. Dette støberi ramtes hårdt af kri
sen 1857; produktionen var i 1856 305.000 
pd. støbebods, seks maskiner og 1500 pd. 
forarbejdet smedejern, men var i 1859 faldet 
til 55.900 pd. støbegods. Firmaet var vel 
mindre velkonsolideret, da krisen kom kun 
to år efter støberiets start, og krisen ramte 
vel derfor særligt hårdt her.
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Tiden efter 1864
Om støberierne i tiden efter 1864 ved vi kun 
lidt i forhold til den foregående periode, i 
hvert fald hvad angår produktionen og dens 
omfang. Krisen 1857 havde som nævnt ramt 
hårdt, og hertugdømmernes indlemmelse i 
Preussen i 1867 betød utvivlsomt en øget 
konkurrence fra preussiske og tyske støbe
rier og maskinfabrikker i det hele taget. 
Frederiks-støberiet i Slagtergade gik konkurs 
i 1868, og Petersen og Bonnichsens i 1869. 
Josua Petersen var da død og A. P. Bonnich- 
sen havde ført firmaet videre alene. Af 
større opgaver havde fabrikken i årene 
1864-66 produktion af nogle dampmaskiner 
(1864: 2, 1865: 1, 1866: 2), i 1864 anlæg
gelsen af gasværket i Tønder og i 1866 git- 
terspærkonstruktionen til perronhalleme på 
de nye banegårde i Tønder og i Haderslev. 
Tilbagegangen ses dog tydeligt i fabrikkens 
samlede produktion, som i 1864 når et lav
punkt, og selvom der tilsyneladende var 
fremgang at spore i 1865 og 1866 var for
holdene tre år senere så forringede, at resul
tatet blev en konkurs.

Det lykkedes imidlertid i 1871 at få solgt 
fabriksbygningeme med inventar og redska
ber til en af byens storkøbmænd, Peter Jacob 
Petersen, der førte virksomheden videre som 
såvel maskinfabrik som jernstøberi. P. J. Pe
tersen var søn af C. A. Petersen, der havde 
etableret sig som købmand i Haderslev i 
1812. Sønnen var født i 1811 og havde i sin 
ungdom foretaget adskillige udenlandsrejser 
for at dygtiggøre sig til at indtræde i fade
rens betydelige forretning, som han overtog 
1857. Han havde bl.a. i 1839 været på rejse 
til England og Skotland sammen med Peter 
Hiort Lorenzen, med hvem han stod i nært 
venskabsforhold. Politisk skiltes deres veje 
imidlertid i 1840'erne, og P. J. Petersen blev 
i 1850'erne fremtrædende inden for det tysk
orienterede parti i Haderslev. I 1864 blev 
han af den preussiske besættelsesmagt ud
nævnt til rådmand, og han blev i 1867 valgt 
til byens »Stadverordnetenrat« (borgerre

præsentation).
Det var altså virkelig en af byens spidser, 

der nu havde overtaget jernstøberiet, og til 
trods for at konjunkturerne i 1870'erne ikke 
synes at have været særligt gode, købte P. J. 
Petersen i 1880 også Wolfgang Petersens 
jernstøberi for 60.000 mark.

Wolfgang Petersen havde i 1861 optaget 
Johann Friedrich Rist fra Hamborg som 
kompagnon i støberiet, og det har formo
dentlig betydet tilførsel af ny kapital. I mod
sætning til Petersen og Bonnichsens jernstø
beri synes Wolfgang Petersens støberi at 
have klaret sig igennem den omstillingspro
ces, som i 1867 fulgte af de nye forhold med 
toldgrænse imod nord og et stort åbent mar
ked med fri konkurrence imod syd. Salget i 
1880 hænger formodentlig sammen med, at 
Wolfgang Petersen da var 80 år gammel. Tre 
år senere døde han i København.

At P. J. Petersen nu rådede over begge stø
berier betød formodentlig visse ændringer i 
produktionens fordeling i de enkelte bygnin
ger. Formodentlig var det kun i Naffet 30, 
at smelteovnene blev bevaret, mens bygnin
gerne bag Naffet 33 blev anvendt til sned
keri og maskinfabrikation (montage?). Kon
junkturerne synes at have forbedret sig i 
løbet af 1880'eme, måske på grund af land
brugets strukturændringer, som må have be
tydet en øget efterspørgsel efter mejeri- og 
landbrugsmaskiner, der stadigvæk var fa
brikkens hovedprodukter.

I 1889 nedbrændte fabriksbygningeme på 
Naffet 33 til grunden, men de blev genopført 
nogenlunde i den skikkelse, de endnu har (en 
brand 1937 betød dog ændring af tagkon
struktionen i den lange bygning ud imod 
Allégade). Produktionen kunne således fort
sætte stort set uændret. I de nye fabriksloka
ler installeredes foruden en dampmaskine en 
dynamo til brug i snedkeriet, noget helt nyt 
og enestående efter datidens forhold, og et 
forvarsel om elektriciteten som afløser af 
dampkraften som energikilde.

Den 17. april 1894 døde P. J. Petersen, 83
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Bank-Konto. Haderslev Bank.

* S PECIALITATEN : V

Dampfmaschinen. Molkereianlagen.
MÜHLENEINRICHTUNGEN. LANDWIRTSCHAFTLICHE 

Maschinen - allgemeiner Maschinenbau

aføsTefø/k ^10,Februar_ ^09
.,—(Schleswig)

_ _ y Telegramm Adr: Perfekt Hadersleben.
FERNSPRECHER N°20.

Aktien-Gesellschaft.

Regningshoved fra Haderslev Maskinfabrik 
dateret 10. februar 1909. Til venstre ses Naffet 
30 med fabriksbygningerne bagved, til højre 
Naffet 33 med fabriksbygningeme langs Alle
gade. De to komplekser ligger egntlig overfor 
hinanden på hver sin side af gaden! Bag Naffet 
30 ses fire større skorstene, fra venstre damp

maskinens høje skorsten, derefter en skorsten, 
formodentlig fra smedjen i bygning F, side 123, 
derefter smelteovnens, lav og tyk, og til højre 
formodentlig en skorsten fra endnu en smedje. 
Bagest på grunden arbejderboligerne langs Sejl
stensgyde,se side 125. (Haderslev byarkiv acta 
39,5).

ri

år gammel. Han havde til det sidste stået i 
spidsen for firmaet, der også omfattede køb
mandshandelen i Storegade 71. Man får gen
nem Folkebladets nekrolog over ham indtryk 
af, at ledelsen af den store industrielle virk
somhed til en vis grad er foregået under 
gammeldags patriarkalske former. Forholdet 
mellem arbejdsgiveren og arbejdstagerne har 
næppe været helt upersonligt; det fortælles, 
at arbejdere fra maskinfabrikken bar den af
dødes kiste til graven. Det siges også om den 
afdøde: »Hans aldrig svigtende godgøren
hedssans, der i stilhed har tørret mangen tåre 
og lindret mangen nød, hans ægte tyske sin
delag, der end aldrig fornægtede sig under 
det fanatiske ejderdanske partis stærkeste 
terrorisme samt hans personlige elskværdig
hed og beskedenhed gjorde ham til en af de 
mest agtede og yndede indvånere her i 
byen ...« Selv om det er byens tyske avis, 

der her udtaler sig om en af de tyskoriente
redes spidser, fornemmer man alligevel bag 
de højstemte ord, at P. J. Petersen ikke hørte 
til de hårdeste fabriksejere.

Efter hans død førtes maskinfabrikken til
syneladende uændret videre, idet en bestyrer 
formodentlig blev ansat til at lede produktio
nen. I begyndelsen af dette århundrede faldt 
antallet af beskæftigede ret kraftigt; mens 
det i år 1900 havde været 55 var det i 1905 
kun 30.

P. J. Petersens arvinger afhændede ca. 
1908 - måske i sammenhæng hermed - virk
somheden, og i hvert fald fra 1909 optræder 
den som »Haderslev Maskinfabrik Aktien- 
Gesellschaft« med Holger Blädel som direk
tør. Fabrikken beskæftigede i 1910 36 per
soner.

I 1913 synes der at være sket en vis om
lægning eller indskrænkning af produktio-
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Interiør fra Haderslev Maskinfabrik 1912. Det 
er uvist om det er fra Naffet 30 eller 33. Man 
bemærker især de mange hjul og drivremme i

loftet. Arbejderne står formodentlig med en del 
af en dampmaskine foran sig. (Haderslev by
historiske arkiv).

nen, som gjorde i hvert fald en del af byg
ningerne på Naffet 30 overflødige. Haders
lev Maskinfabrik fortsatte sin virksomhed i 
bygningerne på Naffet 33, men i 1923 eller 
1924 indstilledes produktionen også her, og 
et vigtigt kapitel i byens historie var hermed 
slut.

Den tidlige industrialiserings 
bygninger i Haderslev
Støberiernes ekspansion i første halvdel af 
1850'erne betød en omfattende opførelse af 
nye fabriksbygninger, både på Naffet 30 og 
33. De er nu alle væk. I dag ved vi mest 
om bygningerne på Naffet 30, fordi der er 
bevaret nogle billeder fra 1870'erne, som kan 
sammenholdes med grundplaner fra omkring 

århundredskiftet. Petersen og Bonnichsens 
jernstøberi fik som nævnt helt nye fabriks
bygninger i 1889. Disse bygninger eksisterer 
endnu og hører ikke med i billedet af den 
tidlige industrialisering i 1840'erne og 1850' 
erne. Derfor vil kun bygningerne på Naffet 
30 blive behandlet her.

Som nævnt erhvervede Wolfgang Petersen 
i 1847 Naffet 30, der da bestod af et 9-fags 
bindingsværkshus fra ca. 1740 i én etage og 
med en indkørsel samt diverse mindre side
bygninger. Bagest i gården var en stald, som 
blev ombygget og indrettet til smedje og 
snedkerværksted. Syd herfor byggede Wolf
gang Petersen en 20-fags bygning, ca. 25 X 
11 m, placeret i øst-vestlig retning (bygning 
F på tegningen side 123), som formodentlig 
blev brugt til støberi.
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Rekonstruktion af Wolfgang Petersens jernstø
beri. Bygningerne og deres indretning.
Grundlag for planen er et matrikelkort 1923, 
som dog næppe er korrekt i alle detaljer med 
hensyn til bygningernes udstrækning og place
ring. De anførte oplysninger stammer fra brand- 
taxationsprotokollen 1854. I parentes er anført 
denne protokols angivelse af bygningernes an
vendelse. Af bygningerne eksisterer (endnu) A, 
B og D, mens de øvrige bygninger på planen 
(bortset fra bygn. K) blev nedrevet i 1969.
A. Forhus, 4 etager, med gennemkørsel, opført

1851.
B. Sidehus (fabrik og pakhus), 2 etager, opført 

1849-50.
C. Fabriksbygning (maskinværksted) i 2 etager 

med gennemgang imod vest, opført 1853.
D. Sidehus (vognremise og hestestald), opført 

ca. 1847.
E. Halvtagsbygning, opført 1853 opad byg

ning C.
F. Fabriksbygning, opført 1847 (den ældste fa

briksbygning, oprindeligt formeri), udstræk
ning i sydøsthjørne uvis.

G. Fabriksbygning, opført 1853.
H. Halvtagsbygning opført 1853, med to smel

teovne og tilhørende skorsten.
J. Tilbygning, hvori dampkedlen findes, opført

1852.
K. Bagbygning i to etager, opført 1852, ned

revet 1900.
T. Fabriksbygning i 2 etager med skorsten og 

firedobbelt smedeesse, opført 1856.
U. Fabriksbygning, opført 1856.
Bygning M-R samt V lå bagest på grunden, ned 
imod Møllestrømmen. Bygn.M (opført før 1839) 
og Q-R (opført 1849) var to beboelseshuse med 
tilhørende brændeskur, rullehus og vaskehus 
(bygn. N og P, opført hhv. før 1839 og 1851), 
alle nedrevet 1900, da amtsbanen til Sønderbro 
blev anlagt. Bygn. V var en »maskinbygning« 
med smedeesse og skorsten opført 1859 og ned
revet, da vejbroen over Møllestrømmen blev 
bygget ca. 1930.

Indretningen:
Rekonstruktionen bygger hovedsagelig på grund
planer fra tiden ca. 1890-1913, men da indret
ningen af fabrikken på den tid næppe havde 
ændret sig fra 1850'erne, er det altså muligt 
herudfra nogenlunde at rekonstruere den oprin
delige indretning. Kun de dør- og portåbninger, 
der kendes, er anført. Vinduers placering er ikke 
angivet. En række bygningers indretning og an
vendelse er dog uvis, ligesom anvendelsen af 
anden etage i bygning C og T er ukendt.
1. Lager (1900, næppe oprindelig funktion). 2. 
Dampkedel. 3. Dampmaskine. 4. Skorsten. 5. 
»Putzkammer« (1900). 6. Kulrum (1900). 7. 
Smedeværksted. 8. Snedkerværksted. 9. Gang. 
10. Kran. 11. To smelteovne med skorsten. 12. 
Tørrerum. 13. Sandrum. 14. Formeri. 15. For
modentlig lager i første etage, beboelse i anden 
etage. 16. Formodentlig smede- og maskinværk
sted.
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Smelteovnene befandt sig i en mindre byg
ning mellem den tidligere stald og denne 
bygning. Fra smelteovnene blev den smel
tede jemmasse ført ind i støberiet og hældt i 
formene, der var lavet i træ af snedkerne, og 
hvori formerne i sand havde formet den gen
stand, der skulle støbes, efter en model eller 
prototype. Formene var placeret på gulvet, 
og der skulle god plads til de mange forme, 
som blev brugt.

I årene 1852-53 skete der betydelige byg
ningsmæssige ændringer som følge af pro
duktionens udvidelse. Alle bagbygninger 
bortset fra den lange støberibygning (byg
ning F) blev nedrevet, og en stor to-etages 
bygning blev opført med front imod gården 
(bygning C på tegningen side 123)og sam
menbygget med støberiet. Her blev damp
kedlen og dampmaskinen anbragt i det syd
østlige hjørne.

Syd for den lange støberibygning blev op
ført en ny bygning (bygning H) med to 
smelteovne. En plan og et tværsnit heraf fin
des på en tegning fra 1891, da der skete en 
ændring i smelteovnenes placering, og det 
siges udtrykkeligt i beskrivelsen, at de to 
ovne havde været i brug på dette sted i ca. 
40 år.

I 1856 sker den sidste store udvidelse af 
fabrikken. Syd for bygningen med smelte
ovnene opførtes da en ca. 40 X 13 m stor 
bygning til støberi (formen). Det tidligere 
støberi på ca. 25 X 11 m var altså nu blevet 
for lille og blev i stedet indrettet til smedje 
og snedkerværksted.

Fra dampmaskinen i bygning C skal vi sik
kert forestille os, at kraften via drivremme 
er blevet ført ind i smede- og snedkerværk
stedet, hvor de forskellige drejebænke, bore
maskiner og høvlemaskiner var placeret. 
Vinkelret på det store formeri blev der ud 
imod Sejlstensgyde i 1856 opført endnu en 
hal, der formodentlig anvendtes som smede- 
og maskinværksted, idet den bl.a. rummede 
fire esser.

Bag Naffet 32 og 34 lå en lang bygning i 

to etager, opført 1852 (bygning K), hvor ne
derste etage formodentlig var indrettet til 
lager og øverste etage til beboelse, således 
som det ses på side 117.

Bagest på grunden ned imod Møllestrøm
men lå allerede i 1839 en ca. 25 m lang lav 
bygning (bygning M) og i 1851 opførtes en 
tilsvarende ca. 24 m lang bygning (bygning 
Q-R) begge placeret i nord-sydlig retning 
og indrettet til beboelse, formodentlig med 
hver fire små lejligheder. I de tre her omtalte 
bygninger, der var indrettet til beboelse, 
boede der i 1860 ikke mindre end 19 hus
stande med ialt 78 personer, så man må have 
boet meget trangt. De fleste af beboerne var 
arbejdere på jernstøberiet.

Helt nede ved Møllestrømmen byggedes i 
1859 en ca. 16 X 10 m to-etages »maskin- 
bygning« med en smedeesse. Opførelsen af 
denne bygning hænger utvivlsomt sammen 
med bygningen af hjuldampskibet Haderslev 
i »haven«, det store åbne areal, hvor nu R- 
centrets parkeringsplads findes. Det var nød
vendigt at have en bygning med smedje lige 
op og ned ad »skibsværftet«.

Det store fabrikskompleks er tegnet på 
Haderslev Maskinfabriks regningshoved fra 
omkring 1900, hvor man får et godt indtryk 
af hele kompleksets sammenbyggede karak
ter. Den eneste større bygningsmæssige æn
dring, der skete efter 1860, var tilsyneladen
de den ovenfor nævnte flytning af smelte
ovnene i 1891, hvor kun en smelteovn blev 
tilbage. I 1900 blev den lange toetages byg
ning bag Naffet 32-34 (bygning K på teg
ning side 123) revet ned og erstattet af en 
lav lagerbygning.

I 1913, da produktionen blev lagt om og 
maskinfabrikkens produktion hovedsagelig 
koncentreret i bygningerne fra 1889 i Naffet 
33, blev der indrettet et »Obstweinkellerei« 
og en seltzervandfabrik i en del af bygnin
gerne, og i bygning C blev dampkedlen og 
dampmaskinen fjernet, og en stor bageovn 
opbygget for den nye »Victoriabrødfabrik«, 
der fik til huse her. Hvad der skete med de
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Arbejderboliger ved Sejlstensgyde (bygning M, 
side 123), til venstre den fabriksbygning, som

blev opført 1859, da hjuldampskibet Haderslev 
skulle bygges. (Haderslev byhistorisk arkiv).

bagved liggende bygninger i 1913, vides 
ikke, men i 1919 blev de overtaget af Henry 
Christiansens tømmerhandel, som havde til 
huse her indtil 1969. Da blev alle bygninger 
til det tidligere jernstøberi revet ned, bortset 
fra mindre sidebygninger i gården bag for
huset ud til Naffet, og i stedet opførtes det 
nuværende R-center.

Bygningerne forsvandt, uden at man hav
de sikret sig klare vidnesbyrd om bygninger
nes udseende og om eventuelle spor af den 
tidligere indretning. Endnu i 1969 kunne 
man formodentlig have iagttaget smelteov
nens tidligere placering, ligesom det havde 
været muligt at gøre iagttagelser rundt om
kring i bygningerne, som kunne have givet 
os et bedre indtryk af bygningernes indret
ning og funktion end det, som her har måttet 
stykkes sammen af tilfældigt bevaret mate
riale.

Bevidstheden om det industrielle miljø, 
som skabte Danmark om til et industrialise
ret samfund, er vokset stærkt i de seneste år, 
og et projekt under Statens humanistiske 
Forskningsråd har i de sidste 4-5 år søgt at 
registrere, hvad der er tilbage af »Industri
alismens boliger og bygninger 1840-1940«. 
Gang på gang har man måttet konstatere, at 

man var for sent ude; bygningerne var væk 
og kun tilfældigt materiale var bevaret, såle
des som det er tilfældet for Wolfgang Peter
sens jernstøberi.

Tilbage i dag er, bortset fra de ovenfor 
nævnte sidebygninger, kun jernstøberiets for
hus, opført 1851 af Wolfgang Petersen, som 
selv flyttede ind i stueetagen. Det er et me
get særpræget hus, helt enestående i Haders
lev, ja, ifølge sagkyndige, i hele Danmark. 
Det er opført som et italiensk renæssance
palæ med stærke træk fra den dengang mest 
avancerede stil, hamborgsk nygotik, en vær
dig boligramme for datidens industrifyrste i 
Haderslev! Huset er tillige det tidligste eks
empel i Haderslev på den stilart, som i ar
kitekturhistorien kaldes historicisme, en stil
art, som blander elementer fra tidligere stil
arter, her gotikken og renæssancen. Huset 
rummer nogle store lejligheder med store 
lyse empireinteriører og en fantastisk flot 
spindeltrappe fra stuen til 3. sal.

Går det som byens styre har foreslået i et 
lokalplanforslag, der er til offentlig høring i 
marts og april, vil også dette enestående hus 
forsvinde, og der vil så intet synligt være til
bage af dette industrieventyr i 1850'eme.

Ovenfor er det vist, hvor tidligt Haderslev
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»Arbeitsbuch« for Heinrich Chris
tian Ludwig Warncke, født 24. maj 
1874 i Flensborg. Af indførslerne 
fremgår, at Warncke er udlært som 
kleinsmed hos smedemester A. F. 
Petersen på Naffet 10 i Haderslev, 
hvis firma eksisterer endnu. Derpå 
var Warncke ansat tre måneder hos 
P. J. Petersen. Senere tog Warncke 
»på valsen« sydpå og arbejdede 
indtil oktober 1894 hos »Union- 
Elektricitäts-Gesellschaft«, dels i 
Erfurt, dels i Hamborg. (Haderslev 
byhistorisk arkiv).

var med i denne industrielle udvikling, og 
hvor avanceret man var i denne by. Selv om 
denne tidlige industrialisering ebbede ud om
kring 1860, er det dog en uhyre vigtig pe
riode i byens historie.

Bortset fra tiden under hertug Hans den 
ældre og et stykke ind i 1600-tallet har Ha
derslev næppe oplevet nogen tilsvarende op
gangsperiode i sin historie før dette århun
drede. Byen og dens borgere bør derfor be
sinde sig og bevare en så enestående og in

teressant bygning - det eneste tilbageværen
de minde om det vigtige kapitel i byens 
historie, som Wolfgang Petersens jernstøberi 
var.

Lad det være muligt også fremover at 
kunne vise byens unge såvel som ældre, gæ
ster som andre interesserede, at her begyndte 
det; i Haderslev var det her, på dette sted, 
at den udvikling startede, som gjorde hertug
byen til en industriby.
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Militær jernbanestrategi i
Slesvig 1844-1920
AF UL|RI|CH HOLSTEIN

I tilslutning til en tidligere artikel om Sicher- 
rungsstellung Nord (Sønderjysk Måneds- 
skrif 1975, s. 40 ff.) skriver Ulrich Holstein, 
Holsteinborg, om militærets forhold til jern
banerne i Slesvig og Holsten. Artiklens af
sluttende del bringes i næste nummer.

En historisk behandling af militær jernbane
strategi i et geografisk afgrænset område 
som Slesvig vil omfatte to faggrupper: kul
turgeografi og militærhistorie.

Kulturgeografisk vil man gennem den 
skiftende prioritering af jernbanernes værdi 
kunne konstatere, hvorledes »gnidningsom
rådet« stadig flyttes mod nord: gennem den 
danske periode 1844-1864 i Sydslesvig, den 
tyske periode 1864-1916 i Nordslesvig til 
1914-18, den første verdenskrig, mod græn
seområdet.

Militærhistorisk vil der på trods af de im
plicerede staters baggrund kunne ses en lø
bende udvikling i jernbanernes anvendelse: 
1844-1864 var jernbanernes barndom, 1864 
-1914 var præget af langtidsstrategi under 
fredstidens forhold, og endelig ser man 
1914-18 behovet under krigsforhold, her
under løsningen af transportproblemerne i 
forbindelse med Sicherheitsstellung Nord.

Den jyske halvøs beliggenhed mellem to 
landmasser i syd og nord og to have mod 
vest og øst har givet denne halvø en speciel 
samfærdselsgeografisk betydning. I ganske 
særlig grad gælder dette halvøens rod, hvor 
afstanden mellem Nordsøen og Østersøen på 
sine steder kun er 40-50 km. Derfor har her
tugdømmerne Slesvig og Holsten rent trafi
kalt været bro i mere end én forstand.

I anledning af de første baneanlæg i her

tugdømmerne nedsatte den danske regering 
i 1835 en jernbanekommission. Den 14. juni 
1844 udvidedes den kongelige jernbanekom
mission med henblik på anlægget af yder
ligere jernbaner - også i Nørrejylland.

Anlæg af længdebaner i Jylland stillede 
kommissionen over for en meget vanskelig 
opgave, idet en længdebane gennem Jylland 
ikke kunne bygges uden konflikt med natio
nale kredse, der absolut ikke var interesseret 
i, at Jylland kom i jernbaneforbindelse med 
Hamborg. Her over for stod blandt andet de 
jyske landbrugere, der ifølge sagens natur 
var meget interesserede i en sådan jernbane
forbindelse. Af særlig interesse for den mili
tære jernbanestrategi var diskussionen om 
de gode muligheder for besejling af Slesvigs 
vest. I juni 1844 henledtes opmærksomheden 
i Tonderersches Intelligenzblatt på Lister 
Dybs store fordele. I samme nummer af dette 
ugeskrift bringes også en artikel, der giver 
jernbaneanlæg i disse egne videre perspekti
ver: »Opmærksomheden har særlig været 
henledt på Ejdermundingen (Tønning) og 
Husum, som begge ligger omtrent på den 
lige linje fra Hull til St. Petersborg (i dag 
Leningrad), og som derfor har udsigt til at 
kunne bevirke en hurtigere forbindelse mel
lem disse to byer«.

Det blev Husum, man var mest interesse
ret i, selv om man var klar over, at naturen 
skulle kommes til hjælp for blandt andet at 
skaffe gode havneforhold. Regeringen be
stemte sig for en dokhavn i Heverstrømmen 
ved Husum, og arbejdet med dette projekt 
påbegyndtes allerede i 1847. Imidlertid be
virkede første slesvigske krig 1848-50, at 
arbejdet måtte standses, ligesom jernbane
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sagerne også sattes i bero. Medvirkende her
til var måske også et samtidigt fremkommet 
preussisk projekt om at forbinde Hever- 
strømmen med Egernførde ved en kanal, der 
skulle være tilgængelig for de største krigs
skibe i den preussiske flåde (dvs. at dybden 
skulle være ca. 7 m), et projekt, over hvilket 
der dengang blev udarbejdet et fuldstændigt 
nivellement og overslag.

Det engelske entreprenørfirma med jern
banebygning og -drift som speciale fik med 
Sir Morton Peto i spidsen den 29. september 
1852 koncession på den længe omstridte 
Flensborg-Husum jernbane. Resultatet heraf 
blev, at i 1854 stod Rendsborg og Flensborg 
i jernbaneforbindelse. Banen fra Husum til 
Rendsborg førtes over Øster Ørsted til Klo
sterkro syd for Slesvig, udenom denne by 
og fortsatte til Rendsborg. Banen fra Husum 
til Flensborg skiltes fra Husum-Rendsborg- 
banen ved Øster Ørsted, hvorfra den førtes 
over Eggebæk til Flensborg.

Et indlæg om linjedragninger i de livlige 
diskussioner, der betragtede sagen udfra et 
militært synspunkt, kom i en pjece udsendt 
i 1854 af kaptajn i generalstaben, F. C. Stjern
holm. Med hensyn til den slesvigske bane 
havde han den opfattelse, at jernbanen burde 
gå fra Fredericia Fæstning til Ballum for der
fra at blive ført til Flensborg, hvorfra den 
så fortsattes i den Sydslesvigske Jernbane, 
således som det også fremgik af krigsmini
steriets betænkning af 25. august 1853. Gan
ske vist burde det være en selvfølge, skriver 
han, at banen fra Flensborg blev dirigeret 
mod nord over Åbenrå, Haderslev og Kol
ding til Fredericia; men da der imidlertid da 
var blevet bygget nye chausseer fra Flens
borg til Kolding, kan man fra et militært 
standpunkt gå med til, at jernbanen på den
ne strækning forlader »Hovedoperations
linjen« og føres til Ballum - dog på den ud
trykkelige betingelse, at Ballum bliver gjort 
til en krigshavn, der kan afgive station for 
en flådestyrke, der opererer i Nordsøen.

Der var også andre forslag fremme, men 

den 18. marts 1861 sluttede den danske re
gering kontrakt med det engelske entrepre
nørfirma Peto, Brasey & Batts om anlægget 
af banerne. Samtidig sluttede den slesvigske 
regering kontrakt med det samme firma om 
anlæg af en jernbane fra Slesvigs nordgræn
se til Flensborg med sidebaner til Tønder, 
Haderslev og muligt Åbenrå.

Jernbanebyggeriet kom hurtigt i gang. Al
lerede den 15. april 1864 var banen fra Skov
kro lige vest for Flensborg i syd og til Røde 
Kro i nord klar. Under krigen i 1864 byg
gede de britiske jernbanefolk mærkeligt nok 
uantastet videre på banen.

Den tyske eksekution i Holsten
I december 1863 førte general Steinmann 
kommandoen over de tre danske brigader i 
Holsten med hovedkvarter i Kiel. Jernbaner
ne samt Elben bevogtedes af dragonerne fra 
1. eskadron af 6. Dragonregiment.

For at gennemføre eksekutionen, ved hvil
ken de danske enheder udskiftedes med 
fjendtlige, var der på fjendens side en sam
let styrke på 21.000 mand samt en reserve 
på 40.000 mand yderligere, alle under kom
mando af general von Hake, og alle ført 
frem pr. jernbane. General von Hake truede 
med at lade østrigerne besætte Altona den 
22. december kl. 15.00, da han flygtede, at 
det var danskernes hensigt at trække alt 
jernbanemateriel bort fra Altona. Men efter 
forhandlinger imellem parterne udskødes 
dette.

I modsætning til den danske anvendelse 
af jernbanerne under 1864-krigen skal her 
nævnes, at det godt udbyggede tyske jern
banenet blev udnyttet fuldt ud under den 
allierede opmarch. Fra Preussen blev 1481 
officerer, 46.007 menige, 10.112 heste, 146 
tohjulede og 1001 firehjulede vogne trans
porteret vestpå i 110 tog. Fra Østrig bragte 
46 tog 693 officerer, 19.785 menige, 5.070 
heste og 673 firehjulede vogne nordpå. Se
nere under felttoget gik daglig et militærtog
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Danske soldater på vagt ved Ejderens nordlige bred ved jernbanebroen ved Rendsborg.

fra Flensborg over Neumünster til Altona og 
Kiel.

Efter den allierede besættelse af Holsten i 
december 1863 stod den kommende krigs to 
parter indtil krigsudbruddet over for hinan
den langs floden Ej deren.

Nu gav Den sydslesvigske Jernbane over
kommandoen problemer. Jernbanebroen over 
Ejderen i Rendsborg var en 3-400 fod lang 
sprængværks pælebro med fire pæle i åget; 
ved den søndre broende stod i januar 1864 
to tyske skildvagter, ved den nordre to dan
ske. Major Jørgensen fra ingeniørkorpset 
blev den 5. januar sendt til Rendsborg for at 
komme med et forslag til broens sprængning 
så at sige uden varsel, og uden at der i for
vejen ved selve broen måtte foretages noget 
som helst forberedende arbejde for ikke at 
røbe hensigten. Kaptajn Dalgas forslag, der 
blev vedtaget, gik ud på, at have to troljer, 
hver med 600 pund krudt på, skjult og rede 
til at blive kørt ud på andet fag af broen for 
dér at blive antændt. De to troljer med ialt 
1200 pund krudt stod gemt i Duvensted og 
kom ikke til stede i rette tid, hvorfor Rends
borgbroen ikke blev sprængt! Bag jernbane
broen i Rendsborg påbegyndtes opsætningen 

af palisader, men dette arbejde blev standset 
inden fuldførelsen.

Ved overgangene over Sorge-floden ud
førtes vejspærringer, og i forbindelse hermed 
sprængtes ved Duvensted den 1. februar 
jernbanebroen og en træbro; ved førstnævnte 
bro antændtes kun den ene af de i to mine
brønde anbragte ladninger, hvorfor virknin
gen heller ikke blev fuldstændig. Dog blev 
broen uanvendelig for jernbanekørsel og 
kunne ikke passeres af artilleri og rytteri.

Nord for Sorge sprængtes en jernbanevia
dukt ved Oxlev med den ammunition, der 
skulle have været anvendt i Rendsborg. De 
ovennævnte arbejder blev sat i gang af kap
tajn Dalgas og fuldført af premierløjtnant 
Bangert.

Tilbagetoget fra Dannevirke
Dannevirkestillingen, som den danske hær 

besatte efter tilbagetrækningen fra Holsten, 
støttede sig i øst til Slien med enkelte bat
terier langs bredden og skanser ved Mysun- 
de. I vest var vandet fra Ejderen, Trenen, 
Sorge og Reide å dæmmet op, så hele stræk
ningen til landsbyen Kleine Reide var over
svømmet, bortset fra enkelte befæstede over
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gangssteder. På den syv kilometer lange 
strækning i midten var der opført en række 
skanser med blokhuse og palisader i forbin
delse med den gamle vold. Hele stillingen 
var monteret med 181 stykker skyts. I slut
ningen af januar blev der gravet løbegrave, 
anlagt forbindelsesveje og bygget en tele
graflinje langs hele stillingen. Desuden blev 
et vigespor fra jernbanen ført ind til en in
terimistisk station ved Lille Dannevirke.

Den 31. januar 1864 udveksledes to noter, 
krigserklæringen og det danske svar derpå. 
Den 1. februar kl. 7 begyndte krigen på en 
smuk vinterdag med let frost, men det kom 
ikke til kamp den dag. De danske forposter 
trak sig tilbage til Dannevirkestillingen, og 
de allierede tropper gjorde holdt på højde 
med Egernførde. I januar 1864 frøs det gen
nemsnitlig 7-8 grader, og både Slien og 
oversvømmelserne i vest frøs til. Nu bestyr
kedes sandheden om, at stillingen var for 
svag, dels fordi den var så udstrakt, at en 
lille hær havde svært ved at besætte den for
svarligt, dels fordi den støttede sig på vand, 
der let kunne fryse til.

Den 4. februar kl. 4 om eftermiddagen 
sammenkaldte den kommanderende general, 
de Meza, et krigsråd. Dette endte med beslut
ningen om, at hæren skulle trække sig til
bage fra Dannevirke.

Tilbagetoget skete natten mellem den 5. 
og 6. februar. Det frøs 10 grader og blæste 
fra nordvest, hvilket, udover den rent moral
ske indflydelse tilbagetoget havde på trop
perne, var katastrofalt for den trøstesløse 
march: skarp blæst, hvirvlende sne, isglatte, 
spejlglatte veje og 14 timers marcher. De 
frysende og udmattede enheder mistede 10 
mand, der frøs ihjel, 120 blev fanget og 173 
deserterede undervejs.

Allerede den 31. januar gav overkomman
doen ordre til, at al togtrafik med Holsten 
skulle afbrydes, det rullende materiel sendes 
nordpå til Øster Ørsted, drejeskiver, skifte
spor og vandbeholdere syd for Dannevirke 
skulle ødelægges, samt vigtigst af alt: broer

ne ved Rendsborg og ved Duvensted skulle 
sprænges. Da ordren indløb, var ingeniør
kommandoets chef fraværende, og man kom 
først i gang med arbejdet kl. 11 om aftenen. 
Da sprængningen af Rendsborg-broen voldte 
vanskeligheder, besluttede man at sprænge 
Duvensted-viadukten først, men det tog læn
gere tid end beregnet. Ikke før kl. 3.30 om 
natten røg broen i luften, og så var det for 
sent at genoptage forsøgene med at sprænge 
Rendsborg-broen.

Da besætningen i Hollingsted afmarche
rede kl. 10 om aftenen den 5. februar blev 
broerne over Trenen ved Hollingsted og 
Treja samt jernbanebroen ved Holm øde
lagt. Men også dette var skyld i en misfor
ståelse. Overkommandoen havde givet ordre 
til, at jernbanebroen ved Holm skulle spræn
ges, når togene var kørt. Dette skete også, 
og på vej til Flensborg hørte den bragene fra 
detonationerne, men fik ingen meddelelse 
derom; så sikker på at sprængningen havde 
fundet sted kunne den ikke være.

Allerede fra formiddagen den 5. februar 
stod fire togstammer med 7 lokomotiver og 
84 vogne parat bag Dannevirke, men på 
grund af en misforståelse kørte de tomme 
vogne til Flensborg, mens de udasede solda
ter slæbte sig den 35 km lange vej ad den 
islagte chaussé . Overkommandoen havde 
imidlertid ingen planer om at lade tropperne 
benytte togene, selv om den kunne have læst 
i avisreportager fra Den amerikanske Bor
gerkrig, hvordan en amerikansk general 
havde ført en hel brigade frem pr. tog og 
vundet et slag. Jernbanevognene var i Søn
derjylland udelukkende bestemt for skyts. 
At man ikke benyttede jernbanen til Flens
borg til borttransport af tropperne fra stil
lingens højre fløj, og derved sparede tid og

Jernbanens forløb gennem Dannevirke: fra Klo
sterbro Station var den ført mod nordvest til 
Ellingsted og til Holm station lige før den pas
serede jernbanebroen over Trene mod vest.
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kræfter, forekommer i nutidens øjne helt 
uforståeligt, men må formentlig tilskrives 
den planløshed, hvormed tilbagegangen i det 
hele blev forberedt.

Men artilleriet havde togene til rådighed. 
Om natten til den 5. fik overkommandoen 
melding fra overpræsidenten i Flensborg om, 
at der var kommet 1500 forstærknings- 
mænd, der den 6. ville blive kørt frem til 
Dannevirke med nogle tog, der ville komme 
mellem kl. 8 og 11. Overkommandoen stand
sede straks folkenes afrejse, men forlangte 
togene frem tomme. Dette meddeltes mundt
ligt til artilleriets stabschef med tilføjelsen, 
at togene stod til hans rådighed kl. 8 til 11 
ved Ellingsted og bag Dannevirke. Artilleriet 
troede, at dette klokkeslæt var om aftenen, 
grundet det umulige i at køre et større antal 
kanoner ud af skanserne ved højlys dag uden 
derved at røbe den forestående tilbagegang, 
ligesom man derved ville være svækket ved 
et eventuelt angreb i løbet af den 5. februar. 
Jernbanefolkene havde imidlertid ordre på at 
køre kl. 83/4, og på det tidspunkt var ind
ladningen af skyts endnu ikke begyndt.

Det lykkedes at få 16 stykker skyts fra 
skanserne XIII-XXIV transporteret til Elling
sted, og man var i færd med yderligere at 
transportere skyts tilbage. Da indtraf over
kommandoens befaling om, at der ikke måtte 
afgå noget jernbanetog efter kl. 8 om afte
nen. - I Ellingsted, hvor kanonerne var ble
vet samlede for at transporteres tilbage, var 
der intet tog, og man måtte derfor se på, at 
togene fra Dannevirke jog forbi uden at 
standse. Alt, hvad disse tog førte med sig var 
artilleribesætningerne fra Mewenberg og fra 
skanserne I-III. Kanonerne ved Ellingsted 
såvel som de, der var undervejs og i skan
serne, blev fornaglede og efterladt i stedet. 
Hvis jernbanen havde været benyttet til ar
tilleriet efter hensigten, kunne samtlige 24- 
punds og adskillige 6-punds kanoner være 
reddet. Nu tabtes ialt 142 kanoner, der alle 
fornagledes, og deres krudt blev ødelagt, 
inden de forlodes.

Ved fredsslutningen den 30. oktober 1864 
indgik der i fredstraktatens artikel XVII den 
bestemmelse, at den nye regering i Hertug
dømmerne skulle indtræde i de forpligtelser, 
som var en følge af kontrakter, der var ind
gået med den danske regering. Dette betød 
blandt andet, at det engelske firma, som hav
de bygget for den danske stat, skulle fuld
føre anlægget af de nordslesvigske jernbane
strækninger, som det havde forpligtet sig til 
at anlægge.

Efter freden i Prag i 1866 blev hertug
dømmerne i januar 1867 en preussisk pro
vins. Den nye regering havde naturligvis ikke 
de samme trafikinteresser som Danmark. Be
stræbelserne gik ud på at lette hertugdøm
mernes forbindelse mod syd.

Nordslesvigs jernbaner udbygges
På grund af krigshandlingerne i begyndelsen 
af 1864 kom banen fra Skovkro i syd til 
Røde Kro i nord ikke rigtig i drift før hen på 
efteråret 1864, men strækningen var klar til 
trafik fra den 15. april. Den 25. august 1865 
dannedes et nye baneselskab, der overtog Sir 
Morton Petos interesser i de slesvigske baner, 
under navnet Schleswigsche Eisenbahn Ak
tien Gesellschaft. Dette selskab drev i Nord
slesvig jernbanen fra Skovkro til den senere 
Kongeågrænse med sidebanerne Tinglev- 
Tønder, Åbenrå-Røde Kro og Vojens-Haders- 
lev. Et andet selskab, Det Slesvig-Holstenske 
Marskbaneselskab, drev banerne fra Heide 
til grænsen syd for Ribe og sidebanen Brede- 
bro-Løgum Kloster.

Disse to selskabers banestrækninger var 
ikke alene økonomisk og trafikteknisk af stor 
betydning for landsdelen, men også i meget 
høj grad (og tiltagende op imod Første Ver
denskrig) militært. Som følge heraf beslut
tede den preussiske regering at overtage dis
se baner. Den 1. januar 1883 overgik Schles
wigsche Eisenbahn med ialt 232,23 km bane 
til Der Königlische Preussische Staats-Eisen-
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En af de togstammer, der kørte tomme tilbage fra Dannevirke under tilbagetoget. Billedet er taget 
»uden for Flensborg« februar 1864, men hvor er det taget?

bahn Verwaltung (KPEV), og den 1. januar 
1890 overgik Schleswig-Holsteinische 
Marschbahn (undertiden benævnte Westhol- 
steinische Eisenbahn) til KPEV. Begge blev 
underlagt Eisenbahndirektion Altona.

Siden åbningen af de smalsporede Als
baner trængte spørgsmålet om en fastlands
forbindelse over Alssund sig stadig krafti
gere på. Kredsjernbanekommissionen fik 
endog i 1889 et ingeniørfirma fra Altona til 
at undersøge, om den 223 m lange ponton
forbindelse, der havde været her siden 1856, 
kunne gøres så solid, at der på den kunne 
overføres hestetrukne jernbanevogne; i 1903 
fik dette problem den militære farvning, at 
kredsudvalget besluttede at henlægge denne 
sag, indtil det var afgjort, om der ville blive 
oprettet en marinestation i Sønderborg, og 
man endvidere var klar over, hvilke havne
anlæg dette ville medføre.

I løbet af 1864 anlagdes Padborg-Vam- 
drup-jerbanen. Denne etableredes enkeltspo
ret, men den 24. december 1908 blev dob
beltsporet fra Flensburger Weiche (førhen 
Skovkro) og nordpå taget i brug. Dette var, 
ligesom flere af stationerne på de to længde
baners sidesporsanlæg, dimensioneret med 

militære opgaver for øje. I finansåret 1938- 
39 optog DSB dette dobbeltspor mellem Pad- 
borg og Tinglev igen af både trafikale og 
militære årsager.

Tanken om jernbane gennem den frodige 
Broager-halvø var fremme allerede i 1898, 
men dette blev ikke til noget før den preus
siske regering tog initiativ til anlæg af en 
normalsporet bane Vester Sottrup-Skelde ud
gående fra banen mellem Flensborg og Søn
derborg. Årsagen til, at sagen gennemførtes 
på statsplan, og at banen anlagdes normal
sporet, skyldes militære hensyn. Store dele 
af den tyske Østersøflåde var baseret i de 
østholstenske fjorde. Der var ydermere en 
marinestation ved Mørvig øst for Flensborg 
på fjordens sydside, og marinemyndigheder- 
ne havde derfor planer om anlæg af yder
ligere anlæg for Østersøflåden i den ydre 
del af Flensborg fjord.

I tiden fra omkring år 1900 og op til ca. 
1917 forberedte Tyskland potentielt angreb 
på København, hvilket under første verdens
krig var lige ved at blive aktuelt. Nogle af 
disse skete oven i købet på dansk territo
rium, men så godt maskeret, at man normalt 
ikke kunne komme dem til livs. Eksempelvis
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Danske enheder passerer over pontonbroen fra Sønderborg lige før stormen på Dybbøl (blyants
tegning af Otto Bache)

ledte tyske ingeniører store jordarbejder på 
Saltholm ud for København under påskud 
af, at det var kalkbrydning. Nærmere efter
syn viste, at det var forberedelser til batteri
stillinger! Visse industribygninger i Mølle- 
ådalen nord for København var utvivlsomt 
indrettet som fundamenter for svært belej
ringsskyts; de var anlagt for tysk kapital og 
kørte hele tiden med underskud.

Den danske generalstab anså Lyngby-Ved- 
bæk-banen for at være et led i samme plan. 

Den var anlagt for tysk kapital før krigen 
under påskud af, at beboerne i Lyngby skulle 
have mulighed for at komme ud at bade; i 
virkeligheden var den bestemt til at trans
portere tysk artilleri - nemlig fra den til
strækkeligt dybe Vedbæk havn til Mølleå- 
dalen, hvor enhver angriber af København 
ville anbringe sine belejringsbatterier. Banen 
kørte med underskud, og driften indstilledes 
i 1917, hvor et angreb på København ikke 
mere var aktuelt.
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Bertram i Varnæs
AF IB ANDERSEN

Lærer Ib Andersen, Varnæs, har konstateret, 
at kun blandt medlemmerne af to slægter 
finder man i kirkebøgerne det sjældne for
navn Bertram. Han skriver også om den 
stærke begrænsning i mulighederne for, at 
den giftefærdige Varnæs-ungdom for 3-4 
århundreder siden kunne finde sig en livs
ledsager. Der skulle ikke blot tages hensyn 
til stand og økonomiske forhold, men også 
bopælen spillede en rolle. En Varnsing kun
ne finde sin ægtefælle i Sønderballe eller 
Djernæs, men ikke i Halk eller Vilstrup, 
gerne i Skovbøl, men en borpning på frier
fødder i Varnæs var ikke velset.

En dag i 1627 må der have været mange folk 
af sted til Hoptrup kirke, for da blev selve 
herredsfogden, Bertram Rasmussen, begra
vet. Enken med børn og svigerbørn og anden 
familie har sammen med sognets folk og 
udensogns påhørt hr. Andreas Dails ligpræ
diken med personalia over den afdøde. Vi 
ved ikke, hvad præsten har sagt den dag, 
men må i stedet møjsommeligt nøjes med at 
stykke forskellige oplysninger sammen til et 
billede, som kun kan blive ufuldstændigt. 
Viden om, hvilket menneske Bertram Ras
mussen har været, er for evigt gået tabt.

Bertram Rasmussen blev født omkring 1560 
i Varnæs som søn af helbolmand Rasmus 
Petersen Reff og NN Madsdatter. Faderen 
var som birkefoged den mest fremtrædende 
i det lille Varnæs birk, hvor birkefogedem- 
bedet plejede at gå i arv. Rasmus Reff havde 
friet sig ind på (giftet sig til) helbolet og 
havde således arvet embedet efter sin sviger
far Mads Reff, hvem han også efter gammel 
Varnæs-skik havde fået tilnavnet efter.1 Bir- 
kefogedembedet hørte til denne slægt og 
dette bol og kom til at gøre det fra før 1500 

og til 1660. Bertrams bror Mads blev birke
foged efter faderen.2

Engang i 1580'erne forlod Bertram Var
næs og flyttede til Sønderballe i Hoptrup 
sogn. Her overtog han en gård, som ikke 
blot var den største i Sønderballe men også i 
hele herredet, Gram herred. Han har vel 
giftet sig til gården, da en gård af den stør
relse kun sjældent gik ud af slægtens eje. 
Den tidligere ejer, altså formodentlig Ber
trams svigerfar, hed Laurens Jensen. Før ham 
ejedes gården af Jes Jepsen, og før ham af 
store Jep Nelsen. Sikkert Laurens Jensens far 
og farfar. Store Jep Nelsen nævnes 1524. 
Om Jes Jepsen vides, at hertug Hans den 
Ældre 1548 tilstod ham for de mange tjene
ster, han hidindtil havde ydet hertugen og 
hans forfædre og i fremtiden ville yde, at fra 
nu af skulle den gård, nemlig ager, skov og 
eng, som han påbor, ikke mere underkastes 
rebning, men skulle fra hans levetid forblive 
urebet. Det påbødes den nuværende og de 
fremtidige amtmænd i Haderslev og Tørning 
ikke at hindre ham i at nyde denne rettighed 
men at håndhæve den.3

Bertram var, som man kunne forvente det, 
kommet blandt ligemænd. Både han og ko
nen Kiersten var af fremtrædende bonde
slægt. Det var dengang blandt bønderne be
stemt ikke ligegyldigt, hvem den tilkommen
de var. Vedkommende skulle helst være fra

1. I Varnæs blev gårdene kaldt bol. En stor 
del af bolsmændene i Varnæs havde til
navne, der oftest fulgte bolet, således at 
svigersønnen, som overtog svigerfaderens 
bol, også fik dennes tilnavn.

2. Vedrørende birkefogederne i Varnæs, se 
Sønderjysk Månedsskrift 1969 nr. 5, side 
141-149.

3. De Hansborgske Registranter. Udgivne ved 
Emilie Andersen. 2. bind side 465.
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Sognekort over det østlige Nordslesvig.
1. Bovrup, 2. Skovbøl, 3. Sønderballe, 4. Djernæs

en gård. Det gjaldt særligt, når brud eller 
brudgom flyttede ind på en gård. Desuden 
sås det meget gerne, at den tilkommende var 
fra samme landsby.

Disse forhold var særligt iøjnefaldende i 
Varnæs. Selvom nabobyen Bovrup lå blot en 
lille kilometer borte i samme sogn, var det 
dengang ret sjældent, at en borpning friede 
sig ind på et bol i den store landsby Varnæs. 
Mange bol i Bovrup hørte nemlig under et 
adeligt gods,4 hvilket betød, at disse bønders 
kår var væsentlig dårligere end i Varnæs, 
som hørte under hertugen på Gottorp. Så 
kunne det bedre gå an at få en livsledsager 
fra nabosognet Felsted (især landsbyen Skov
bøl), men vel at mærke fra de hertugelige 
selvejerbol, og ikke fra et af herremanden 
udsuget og med hoveri og stavnsbånd belagt 
bol. Birkefogederne hentede ofte den tilkom
mende fra en anden fremtrædende slægt i et 
andet sogn. I dette lys skal også Bertrams 
giftemål ses. Hertil kommer, at der fandtes

4. Ahlefeldterne på Søgård og Gråsten. 

en gammel slægtsforbindelse mellem Varnæs 
og landsbyerne Sønderballe og Djernæs i 
Hoptrup sogn (men ikke andre landsbyer i 
sognet). Dette er i høj grad besynderligt, 
eftersom der i tidsrummet 1650 til 1800 ikke 
kendes nogen bolsfolk i Varnæs, som er født 
i Løjt, Øster Løgum, Vilstrup eller Halk 
sogne. Årsagen til denne mærkelige forbin
delse skal sikkert søges langt tilbage i tiden 
og kan næppe være opstået ved en tilfældig
hed. I Varnæs lå der i middelalderen en kø
bing eller handelsplads, lig Hedeby, blot i 
mindre format. Sønderballe-Djernæs forbin
delsen har måske noget at gøre med den tids 
handelsruter. Forbindelsen blev efter den 
ødelæggende svenskekrig 1657-60 næsten 
indstillet, i hvert fald fra Sønderballe-Djer- 
næs.

Nedenstående oversigt over Varnæs bols
folkenes fødested 1650-1850 viser tydeligt, 
at Varnæs var en af de landsbyer, hvor man 
holdt sig mest isoleret fra de omliggende 
landsbyer. Blåbæk og Dyrbæk var med til at 
afsondre birket. At varnsingerne havde eget 
birk og birkefoged har givet medført, at man 
følte sig som noget særligt, eller med andre 
ord, at man var i besiddelse af en vis egns- 
stolthed. At der i 1750 var 98 °/o af bols
folkene, som var født i deres egen landsby, 
tør siges at være ganske enestående for en 
slesvigsk landsby, ja vel for hele Danmark. 
Bertram Rasmussen er det første kendte 
eksempel på forbindelsen til Sønderballe- 
Djernæs. I Haderslev amtsregnskaber kan 
man følge ham i fæste og bøderegisteret. 
1600/01 fik han en mindre bøde på 10 skil
ling for at have slået statholderens svend i 
hovedet. Hvad der har stået bag denne hæn
delse, tillader bøderegistrets lakoniske med
delelse ikke at gisne om. 1604/05 fæstede 
han en lille kirkeager, hørende til Hoptrup 
kirke, med al dens rettighed, for 1 daler. At 
det kunne være besværligt at få tilbagebe
talt tilgodehavende ses af to eksempler. 1603 
måtte han på tinge sagsøge Tøge Trulsen i 
Djernæs for en gæld på 4 daler. Det samme
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skete 1606/07 med Hans Jensen i Grarup, 
som skyldte Bertram 4V2 daler. En af de 
mest almindeligt forekommende bødeposter 
var skovhugst. Det var forbudt at hugge træ 
i skovene, men trods trussel om bødestraf 
hentede bønderne ofte træ i skoven. Bertram 
var heri ingen undtagelse. 1607/08 huggede 
han i skoven to små risege; det blev opdaget, 
og han måtte betale 12 skilling i bøde. 1610/ 
11 blev Jep Ersen dømt på tinge af 8 næv
ninge for et stykke træ, som han borttog fra 
Bertrams ålegård. Bøden blev på 31/2 mark.

1604 nævnes Bertram og broderen Mads i 
Åbenrå tingbog i forbindelse med søsteren 
Kistin Jesses i Åbenrå. Februar 1621 mødte 
Mads Rasmussen på tinge i Åbenrå på sam
me søsters vegne vedrørende en strid mellem 
hende og en stedsøn. I den forbindelse op
lyste Mads, at broderen ikke kunne være til 
stede, da han var bortrejst i kongelig tjene
ste.5

Bertram Rasmussen har som besidder af 
en stor gård sikkert været den toneangivende 
i Sønderballe. Men han må også have været 
respekteret og fremtrædende ude i herredet, 
for 1610 efterfølger han Oluf Jessen som 
herredsfoged over det vidtstrakte Gram her
red, som omfattede Årup i vest og Sønder
balle i øst; dele af Bevtoft sogn i syd og 
Ødis i nord. Som herredsfoged blev han fri 
for de almindelige skatter, som hvilede på 
gården. Nu skulle han lede herredstinget, det 
lå vist ved Tørning, ligesom hans far havde 
ledet birketinget i Varnæs. 17 år kom hans 
virke som herredsfoged til at vare. 1627 
døde han og efterlod enken Kiersten. Vi ved 
ikke, hvor mange børn, de havde, men vi 
kender tre. Rasmus Bertramsen overtog den 
gamle adelige gård Bortskov i nabosognet 
Vilstrup. En datter (Johanne?) var allerede

5. Åbenrå bys tingprotokoller. LA.
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Varnæs birk: Bolsfolkenes fødested 1650-1850.

Fødested 1650 1700 1750 1800 1850

Varnæs .............................. 84% 88 °/o 98 °/o 91 °/o 52 %
Bovrup .............................. 1% 1 °/o l°/o 1 °/o 11 %
Felsted sogn ..................... 5% 3 °/o - 2% 9%
Ullerup sogn..................... - - - 1% 8%
Ensted sogn....................... 1% 1% - - 1 °/o
Kliplev sogn..................... - - - - 1%
Holbøl sogn ..................... - - - - 1%
Rinkenæs sogn................. - - - - 3%
Uge sogn ......................... - - - - 1%
Ris sogn* ......................... 1% l°/o - - -
Hellevad sogn................... - - - - 1%
Sottrup sogn..................... - l°/o - 1% -
Dybbøl sogn..................... - - - - 1%
Als .................................... 1 °/o - - 4 °/o 4%
Hoptrup sogn**............... 2% - - - -
Branderup sogn................. - - - - 2%
Gram sogn ....................... - - - - 2%
Haderslev ......................... — 1% - - —
Ærø.................................... — — — — 1%
Jylland (Nørre J.)............. 1% - - - -
Uden forVarnæs,men hvor? l°/o 1 °/o - — —
Fødested ukendt............... 3 °/o 3% l°/o - 2%

* To medlemmer af sandemandsslægten Rød i Brund blev gift i Varnæs. 
** Der er kun tale om Sønderballe og Djernæs.

1610 blevet gift med gårdejer Jes Ravn i 
Grødebøl, også Vilstrup sogn.6 En yngre 
datter, hendes navn kendes ej, blev på går
den og giftede sig (vist efter faderens død) 
med Hans Taysen, født ca. 1 kilometer fra 
Varnæs i landsbyen Skovbøl, Felsted sogn. 
Han var ud af en gammel fremtrædende 
selvejerslægt, som før 1730 havde en stærk 
slægtsforbindelse med Varnæs. Således var 
Hans Taysens egen søster (eller kusine) gift 
på et bol i Varnæs. Hans Taysen overtog 
svigerfaderens gård, som efter hans død igen 
gik over til en svigersøn, Hieronimus Simen
sen, som på grund af store økonomiske van
skeligheder måtte afstå gården 1683, hvor
ved den gik ud af slægtens eje.7

6. Astrup kirkebog.

Selvom Bertram Rasmussen rejste bort fra 
Varnæs, forsvandt det ret sjældne fornavn 
Bertram dog ikke fra Varnæs kirkebogs dåbs
register.8 Som det ses på oversigten over 
navnets udbredelse i Varnæs, havde Bertrams 
bror Mads to børnebørn, der blev døbt Ber
tram. I tiden derefter blev endnu tre af slæg
ten i Varnæs døbt Bertram, den sidste 1762. 
Grunden til denne vedhængen ved dette 
navn, det kendes i Varnæs udelukkende i 
samme slægt, må vel være, at navnet i særlig

7. Gram herreds tingbog 1683. LA.
8. Varnæs sogns ældste bevarede kirkebog 

begynder 1685. I 1660'erne nedskrev sog
nets præst, Hans Fabricius, en meget værdi
fuld indbyggerfortegnelse (nu på LA), som 
var baseret på nu forsvundne kirkebøger 
fra årene 1617-84.
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grad blev holdt i ære. Bertram Rasmussen 
blev sent glemt i Varnæs.

I den østlige del af Nordslesvig kendes 
fornavnet Bertram kun fra to slægter: Birke
fogedslægten i Varnæs og herredsfogedslæg
ten i Bedsted. Jens Jepsen i Bedsted var om
kring 1567 herredsfoged i Sønder Rangstrup 
herred og efterfulgtes i embedet af sønnen 
Bertram Jensen. Bertram Jensen og Bertram 
Rasmussen er født på omtrent samme tid. 
De er formodentlig begge opkaldt efter amt
manden på Brundlund slot Bertram Sehested. 
Han var amtmand over Åbenrå amt 1552- 
62. Han har antagelig stået fadder ved begge 
børns dåb, henholdsvis i Bedsted og Varnæs 
kirke. Vi har her et vidnesbyrd om det nære 
forhold mellem herreds/birkefoged og amt
mand.9 I Varnæs var en sådan opkaldelse

Kilder og henvisninger: Varnæs sogns kirke
bøger. Haderslev amtsregnskaber. RA. 

efter amtmanden ikke et isoleret tilfælde. 
1651 lod birkefoged Erik Madsen (Mads 
Rasmussens søn) sin søn døbe Johan Fried
rich efter amtmand von Winterfeldt på 
Brundlund. Og 1667 lod birkefoged Johan 
Fabricius sin søn døbe Heinrich (Hinrich) 
efter amtmand von Brockdorff på Brund
lund.10

Finder man under slægtsforskning fornav
net Bertram i den østlige del af Nordslesvig, 
vil man altså komme tilbage til en af de to 
nævnte slægter. Efter Bertram Rasmussen 
nåede navnet bl.a. til Vilstrup sogn, hvor
imod Bertram-navnet i 0. Løgum sogn stam
mer tilbage fra Bedsted.

9. H. V. Gregersen: Plattysk i Sønderjylland. 
Side 313.

10. Amtsmændene navne findes i: Otto Mad
sens: Brundlund Slot. En bygningshistorisk 
undersøgelse.

I det tyske konversationsleksikon Brockhaus (1893) har assistent Erland Møller, 
Åbenrå, fundet og oversat følgende stykke om hårarbejder:
Hårarbejder er:
Alle af menneskets hovedhår fremstillede 
arbejder såsom parykker, kunstige skæg, 
pandebånd og anden pynt. På grund af men
neskehårets begrænsede længde fremstilles 
h. i hånden ved anvendelse af enkle værk
tøjer og redskaber. Til parykker tjener som 
underlag et passende formet finmasket tyl 
kniplet af menneskehår eller et af råsilke 
vævet stykke gaze. I parykbunden knyttes 
de forud i ammoniakvand rensede og om
hyggeligt heglede hår enkeltvis. Dette arbej
de hører til frisørernes bibeskæftigelse. 
Fremstillingen af fladt eller rundt fletværk 
af menneskehår har fra gamle tider haft be
tydning, idet man herved kan bevare mindet 
om afdøde personer på en ganske udvortes, 
men dog ikke utiltalende måde. De ved vask 
og tørring, heglen og striglen forberedte hår 
bindes i bundter a 5 til 10 hår med tråd til 
kniplepinde af bly (ca. 30 g) og bliver på 

en vandret understøttet træramme, hvis fire 
sider er forsynet med forskellige kærver ved 
planmæssig bevægelse af kniplepindene ind
byrdes lagt over kors, tvundet, lejligheds
vis (ved kuglefletning) knyttet på en lig
nende måde, som det sker ved forening af 
det spundne garn ved kniplingefremstillin- 
gen. Den nederste del af flettearbejdet be
lastes med en vægt, medens flettearbejdet 
fortsættes i den øverste ende. For at arbej
det kan beholde den givne form, bliver flet
værket efter kogning i vand, afkøling og 
lufttørring rettet til, idet man udnytter den 
for alle naturlige taver karakteristiske form- 
barhed. Endelig følger monteringen af det 
flettede i passende tildannede og af guld
smeden leverede bøsninger af ædelt metal, 
mest ved anvendelse af shellak; i enkelte 
tilfælde (fingerringe, smykkekors) fastgøres 
fletværket i fordybninger i inddelt guldsme
dearbejde, således at hårene ikke kan for
skubbes.
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Boganmeldelser
Dansk præste- og sognehistorie X. Haderslev stift hefte 4. Vojens-Christiansfeld 
provsti. B: De vestlige sogne.

Præsterne er sognenes spejl, og det er meget, 
man kan lære om sognene gennem præster
ne, ikke mindst gennem præsternes indbe
retninger til synoden i den tyske tid, der ik
ke blot omhandler kirkelige, men også na
tionale og sociale forhold. Vi er i dette hefte 
nået til Stepping, Frørup, Skodborg, Oksen
vad, Jels, Sommersted, Magstrup, Jegerup, 
Vojens, Hammelev og Vedsted, men her er 
læsning ikke blot for beboere i disse sogne.

Kirkelivet forsømmes af tilflyttere og 
navnlig af tjenestekarle og landarbejdere på 
de store gårde. »Ligefrem skæbnesvanger for 
en del tjenestefolk var besiddelsen af cykler, 
ved hvis hjælp man kunde naa alle forlystel
ser i miles omkreds« (Oksenvad-Jels 1901), 
og i Skodborg var »jagten efter fornøjelser 
især taget til, efter at die Kleinbahn havde 
lettet samkvemmet«. Ikke mindst bane
gårdsbeværtningerne spillede en stor rolle i 
sædernes fordærv.

Kirketugt gik i praksis oftest ud over 
mødre; havde de fået børn uden for ægte
skab, blev der ikke holdt kirkegang efter 
fødselen, og brude, der var besvangrede ved 
den kirkelige vielse, kunne ikke bære brude
krans eller -krone. Men også de verdslige 
myndigheder tog sig af moralen. Skodborg- 
præsten beretter i 1880'erne med tilfreds
hed: Det usædelige samliv før eller over
hovedet udenfor ægteskabet bliver strengt 
kontrolleret af herredsfogeden. Forrige aar 
er der atter blevet mig to tilfælde bekendt, 
hvor slige personer blev skilt af politiet, kort 
sagt... landsforvist paa grund af utugt. Saa- 
danne energiske indgreb fremmer sædelig
heden overordentligt. «

Som sædvanlig berettes der om præster, 
der på grund af deres nationale holdning 
blev afskediget af henholdsvis de slesvig- 

holstenske myndigheder under treårskrigen, 
af de danske myndigheder efter denne og 
igen af de tyske myndigheder efter 1864, 
medens det efter 1920 var overladt menig
hederne at skille sig af med uønskede præs
ter, hvis de ikke rejste af sig selv. Hvortil 
må føjes, at der almindeligvis var dansk 
flertal i menigheden, og det kunne jo være 
hårdt at høre på f.eks. pastor H. W. Dose, 
når han under verdenskrigen fra prædike
stolen i Stepping tordnede mod de mænd, 
der unddrog sig den tyske krigstjeneste ved 
at gå over grænsen til Danmark; han lovede 
dem en plads i helvede!

En videre national synsvinkel findes hos 
pastor Quistgaard i Vedsted:»Da nazismen 
kom, begyndte sandet at fyge. Med hjemme- 
tyskerne er det en helt anden sag. Disse folk 
var, når det gælder den fast bosiddende be
folkning, stort set gode, loyale borgere, og 
en del af dem var gode kirkefolk. Flere af 
dem var alvorlige kristne og mine venner; 
de havde intet med tysk frimenighed og tysk 
privatskole at gøre, og at der, om nazismen 
ikke var kommet, var sket et skred over 
mod Danmark, er der ikke tvivl om. Der er 
mange andre strøg i Sønderjylland, hvor det 
samme gælder om hjemmetyskerne; tag der
for varsomt og nænsomt på den type hjem- 
metyskere, som under tvang og tryk lod sig 
føre et lille skridt ind på nazismens veje.«

Ud af sogneskildringerne løfter sig slæg
ter og personligheder som den sidste sles
viger, Nicolai Nielsen, og Skauslægten i 
Sommersted, Carsten Petersen i Magstrup, 
Steffensen-slægten og Hans Nissen i Ham
melev.

Dette værk er ikke blot et opslagsværk, 
men rummer underholdende læsning af vidt 
forskellig karakter. bjs
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LATERNESANGEN

Anne-Helene Michelsen, Åbenrå, der skrev 
om laterner i martsnummeret, har nu fundet 
den gamle ordlyd, som børnene brugte:

Laterne - Lateme,
die Sonne, Mond und Sterne, 
brenne aus mein Licht, brenne aus mein Licht, 
nur mein liebe Laterne nicht.

Vom Hamburg gehts nach Bremen, 
dort braucht man sich nicht zu Schemen, 
da gehen Leute gross und klein, 
mit ihre Lateme aus und ein.
La Wyste - la Wyste, 
das ganze Land ist dyste,
Appel und Bem,
Mond und Stern, 
gib mir doch ein Phennig her.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. februar: Værftsindustrien i Slesvig-Hol- 
sten har siden 1971 måttet notere en stadig 
nedgang i antallet af nybygninger. Fra 63 
nybygningeer på 670.000 bruttoregistertons 
i 1971 er tallet for 1978 nede på 55 nybyg
ninger på 336.000 bruttoregistertons.

Havetoft-Løjt kommuneråd vil gerne be
tale et tilskud til den tyske børnehave på 746 
DM, men kun 150 DM til den danske børne
have. Kommunerådsmedlem Andres Loren
zen opfordrer sine kolleger til at leve mere 
op til de tyske forsikringer om kulturernes 
ligeberettigelse.

6. februar: Jens Jessen-medaljen tildeles i år 
af Sønderborg Amts Grænseforening til sko
leelev Lutz Langenhahn fra Ejderskolen i 
Rendsborg.

Sydlesvigsk Forenings foredragsudvalg 
kan meddele om et stigende antal møder og 
mødedeltagere. Fra 1.4.77-31.3.78 var tallet 
1548 møder og 82.582 deltagere.

Sydslesvigsk Forenings budget for 1979 
er fastsat til 4.432.000 DM i indtægter og 
udgifter. Der regnes med tilskud fra landet 

Slesvig-Holsten på 810.000 DM i 1979 og 
850.000 DM i 1980.

Spejdere fra Slesvig mindes ved bål tæn
ding ved Valdemarsmuren Danevirkenatten
5.-6. februar 1864.

7. februar: Tilsyneladende er en komplet vi
den om den græske historie og germanerne 
vigtigere for skoleelevers videre udvikling 
end kendskab til den nyere historie, skriver 
skoleelev Erika Paulsen fra Rødenæs i Flens
burger Tageblatt i et læserbrev i en række 
af lignende tilkendegivelser efter udsendel
sen Holocaust i tysk fjernsyn.

8. februar: Hovedkredsene og hovedstyrel
sen i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 
er tandløse, hævdes det på et SDU-hoved- 
bestyrelsesmøde i Slesvig. Formand Heinrich 
Schultz anbefaler dog hovedkredsene at tæn
ke over tingene og drøfte arbejdet med deres 
foreninger.

CDU-landdagsmedlem dr. Egon Schübler 
siger på en pressekonference, at de af landet 
til Sydslesvig ydede midler ligger over lands
gennemsnit. 20 pct. af midlerne er således 
tilfaldet områderne Bredsted, Tønning og 
Kappel, som befolkningsmæssig kun tæller
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17 pct. Af de af forbund og land ydede inve
steringsmidler på 5,8 milliarder DM i tiden 
1974-78 er 1,346 milliarder eller 28 pct. 
gået til Sydslesvig. Samtidig ligger Sydsles
vig med 1,5 børnehavepladser betydeligt 
over landsgennemsnittet på 2,3 børnehave
pladser pr. barn i alderen 3-5 år.

På Sydslesvigsk Forenings styrelsesmøde i 
Flensborg opfordrer SSF's tidligere landsfor
mand Ernst Meyer til en omprioritering af 
arbejdet. Tiden er ikke inde til at stille større 
krav om flere penge til Danmark.

9. februar: Friserrådets præsident, rektor Ja
cob Tholund, Vyk, vil sætte kraftigt ind for 
at styrke brugen af det frisiske sprog gen
nem skolerne. I modsætning til Vestfrisland, 
hvor man råder over 1800 frisiske sproglæ
rere, er der kun enkelte skoler i Nordfrisland, 
hvor der gives frisisk undervisning. Både 
Dansk Centralbibliotek og det kommunale 
bibliotek i Flensborg må notere en nedgang i 
udlånstallet på ca. 4 pct.

12. februar: Ministerpræsident dr. Gerhard 
Stoltenberg advarer repræsentanten for det 
danske mindretal mod spekulationer over et 
»magtskifte« i Kiel. Det kan ikke være i min
dretallets velforståede interesse at inddrage 
dets landdagsmedlem i kombinationer om et 
muligt magtskifte. Karl Otto Meyer fasthol
der, at skulle hans stemme blive udslaggi
vende, vil SSV's landsforsamling og styrelse 
træffe beslutning om hans holdning.

14. februar: To repræsentanter for Frem
skridtspartiet, Uffe Thorndahl og Ole Pil- 
gaard Andersen, udtaler efter et besøg i Syd
slesvig, at de danske bør være glade over, at 
partiet satte focus på den danske støtte. Som 
følge af en leder i Flensborg Avis, som ingen 
holdningsændring kan spore hos de to frem
skridtspolitikere, erklærer de, at de nu vil 
arbejde for en holdningsændring i partiet.

15. februar: Lærer Frank Laursen, Egernfør- 

de, slår kraftigt til lyd for en omstrukture
ring og bedre koordinering af hele det dan
ske foreningsarbejde, hvis inaktive bestyrel
ser burde skiftes ud med hård hånd.

En prognose vedrørende landdagsvalget 
foretaget af SPD i januar måned viser, at 
CDU vil gå ned fra 49 til 46 pct. af stem
merne, mens SPD skulle få 43 pct. og FDP 
8 pct. Der foreligger ingen meningsmålinger 
for SSV, som kun opstiller i Sydslesvig. Det 
er dog tydeligt, at stemmetallet på 20.703 
fra sidste valg må forhøjes væsentligt, hvis 
det danske landdagsmandat skal være sikret.

Kommunerådet i Ny Bjernt siger nej til 
dansk elevkørsel. To SPD-kommuneråds- 
medlemmer, som har børn i dansk skole, for
lader mødet.

SPD's spidskandidat og ministerpræsident
kandidat Klaus Mathiesen fremstiller sit 
»skyggekabinet« foreløbig udelukkende ba
seret på SPD-medlemmer. Først efter valget 
skal der forhandles med FDP om personer.

22. februar: Arnæs kommune, der har dansk 
borgerforstander, ligestiller danske og tyske 
elever med hensyn til skolekørsel. I Dane- 
virke kommune afviser CDU-flertallet at yde 
tilskud til danske.

24. februar: Hovedstadens Grænseforening 
stiller i forbindelse med foreningens 100 års 
jubilæum den 1. marts 400.000 kr. til rådig
hed til rejsning af danske pensionistboliger 
i Læk.

Landsregeringen i Slesvig-Holsten vil ind
til 1990 skaffe fra 65.000 til 85.000 nye 
arbejdspladser, siges det i et fremtidsprogram 
for erhvervslivet. SPD kalder det et katalog 
over hidtidige forsømmelser.

25. februar: Tyske lærere stiller krav til un
dervisningsministeriet i Kiel om at drage 
konsekvenser af debatten efter TV's Holo
caustudsendelse. I de danske skoler slipper 
ingen for at høre sandheden om nazitiden, 
oplyses det.
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28. februar: På generalforsamlingen i Egern - 
førde ungdomsforening siger man nej til 
tysktalende bestyrelsesmedlemmer. Kun 
dansktalende kan optages i bestyrelsen.

NORD FOR GRÆNSEN

3. februar: De kommunale ungdomsskoler i 
Sønderjyllands amt besøges i år af 9591 ele
ver fordelt på 24 ungdomsskoler, mens tallet 
for de foregående år var henholdsvis 9334 
og 8818.

Lederen af Forskningscentralen for regio
nal planlægning ved den pædagogiske høj
skole i Flensborg, professor K. Weigand, 
foreslår i en samtale med Der Nordschles- 
wiger en fællesplanlægning for hele området 
Flensborg-Sønderborg-Abenrå-Tønder.

5. februar: Svend Ingomar Petersen kræver i 
amtsrådet et forbud mod bygning af atom
kraftværker. Imod radikale, SF og Frem
skridtspartiet vedtager amtsrådet de endelige 
retningslinier for tekniske anlæg og miljø
beskyttelse inden for rammerne af regions
planlægningen.

6. februar: Der er ingen ventelister ved de 
tyske børnehaver i Tønder. Med en afgang 
på 16 og 16 ny tilmeldelser udnyttes børne
havernes kapacitet på ialt 56 børn fuldt ud.

Efter 125 års beståen beslutter Det blan
dede Distrikts Landboforening på sin gene
ralforsamling at give mænd og kvinder lige
ret.

Sønderjyllands amt vil lade det 60 km 
lange befæstningsanlæg, tyskerne under 1. 
verdenskrig anlagde fra Vesterhavet til Lil
lebælt, indgå i et beskyttet grønt område, 
hvor resterne af bunkers og kanonstillinger 
skal frilægges.

Der bør gennem amtskommunal og kom
munal koordinering sikres særlige adgangs

muligheder til trestjernede naturområder, 
herunder grænsebæltet med »Gendarmstien«, 
Kongeådalen, Hærvejen, især Christiansdal- 
Immervad-strækningen, Djernæs-Løjtområ- 
det og hele Als med Augustenborg fjord, 
foreslår fredningseksperten skovrider Chr. 
Blinkenberg, Hoptrup.

Sønderjyllands amt vil undersøge mulig
hederne for etablering af en bane fra Sønder
borg over Tinglev-Tønder til Bramminge.

På et seminar på Ungdomsgården Knivs
bjerg afholdt af ungdomsgården og det tys
ke gymnasium i Åbenrå drøftes perioden 
1933-45, og det tyske mindretals reetable
ring i efterkrigstiden.

8. februar: 21 firmaer i Padborg har tilslut
tet sig det nyetablerede frilager Padborg 
Toldoplag.

9. februar: I anledning af Holocaust-udsen
delsen skriver Der Nordschleswiger i en leder 
også med henblik på en igangværende dis
kussion om det tyske mindretals egen fortid, 
»Holocaust« og diskussionen om overvun
den eller ikke overvunden fortid har kun 
sind og berettigelse, dersom den udmønter 
sig i en historisk forpligtelse - netop her i 
grænselandet - til at vise anderledes tænken
de større tolerance, end tilfældet er i øjeblik
ket.

Naturfredningsrådet kritiserer det frem
skudte dige stærkt og hævder, at landvin
dingsmotiver har været afgørende for valg 
af digetype.

På et borgermøde i Årøsund stiller man 
sig stærkt afvisende over for planerne om 
anlæg af en marina til 350 bådpladser, som 
for en stor dels vedkommende antagelig vil 
blive belagt af tyskere.

10. februar: Mens antallet af afstemnings
fester i almindelighed er faldende, indbyder 
Folkebevægelsens Haderslev-komité mod EF 
til afstemningsfest, hvilket får fhv. minister 
Johan Philipsen til at betegne det som mis
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brug af en sønderjysk mindedag.
Amtsborgmester Erik Jessen betegner di- 

gemodstandemes kritik som uforståelig.

13. februar: Det gamle Tønder amts sidste 
amtmand, dr. jur. Tyge Haarløv, Odense, 
dør, 68 år gammel.

Professor Tyge Møller, Geologisk Institut 
i Århus, betegner det fremskudte dige som 
langt det sikreste og understreger, at sikker
heden er af en sådan betydning, at den i 
givet fald må tilgodeses på bekostning af 
såvel landbrugs- som naturinteresser.

14. februar: Trafikminister Ivar Hansen un
derstreger, at der ikke kan rokkes ved folke
tingets beslutning om det fremskudte dige. 
Mens Retsforbundet i Sønderjyllands amt 
opfordrer til en ny drøftelse af digeloven, 
kræver såvel radikale som kommunister lo
ven overholdt.

15. februar: Kontaktudvalget for det tyske 
mindretal holder møde i København og drøf
ter igen biblioteksforholdet, statstilskud til 
tysk skolebyggeri og spørgsmålet om dobbelt 
statsborgerskab til tyske lærere i landsdelen 
med tysk indfødsret. De rejste problemer 
drøftes videre i de respektive udvalg. Det 
meddeles nu officielt, at den vesttyske for
bundspræsident Walther Scheel vil besøge 
Nordslesvig den 16. juni og blive modtaget 
af dronning Margrethe.

17. februar: I Tinglev arbejdes med planer 
om en ny tysk børnehave med henblik på 
det stigende antal børn, der kan forventes 
efter en undersøgelse.

19. februar: En planlagt tysk vuggestue i 
Sønderborg må opgives. For at få kommu
nalt tilskud kræves mindst 12 børn. Der var 
kun 5.

Fabrikant Jes Friis, Øster Løgum, tidligere 
Fylkesfører i DNSAP, må opgive at lade sig 
opstille som folketingskandidat for Frem

skridtspartiet efter en massiv modstand bl.a. 
i partiets sønderjyske amtsstyrelse.

20. februar: Slesvigsk Parti opfordrer alle 
medlemmer af det tyske mindretal til at stem
me ved EF-valget. Partiet ønsker, at det 
fremskudte dige bygges nu.

Nordschleswiger Ruderverband vil udbyg
ge sit bådecenter i Hejsager.

22. februar: En stærk udvikling i Haderslev- 
Vojens området, Åbenrå-Rødekro området 
og Bov-Padborg-området er den mest rigtige 
fremtidsløsning for Sønderjylland, siger for
manden for Haderslev erhvervsråd, lands
retssagfører Ejler Andersen, som frygter at 
befolkningsstagnationen kan føre til udflyt
ning, dersom man fastholder en spredt bo- 
og industrivækst.

24. februar: Banestrækningen Tinglev-Søn- 
derborg inddrages nu af DSB som hoved
linie, hvormed en nedlæggelse af banen sy
nes udelukket.

27. februar: Landwirtschaftlicher Haupt
verein kan på sin generalforsamling oplyse 
om en stigende arbejdsfortjeneste pr. familie 
på 85 pct. fra 41.961 kr. til 77.637 kr. Land
brugsminister Günther Flessner, Kiel, sagde 
i et foredrag, at dansk og slesvigholstensk 
landbrug strukturelt står godt rustet til at 
hævde sig i konkurrencen inden for EF.

Flensborg fjord-kommissionen konstate
rer, at fjorden i 1978 ikke er blevet væsent
ligt renere.

Licitationen til det nye dige giver som re
sultat, at et hollandsk firma får ordren. Diget 
ventes at koste 99,4 mill. kr. og er dermed 
væsentligt billigere end forud beregnet.

28. februar: Sønderjyllands amts undervis
nings- og kulturudvalg foreslår, at der af
sættes 120.000 kr. til det tyske centralbiblio
tek i Åbenrå. Statens tilskud vil i år være 
på 141.500 kr.

144



OUGAARDS

Boghandel

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

Haderelev - Tlf. 52 25 71

S 0Ä
SYD

De har hørt om det penge
løse samfund... det er noget 
med checks ... det er noget 
nemt . . . noget der holder 
orden i det økonomiske.
Tal med banken
- de taler Deres sprog.

BANK
- den sonder jyske bank

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laur sens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 7215 50

Grænselandets liv
Grænselandets sang

møder De I

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

Vi skaffer 
penge 

til huse.
Kobenhavn: Tlf. (01) 12 53 00 

Århus: Tlf. (06) 12 53 00 
Herning: Tlf. (07) 12 53 00 
/Xalborg: Tlf. (08) 12 53 00 
Odense: Tlf. (09) 12 53 00 

>■>

Kreditforeningen Danmark

IDRÆTSHØJSKOLEN 
I SØNDERBORG

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

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

Kontortid: kl. 9-12

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S 

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

Sønderjyske afdelinger

Jyllands
Kreditforening

HADERSLEV 
TELEFON NR. (04) 52 70 00

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

Selskabs- og udflugtskørsel 
Ruteautomobll-Aktleselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

Ladelund 
Landbrugs- og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn

Mød
OVE ARKIL A/S

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Bankrådgiveren i 
PRIVATbanken



Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tlL (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvei 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78. 
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tønden/ej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50. 
Cand. polit Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, 
tlf (04) 52 17 37.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.

HØJST ANTIK
v. £. Lund Christiansen

Køb og salg af sonderjyske 
antikviteter.

Forretning:
Søndergade 24 , 6270 Tonder. 
Parkering: Vis a vis Hostrup’s Hotel. 
Postadresse: DK 6254 Øster Højst. 
Telt. (04) 77 51 36.

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telf. (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10,30-13.00.

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmlngsen

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 65 25

g®
BRØDRENE GRAM AX • VOJENS I

De fleste ta’r os for 
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med 
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget 
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe 
Dem til en god handel. Det kalder vi Spare* 
kassens Økonomi-service.

Tal med Sparekassen, før De handler. 
Uanset om det gælder køb og salg af værdi
papirer, eget hus eller bare almindelige 
daglige økonomiske spørgsmål.
De er altid velkommen!
Økonomiservice -

Spørg

SPAREKASSEN
TH. LAURSEN» BOGTRYKKERI AS


