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FORORD
Temaerne sprog, kultur og skole har altid haft stor betydning i
Region Sønderjylland-Schleswig. I de sidste 15 år er der blevet
iværksat og støttet mange dansk-tyske projekter. Borgernes møde
hen over grænser stod og står stadigvæk i fokus ved det grænseoverskridende samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt KursKultur er et paraplyprojekt, der støtter projekter
hen over grænsen inden for kultur, sprog, børn og unge, fritid og
sport. Desuden har KursKultur etableret Kulturakademi for at skabe
kontakt mellem skoler og museer. Sammen udvikles der læringsforløb og undervisningsmaterialer. Elever fra begge lande besøger
et dansk og et tysk museum og løser sammen forskellige opgaver.
På denne måde styrkes elevernes interkulturelle kompetencer og

sprogfærdigheder. Det nærværende undervisningsmateriale kan
bruges af skoleklasser til forberedelse af museumsbesøg i hjem- og
nabolandet.
Dette temahæfte fra museumspartnerne Museum Sønderjylland-Kulturhistorie Aabenraa og Flensburger Schifffahrtsmuseum
kan både downloades og fås i en trykt version. Kulturakademi er
en grænseoverskridende læringsportal for skoler og dagtilbud. På
hjemmesiden vil museernes pædagogiske tilbud blive præsenteret,
og der vil være forslag til materialer og aktiviteter, som skal motivere til at lære nabosproget. Har I brug for hjælp til at finde en
partnerklasse eller til at dække transportomkostninger, så kontakt
os gerne.

Team KursKultur

SÅDAN:
ARBEJDER DU MED
TEMAHÆFTET
For at give eleverne mulighed for at mødes i dette grænseoverskridende forløb og for at sikre en gnidningsfri afvikling, er det særlig vigtigt,
at museumsbesøget og mødet mellem eleverne bliver forberedt meget
omhyggeligt. Du skal være opmærksom på, at skolesystemerne i Danmark og Tyskland er forskellige, hvorfor f.eks. en dansk 8. klasse svarer
til en tysk 9. klasse. Tænk det ind, når du skal vælge partnerklasse, så
jævnaldrende elever får mulighed for at arbejde sammen. Eleverne bør
forberedes både rent indholdsmæssigt og i forhold til selve mødet med
partnerklassen. Dette er af afgørende betydning og indgår som et vigtigt element, hvis undervisningsforløbet skal lykkes. I hæftet finder du
forberedende tekster og opgaver til museumsbesøget. De komplekse temaer, som de to museer behandler, bør tages op i undervisningen inden,
så eleverne er udstyret med basisviden, hvilket gør det lettere for dem
at løse opgaverne på museet, så fokus kan lægges på det interkulturelle
møde. Du kan også benytte indholdet og opgaverne i hæftet til et besøg

på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa og Flensburger
Schifffahrtsmuseum uden partnerklasse. Alle opgaver er tilrettelagt
således, at der ikke nødvendigvis kræves en partnerklasse.

Kulturhistorie Aabenraa &
Flensburger Schifffahrtsmuseum
Download af pdf-filen: www.kulturakademi.dk/graenseland/
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Om Flensburger Schifffahrtsmuseum
Om Kulturhistorie Aabenraa
Baggrundsmateriale

MÅLGRUPPE
Hvor gamle skal eleverne være?
Dette undervisningsforløb egner sig bedst til elever fra 7. klasse og
op. Under museumsbesøget vil komplekse temaer som kolonialisme og
slaveri blive italesat, hvorfor det er vigtigt, at eleverne har en grundlæggende forståelse for disse begreber på forhånd. Det vil være en
fordel, hvis de har beskæftiget sig med emneområderne i undervisningen. Desuden bør de have en vis historisk forståelse. Ud over de ind-

holdsmæssige forkundskaber bør du være opmærksom på, at eleverne
også bliver stillet over for interkulturelle udfordringer i projektforløbet.
Undervisningsforløbet er også velegnet til elever, der lærer dansk/tysk
som nabosprog og kan således også fint indgå i en tværfaglig undervisning.
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klasse 7-gym
LÆRINGSMÅL
Undervisningsforløbet ”Under sejl mod nye horisonter” rummer ikke kun
under selve museumsbesøget, men også i forberedelses- og efterbehandlingsfasen, mange muligheder for forskellige undervisningsmetoder, som
fokuserer på følgende læringsmål:
• Eleverne udvikler forståelse for kronologi og sammenhænge.
• Eleverne kan redegøre for historiske emner.
• Eleverne lærer den regionale dimension af emner som opdagere,
kolonialisme og slaveri at kende og får et indblik i sammenhængen
mellem fortid og nutid.
• Eleverne kan sætte historiske temaer i relation til deres egen levevilkår
og forstår derigennem strukturerne i den moderne verden.
• Eleverne lærer at arbejde sammen med jævnaldrende fra nabolandet og
udvikler deres interkulturelle kompetencer.

TIDSPLAN
A
Forberedelse
Flensburger Schifffahrtsmuseum

2-3 timer

Kulturhistorie Aabenraa

2-3 timer
6

B
Museumsbesøg

C
Opfølgning

Læringsforløbet ved Flensburger Schifffahrtsmuseum kræver:

2 timer

1-2 timer

Læringsforløbet ved Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa kræver:

2 timer

1-2 timer

INTRODUKTION TIL TEMAET
Mennesket har altid sejlet ud for at opdage verden. Det gælder også
menneskerne i den dansk-tyske grænseregion. De lange kyster ved
Vesterhavet og Østersøen har alle dage indbudt til søfart, hvilket
ses i arkæologiske fund af tusindår gamle både, der blev bygget
og bemandet her i området. Senere blev området hjemsted for
vikinger, der sejlede ud for at handle, plyndre og opdage. Gennem
århundrederne gik rejserne stadig længere væk – fra Østersøen,
til Middelhavet, Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean. I
1800-tallet sejlede skibe herfra på alle verdenshave, hvor søfolkene
oplevede piratoverflad, forlis, fremmede kulturer og meget mere.
Alt dette kan du og dine elever lære mere om på områdets to maritime museer Flensburger Schifffahrtstmuseum og Museum Sønderjyllands afdeling for søfartshistorie i Aabenraa. Begge museer
fortæller om landsdelens søfartshistorie, men ud fra hver sit perspektiv.
Museet i Flensburg fokuserer på, hvorle-

Flensburger Schiff- des byens købmænd og kaptajner deltog
fahrtsmuseum i handlen på de danske kolonier i Vestin-

søhandel og søfart som omdrejningspunkt. Byens rolle som en vigtig handels- og havneby i den danske helstat gjorde det muligt for
byen at få adgang til de danske kolonier i Caribien. Eleverne lærer,
hvilke varer der blev handlet med, hvilken rolle rom- og sukkerhandlen spillede, og hvordan disse varer blev videreforarbejdet og solgt
i Flensburg og Danmark. De stifter bekendtskab med købmænd fra
Flensburg, som bragte rigdom til deres handelshuse og byen og
medvirkede til, at byen blev berømt som romby.

Kulturhistorie

Museet i Aabenraa fokuserer på de
Aabenraa
mange store sejlskibe, der blev bygget
og bemandet i byen, men som sjældent vendte hjem igen, når de
først havde sat kursen ud på verdenshavene. På museet i Aabenraa vil eleverne stifte bekendtskab med nogle af de skibsbyggere og
kaptajner, der førte byens søfart til storhed.
Her i hæftet vil du finde baggrundsmateriale til at forberede besøgene, således at I er klar til af følge de gamle søfolk og deres skibe
ud i den store verden.

dien. Udstillingen fortæller om byens udvikling, som altid har haft
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A

FØR BESØGET
„Som købmand må man spekulere i alt.”
Heinrich Carl von Schimmelmann

Hvordan kan I arbejde med emnet i klassen?

1
2

 er forventes ikke, at eleverne er eksperter, men kendskab
D
til emnet vil være en fordel. Hæftet giver et indblik i søfartens regionale historie.

5

Find ord, der har med søfart at gøre, og oversæt dem til
nabosproget f.eks.

Skib–Schiff
Kaptajn–Kapitän
Hav–Meer
Sejl–Segel

8

Kaptajn
Kok
Sejlmager

Lav en liste over nogle af de steder, hvor søfolkene sejlede
hen og find dem på et kort.

København
Vestindien
Afrika

3

4

Lav en liste over de forskellige personer, der arbejder
om bord på et skib.

Lav et mind-map, hvor ordet ”rejse” står i midten, og
skriv op, hvad I forbinder med dette ord.

Rejse

6

Lav en liste over motiver man kan have for at foretage
en rejse.

plyndring
forsyning
handling

FØR BESØGET
Hvordan forbereder jeg museumsbesøget?

1
2
3
4
5

Inden emnet præsenteres for eleverne, deles klassen op i fire grupper, som hver skal tale om, hvilke steder de har været, og hvordan de er kommet derhen.
Efterfølgende skal de tegne stederne ind på et kort.

Eleverne præsenteres nu for forløbet.

Eleverne præsenterer sig selv.

Eleverne oversætter deres præsentationer.

9

A

FØR BESØGET
Forhistorien
En historisk oversigt 1
De ældste arkæologiske spor af skibe i Sønderjylland-Schleswig er fundet i moser og stammer fra jernalderen. Ældst er
Hjortspringbåden fra omkring 350 før Kristus. Den var knap 20
meter lang og kunne bære 24 mand. Den er udstillet på Nationalmuseet i København.
Det næstældste skib er Nydambåden fra omkring år 320 efter
Kristus. Den var et 23 meter langt og 3,5 meter bredt krigsfartøj
til en besætning på 45 mand. Begge skibe blev drevet frem ved
hjælp af årer. Nydambåden kan ses på Museumsinsel Schloss
Gottorf.

10

Langt mere vides om vikingerne og vikingebyen Haithabu ved
Schleswig. Vikingerne var suveræne skibsbyggere, og deres hurtige skibe, der både kunne fremføres med åre og sejl, førte dem
helt til Konstantinopel og andre lande ved Middelhavets kyster.
Vikingerne er kendt for deres brutale plyndringstogter, men de
tog også afsted for at handle, og en del endte med at bosætte
sig i andre lande.

FØR BESØGET
En historisk oversigt 2
I middelalderen opstod de fleste af de sønderjyske byer. Flensburg udviklede sig allerede dengang til områdets største by.
Søfarten spillede en stor rolle i denne udvikling, og snart var
Flensburg en af Danmarks vigtigste søfartsbyer. Der var tætte
kontakter til de andre byer i Østersøområdet, og det var blandt
andet Flensburgs skibe, der forsynede Norge med korn og brændevin.
Skibene fra Flensburg og de andre byer i området begyndte
også at sejle til Middelhavet. Det var dog et risikabelt farvand på

grund af kaperskibe fra de nordafrikanske bystater, som plyndrede europæiske handelsskibe og solgte besætningerne i slaveri.
Ved midten af 1700-tallet lykkedes det dog den danske konge, at
indgå en række fredsaftaler med disse bystater, således at skibene fra kongens områder kunne sejle i fred. Det benyttede man
sig især af i Flensburg, Sønderborg og Aabenraa. Skibene sejlede
af sted om foråret og kunne så nå en rejse mellem Østersøen
og Middelhavet, inden vinteren satte en midlertidig stopper for
sejladsen.
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FØR BESØGET
Flensburg og kolonierne i dansk Vestindien
Del 1
Fra anden halvdel af 1600-tallet og frem etablerede Danmark tre
kolonier i Vestindien: St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Her dyrkede
man forskellige eksotiske planter som kaffe, bomuld og særligt sukkerrør, som blev drevet ved hjælp af slaver. Fra midten af 1700-tallet fik skibene fra Flensburg lov til at sejle til de danske kolonier i
Vestindien.
Snart var Flensburg en af de vigtigste byer i den danske søfart på
Vestindien. Skibene fra Flensburg sejlede dog ikke til Afrika for at
hente slaver. Det var ellers en indbringende, men meget farlig aktivitet, som man overlod til skibe fra København og enkelte andre
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byer. Fra Flensburg sejlede man primært lokale landbrugsvarer til
Vestindien, hvor man så hentede råsukker og melasse, et overskudsprodukt fra sukkerproduktionen, der blev brugt til at lave rom. Nogle
af de købmænd i Flensburg, der var involveret i handlen på Vestindien, blev meget rige. Deres store pakhuse i byen vidner endnu om
den travle handel på denne tid. Langt de fleste af skibene blev bygget i Flensburg.

Flensburg og kolonierne i dansk Vestindien
Del 2
Begyndelsen af 1800-tallet var præget af Englandskrigene. De satte
langfarten til kolonierne i stå, og Flensburg mistede omkring halvdelen af sine skibe. Da freden atter indfandt sig, genoptog skibene
fra Flensburg sejladsen på kolonierne i Vestindien. Frem til midten
af 1800-tallet var sejladsen på Vestindien og de deraf afledte aktiviteter, som sukker- og romproduktion blandt de vigtigste aktiviteter i Flensburgs erhvervsliv. Byens øvrige søfart aftog, og der blev
ikke længere bygget så mange skibe i byen. Flere faktorer truede
dog sejladsen på dansk Vestindien. For det første tillod den dansk
regering, at skibe fra andre lande også måtte sejle på kolonierne.
Det skærpede konkurrencen. Derudover blev slavehandlen forbudt

og i 1848 blev slaverne på øerne frigivet – så de nu skulle have løn
for deres arbejde. Endelig var man i Europa begyndt at dyrke sukkerroer, hvorfra man også kunne udvinde sukker. I 1850’erne gik
Flensburgs søfart på kolonierne i Vestindien helt i stå. Det var en
hård tid for søfarten i Flensburg, som først rigtig kom i gang igen
med oprettelsen af byens store dampskibsværft og etablering af en
række damskibsrederier fra slutningen af 1860’erne.
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FØR BESØGET
Aabenraa: Global langfart
Del 1
Ligesom i Flensburg begyndte skibene fra Aabenraa også at sejle til
Middelhavet i 1700-tallet. Skibene bragte rigdom til byen, der udviklede sig fra en lille middelalderlig købstad til en driftig søfartsby.
Nu var der et stort antal skibsredere, kaptajner, styrmænd og matroser blandt byens indbyggere. Når byens drenge lejede på havnen,
drømte de om at stikke til søs og opleve fjerne havnebyer.
Englandskrigene satte også en stopper for langfarten fra Aabenraa,
men der gik ikke mange år efter freden havde indfundet sig, før by-
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ens søfart atter blomstrede. En vigtig forudsætning var de hurtige
og gode skibe, der blev bygget på havnen. Snart var Aabenraa kendt
vidt om omkring for sin skibsbygning.
Hidtil havde Aabenraa-skibene primært sejlet i europæiske farvande, men nu gik turen stadig oftere over Atlanterhavet til Sydamerika, rundt om Kap Horn og op langs den amerikanske vestkyst.
Da man fandt guld i Californien slutningen af 1840’erne, sejlede
skibene helt op til San Fransisco.

Aabenraa: Global langfart
Del 2
I Aabenraa udviklede man fortsat skibsbyggeriet, og i slutningen af
1850’erne byggede man de største og hurtigste sejlskibe i Danmark.
Byens skibe havde også fundet nye destinationer. Nu gik turen ofte
til Fjernøsten, hvor de sejlede rundt i årevis. De kinesiske købmænd
værdsatte de sønderjyske/slesvigske kaptajner og deres skibe, som
ofte tog afstikkere til Australien og den amerikanske vestkyst.
Efterhånden som rejserne strakte sig over stadig flere år, begyndte kaptajnernes hustruer også at sejle med. Kvinderne havde ingen

formelle pligter om bord, så den rigelige fritid brugte en del af dem
til at føre dagbog undervejs. På rejserne fik flere af dem desuden
børn.
Aabenraa var den vigtigste søfartsby i Sønderjylland i 1860’erne, og
byen fortsatte den gode udvikling i 1870’erne, men i 1880’erne gik
det hurtigt ned ad bakke. Forklaringen var den, at man i Aabenraa
holdt fast ved sejlskibene, og kun en enkelt skibsreder gik over til
damp. Det havde han til gengæld held med.
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B

UNDER BESØGET
Flensburger Schifffahrtsmuseum
Udstillingen „Sukker, rom, slaveri“ på Flensburger Schifffahrtsmuseum formidler byens rolle i den periode, der var kendetegnet ved kolonialisme og slavehandel. Under museumsbesøget beskæftiger de
enkelte grupper sig med emner som rom, sukker, kolonialvareforretning, teglsten, Flensburg som handelsby, købmænd, Danmarks
kolonier i Afrika, sukkerrørsplantager, slaveri og den transatlantiske trekantshandel.
Hvis eleverne kommer sammen med en partnerklasse, starter
besøget med to korte øvelser, som skal være med til at skabe en
afslappet atmosfære. Derefter inddeles eleverne i arbejdsgrupper.
Finder museumsbesøget sted uden partnerklasse, udgår øvelserne, og der startes direkte med inddelingen af grupper. De efterfølgende opgaver kan gennemføres mere intenst og på et højere niveau uden partnerklasse, da sprogbarrieren falder væk.
På museet arbejder de i stor udstrækning selvstændigt med det
faglige indhold i grupperne. Som forberedelse til museumsbesøget
er det derfor vigtigt også at klæde eleverne på til samarbejdet med
eleverne fra partnerklassen. Hvilke strategier kan eleverne benyt16

te for at kommunikere med hinanden? Hvad kan man gøre, hvis der er
problemer med at forstå hinanden? Eleverne er velkomne til også at
benytte deres mobiltelefoner på museet (oversættelses-apps osv.), hvis
det kan bidrage til at løse opgaven.
Det to timer lange museumsbesøg i Flensburg er delt op i en teoretisk
og en praktisk del. Hver gruppe bliver tildelt et emneområde fra udstillingen. Opgaven går ud på at indsamle informationer om dette område
f.eks. i form af stikord eller billeder taget med mobilen. Alle museets
udstillingstekster er både på dansk og tysk.
Den praktiske del af opgaven går ud på, at eleverne sammen skal lave en
læringsplakat. Materialerne hertil ligger klar i museumsatelieret. Eleverne kan her vælge at fremstille informationerne visuelt for at undgå
for megen tekst og oversættelse. Målet er at få lavet en plakat, som kan
forstås af både danske og tyske elever.
Bagefter præsenterer hver gruppe sin plakat på dansk og tysk eller engelsk.

UNDER BESØGET
Kulturhistorie Aabenraa
Under besøget i Aabenraa skal eleverne opdeles i grupper med
hver to danske og tyske elever. Hver gruppe bliver forsynet med
en IPad, og der skal løses to opgaver.

Dernæst skal de se en kort film med tilhørende baggrundsmateriale på IPad’en. Filmen knytter desuden an til genstande og tekster
i museets udstilling. De skal tage noter og forberede et kort oplæg
om historien i den film, de har set, hvor de inddrager museets
genstande i oplægget.

Først skal de lave en liste med 10 ord fra den maritime verden:
f.eks. søfart, kaptajn, skib … og så skal de lære hinanden disse
ord på henholdsvis dansk og tysk.

Afslutningsvis skal grupperne hver holde et kort oplæg, hvor de
fremlægger de maritime gloser, de har lært på hinandens sprog
og genfortæller historien fra Ipad’en.
17
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EFTER BESØGET
Opgaver til opfølgning

1

Samarbejdet med partnerklassen:
Lav en tabel: Hvad har fungeret godt i samarbejdet med de tyske elever? Hvad gik ikke så godt, og hvad ville du gøre
anderledes en anden gang?

Hvad har fungeret godt i sam- Hvad gik ikke så godt?
arbejdet med de tyske elever?

18

Hvad ville du gøre anderledes
en anden gang?

2

Om bord på et sejlskib i 1700-tallet
Du er reporter for en avis og er med om bord på et handelsskib i 1700-tallet. Skriv en kort rejseberetning om forholdene, livet og arbejdet
om bord.

3

Rejse: Før og nu
Når vi skal på ferierejse i dag, stiger vi bare om bord på et fly, og få timer senere befinder vi os et helt andet sted. I 1700-tallet tog man ikke
på ferierejse. Lav en liste over forskellige grunde, som folk kan have haft til at tage på rejse i 1700-tallet?
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FLENSBURGER SCHIFFFAHRTSMUSEUM
Velkommen om bord!
Flensburg ligger tæt ved vandet og har altid haft en omskiftelig og bevægende fortid som betydningsfuld havne- og handelsby! Flensburger Schifffahrtsmuseum fortæller om denne fortid med
masser af historier om havnen og købmandsgårdene, om skibe og skibsredere, om tovværk og
rigninger, om maskiner og motorer, om maskinister og kaptajner og deres hverdag om bord på
skibene. Det er fortællinger fra fjerne egne og de hjemlige kyster. Historier fra Dansk Vestindien
og fra Grøndlandsfarten, men også om ”petuhtanter” og skibsbyggere.
Museet byder altså på masser af oplevelser. I alt syv permanente udstillinger og en særudstilling med en række stationer med ting, man kan prøve af, røre ved, betragte, lytte til og blive
overrasket over, gør museumsbesøget til en spændende opdagelsesrejse for både små og store
letmatroser.
Tilbuddet rundes af med talrige aktivitetsdage, omvisninger og byvandringer, foredrag og koncerter.

Flensburger Schifffahrtsmuseum
Schifffbrücke 39
D-24939 Flensburg
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+49 461 85 29 70
+49 461 85 16 65
schifffahrtsmuseum@flensburg.de

KULTURHISTORIE AABENRAA
Velkommen om bord!
Da sejlskibstiden sang på sidste vers, ville indbyggerne i Aabenraa
fastholde fortællingen om byens verdensomspændende kontakter.
I løbet af søfartens blomstringstid havde byens søfolk hjembragt
et stort antal eksotiske genstande fra hele verden. For at alle disse
interessante genstande ikke skulle ende på et museum i Berlin eller
Hamburg, besluttede man sig for at oprette et museum i Aabenraa,
hvor man kunne indsamle og udstille tingene.

de store sejlskibe, som de faktisk så ud. De er udstillet sammen med
navigationsudstyr, galeonsfigurer og billeder af byens kaptajner.
Museet i Aabenraa er i dag Museum Sønderjyllands afdeling for søfartshistorie, og der arrangeres således skiftende udstillinger om
maritime emner. Museet tilbyder desuden rundvisninger og byvandringer i kernen af den gamle søfartsby.

På museet i Aabenraa kan man derfor se samurairustninger fra Japan, porcelæn fra Kina og traditionelle afrikanske våben. Samtidig
rummer museet en stor samling skibsportrætter, dvs. malerier af

Museum Sønderjylland
Kulturhistorie Aabenraa
H.P. Hanssens Gade 33
DK-6200 Aabenraa

+45 65 370 805
aabenraa@msj.dk
www.msj.dk
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BAGGRUNDSMATERIALE
Kulturhistorie
Aabenraa og
Flensburger
Schiffahrtsmuseum

Bog på dansk og tysk
Petersen, Marco L.:
Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen/
Das kulturelle Erbe des Kolonialismus in der Region zwischen Eider und Königsau, Odense 2018
Bog på tysk
Dr. Glüsing, Jutta: Die Flensburger Rum & Zucker Meile/Rom & sukker ruten, Flensburg 2009
Bog på tysk
Link, Theodor: Flensburgs Überseehandel von 1755 bis 1807. Seine wirtschaftliche und politische
Bedeutung im Rahmen des dänisch-norwegischen Seehandels, Neumünster 1959
Bog på tysk
Lohmeier, Dieter: Sklaven, Zucker, Rum, Heide 1994

Unterrichtsmaterial ab Klasse 4:
www.stadtgeschichte-flensburg.de/arbeitshefte/Westindienhandel.pdf
Regionaler Kolonialatlas:
www.sonderjylland-schleswig-kolonial.eu
Visueller Einblick in das Konzept zur Ausstellung „Rum, Schweiß & Tränen“:
www.youtube.com/watch?v=6Emy_1J7zAg&t=4s
Mobilquide Rum & Zucker Meile:
www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/files/PDF/Stadtrundgaenge/
Flensburger_Schifffahrtsmuseum_Rum_Zucker_Flyer_Mobilguide.pdf
Bog på dansk
Jespersen, Mikkel Leth: Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart (18201890), Aabenraa 2014
Bog på dansk
Nielsen, Erik Møller: Fra Klamp til Konstruktion. Fra håndværk til ingeniørkunst i Aabenraa’s sejlskibsbyggeri
ca. 1800-1880, Aabenraa 2000.
Bog på tysk
Schlaikier, Hans: Apenrader Schiffartschronik, Aabenraa 1929.
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Buch auf Dänisch
Schlaikier, Hans og Mads Michelsen: Aabenraa Søfarts Historie, Aabenraa 1929.

