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Bonde og øvrighed i Åbenrå amt 
omkring år 1600 

Af Hans Vald. Gregersen

På tærskelen til det handlingsmættede 17. århundrede bar 
Åbenrå amt såvel som største parten af hertugdømmet 
Slesvig præg af solid velstand, For at forvisse sig herom behøver 
man blot i tankerne at strejfe de mange rigt ornamenterede, ge
digne bondemøbler af forskellig art, som nuomstunder henstår i 
vore museer — i sandhed tavse vidner om de trygge kår, der 
blev hin tids bondestand til del!

I det meste af Slesvig var bøndernes sociale stilling tydeligt 
nok en ganske anden end den, der blev beskåret deres stands
fæller nord for Kongeåen. Den slesvigske bonde kunne nemlig 
ved salget af sine landbrugsprodukter — i første række stude — 
erhverve sig sin gode andel i de høje priser, som Vesteuropas 
aftagerlande i hine tider var villig til at betale, takket være den 
enorme pengerigelighed, som de store sølvfund i de nyopdagede 
egne af Amerika havde medført.

Til en vis grad anerkendtes de slesvigske bønders særlige 
stilling også af landets adelige herrer, som derfor heller ikke 
undså sig for at have et vist selskabeligt samkvem med de for
nemste iblandt dem. Adskillige træk fra tiden bevidner, at dette 
faktisk har været tilfældet. Amtmand Kay Rantzau holdt såle
des i 1592 i egenskab af fadder Fladsten-bonden Matz Paulsens 
søn over dåben.1). Om herredsfoged Bertram Jensen i Bedsted 
skal vi senere høre, at amtmand Frederik Ahlefeldt ofte gæste-

9  S. Månedsskr. 12. årg., s. 188.
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de ham — måske endda slet ikke noget nyt i familien, eftersom 
herredsfogedens fornavn formentlig skyldes opkaldelse efter 
hans faders foresatte, amtmand Bertram Sehested.

Den slesvigske bonde-overklasse, hvad enten den bestod af 
selvejere eller arvefæstere, har tydeligvis vidst at værdsætte 
sin i tiden enestående position. Ligesom den var afgrænset op- 
adtil mod adelen, forstod den også nøje at drage skellet nedad
til. Selv om en grundig undersøgelse af hine bønders indbyrdes 
familieforbindelser endnu ikke er foretaget — en opgave, der 
burde friste en af vore lokale genealoger! — lader det sig dog 
ud fra et løseligt skøn sige, at man også i hine bondekredse har 
forstået at drive bevidst ægteskabspolitik.2). Afgrænsningen 
nedadtil mod de jævne fæstere og kådnere er ret påfaldende, 
ligesom der var befæstet et formeligt svælg mellem de frie 
bønder og godsdistrikternes usselige livegne.3)

2: I 1597 fik Åbenrå amt imidlertid i Frederik Ahlefeldt til 
Søgård en amtmand, der ikke synes at have været synderlig 
begejstret for det iøjnefaldende misforhold, der var mellem hans 
livegne godsundersåtter og amtets frie selvejere og arvefæstere. 
I hvert fald indlod han sig i løbet af det korte åremål, han stod 
i spidsen for amtet, på så mange overgreb, at hans amtsunder
såtter til sidst så sig nødsaget til at klage over ham til selveste 
hertugen på Gottorp. Det er disse klager, vi i det følgende vil 
lytte til.

Frederik Ahlefeldts navn hører til de mindre kendte på 
Ahlefeldternes vidtforgrenede stamtræ. Født 1551 (1558?) har 
han i 1580 været til stede ved hyldingen i Odense, ligesom han 
året efter deltog i hertug Hans den Ældres ligbegængelse. I 
slutningen af firserne var han på en længere udenlandsfærd,

2) Et eksempel herpå e r anført i B jolderup sogns historie (1951) s. 
217; iøvrigt bringer Carl Langholz: Ahnetavle for Hans' Heinrich Jessen 
(dupi. ms. på LA) en ræ kke slægtsforbindelser mellem egnens ledende 
bønder.

3) I S .  Månedsskr. 1950, s. 20 har Johan Hvidtfeldt gjort opm ærk
som på, a t der næsten ingen indvandring var fra Lundtoft herred  til de  
nordfor liggende egne. I dette  herred herskede nemlig A hlefeldtem e på 
Søgård.
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der førte ham til Italien og gennem de habsburgske arvelande. 
Efter sin hjemkomst i 1589 udnævntes han i 1592 til hertugelig 
gottorpsk råd for derefter i 1597 at få betroet styrelsen af 
Åbenrå amt.4)

Som amtmand har hans navn hidtil især været kendt i for
bindelse med udskiftningens tidligste historie, idet Åbenrå amts
regnskaber fra 1597 og de følgende år indeholder fortegnelser 
over såkaldte toftrodepenge. Mens bønderne uden tvivl i de 
nærmest foregående år har kunnet indhegne deres marker og 
lægge dem i særdrift uden øvrighedens indgriben, har dette 
efter Frederik Ahlefeldts overtagelse af embedet som amtmand 
kun kunnet ske mod erlæggelse af 1 rdl. pr. toftrode.5)

Men også på en lang række andre punkter har den nye amt
mand sammen med sine nærmeste medhjælpere grebet ind til 
ugunst for amtets bønder. Efterhånden tiltog harmen hos disse 
derfor i en sådan grad, at de vovede springet, og i 1603 indgav de 
på allerhøjeste sted klage over de mislige forhold. Nu kunne en 
sådan aktion i hine tider naturligvis nemt blive en såre betæn
kelig sag, der meget let ville kunne stemples som opsætsighed. 
Uden tvivl har bønderne derfor indset nødvendigheden af at 
optræde i samlet flok, således at det høje herskab blev tvunget 
til at forstå, at det ikke drejede sig om isolerede grupper af 
utilfredse bønder. Der arrangeredes derfor et formeligt bonde
tog bestående af ikke færre end 125 af amtets bønder, som på 
Gottorp slot over for hertug Johan Adolf og hans kansler og 
råd redegjorde for de usædvanlige skattepålæg, hvormed Fre
derik Ahlefeldt havde vakt strid og forbitrelse i Åbenrå amt.6)

Ikke alle var dog med. Som de selv forklarede hertugen og 
hans mænd, kunne amtets befolkning nemlig deles i tre grup
per. For det første alle de, der nød godt af skattefrihed såsom 
fogeder, møllere og skrivere, og dernæst alle de mange små
kårsfolk, som intet ejede og følgelig heller intet havde at miste.

4) Danmarks Adels Årbog 1902; Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts 
Historie (1897—1912) V, s. 101 f.

5) Troels Fink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, s. 62, 75.
6) RA. G ottorparkivet A XX 1500 a.
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Det var derfor alene bønderne, der kom til at bære byrderne, og 
det var altså også fra deres kreds, at de mange klager hidrørte.7) 
Om en af dem, Andreas Marquartsen fra Barsmark, anføres det 
med en vis stolthed, at hans bedstefar havde være herredsfoged 
i over 40 år.

Selve klagerne udgjorde ikke færre end 28 punkter, af 
hvilke det første beskæftiger sig med de uretmæssigt opkræve- 
de tofterodepenge. Således har en række navngivne løj tinger 
oplyst, hvad de har måttet betale for at „indgrave lykker og 
kobler af fællesmarken“. Adskillige af dem har på et enkelt år 
måttet udrede helt op til 10 rdl. Bønderne i Brunde har i 1603 
tilsammen måttet betale 20 rdl., og således var det tilfældet 
mange steder, oplyses det. Dertil kom, at amtmanden også forbød 
dem at hugge „Struck und Dom“ på deres egen arvej ord, lige
som det var blevet dem påbudt at fjerne hegn i skovene, der 
sammen med græsarealerne skulle forblive under fællesskabet.

Mens det hidtil havde været således, at bønderne havde haft 
ret til de „vindfaldne“ træer, havde Frederik Ahlefeldt uden 
videre frataget dem denne ret og ovenikøbet for egen regning 
ladet grovtømmeret sælge, mens hans „Fussknecht“ havde fået 
overladt toptræet. Ja, han havde endogså ladet bønderne fælde 
træ  i de hertugelige skove og ladet det føre til Brundlund slot, 
amtmandsboligen i Aabenraa. Fik dette lov til at fortsætte, ville
skoven blive ødelagt, mente de klagende bønder.

Et andet klagepunkt illustrerer på en så fortrinlig måde den
enorme prisstigning, som tiden var inde i. Mens et svin få år 
før ved naturalieskatternes afløsning i penge var blevet sat til 
1 rdl., steg dets værdi i løbet af ganske kort tid til det dobbelte 
eller mere. Naturligvis måtte bønderne derfor føle sig brøst
holdne over, at deres svin blev vurderet alt for lavt i forhold 
til den gængse dagspris.8) De havde så forsøgt at bøde på tabet

7) Landesarchiv Gottorf. A XX 1472.
8) Ved prishistoriske undersøgelser må man derfor vogte sig for 

uden videre a t antage en optegnet pris i e t amtsregnskab eller skatte
register for en sikker dagspris. Det har væ ret en vurderet pris, hvis an
sættelse som her anført kunne bero på tilfældigheder.
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ved forsætligt at aflevere de magreste svin, men det agtede 
myndighederne naturligvis ikke at finde sig i.

Resultatet var da, at bønderne beklagede sig over, at amts
skriver Wolf Kalundt sammen med husfogeden fratog dem de
res bedste svin. Tre bønder fra Ris, Søes og Brunde kunne end
da påvise, at deres svin, som var blevet solgt til en navngiven 
kongelig mand for 2^2 rdl. stykket, kun var blevet vurderet til 
2 rdl. af Claus Esmarch, amtsskriverens sekretær. Jep Paulsen 
— vist en broder til Matz Paulsen på Fladsten — havde ladet 
to svin opfede i anledning af en datters forestående bryllup, 
men efter det hertugelige forbud mod overdreven luksus var 
det ene blevet sparet. Alligevel havde han foruden det årlige 
svin måttet betale 2 rdl. i bøde i lighed med flere andre. Svi
nene havde en værdi af 2 rdl. eller mere, men stod kun i re
gistret opført med 1 rdl. „Dias übrige hat S. Lukas angeschrie
ben und der Schreiber gleich soviel“, hvilket formodentlig skal 
betyde noget lignende som, at skriveren (vel Claus Esmarch) 
har stukket den anden daler i sin egen lomme.0)

Straks ved sin tiltrædelse havde Frederik Ahlefeldt tilsagt 
bønderne i Åbenrå amt til en forhandling om en afløsning i 
penge af de hidtidige tjenestepligter. Under henvisning til for
holdene i Haderslev amt, hvis undersåtter efter kong Frederik 
Ils opkøb af de derværende godser nød store friheder med 
hensyn til tjenesteydelser, havde han lovet dem, at der ikke 
skulle ydes tjenester til andre steder i amtet end til ladegår
den ved Brundlund. Men til gengæld skulle der så betales et 
pengebeløb til afløsning af den hidtidige tjenestepligt, de så
kaldte tjenestepenge eller ottingspenge.

Bønderne havde derefter valgt seks mænd til at varetage 
deres interesser under forhandlingerne om de nærmere betin
gelser, men da disse ikke uden videre ville gå ind på amt
mandens krav om mindst 1 rdl. pr. otting jord, havde han ka
stet dem i hullet og derved indjaget dem en sådan skræk, at

9) H. F. Feilberg: Ordbog over det jyske Almuesmål II, s. 458, har 
udtrykket: »De skry wer Lukas nåk ét om« med' betydningen: det er 
nok løgn.
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de havde besluttet at akceptere hans forslag. Resultatet blev 
da til slut, at de landsbyer, der lå i de bedste egne, skulle give 
5 rdl. pr. otting, mens de dårligst stillede kunne nøjes med at 
erlægge 1 rdl. pr. otting jord.10)

Ottingspengene fritog altså bønderne for deres tjeneste
pligter til avlsgårdene, „Meierhöue“, af hvilke amtet talte tre, 
nemlig Høgebjerg, samt jorderne til de nedbrudte gårde Jør- 
gensgård og Ornum.11) Disse ejendomme var på den tid til sta
dighed bortforpagtede, og det er derfor indlysende, at amtets 
ledelse ikke kunne have nogetsomhelst imod en pengeafløsning 
af de tjenesteydelser, som det fra gammel tid påhvilede bøn
derne at yde til disse gårde, tilmed da denne skat blev den be
tydeligste faste pengeafgift, som amtet fra år til år indkassere
de. I 1597 indbragte den således ikke mindre end 2169 mk. 13 
sk. 2 pg. Efter en nedsættelse af ottingstallet for Barsøs ved
kommende (fra 23 til 20 otting) blev det i 1599 til 2161 mk. 13 
sk. 5 pg.

Derimod var der slet ikke tale om en generel hoveriafløs
ning. En sådan betaltes fra gammel tid blot af een bonde i 
Terkelsbøl og to i Smedager, idet de boede for afsides til at 
kunne være til nytte på Brundlund. For de øvrige bønder var 
der stadigvæk hoveripligt, men lange lister i amtsregnskaberne 
med navnene på dem, der ikke har givet møde til hoveriet på

10) RA. Åbenrå am tsregnskaber 1597: »Nachdem die Leute in m ei
nem  anbefohlenem Ambte kurz nach meiner Annehmunge ihre Hardes - 
vogte und andere m it vollkomlichem Befehlige der semptlichen Under - 
thanen zu m ir abgefertiget, das sie anstatt d er schweren Hoffe dien- 
sten der Meierhöue, so von dem  Hause (Brundlund slot) abgelegen, d a 
m it sie biss hierher beschwerit worden sein, hinfürder gerne eine ja r-  
lidhe pillige Abgifft an Gelde erlegen woltenn. Als habe ich auf vorge
hender meines V. G. und Heren genediger Ratification, Consent und 
Willen, m it den allgemeinen sem ptlichen V nderthanen m it ihrem freien 
offenbahrem vngenothigtem gueten Willen dahin gehandlet^ das sie für 
den Arbeidt berü rter Meierhöue ein jährliches gewisses Dienstgeld nach 
Ottingszahll geben und erlegen solten. Doch m it dem  Underscheide, das 
ezliche Dorffere, die in bester Gelegenheit liggen von der Ottinge fünff 
O rth Dahlers, die anderen aberst so geringer einen Thaler jährliches 
von jederer Ottinge erleggen sollen«. Jvf. Tr. Fink, anf. væ rk s. 206.

11 ) RA. Äb. am tsregnkaber 1599: »Dienstgeld . . . .  wegen der 
dreien vorheurten Meierhouen wass ein Jeder von der O ttingh Jä h r
liches gewisses gibt. Nachdeme sie gelegen.«
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Brundlund, tyder på, at de ikke har taget denne forpligtelse alt 
for højtidelig. Bøderne for udeblivelse var nemlig så ringe, at 
de har foretrukket at betale dem frem for at møde til arbejde 
— atter et vidnesbyrd om pengenes synkende værdi! På Brund
lund har man naturligvis været opmærksom på dette for
hold, idet det har hindret amtet i at få det fulde udbytte af af
grøderne. Det fremgår også med al tydelighed af den i neden
stående fodnote meddelte notits fra året 1603,13) men fra rege
ringens side synes man foreløbigt at have stillet en eventuel 
forhøjelse af disse bødeafgifter i bero — muligvis under indfly
delse af de økonomiske vanskeligheder, som bondetoget til 
Gottorp slot har været udtryk for. Man kom nemlig ikke uden 
om den kendsgerning, at der som følge af den voldsomme pris
stigning har hersket bitter nød i hvert fald blandt småkårsfolk. 
Niels Heldvad taler flere steder i sit forfatterskab om dette for
hold, og i god overensstemmelse hermed nævnes det da også i 
amtsregnskaberne, at der er indkommet færre forbedelsespenge, 
en skat af kådnerne, fordi folk var løbet bort på grund af fat
tigdom!!

Det fremgår for øvrigt tillige med al ønskelig tydelighed af 
regnskabsposterne i amtets regnskaber fra disse år. Det er så
ledes betegnende, at de fra årene omkring århundredskiftet ud
viser ret betydelige restanceposter, således ifølge Bernhard 
Soltouws opgørelse for året 1599 ikke mindre end 609 mk. 14 
sk. IIV2 pg. I 1601 drejede det sig om 352 rdl. 2 sk. 3 pg. Sam
menligner man de årlige skatteindtægter, beløber restancerne

12) RA. Åb. am tsregnskaber 1603: »Nachgeschrieben seindt nach 
meines genedigen Fürsten und H erm  Vorordnunge wegen Ihre Houe- 
dienste, so Sie M uetwilligh vorseum et zu Register gesezet und weilen 
Sie solche geringe Bruche nicht Achten. Seindt Sie also heufigh und 
M uetwilligh ausgeblieben, w an es also in der Lenge w ehren solte, 
w urde es Ihre F. G. zu grossen schaden gereichen, denne Sie lieber in 
der Zadell Zeit und sonderligh in der E rnte 8 sch. ausgeben und Ihr 
eigen A rbeit vorrichten, alss das Sie Ihre F. G. Korn und Heu in 
guetem treugen W etter solten w ahren darüber dan die Anderen so 
dem nach gehorsamb erscheinen, Vnd Ihr A rbeit vorrichten müssen, 
vordorben w erden und Ihre F. G. Heu und Korn darüber unzeitigh 
einkommen w irdt und ist die gesazte taxation wass dabei vorderbet 
vnmüglich, stehet aber zu Ihre F. G. wie es dieselben dam it gehalten 
haben wollen.«
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sig gerne til en endog meget betydelig del af den faste skat, 
„die gewisse Hebung“, der f. eks. i 1597 androg 954 mk. 11 sk. 
5 pg. Man forstår derfor på denne baggrund, at myndighederne 
af simpel pengetrang har set sig nødsagede til at udskrive en 
ny skat, og det viser sig da også omgående, at ottingspengene 
eller tjenestepengene bliver langt den betydeligste af alle de 
såkaldte „ungewissen Hebungen“. Ikke så sært, at bønderne i 
første række opponerer imod dem!

At Frederik Ahlefeldt har været en hensynsløs herre, vil 
der næppe være grund til at betvivle. Inden for hans egen 
slægt lader det sig gøre at nævne adskillige af samme kaliber — 
rå og umenneskelige bondeplagere. Men samtidig bør der ind
rømmes ham et vist mål af fremsyn. Man kan ikke frakende 
ham, at han har været i besiddelse af både initiativ og admini
strativ dygtighed, idet hans bestræbelser må siges at have væ
ret i pagt med fremtiden. I mangt og meget har han været no
get af en reformator i bestyrelsen af sit amt og har ofte med 
stor handlekraft grebet afgørende ind i det liv, der levedes. Det 
blev blandt andet føleligt for en række personer, som han lod 
pågribe, fordi de havde sneget sig ind i amtet og taget ophold 
hos bolsmænd og kådnere uden at være opført i skatteregistre
ne. Man gætter uvilkårligt, at det drejer sig om folk, der er 
flygtede fra hans egne tilgrænsende godser.

Også amtets møllere fik hans reformiver at føle, idet han 
efter en mindelig forhandling med dem fik deres forpagt
ningsafgifter ansat noget højere, men selv dette synes dog ikke 
at have hindret dem nævneværdigt i udøvelsen af deres erhverv. 
Nu som tidligere var mølleriet en særdeles indbringende be
skæftigelse.

Alle de mange indgreb skal naturligvis ses ud fra tidens 
krav om større indtægter, idet pengenes svindende værd også 
har været følelige for øvrigheden. I virkeligheden skal den mo
derne stats fødsel netop ses på baggrund af det øgede krav på 
indtægter, som fulgte i inflationens kølvand. I stigende grad 
måtte statsmagten gribe ind i menigmands tilværelse og søge
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at afskaffe, hvad der fandtes af gammel „usance“ — en ud
vikling, der jo faktisk er fortsat lige op til vor egen tid.

3: Mere berettiget kunne derimod bøndernes klage synes, når 
de hævdede, at Frederik Ahlefeldt havde tvunget dem til at yde 
tjenester for sig selv på sine private godser: Arle vad — 9 mil 
borte! —, Timmersig, Grøngrøft og Søgård. Der har nok været 
noget om det, siden de har vovet at anføre det!!

Han havde for øvrigt heller ikke undset sig for at lade am
tets bønder besørge kørsler i anledning af sine private bygge
foretagender på Søgård. Folkene i Genner og Hovslund havde 
således måttet fælde bøgetræer, brænde trækul og bringe det til 
Brundlund slot, hvor amtets bønder dagligt i årevis havde 
måttet underholde to medhjælpere i smedjen på deres egen be
kostning. Smeden var derimod blevet bespist på slottet, men, 
hvad der tilvirkedes af ankre, stænger, gitterværk, hængsler og 
dørklinker, anvendtes altsammen på Søgård!

Hvor omfattende det her omtalte byggeri har været, vides 
dog ikke, idet der overhovedet intet er nævnt om noget sådant i 
forbindelse med amtmand Frederik Ahlefeldt i den iøvrigt me
get sparsomme litteratur om Søgård. Nu er dette byggeri må
ske også nok blevet noget overdrevet fra bøndernes side. Ifølge 
amtsregnskabeme er der derimod foretaget betydelige repa
rationer på Brundlund slot og på den tilhørende slotsmølle. Det 
nævnes straks i 1597, at Brundlund var i en meget brøstfældig 
og forfalden tilstand, og at det stod i fare for at styrte sammen. 
Ligeledes var det helt galt fat med „borgmøllen“, hvor mur
værket på østsiden måtte fornyes helt fra grunden af.

Amtsregnskabeme kender også navnene på de arkitekter 
og bygmestre, der har haft med den omfattende restaurering at 
gøre. I 1597 er det således M. Hercules „Obekamen“, hvilket vel 
nok skal være den navnkundige Hercules von Oberberg eller 
van Opbergen, der på den tid også har arbejdet på Trøj- 
borg, Grøngård og i Ribe. I 1602 og 1603 nævnes Peter de Ca- 
stella, der særligt var knyttet til Sønderborg, hvor han arbej
dede for hertug Hans den Yngre, og for borgerskabet istand-
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satte Mariekirken, ligesom han også har haft med opførelsen af 
Glücksborg at gøre. I Åbenrå har han ansvaret for Brundlunds 
„Custodium oder Fangen Turm“, men har iøvrigt repareret 
overalt på slottet. Til sin medhjælp har han haft sine sønner 
Greiger (Gregorius), Peter og Clawes de Castelia. I 1604 synes 
Gregers de Castella at have været alene om arbejdet.13)

Men tilbage til bøndernes mange klagemål. Med det ovenfor 
anførte som baggrund forstår man så udmærket, at harmen over 
Frederik Ahlefeldts bestyrelse af amtet har været stor og har 
kunnet give anledning til et så drastisk skridt som et bondetog 
til Gottorp. Mens hoveriforpligtelserne tidligere havde været 
meget følelige, var de nu på grund af den initiativrige amt
mands indgriben på så mangfoldige områder blevet en mærkbar 
byrde, og ærgrelsen herover er naturligvis kun blevet større 
af, at de ved erlæggelsen af ottingspengene havde ment at 
skulle slippe endnu billigere!

Endnu et punkt i bøndernes klagemål afspejler den hen
synsløshed, Frederik Ahlefeldt udviste i sin behandling af sine 
undersåtter. Skønt han ved overenskomsten havde lovet dem, 
at han ikke ville anlægge nye ladegårde, havde han alligevel 
fået oprettet et skæferi, „Schaperie tho Anholm“, og til dette 
sted måtte bønderne derefter gøre hovtjenester. Ligeledes hav
de han på trods af alle løfter om at afskaffe bøndernes for
pligtelser over for teglgården ganske som hidtil ladet dem køre 
tørv og brænde til den. Ofte var dette endda fældet i deres 
egen bondeskov!

Som de fleste af sine standsfæller i samtiden var også Fre
derik Ahlefeldt en stor jagtentusiast. Næsten dagligt var der 
jagt, klagede bønderne, og saa havde de at give møde. For
søgte de at sende en søn eller datter i stedet, afvistes disse med 
skældsord, ja Marcus Fussknecht havde endog pryglet nogle af 
dem. Heste blev under jagterne uden videre frataget de arme 
bønder og skamredet til døde. Undslap der storvildt, kastedes

13) De her anførte oplysninger kan tjene til at supplere, hvad Jø r
gen Paulsen iøvrigt har anført om Brundlunds bygningshistorie. (S. 
A rb. 1944, s. 24).
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de medvirkende bønder i fængsel. Mange af dem flygtede der
for bort.

Ganske åbenlyst dyrkede Frederik Ahlefeldt en ulovlig 
jagtform, som de kaldte „Panjacht“. Engang havde han ovenikø- 
bet formastet sig til at slå 8—9 stykker storvildt ned i Stran- 
delhjørn skov, som lå på kongelig grund. Den ovenfor omtalte 
jagtform havde amtmanden for øvrigt også givet sig af med i 
den hertugelige dyrehave på Hesselmark ved Brundlund, lige
som amtets bønder havde måttet gøre tjeneste ved jagterne på 
de ahlefeldtske godser.

Endvidere havde amtmanden befalet bønderne at fremskaffe 
strå til hustagene og at skære hakkelse, hvilket ingen amtmand 
lør ham havde hittet på. Der var også sket overtrædelse af hel
ligdagene, idet nogle bønder havde måttet køre korn fra Søgård 
på en 2. juledag. Brosten fra Brundlund var som så meget andet 
havnet på Søgård!

Ganske imod al hidtidig sædvane havde Frederik Ahlefeldt 
afkrævet amtets kirker en afgift på 4 rdl. Da „de arme folk i 
Egvad“, hvis kirke næst efter den i Slesvig sagdes at være lan
dets ældste, opført som den er af kvadersten, ikke betalte de 
4 rdl., ville amtmanden lade kirken nedrive, hvilket menigheden 
dog ikke havde ønsket, da deres forfædre var begravet der, hvor
for de inden årets udgang betalte den nye afgift. På baggrund 
af denne oplysning forstår man bedre Niels Heldvads ejen
dommelige udbrud i sine levnedsoptegnelser: „Anno 1602 er jeg 
blevet heftigt forfulgt af Frederik von Ahlefeld og Bertram 
Jensen i Bedsted. Gud skal være dommer mellem os“.14) Den 
gæve præstemand har sikkert søgt at værne sin kirke mod den 
verdslige magts overgreb og har vel ment, at Hellevad-Egvad 
kunne nøjes med at erlægge de 4 rdl. i fællesskab. De historiske 
oplysninger i bøndernes klage om Egvad kirkes formodede ælde 
er uden tvivl inspireret af den stærkt historieinteresserede 
præsts forsvar for den kirke, han havde fået betroet.

14) H. Rørdam: Historiske Samlinger og Studier (1902) IV, s. 26. 
Oprindelig udg. af Langebek i Videnskabernes Selskabs »Dansk Histo
risk Almanak« 1775.
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Ved kirkernes årlige regnskabsaflæggelse, hvortil den verds
lige øvrighed også lod sig repræsentere — som oftest af amts
skriveren, — var det skik og brug, at menigheden gav 1 tønde 
øl til fortæring for de tilstedeværende, men nu mødte de tillige 
op med kvinder og børn, hvilket betød en kendelig fordyrelse.

Ifølge gammel vedtægt måtte der ikke tages noget ud over 
et beskedent skrivegebyr for offentlige kundgørelser, der send
tes til oplæsning i kirkerne. Nu havde amtsskriveren imidlertid 
i Frederik Ahlefeldts navn befalet alle de præster, som havde 
fået en ny kundgørelse tilsendt, at den kun måtte oplæses fra 
prædikestolen i det højtyske sprog og ikke måtte forklares til
hørerne på dansk, således som det hidtil altid var sket med fyr
stelige bekendtgørelser, for at menigmand skulle kunne forstå 
indholdet. For at hindre omgåelse af denne nye bestemmelse 
krævedes kundgørelsen tilmed straks efter oplæsningen tilbage 
til amtshuset.

Det har med denne forholdsregel, der jo for øvrigt giver os 
et udmærket indblik i, hvorledes man i hine tider plejede at 
hjælpe sig over de sproglige vanskeligheder, øjensynligt været 
meningen at tvinge skriy egebyret i vejret. Det oplyses da også 
i denne sammenhæng, at amtsskriveren havde fordret 2 sk. mere 
af hvert skøde og tingsvidne. Embedsmændene har uden tvivl 
måttet benytte sig af alle disse kneb for at få øget deres ind
tægter, hvilket vel nok under den voldsomme prisstigning har 
været noget af en nødvendighed for dem. Men et sådant syn på 
sagen havde bønderne svært ved at anlægge. För dem at se var 
det blot et ublu forsøg på at skaffe dem højere udgifter på hal
sen.

I et andet klagepunkt hævdede bønderne uden at oplyse 
nærmere, at der var blevet opkrævet mere i „frøkenstyr“, en 
ekstraskat i anledning af en prinsesses formæling, end der var 
forordnet.

Klager var der således nok af, men fremføre dem ad normal 
vej havde de ikke kunnet, thi de påstod, at amtmanden ganske 
simpelt havde nedlagt både ting og ret. Fogeder, møllere og skri
vere, „som alle hjælper med til at fordærve os,“ havde på
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Brundlund slot hemmeligt sammensvoret sig med amtmanden, 
og det nyttede derfor ikke noget, at bønderne henvendte sig på 
tinge for at få deres ret!

4: Næst amtmanden er det navnlig Claus Esmarch, klagerne 
samler sig om, hvilket i nogen grad må vække forundring, da 
denne mands eftermæle jo blev overordentligt smukt, men 
hans voldsomme død har nok sin store andel heri. Dog herom 
senere. Naturligvis kan det i nogen grad tilstedes, at en ung 
mand begår sine dumheder såvel som sine bitre fejltagelser, 
men skal man fæste lid til de alvorlige klager over hans optræ
den, som bønderne fremkom med, trænger det billede, vi i 
nutiden har af Claus Esmarch, i hvert fald til en grundig revi
sion. Efter bøndernes fremstilling har han i sine unge år væ
ret en hensynsløs og magtsyg mand, der i sit fremadstræb har 
været et kun alt for villigt redskab for en herre af Frederik 
Ahlefeldts kaliber.

Klagemålet over Claus Skriver, som han dengang endnu al
mindeligvis blev kaldt, er i hvert fald langt. Nogle af dem må 
dog skrives på prisstigningens konto. Det gælder således klagen 
over, at han ud over de 8 sk. forbedelsespenge, en skat, kådner
ne, datidens husmænd, måtte udrede, i de sidste seks år havde 
opkrævet endnu 1 sk., ja i forgangne år endog 1 mk. lybsk, 
samt over, at han ved skattebetalingen samme år havde forlangt 
en ekstra søsling, ligesom han havde vurderet kejserens daler 
til 28 eller 30 sk.

Værre var det derimod, at han i 1601 med et spyd havde 
slået Christen Jessen i Øster Løgum halvt ihjel, så at denne 
måtte føres til læge og bagefter under store smerter havde måt
tet holde sengen i 3—4 uger. For at slippe for at komme i bøde
registret havde han senere betalt den skadelidte 2 rdl.

Ved fordelingen af oldensvin havde han overladt øvrighedens 
halvdel af olden fra bøndernes egne skove til fogeder, møllere, 
„fodknægte og den slags folk“, skønt bønderne selv havde.bedt 
ham om at måtte købe det. Da der engang havde været noget 
havre tilovers på Brundlund, havde han tvunget amtets folk
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til at bringe det ud til Hærvejen, hvor det var blevet solgt til 
studehandlerne. I 1601 havde den „strenge“ (!) Claus Skriver 
sat Jes Andersen fra Brunde i tårnet, fordi han havde betalt 
i havre, hvad han var blevet en købmand skyldig for malt.

I dyrtiden for nogle år siden — Niels Heldvad oplyser, at 
det var i årene 1599—160215) — havde Claus Skriver til tider 
slettet „de arme folk“ for 4 eller 5 rdl. tønden, men hvad han har 
ført i regning hos hertugen, vil registrene udvise, føjer bøn
derne noget ondskabsfuldt til. For udsættelsen af betalingen 
havde Claus Skriver imidlertid afkrævet dem 3 sk. pr. rdl. for 
en tidsfrist på et halvt eller et fjerdingår, hvilket vel med rette 
kan anses for at have været ågerrenter!

Ved panteforretninger forlangte han 1 rdl. og ved skiftesa
ger, når det drejede sig om arvegods, en „foræring“, hvad en
ten det nu var stude eller rede penge — „på grund af hans 
skammelige egennytte“, tilføjes der.

Tidligere havde Sønder Rangstrup herred haft sin egen ting- 
skriver, men nu havde Claus også tilranet sig dette hverv, hed
der det videre. Desuden havde han tilegnet sig den frie bon
degård i Lunderup, der udgjorde halvdelen af byen. Som følge 
heraf måtte bønderne nu også påtage sig denne gårds kørsels
pligter. Han havde nemlig befriet sig selv for alle tjenester, 
drev endog købmandskab der, udpantede i hertugens navn fol
kene i byen for den gæld, der var opstået ved, at hans egen 
gård var blevet fri, fratog dem som pant deres korn, hø og fo
der, for at han selv kunne have meget staldfodret kvæg; for 
tiden havde han 12 stykker stående. Åbenbart et rigtigt røver
landbrug!10)

Men ikke nok med det. Søndag efter helligtrekonger var han 
mødt op i Ris kirke, hvortil hans bondegård hørte, cg havde 
truet sognets befolkning, dersom de understod sig i at klage, så
ledes som de havde gjort det i Løjt. Amtmanden havde givet 
ham frie hænder over for dem, havde han tilføjet!

15) Nie. Heldvaderus: Sylva chronologica (1624); i oversættelse i 
S. mdsskr. 1952, s. 59.

10) Gårdens privilegier ophævedes i 1696 (J. v. Schröder: Htd. Sies- 
vigs Topographi (2. opl., 1854), s. 301.
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Amtmanden havde for øvrigt også selv drevet en bonde fra 
stavnen, nemlig Hollen Hollingsen i Klovtoft. Gården var der
efter med ager og eng blevet overladt til Hans Hollingsen eller 
Holdensen, mølleren i Hellevad, som amtmanden på grund af 
hans rigdom desuden havde gjort til sandemand, samt til dennes 
svoger Hans Marquartsen, en kongelig undersåt. I fællesskab 
havde de to nye ejere nedlagt gården og delt dens jord, såledeå 
at alle de pligter, der hidtil havde påhvilet dette sted, fra nu af 
måtte overtages af landsbyens menige bønder.

„Den rige møller“ i Hellevad har altså hørt med til kredsen 
omkring Frederik Ahlefeldt, mens stedets præst, som vi har 
hørt, forfægtede bøndernes standpunkt. Da Niels Heldvad se
nere atter kom i konflikt med øvrigheden, var det hertugens 
råd, Johann von Wovern, der var hans hovedmodstander. Stri
dens hovedemne var da den truende calvinisme, som Niels Held
vad ud fra sin lutherske rettroenhed måtte hade af sit ganske 
hjerte. Det er ikke her stedet til at komme ind på denne sag, men 
det skal blot påpeges, at Hans Holdensens stedsøn og efterfølger 
som møller i Hellevad, Jes Iversen, af Niels Heldvad sigtes for 
at have næret calvinske sympatier, ligesom det var på Helle
vad vandmølle, at man fandt en efterfølger til den fordrevne 
sognepræst.17) Så forholdet mellem præst og møller i Hellevad 
har ikke været det bedste.

Der kan i hvert fald påvises en forbindelse mellem mølleren 
og den altid ilde omtalte herredsfoged Bertram Jensen i Bed
sted, idet dennes søster først havde været gift med Hans Hol
densens søn, Marquart Hansen, som i 1597 blev stukket ned 
ved en barnedåb, og derefter med ovennævnte Jes Iversen.18)

17)M. K am phøverer: Møllens Røst (1944), s. 15—21; H. Rørdam, anf. 
væ rk IV, s. 55ff.

18j Oplysninger i Højst kirkebog (v-elvillig medd. fra dr. Max Rasch). 
Ifølge disse efterlod foged Jens Jepsen (død Bedsted 1606 7/12) sig tre
sønner: Johs. Praetorius (præ st i Højst), Nis Jensen (1593 22/4 d ræ b t 
på sin fars gård), Bertram  Jensen (1611 22/5 død efter 11 ugers senge
leje), samt en da tte r (gift med M arquart Hansen i Hellevad). — A a- 
benraa-krøniken siger: Jens Jepsen i Bedsted (herredsfoged) på hr., 
amtmand Bartrum  Sehesteds tid  (Vilh. M arstrand: Aabenraa (1933)r 
s. 108).
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Herredsfogeden og amtmanden har åbenbart været pot og pan
de. Fælles havde de været om overgrebet mod Egvad kirke, men 
også i meget andet stemte de overens. Bønderne havde imid
lertid god grund til at beklage sig over dette venskab, for det 
var dem, der i bogstaveligste forstand kom til at betale gildet. 
Omkostningerne ved deres fester blev nemlig pålagt dem, idet 
et amtmandsbesøg øjensynligt har været regnet for et officielt 
anliggende — han har med andre ord været på tjenesterejse! 
Og sparet blev der ikke, når det offentlige skulle betale! Til 
bøndernes store fortrydelse havde de nemlig måttet fremskaffe 
udenlandsk øl, bedekød, gæs og høns. På en enkelt nat havde 
de således hos herredsfogedens fortæret for mere end 20 mk., 
siges det i klagen med kun slet dulgt harme.

Til sidst gives der et par eksempler på fremgangsmåden 
ved besættelsen af ledige sognekald. Åbenbart har bønderne 
også på dette område følt, at der var sket overtrædelse af gamle, 
nedarvede rettigheder.19) Det fortælles således, at Jacob Genera- 
nus, præst i Hjordkær, havde måttet betale amtmanden en sum 
penge og noget sølv for at få sin søn Paul Jacobsen udnævnt 
til præst i Ris. På samme måde havde præsten i Bedsted, Jens 
Petersen, måttet give foged Jens Ibsen eller Jepsen, herredsfo
ged Bertram Jensens far, „en god foræring“ både før og ef
ter, at han fik præstekaldet, ligesom hans hustru, der havde 
været enke, havde givet fogeden en okse for ikke at blive for
stødt.

5: Vedlagt hele denne store klage er der en del bilag, som til
syneladende mere står for enkelte navngivne klageres egen 
regning. Matz Negelsen (Mads Nielsen) i Hønkys har således 
måttet skaffe amtmanden en jagthund. Det var imidlertid ikke 
blevet ved denne ene, for han havde trods dyrtiden efter tur 
måttet opdrætte hele tre.

En anden klage af mere privat karakter stammer fra Jens

19) Fremgangsmåden ved præstevalg synes a t have skiftet meget 
fra  gang til gang og fra sogn til sogn; jfr. Slesvigs delte Bispedømme 
(1949), s. 194—205.
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Dinesen i Genner. Han var utilfreds over at have måttet er- 
lægge 83 mk. for en retsafgørelse på herredstinget. Selv mente 
han „efter dansk re t“ kun. at være 48 mk. skyldig, nemlig 15 
mk. til sandemanden og til de femten mænd, samt 18 mk. til de 
otte ransnævninge. Denne klage er vi imidlertid i stand til at 
få et mere indgående kendskab til, fordi samme Jens Dinesen i 
1617 igen havde en sag løbende.20) Efter hvad vi derved får at 
vide, forstår vi godt, at den ikke har kunnet indlemmes i bøn
dernes store klagemål.

Jens Dinesen var i 1592 blevet udnævnt til sandemand af 
den daværende amtmand Kay Rantzau. Det var et hverv, der 
i hvert fald siden 1486 var blevet varetaget af hans slægt. Som 
ejere af en 5-cttingsgård var det en bestilling, der som noget 
selvfølgeligt tilkom dem, altså et typisk eksempel på den gamle 
slesvigske bonde-overklasses nedarvede rettigheder!

Kort efter Frederik Ahlefeldts tiltrædelse af amtmandsstil
lingen i 1597 havde Jens Dinesen imidlertid fældet nogle træer 
i Genner skov. Han havde givet det udseende af, at de var ble
vet fældet i hans egen skov, men Frederik Ahlefeldts fodknægt 
fandt snart ud af, at dette vist ikke kunne have sin rigtighed. 
Da der skulle bruges noget træ  til slottet, havde sandemanden 
tilmed anvist den del af skoven, som hørte til den kongelige del, 
idet Genner dengang var delt mellem hertugelige og kon
gelige gårde. Der var i den anledning opstået strid mellem Fre
derik Ahlefeldt og amtmanden på Haderslevhus, Gert Rantzau, 
som havde haft til følge, at skoven var blevet rebet, og det hav
de da vist sig, at de omstridte træer havde stået på kongelig 
grund. Sagen fik for Jens Dinesens vedkommende den udgang, 
at han blev afsat fra sit hverv som sandemand og idømt den 
bøde, som han i 1603 indgav klage over. Sandemandsbestillin- 
gen var derefter blevet overladt til hans broder, Matz Dinesen, 
så hvervet forblev altså trods alt i slægten!

I 1617 verserede der imidlertid igen en sag for retten, da 
Jens Dinesen havde tilladt sig at skamfere tredive træer ved at

20) RA. Gottorparkivet A XX 1500a.
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hugge dem i roden. Den daværende amtsskriver Peter Moritzen, 
fortæller, at formålet med denne tilsyneladende vandalisme 
var at få skovvæksten ødelagt, således at han kunne inddrage 
dette skovareal til dyrkning. Under højkonjunkturen gjaldt det 
naturligvis for landmændene om at få så megen jord under 
dyrkning som muligt, da udbyttet jo derved ville stige, og Jens 
Dinesen har da ikke kunnet lade skoven i fred.

Nu havde han åbenbart af begivenhederne i 1603 med det 
store klagemål til hertugen fået det indtryk, at det kunne være 
fordelagtigt at indskyde sagen for hertugens domstol, et bevis 
for, at klagen i 1603 virkeligt havde frugtet. Vi skal da også 
høre nærmere om dens følger senere.

I 1617 var forholdet imidlertid et ganske andet. Det var 
nemlig denne gang klageren, der havde forset sig, og et vist 
skær af rethaveriskhed i forbindelse med en god portion dum
hed hos denne mand lader sig da heller ikke skjule. Bedre blev 
det naturligvis ikke af, at han bevidst søgte at give en for
drejet, for ikke at sige løgnagtig fremstilling af begivenheder
ne. Således lod han det få udseende af, at begivenhederne i 
1597 havde forbindelse med klagen i 1603, og at han i sin tid 
faktisk skulle have været et offer for et af Frederik Ahlefeldts 
mange overgreb. Han forklarede derfor med en vis stolthed, at 
han havde deltaget i bondetoget („im Zalle mit nach Gottorff 
gewesen“), og at det var som- følge heraf, at han var blevet fra
taget sandemandsbevillingen.

Han mente dertil at kunne skaffe bevis for, at han som 
gammel sandemand havde haft ret til at fælde træ i skoven. Til 
det formål fremviste han to tingsvidner fra 1486, som desværre 
ikke mere er bevarede, men af selve den diskussion, der opstod 
som følge af hans påstande, som han åbenbart har støttet på 
de gamle dokumenter, lader der sig påvise en interessant ud
vikling. Ifølge tingsvidnerne havde sandemændene, ja måske 
endda alle selvejere, i årene før 1500-tallet haft ret til at fælde 
tømmer i skovene, ligesom al olden tilkom dem, men det var 
nu så længe siden, at Peter Moritzen ikke havde kunnet finde 
en eneste gammel mand, som havde kunnet mindes, at det no-



Bonde og øvrighed i Å benrå am t omkring år 1600 1 71

gensinde havde været anderledes, end det var i det her be
handlede tidsrum. Det var tværtimod nu sådan for Åbenrå amts 
vedkommende, at bortset fra fogeder havde hverken selvejere 
eller fæstere („Bunden oder Lansten“) ret til fri hugst i sko
vene, ligesom de også kun kunne tilkomme halvdelen af al ol
den. Hvad sandemændene angik, meddeler Peter Moritzen den 
gottorpske kammersekretær Marcus Schwenck, havde de kun 
ret til 24 sk. i såkaldt hesteleje („Hesteley“), men ellers intet 
andet end de menige bønder. Tværtimod blev de forbigået, når 
seks eller tolv mænd skulle udpeges til at forestå en arvedeling 
eller lignende.

Jens Dinesen formåede naturligvis ikke at vinde sin sag. De 
80 rdl. bøde, som amtsskriveren havde ansat ham til i registret, 
kom til at stå ved magt, da det netop under sagen mod Frede
rik Ahlefeldt var blevet fastslået, at bønderne under ingen om
stændigheder måtte fælde træ i skovene med undtagelse af det, 
som de fik udvist af husfogeden. Hans forsøg på at få omstødt 
amtsskriverens afgørelse ved at rejse til Gottorp slog derfor 
fuldstændig fejl, skønt han til sidst søgte at undskylde sig med, 
at det var hans børn, der i deres uvidenhed havde begået den 
lovstridige hugst! Peter Moritzen kunne dog i et brev til selve
ste hertugen, hvori han for øvrigt omtalte Jens Dinesen som 
en „dumhals“, oplyse hans nåde om, at den skyldige havde to 
omtrent jævnaldrende sønner, af hvilke den ene allerede figu
rerede to gange i bøderegistrene for at have besvangret et par 
kvinder, så rene årsunger var der ikke tale om. Hertugen er na
turligvis blevet harmfuld over denne mands mange udflugter, og 
de fik da også blot til følge, at han befalede amtsskriveren 
at inddrive bøden uden eftergivenhed („ohne Linderungh“). 
Sammen med Jens Dinesen idømtes endnu syv mænd fra Gen
ner bøder for samme forseelse. Det nyttede dem intet, at de 
hævdede, at træerne havde stået i deres nedarvede bondeskov. 
De gamle bondefriheder var nemlig også på retur i det slesvig
ske, selv om de dog aldrig gik helt tabt her.
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6: Men tilbage til klagen fra 1603, eller rettere til dens umid
delbare følger. Nu skal det straks indrømmes, at der intetsom
helst er overleveret herom, men der skete umiddelbart efter 
1603 en række nybesættelser eller omplaceringer inden for netop 
de embedsområder, der var blevet berørt af den store klage, 
og vi mener derfor at kunne slutte, at der må have været en 
nøje sammenhæng mellem disse begivenheder og bøndernes 
klagemål.

Straks i 1603 blev Wolf Kalundt således forflyttet til Løgum
kloster, mens han som amtsskriver i Åbenrå efterfulgtes af sin 
hidtidige sekretær, Claus Esmarch, der tillige var hans sviger
søn. Rimeligvis er han da blevet gjort til syndebuk. Vi ken
der ikke meget til hans herkomst, ved egentlig blot, at han 
som søn af Slesvigs borgmester Thomas Kalundt havde 
begyndt sin karriere ved hoffet på Gottorp.21) Hans navn kunne 
dog tyde på, at hans slægt har haft tilknytning til Kollund, 
måske har han tilhørt den derværende frigårdsslægt. Han var 
siden 1580 gift med en datter af den gottorpske superintendent 
Paul von Eitzen,22) men denne kvinde synes kun i meget ringe 
grad at have været påvirket af sin gejstlige herkomst; tvært
imod kan der ikke herske tvivl om, at hun har været en sær
deles geskæftig dame, der navnlig har interesseret sig for penge.

Som amtsskriver i Løgumkloster efterfulgte Wolf Kalundt 
Andreas Nielsen29) Det lykkedes ham meget hurtigt at få sine 
indtægter skruet i vejret, således forhøjedes hans faste løn fra 
17 til 22 rdl. Mere indbringende var imidlertid, hvad han efter
hånden formåede at skaffe sig af biindtægter. Han havde såle
des ikke været der eet år, før han overtog et kåd, der havde til
hørt en kvinde ved navn Marina Mejerske, som imidlertid hav
de forbrudt sit fæste, da hun var blevet straffet for en forbry-

21) Nie. Heldvad: T ractatus de septem orbis miraculis (1598), for
ordet; Th. O. Achelis: Johan Holmers kalenderoptegnelser (Personal- 
hist. Tidsskr.); Ludwig Andresen & W alter Stephan: Beiträge zur 
Geschichte der G ottorfer Hof- und Staatsverw altung von 1544—1649

22) Aage Dahl: Sønderjyllands Bispehistorie (1933), s. 30.
23) Landesarchiv Gottorf. A XX 2167.
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delse. Ligeledes forstod han at tilegne sig et stykke græsland, 
som hidtil havde hørt til Løgumklosters „kogang“.

Men ville man tjene penge i hine år, måtte man slå sig på 
den indbringende studehandel. Wolf Kalundt havde da også 
straks ved sin tiltrædelse fået tilladelse til at have 50 stude 
opstaldet om året. I 1607 havde hans 50 stude kostet 438 rdl. 
6 sk. 3 pg., hvortil endnu måtte regnes 75 rdl. i foderpenge, 
samt 6 pct. renter for vinterhalvåret, 12 rdl. Herefter stod de 
ham altså i 525 rdl. 6 sk. 3 pg., men ved at sælge dem i rette 
tid sparedes i foderpenge godt 25 rdl., så da salgsprisen var 600 
rdl., kunne amtsskriveren altså indkassere en fortjeneste på 100 
rdl., en ganske klækkelig sum penge!

Ikke desmindre har han set skævt til den omfattende bonde
handel. I et brev til regeringen oplyste han således i 1607, at 
en mand som Peter Jepsen i Arndrup opkøbte de bedste stude 
til skade for hertugen, og foreslog derfor, hvad han kaldte „den 
hemmelige handel med okser“, forbudt. Regeringens svar på 
dette forslag, udformet af den gottorpske kansler Nicolaus Jun
ge, en typisk repræsentant for den nye embedsstand af borger
lig herkomst, blev imidlertid et klart afslag. „Fyrstelig nåde 
vil ikke forbyde nogen at handle, men drejer det sig om hand
lende, der under navn af kådnere driver dette erhverv, skal de 
alt efter deres nærings beskaffenhed og amtmandens vilje be
tale højere afgifter“, hedder det meget karakteristisk i en rand
note på Wolf Kalundts brev. „Vore embedsmænd skal forblive 
ved deres tjeneste og afholde sig fra umådeholden og forfor
delende, egennyttig studehandel, for at vi dog ikke derved gan
ske skulle forbyde eller ophæve de menige undersåtters han
del“, siger den hertugelige svarskrivelse, der muligvis bygger 
på klager over amtsskriverens hensynsløse optræden.

Han synes dog ikke endnu at have forspildt regeringens 
gunst, thi inden årets udgang udpegedes han til sammen med 
herredsfoged Nis Hansen fra Hajstrupgård og amtsskriver Claus 
Esmarch at se på klagerne over bøndernes forsømmelighed med
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hensyn til at plante hegn omkring de udskiftede arealer.24) I 
foråret 1608 fik han ovenikøbet udvirket en regeringsskrivelse 
til befolkningen i Løgumkloster, hvori det blev pålagt under
såtterne at lade være med at vise sig ubehagelige overfor ham, 
at ophidse hinanden imod ham og at forfølge ham med alle
hånde skældsord og anden fjendskab.

Alle disse angreb på ham har dog næppe været ganske 
grundløse, thi, når det gjaldt penge, synes han at have været 
en hård negl. Det fik blandt andre også amtmand Dietrich Blo
me i Tønder at føle, da han engang blev ham noget havre skyl
dig. Wolf Kalundt havde da krævet betalingen i samme mål, 
mens amtmanden hellere havde villet betale i rede penge, hvil
ket under den almindelige pengerigelighed naturligvis har væ
ret til fordel for skyldneren. Wolf Kalundt ville dog først gå 
med til en sådan ordning efter, at amtmanden havde fået her
tugen til at billige, at han betalte ham 20 sk. pr. tønde.

Snart skulle amtsskriveren dog få andet at tænke på, idet 
hele efteråret 1608 kom til at gå med stridigheder mellem ham 
og en række af Løgumkloster amts mest indflydelsesrige bøn
der. Det begyndte med, at birkefoged Hinrich Boysen („de ol
de“) på en række klageres vegne fik udtaget tingsvinde mod 
Wolf Kalundt. Ganske vist var det lykkedes ham at få en række 
mænd til at erklære, at tingsvidnet var blevet udtaget, mens 
de ikke havde været til stede og derfor beseglet mod deres vilje, 
men alligevel oprulledes der snart en lang række klager, som 
han måtte tage stilling til over for regeringen på Gottorp.

Der havde således været strid om kørsel med 1er til tegl
brænding. Hidtil havde Hinrich Boysen haft denne bestilling, 
men da han havde ønsket betalingen forhøjet, havde amtsskri
veren ladet sin kone, Margrethe Kalundt, påtage sig dette ar
bejde, som de åbenbart fandt lønnende, men de 44 klagere 
erklærede, $t de havde lejet Hinrich Boysen og ikke Wolf Ka- 
lundts kone.

Endvidere var det galt med en 7—8 læs egetømmer, som
24) Jf. Troels Fink: Udskiftningen etc., s. 77.



Bonde og øvrighed i Å benrå am t omkring år 1600 1 75

Wolf Kalundt havde ladet køre til sit hus. Der var navnlig tre^ 
som beklagede sig over betalingen herfor, idet de af daglig ind
høstet erfaring vidste, hvor meget to små bondeheste var i stand 
til at trække. Amtsskriveren fik dog i anledning af denne klage 
mere travlt med at forklare, at det drejede sig om noget ubru
geligt, vindfaldent træ, som ikke var en rød øre værd („keinen 
Heller werdt“). Hans forklaring blev imidlertid ikke taget for 
gode varer, idet han senere dømtes for bedrageri med tømmer.

Endelig omtales det, at påfaldende mange kvinder i hans 
tjeneste var blevet besvangret, og en række eksempler nævnes 
til bevis. Ejendommeligt nok påtaltes noget lignende i anled
ning af mordet på Claus Esmarch, hvor det især var Margrethe 
Kalundt, der beskyldtes for liderlighed. Wolf Kalundt søgte at 
slå denne sag hen ved at erklære, at de tre, der havde indgivet 
klage over dette forhold, var ham særligt fjendtlige. Hans Sün
den var således hans „misunder, forfølger og erklærede fjen
de“, Mattes Tügsen kalder han slet og ret „min fjende“, mens 
den tredje, Peter Ericksen eller Møller, blev udskreget som 
..den allerheftigste og underfundigste forfølger af min person“. 
Ifølge Løgumkloster amts jordebog fra 1607 hørte disse mænd 
imidlertid til egnens ledende bønder,25) og deres udtalelser kan 
der vel næppe være grund til ikke at fæste lid til. Fra Gottorp 
kom der da også ordre til amtsskriveren om at rense sig for de 
fremsatte beskyldninger ved hjælp af tolv mænd, ligesom han 
skulle betale bønderne for de besvangrede kvinder, han havde 
haft i sin tjeneste.

Hans karl beskyldtes for at have taget to neg byg, ja, der var 
egså blevet kørt rughaim fra klosteret til Wolf Kalundts hus. 
Bag denne klage mente amtsskriveren at kunne øjne „den gam
le ræv“, Hinrich Boysen, samt mølleren Peter Eriksen. De fik 
af regeringen pålæg om at forfølge sagen for nævningedomstol.

I visse tilfælde var heller ikke de påbudte afgifter af bryl
lupper og barselsgilder blevet betalt. Det blev derfor pålagt 
amtsskriveren at punge ud med en bøde for denne forseelse.

25)Uddrag af den findes i S. årb. 1945, s. 115 ff.
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Dertil kom en del voldshandlinger, som absolut ikke pynter 
på Wolf Kalundts i forvejen noget tvivlsomme rygte. En karl 
havde han således slået, så at han ikke kunne komme sig af det. 
ja en vis Nis Jepsen havde han slået så slemt, at han var død 
af det. Også i disse tilfælde krævede regeringen bødestraf —* 
„fordi han er omgåedes utilbørligt med folk“, hed det.

Det nyttede ham. lidet, at han søgte at redde sig ved at er
klære, at alle disse klager blot var en række løgne, fremsat af 
hans fjender, fordi deres første angreb på ham. med at udtage 
et tingsvidne mod ham ikke havde kunnet holde stik. Hans for
tid har dog vidnet til ugunst for ham, og længe skulle det da hel
ler ikke vare, før hans og hans kones fælles intriger skulle brin
ge dem begge til retterstedet.

7: Det var i hovedtræk Wolf Kalundts livsvej efter, at han 
havde måttet forlade amtsskriverembedet i Åbenrå. Men hvad 
med den hovedansvarlige for Åbenrå amts styre i disse år, Fre
derik Ahlefeldt? Ja, han bestyrede endnu amtet — med Claus 
Esmarch som amtsskriver — i henimod to år indtil januar 1605, 
men saa var linen også løbet ud.

Frederik Ahlefeldt købte sig på den tid et gods mere, nemlig 
Steindorf med tilhørende hus i Eutin, og trak sig derefter helt 
ud af alt offentligt virke, så at man ofte ser 1605 anført som 
hans dødsår.26)

I sine sidste to leveår nåede han at føje endnu et overgreb 
til de mange, hvormed han har plettet sit eftermæle. Det lykke
des ham nemlig at få nedlagt landsbyen Årup, et værk, der dog 
efter en senere kilde først skal være fuldbyrdet i 160827)

Derfor kunne Åbenrå byting allerede i 1607 behandle 
en sag, der havde forbindelse med nedlæggelsen af en gård i 
Årup. Andreas Jacobsen fra Ris — vistnok en bror til den der-

26) Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie II, s. 117 henvisninger 
(om godskøbet); V, s. 101; Ludwig Andresen og W alter Stephan: Bei
träge zur Geschichte der G ottorfer Hof- und Staatsverw altung von 
1544—1659 I, s. 267 (Quellen u. Forschungen XIV).

27) E. Pontoppidan: Danske Atlas VII (1781).
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værende sognepræst Paul Jacobsen26) —  fremstod nemlig den 
28. marts dette år for Åbenrås borgerskab i anledning af, at hans 
svoger, Claus Clausen fra Årup, var blevet fængslet i Tønder, 
fordi han skulle have talt ilde om sit herskab. Det var der imid
lertid ingen på tinge, der havde hørt. Derimod havde Claus „do 
Arup“ klaget over, at han var blevet offer for en byttehandel 
mellem Gregers og Frederik Ahlefeldt, der på den tid havde 
Søgård gods i sameje, og nu ville Frederik fordrive ham med 
kone og børn fra hans stavn („van siner stawen“) og nedlægge 
denne sammen med hele landsbyen, hvor dog han og hans for- 
fædre havde boet i så mange år. Men noget ærekrænkende 
havde han ikke udtalt om Frederik Ahlefeldt, fastslog åbenrå
erne.29) Dette tingsvidne har åbenbart reddet Claus fra Årup, 
som snart efter bosatte sig i den by, hvis borgere havde vist 
ham sympati. Det gamle tyske mundheld „Stadtluft macht 
frei“, som den belgiske historiker Henri Pirenne anfører i sin 
bog om de middelalderlige byer, har altså også haft gyldighed i 
vor landsdel. Claus „van Arup“ endte nemlig sine dage som 
anset borger i Åbenrå, hvor han både havde været rådmand og 
byfoged.30) Og Frederik Ahlefeldt kom ikke til at genere nogen 
længere, thi han døde endnu samme år.31)

8: De nærmere omstændigheder i forbindelse med amtmands
skiftet i Åbenrå i 1605 lader sig ikke mere oplyse. Den nye amt
mand, der sendtes hertil, hed Clement Gadendorp og var lige
som sin forgænger af gammel holstensk adelsslægt. Han kom 
dog kun til at gøre sin indflydelse gældende i ganske kort tid, 
idet han allerede året efter døde i Kiel. Et vidnesbyrd om hans

2S) S. mdsskr. 1950, s. 63.
29 ) LA. Åbenrå tingbog 1607 28/3; Black Hansen i »Hejmdal« 1951 

11/7
30) S. mdsskr. 1950, s. 63.
31) Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie I (udkom 1912), hen

visninger s. 68 (efter en notits i den ældste K liplev kirkebog); til støt
te  for dette dødsår kan anføres, a t Fr. Ahlefeldt ikke kaldes »salig« i 
betydningen »afdød« i Åb. tingbog 1607 28/3, således som det ellers 
var sædvane, når der var tale om en afdød. Kliplev kirkeregnskabsbog 
1607—1830 (LA), s. 3, anfører også dødsåret 1607.



ITS Hans Vald. Gregersen

virke har vi i Åbenrå tingbog, som Claus Møller — for øvrigt 
også til gavn for læseligheden! — 1605 27/4 sattes til at føre „på 
befaling af amtmand Clement Gadendörp“, idet den hidtidige 
tingskriver Peter Knutzen havde været partisk i en sag mellem 
to borgere. Om dette forhold kan anses for at have været en ud
løber af de mange intriger under Frederik Ahlefeldts styre, la
der sig dog ikke oplyse.

Derimod kan der næppe være tvivl om, at Claus Esmarch er 
blevet sat fra sin bestilling som amtsskriver samtidig med, at 
Frederik Ahlefeldt forlod Brundlund slot, idet Peter Moritzen i 
1605 fra kancelliet på Gottorp „forfremmedes til amtsskriveriet 
i  Åbenrå“, som det hedder i bykrøniken.32) I sine sidste fem 
leveår har Claus Esmarch derefter tjent Åbenrå by. Straks i 
1605 indvalgtes han i byrådet, og i 1608 rykkede han op i borg
mesterstolen.33) Det er som borgmester, at han hidtil er blevet 
mindet, og hans eftermæle har som foran nævnt været det 
bedst tænkelige. Uden tvivl har han med hele sin ubestridelige 
energi kastet sig ud i et arbejde for sin bys trivsel, et arbejde, 
som har været til fælles bedste for det lille bysamfund. Måske 
har han også i disse år løsrevet sig fra den uheldige indflydelse, 
som svigerforældrene måske nok har haft på ham. Som et af 
motiverne til familien Kalundts udåd anføres netop Claus Es
marchs ulykkelige samliv med deres datter, og dette har natur
ligvis gjort sit til at kølne forholdet til svigerforældrene. Penge
vanskeligheder antydes også som motiv og sikkert med rette, 
thi tallet på de pengetransaktioner, denne familie har været 
indviklet i, kan næsten siges at have været legio. Meget ofte er 
det Margrethe Kalundt, der nævnes i forbindelse med disse sa
ger.34) Hun har tilsyneladende efter sin samtids mening indtaget 
en for en gift kvinde endog meget fremtrædende stilling !

Den familiære konflikt bragtes til ophør ved det mord, som 
1610 22/4 blev begået af Jørgen Skytte, der da var teglmester

32) Vilh. M arstrand: Aabenraa (1933), s. 106.
33) S. mdsskr. 1949, s. 147.
31 ) Åbenrå tingbøger viser dette tydeligt.
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på Jørgensgård teglgård.35) Gerningsmanden reddede sig ved 
flugt, og at denne virkelig er lykkedes, kan sikkert tages som 
indicium for, at misgerningen har været nøje planlagt. Ret om
gående blev imidlertid Wolf Kalundt og hans kone mistænkte 
for at være medskyldige, men det lykkedes kun myndighederne 
at fremskaffe en tilståelse ved hjælp af tortur, hvorefter de 
begge henrettede på Ambjerg Galgebakke oven for Åbenrå.

I forbindelse med denne ugerning rømmede den nye Helle- 
vad-præst Jørgen Lund, der just var blevet indsat som efter
følger for den uskyldigt fordrevne Niels Heldvad, bort fra sine 
to kirker. Han blev dog hurtigt pågrebet og henrettet ved Flens
borg. Man aner i den anledning en forbindelse til møllerdyna
stiet i Hellevad, der jo som foran påpeget hørte med til amt
mandskamarillaen i Åbenrå amt. Der er så meget mere 
grund til denne antagelse, som møllerens svoger, herredsfoged 
Bertram Jensen, også var impliceret i mordsagen. Det nævnes 
udtrykkeligt,30) at han havde været vidende om ugerningen, ja 
ovenikøbet huset morderen, ligesom han beskyldtes for at have 
vidnet falsk. Denne oplysning lader os ane, at morderen er 
flygtet over Hellevad og Bedsted ud til vestkysten, hvorfra han 
vel sagtens er undsluppet med et skib til Holland eller de over
søiske lande.37) Til trods for sin åbenbare medskyld slap her
redsfogeden dog med en bøde på først 1000 rdl., siden nedsat til 
500 rdl. Det være dog usagt, om det er en retfærdigere bedøm
melse af hans adfærd eller gode forbindelser, der har været hans 
redning. Men et lille års tid efter havde også Bertram Jensen le
vet sit liv til ende. Efter elleve ugers sygdom døde han 1611 22/5.

35) Fladsten-dagbogen (S. mdsskr. 12. årg., s. 189); Annales rerum  
Apenradæ, Å benrå annaler (udg. ved N. Black H ansen)). — En læse
væ rdig historisk fortæ lling om m ordet på Claus Esmarch af M orten 
Kamphø vener i Sprogforeningens alm anak 1945, s. 20—37 (-den bygger 
på forhørsakterne).

3G) Landesarchiv Gottorf. A XX 2167.
37) Som kuriosum kan det tilføjes, a t Niels Heldvad i anledning 

af en vagabonds mord på præ sten Søren Pedersen i Skævinge h ar ud
ta lt følgende formodning: »Hånd lod sig her kalde Hans, men jeg for
mener, at hans døbenavn e r Jørgen og skal væ re født ved Aabenraa!« 
(Resolution oc Forklaring paa den Ny Cornet oc W uanlige Stierne, 1618).
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I løbet af mindre end en halv snes år var således alle de store 
herrer, som i årene omkring århundredskiftet havde været 
mange bønders plageånder, ude af verden, og et særdeles begi
venhedsrigt afsnit i Åbenrå amts historie havde dermed fundet 
sin lykkelige afslutning.



Et billede fra sønderjydsk altergang o. 1650
Af H. F. Petersen

Der findes i danske k irker to frem stillinger af altergangen  efter re 
form ationen: dels et antem ensale (malet beklæ dning af a lterbordets 
forside) i Torslunde kirke (Sjælland) og dels et m aleri på a ltertav len  
i Landet k irke på Lolland.1)

F ørstnæ vnte er fra 1561 og skildrer på samme billede såvel dåb 
ved døbefonten som præ diken  fra p ræ dikesto len  og altergang med 
a ltergæ ster, som knæ ler på gulvet. Det andet billede er fra 1582: 
A ltergæ sterne  knæ ler ligeledes på det bare gulv, og p ræ sten  bæ rer 
både p ræ stek jo le  og m essesæ rk og m essehagel.

Mig bekendt findes ingen billeder fra sønderjysk  altergang i no 
gen kirke. M en vi kan danne os et godt billede om, hvorledes man 
gik til alters i en sønderjysk  landsbykirke ved hjæ lp  af vor æ ldste 
bevarede kirkebog, nem lig den fra A astrup,2) som begynder 1574.

Der holdtes altergang hver søndag som regel, hvis ikke, næ vnes 
ud trykkelig  »nemo« (ingen); er der kun én altergæ st, s tår der »solus« 
eller »sola« (alene). V ar der bryllup, bortfa ld t altergangen: 7. søndag 
efter T rinitatis 1577 er M ickel Bunde til alters, den følgende søndag 
stå r hans bryllup: »nemo pp. nuptias M ickel Bunde.«

Enten gik m an alene eller sammen med sin husstand. F. eks. er 2. 
ju ledag  1576 til alters »Mickel N iellsen med sin hustru  oc quind« 
(tjenestepige), 1580 »Mickel Bunde m eth sin suen (karl)« og en an
den gang »min (præstens) gam eil suen, Jesper, solus« og »Chresten 
N ygaard  m eth sin hustru, m oder oc datter.« I henhold til Luthers 
ud talelser bestræ bte  man sig for at gå til alters 2 gange årligt.

Op imod 1600 får k irkerne 2 knæ fald foran altret, et tilhøjre og et 
tilvenstre. Først gik m æ ndene til alters, derefter kvinderne.

0 Gengivet hos L. P. Fabricius: Danmarks kirkehistorie II (1936), s. 216 
og 296.

2) Landsarkivet i Åbenrå, i uddrag gengivet af Thomas M atthiesen i 
Schriften des Vereins f. S.-H.sche Kirchengesch. 2. rk. VII (1925), s. 434 ff.
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Ser man på nedenstående billede, læ gger man m æ rke til, at p ræ 
sterne ikke er iført m essetøj, men præ stek jo le  med pibekrave. N år 
nogle m ænd knæ lende har m odtaget brødet ved venstre  knæfald, 
går de om bag altre t og knæ ler derefter ved højre  knæ fald for at 
m odtage vinen. M ændene og kvinderne bæ rer datidens dragter.

Billedet er et kobberstik  og stam m er fra tite lb ladet af en om fangs

rig sakram entspostil fra 1668, udgivet af p ræ sten  i G lückstadt (den 
kongelige del af hertugdøm m erne), Gothofrid Kilian. Bogens fulde 
titel er »Postilla Sacram entalis, ab amicis dicta Polyglotta, das ist 
E rklärung der Sonntags-Evangelien durchs gantze Jah r / da aus 
einem  jedw eden Evangelio die Lehr vom heiligen A bendm al . den. 
C hristlichen Com m unicanten zur V orbereitung und U nterricht ange- 
führet wird. V orher ist der G riechische Text eines jedw eden Evan- 
gelij gesetzet / nebest der Syrischen V ersion m it H ebreischen Litern 
w ie auch V ulgata, cum V ersione Gallicâ, Italicâ, H ispanicâ, A nglicä 
et Belgicä . . .«

Til bogen3) har under 10. dec. 1667 kongens generalsuperin tenden t 
S tephan Klotz skrevet en læ ngere fortale om altergangen, hvori han 
læ gger stor væ gt på den rette  forberedelse for at m odtage nadveren  
væ rdig.

3) Findes i det Kgl. Bibliothek i København, Staats- und UniversitätsbibL 
i Hamborg og Klosterbibliotheket i Preetz.

4) Nu aftrykt af Wilh. Jensen i »Schriften des Vereins f. S.-H.sehe Kir
chengeschichte« 2. rk. XII (1954), s. 5, 6, 7, 21, 24, 25, 27 og 30.
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H ans em bedsbroder i de gottorpske dele af hertugdøm m erne, ge
neralsuperin tenden t Jakob Fabricius kom m er i sin indberetn ing fra 
sin v isita tsrejse  16394) gentagne gange ind på altergangen. Han. 
næ vner således: Skik er 2 gange årlig, søndagen før jul og palm e
søndag. Før 1. altergang holdes der flere steder en slags konfirm and- 
prøve for børnene. En kvinde formanes, da hun ikke har v æ re t til 
alters i 12 år, hendes 26årige søn aldrig. En mand er fejlagtig  kom 
men til alters uden foregående offentlig skrifte. Koner og piger går 
til alters mellem hverandre, imod kirkeordningen. Et sted k n æ ler 
alle ned, m edens indstiftelsesordene læses. Flere steder findes in te t 
m essetøj; det er forsvundet i krigens tid. M an skal skrifte på det 
sted, hvor man har syndet. I Preetz k loster holdes ikke altergang  
hver søndag.

I som m erm ånederne 1649 foretog Klotz sin første v isita tsre jse  i 
H aderslev  amt. I sin indberetn ing til k o n g en 5) ud ta ler han sig kun i 
alm indelighed, også om altergangen. Men: »fremtidig m åtte der ag
tes på, at der ikke kun nogle steder, men alle vegne under nad v e
rens uddeling siges til altergæ sterne: »Jesu Kristi legem e for dig 
hengiven styrke og opholde dit legem e og din sjæ l til det evige liv«, 
ligeså »Jesu Kristi blod etc.«. Den ene gør det, den anden und lader 
det. Desuden holder han på, at p ræ sterne  alle vegne om søndagen  
og i skriftesto len  skal modtage den enkeltes skriftem ål og give ham. 
absolution.

5) Rigsarkivet.



Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog
Uddrag ved Peter Kr. Iversen 

1854—1858

1854
1854 2/1 . . .  Hochberg tog fod i haand og gik til Seiersleff 

at besee og undersøge sin kniplingsskole . . .
1854 5/1 . .  . Blæst og uveyr, fog og knog, saa det i dag var 

et sand indlukke veyr og kunde mand glæde sig til at være i 
huus. leg paatænkte ved denne leilighed kosak vinteren 1813— 
1814, mine farlige som besværlige reiser denne aarstid, allene 
og til hæst og hvad ieg til erindring havde digtet, hvor det 
blandt andet lyder:

Ich schau hinaus, der Tag bricht an,
Hu! welch ein W etter draußen.
Es schneet, es stürmt, so arg es kann 
Doch darf ich hier nicht hausen.

Fort geht es durch die wilde F lur 
Wo Schneegestöber blendet,
Vom Wege find ich wenig Spur 
Wol wünsch ich, das vollendet

Mein Tagewærk sey; auch bald entschwand 
Die letzte Spur vom Wege,
Verlohren irrend ich da stand,
Wo finden Weg und Stege?

Og hvad ieg den tid fremsagde var sandhed; Gud lov ieg 
nu i alderdoms dage har det bedre og ved sligt veyr kand glæde 
mig til at være i læ, glæde mig til min hygelig varme stue, 
dog skyer ieg derved endnu ikke veyret, men giorde en lille 
vandring til Bredebroe . . .

1854 6/1 . . .  D'et sorgens budskab blev os meddelt, at det 
alle kiere, muntre, venlige barn Inetz, 2% aar gammel i gaar 
ved døden var bleven bortkaldt herfra, død af skarlagfeber,
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som ogsaa de 3 andre smaae vare befængde af samt en tieneste- 
pige; kuns den lille Wilhelmine var hidtil bleven forskaanet 
af de smaae; vi toge, vores moder, Ferdinand og ieg ved mid
dagstid til Høyer at see, hvordan alt stod og derved bringe lidt 
trøst og opmuntring for den gode datter, som tillige derved søge 
nogen trøst og beroligelse for os selv . ..

1854 9/1 . .  . [Vejret] passede got for Hochberg, der tog til 
Ribe, som mig med Ferd. og Theod., der toge til Høyer at bi- 
vaane den lille Inetz’s begravelse, men da vi kom der, blev os 
det sørgelige budskab [meddelt], at ogsaa den lille Frederich, 
næsten 5 aar gammel, denne morgen af skarlagfieber var 
død, og blev det en sand sorgens dag for os alle. Gud trøst og 
styrk især den ømme moder, men hendes gudhengivne sind 
lader til med taalmodighed og kraft bære, hvad Herren paa
ligger hende. Han styrke og erholde fremdeles hendes mod 
og kraft . . .  Af de 5 børn er kuns den lille Wilhelmine forskaa
net for sygdommen endnu og gid dette maatte vedvare . . .

1854 11/1 . . . Ferd. tog fod i haand og gik til Høyer, kom 
aftenen tilbage og bragde det sorgens budskab, at det sidste af 
børnene der, den lille Wilhelmine nu ogsaa er angreben af den 
slemme sygdom . . .

1854 16/1 . . . Ferdinand, der iaftes kl. IIV2 var kommen 
hiem, bragde det nye sorgens budskab, at den lille muntre, os 
særdeles kiere Wilhelmine nu ogsaa er bleven bortkald; hun 
døde i gaar eftermiddags i Ferd.’s overværelse.

Saa er da nu 3 af de kiere, haabefulde børn døde, og Gud 
veed, hvor mange ofre døden vil fordre der endnu. Herren op
hold for alt vores kiere datter med hendes mand . . .

1854 19/1 . . .  Giorde med Hochberg, Theodor en sørgereise 
til Høyer at bivaane den lille os alle, alle saa kiere Wilhelmi- 
nes begravelse; efterm. kl. 3^2 fandt samme sted, og vare vi 
alle saa rørte og bedrøvede. Da huuset er anseet for farlig 
smittet, turde pastor Momsen ey betræde samme, men i sit sted 
indfandt sig pastor Reguli fra Dahier, som i huuset holdt en 
smuk tale. Pastor Momsen holdt en tale ved graven.

Med sielden roe og fattelse fandt sig den gode, fromme Do-
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ra i hendes tunge skiebne, i de lidte tab, og maae mand i sand
hed agte hendes Charakter fasthed, helst da hun er saa følsom, 
hendes fornemmelser ere saa bevægede. Hendes mand havde 
værre ved at finde og fatte sig . . .

For tiden er her et sørgelig huus, som sørgelig tilstand. Give 
Gud, at en blidere fremtid maatte vente de kiere og det værste 
nu maae være overstaaet.

1854 9/2 . .  . Tog kl. 11 til vogns til Høyer for at see, hvor
dan det stod der og hørte ved min ankomst det sorgens bud
skab, at nu ogsaa den lille 1 aar gamle Sophie var død den 7de 
dennes, saa nu af 6 børn der, kuns er et tilbage, men til sidste 
dødsfald har mand vel at glæde sig til, da der kuns var liden 
haab til, at barnet ville have faaet mæle, da tungen ved en byld 
og operation havde lidt, hørelse tillige kuns liden haab gav. 
— Den gode Dora finder sig med sielden roe og fattning i hen
des tunge skiebne. lens bedre, — kom hiem kl. 6.

1854 11/2 . . .  I Høyer var 11. febr. 1849 en glædesdag. Da 
kom den lille Ftiedeiich til verden; men dette aar blev det en 
sørgedag, og hviler nu paa lille Jens nær alle de kiere smaa i 
iordens skiød. — Fred være med deres aske. Ofte ville de blive 
erindrede og paatænkte af os med bedrøvede hierter, thi de vare 
saa sunde, gode og haabefulde børn, men mand maae finde 
sig i Herrens førelse og troe, det saaledes er best, som han til
skikker os det, om hans veie end ey ere vore veie . . .

1854 14/2 . . . Saa gierne har ieg ønsket at opleve den dag, 
min dagebog var ført i 50 aar, og dette ønske er nu opfyldt. — 
Lovet være Gud for alt det gode og behagelige, ieg har havd 
at anføre i samme, for de mange glæder mig blev skienket, og 
tillige at ieg med taknemmelig hierte vidste paaskiønne alt det 
gode, Herren gav og lod falde i min heldige lod, som og efter 
kræfter giorde rettviis brug heraf.

Ieg har i alderdomsdage saa megen glæde af ved hielp af 
min dagebog med saadan sikkerhed at kunne gaae tilbage til 
den hensvundne tid, kalde tilbage i erindringen mange ting, 
der til sin tid saa meget glædede mig og kand Gud skee lov 
dette med roe og stille tilfredshed. Efter kræfter at have aagret
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med det pund, Herren anbetroede mig, og efter den stilling, 
mig i livet var bleven anviist, sees af, hvad ieg i de mange 
aar har skreven og anført, tillige at ieg ey allene paaagtede det 
eget ieg, men ogsaa mine medmennisker, det almindelige vels 
fremme, og hvor meget det ofte har glædet mig at have glædet 
andre, skiøndt ieg tillige ogsaa stadfæstet finder, at utak un
dertiden er verdens løn og som det heder: Es wachsen Rosen 
hier auf Erden, doch ohne Domen keine nicht! Men sligt til
hører io vores herværelse, hvor intet skulle i dette liv være 
fuldkommen.

Mueligt mine dagbøger, ifald samme bliir erholdt for mine 
efterkommere i senere tid kand have interesse og mange ting 
tiene dem, til belæring som opmuntring til at træde i forgien- 
gerens spor, søge gavne ikke allene sig selv, men ogsaa sine 
medmennisker og blive sin herværelse værdig. Tillige vil da
gens begivenheder vist have interesse især længere hen i tiden, 
samt saa meget andet ieg har skreven og anført.

1854 15/2 . . . For paa en maade feire min dagbogs iubilæum 
iklædte ieg mig morgenen i søndagsdragt, og troede ieg sikker, 
dette ville være en gaade for min gode kone og børn, der ey 
ville tænke sig, hvor dette tydede hen. men see! leg blev paa 
en behagelig maade skuffet i min forventning og glad over
rasket ved indtrædelsen i mit cabinet eller skriverstue at finde 
et smukt pyntet bord, paa samme en nydelig krands i hvis 
midte laae en deilig med guldkrands og paaskrivt zieret bog, den 
ene side lydende:

Til minde om den 15de febr. 1854, da lens. Wulff i fulde 
50 aar havde ført dagbog.

Og paa den anden side givernes navne: W. Wulff, T. Wulff, 
H. Nagel, H. Wulff, F. Wulff, Thr. Wulff, W. Nissen.

Derved mundtlig de hierteligste lykønskninger til denne for 
mig som dem. saa tænkelige dag, og var dette en særdeles 
glad som uventet overraskelse for mig; paa ingen maade kunne 
ieg være bleven mere glædet, da mig herved blev saa tyde
lig kun dg jordt, mand skattede mine mange aars skriverier og 
lagde værd derpaa.
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Det smukke bind er bestemt til dagbog; give Gud ieg 
maatte faae meget got at anføre i samme og ikke allene med 
hensyn til mig og mine, men ogsaa til alt, hvad der kand 
fremme mine medmenniskers vel, de være fierne eller nær og 
til hvilket folkeslag de end maatte henhøre.

1854 1/3 . . .  Var ogsaa lidt for hos Theodor; sine stude 
3 i tallet vare ey bievne solgte, 65 rdlr. var buden, men han 
vilde have 70 rdlr. Thomas Ludvig havde solgt 20 til 85 rdlr., 
hvilke til dels først nuaa fedes, og er det urimelig saa dyre kre
aturene nu blive kiøbte som daglig stige i priis. .. .

1854 4/3 . . .  Modtog breve fra . . .  og landmandsforsamlin
gens comitee i Kiøbenhavn i anledning af det forestaaende dyr
skue med fremstillelse af avlsredskaber, som dette aar skal 
finde sted i Flensburg. Mærkelig at mand i slig anliggende hen
vender sig til mig, mueligt ieg lader vores stud fremstille der 
til skue.

1854 7/3 . . .  Ved min hiemkomst [fra Højer] forefandt ieg 
brev fra . . . den venlige grev Sponek, der saa fortrolig medde
ler sig, og er det som om vi vare ligemænd, men stemningen i 
Kiøbenhavn mod konge som ministerium er ey glædelig at høre 
omtalt.

1854 14/3 . . . tilstillede Thorup til læsning grev Sponneks 
brev som commiteen for landboforsamlingens skrivelse til 
mig . ..

1854 18/3 .. . Tog maal af vores stæ re stud, hvis længde 
fra hovedet mellem hornene af var 9 fod 6 tommer, høyde 5 fod 
10 tommer, tyk fortil tæ t til forbenene 8 fod 4 t., midt om livet 
10 fod.

Den Garding stud, som blev kiøbt for 2000 mk., og som mand 
reiste hele landet rundt med at lade see for penge, havde samme 
længde 9 fod 6 t., men var 8 t. høyere, nemlig 6 fod 6 t., og 
kunde vores stud ogsaa gierne have ladet sig see for penge.

1854 27/3 . . . Skrev og fuldendt mit 4 sider lange brev til 
committeen for landmandsforsamlingen i Kiøbenhavn .. .

1854 21/3 . . .  Mine sønner endte afslutningen af deres bøg-
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ger. Resultat, avance 4290 mk., forløste 1964 mk., formue, byg
ninger, indbo alt medregnet 67331 mk.

1854 31/3 .. . Disværre seer mand sig nu nødsaget til i sine 
regninger at anføre rigsmyndt, da kuns samme fra 1. april af 
skal være lovlig gieldende, og er denne myndtfod og beregning 
saa vanskelig som ubehagelig, især for en gammel mand, men 
mand faaer io finde sig heri . . .

Politisk var for vores land den disharmonie ubehagelig 
tænkelig, der fandt sted mellem rigsdagen og ministeriet og 
den mistillidsadresse saavel folke- som landstinget indgave til 
kongen. Stænderforsamlingen blev ved maanedens ende opløste, 
ministeriet forblev endnu paa sin post, men mand veed io 
ikke hvor længe.

1854 8/4 . . .  Vi havde denne aften standerhytte som muus- 
høtte og var der temmelig forsamling her saavel i folkestuen 
som i vores stue. leg gik kl. IV2 til hvile, de andre kl. 2V2 . . .

1854 15/4 . . . Mod aften kom W. Nissen, der ey har været 
her i 6 aar. Hørte af samme, at den 86-aarige strympehandler 
Hans Lausten i Galsted er død, og er ieg nu alle mine gamle 
handelsfæller berøvet og staaer ene tilbage, saavel hvad knip
lings- som strympehandler angaaer.

1854 25/4 . . . Besøg af en Andreasberger, Aug. Schrøder ved 
navn, med sammes kone, en kniplingspige fra Abild, der af 
Hochberg for nogle aar siden blev didsendt at undervise i knip- 
lingstilfærdigelse. Schrøder er lidt beslægtet med min kone . . .

1854 1/5 . . .  En sielden festlig dag blev denne og for mange 
en sand glædesdag. leg fyldte i dag mit 80de aar og det 50de af 
min dagebogførelse, og slig dobbelt tænkelig dag vil vist faa 
mennisker have oplevet.

Mand giorde alt muelige for at glæde og fornøye mig, men 
den største nydelse var for mig at kunde glæde andre af lavere 
klasse som børn. Armhuusbeboerne lod ieg foranstalte en lille 
festlighed [for], og forlevede beboerne en sielden glad dag. Bør-

1854 8/4. Standerhøtte =  kniplegilde. Musehøtte =  gilde på den sid
ste tærskedag. Ang. de to gilder se: Aug. F. Schmidt: Leksikon over 
Landsbyens Gilder, 1950, s. 83 og 149 f.



190 Peter Kr. Iversen

nene i skolen i Bredebroe bleve ogsaa paa eftermiddagen glædet 
med bagværk som miød og stoer blev glæden i skolen. Ogsaa 
de smaae, der endnu ey besøgde skolen, lod ieg ved Iohannes 
Bækker kageværk meddele, ligesom ogsaa i Brede. 10 rdl. crt. 
bad ieg mine sønner anvende at glæde deres mange arbeidere 
med og her gik det især lystig til; der var music og dands afte
nen, hvor mand først kl. 4 brækkede op og begav sig til hvile.

Mine tienestefolk ligesom Theodors fik hver en lille for
æring, mandfolk en vest, fruentimmer en dug, hvilket ogsaa ret 
meget glædede dem; og saa havde ieg da den fornøyelse at see og 
vide mange glade, hvilket for mig var det meest tilsigende og 
ofte glad vil vorde paatænkt.

I huuset bestod sælskabet af 18 personer. C. Trenckner med 
kone samt Anton vare med ved bordet ligesom mine sønners 
huusholderske — Hanna og Sine. Ved bordet forelæste ieg, 
hvad ieg denne dag 1804 altsaa for 50 aar siden i min dagebog 
havde anført, hvis indhold lod til at tilsige alle, der vare til- 
stæde, og som ligeledes glædede mig selv.

En smuk illumination var foranstaltet i mine sønners huus. 
Alle vinduer vare stærk oplyste og over dørren et transbarent 
med underskrivt

50 — I. W. — 80.
Fierne slægt skal læse Gud og næstens kierlighed
hvad han skrev hans alderdoms trøst.

Skade at veiret ikke var got og at det regnede temmelig 
stærk, hvor ellers mange flere ville have havd nydelse af dette 
skue. Dog strømmede ved alt dette mange til at tage samme i 
øyesyn.

Adskillige smaae foræringer fandt ieg hensatte paa et bord 
i mit cabinet . . .

1854 9/5 . . . Mine sønner begyndte i gaar med deres byge
værk i fennen til fabrikbrug . . .

1854 13/5 . . . Niels var i Tønder til kremarked, men priserne 
vare saa urimelig høye, at han intet fandt raadelig at kiøbe; 
kuns kiøbte han et plag til græssning, neppe et aar gammel i 
Abild for 45V2 rdlr. . ..
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1854 25/5 .. . Niels tog denne morgen herfra med vores 
store stud, der skulle forevises ved udstillingen i Flensburg og 
i fald samme der ey lader sig sælge da til Hamb[urg] der med. . .

1854 27/ 5 . . . Semper vil kuns kiøbe [uld] til meget lave 
priser efter forening med Schwedler [og] Buekop, men om dette 
vil lykkes skal tiden lære; for det almindelige vels skyld som 
for den kommende tid var dette ey at ønske ...

1854 29/5 . . . Ingen uld endnu kiøbt, og ingen uldkiøbere 
udenlands fra have til dato indfunden sig, saa de herrer fabri
kanter i aar have riget ene.

1854 30/5 . . . Der var kirkevisitation her i dag, ieg var som 
sædvanlig indbuden, men havde ingen lyst til at følge med og 
bivaane selskabet; thi det er ikke nu som før. Heller ikke havde 
ieg saavel tid hertil, hvilket [jeg] ved et par linier tilkiendegav 
præsten .. .

1854 1/6 . . .  Den stoere stud var kommen vel tilstæde og 
havde veiet 1915 tî levende; ieg havde giordt regning paa 2000 
îî, som den ogsaa nok hiemme ville have veiet, da den sikker 
paa reisen vil have tabt i det mindste de manglende 85 S  . . .

1854 2/6 . . . Det fortryder mig at have overtaget Sempers 
commission dette aar, der vist intet vil føre med sig uden ærger 
og fortred, ieg tabe min renome, hvilken mand vist efter mue- 
lighed vil bestræbe sig at svække, og dette giør mig saa ondt.

1854 3/6 . .  . Niels var kommen hiem, hørte med fornøyelse, 
at vores stud har funden stoer opmærksomhed og overalt med 
berømmelse er vorden omtalt, saa det glæder mig at have ladet 
samme gaae til dyrskue i Flensburg, skiøndt for denne dyreart 
io ingen præmie var at vente og er tillige glad til, at den i Flens
burg blev solgt . ..

1854 8/6 . . .  Handelen har nu begyndt. Buekop, Schwedler 
og Iuhls commissionær kiøbt noget til lave priser 16 s., som det 
heder, og hørte til min forundring, at H. Christian alt havde 
kiøbt circa 8000 ÎÈ til 14, 15, 16 s., det meste 15 s., og havde 
ieg ikke troet mand ville sælge til saa billig pris; fast giør det

1854 1/6. Andetsteds oplyses, a t  studen er solgt for 190 rd-lr., og at 
den vejede 1300 slagtet vægt.
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almindelige, den kommende tids skyld, at dette skeer og at saa 
liden concurenz finder sted, hvorved de faae kiøbere, der have 
forenet sig, saa meget faar handel og priis i deres magt. For os 
i Klangsbøll, Klixbøll endnu intet kiøbt og vil til de lave priser, 
Semper har opgiven, neppe kiøbes noget .. .

1854 10/6 . .  . O. Semper havde i stæden for at forhøye prisen 
lidt paa det, der kunde kiøbes med de andre, sat samme ned 
og i stæden for 18 s. beste uld, maatte nu kim gives 17 s. The
odor kand altsaa intet kiøbe, hvilket er ret ærgerlig, da derved 
tabes vores gode renomé. Skrev et temmelig lang brev til den 
gamle Semper og satte ham tingene i sit rette lys, men som vel 
kuns vil hielpe lidt, thi mand troer at kunde nedtrykke prisen 
saa lavt, som mand vil, og Schwedler, Semper, Buekop herom 
har forenet sig, tillige fast ingen andte kiøbere af nogen bety- 
denhed er tilstæde . . .

Havde den fornøyelse [i Højer] at treffe sammen med grev 
Schack fra Schakkenburg, der med grev Lerke fra Lerkenburg 
og frue Stemann kom, fra Silt og ville hiem; underholdt mig 
noget med grev Schak, der viste sig særdeles venlig og human, 
den anden derimod tilbageholdende og stolt. Havde tillige den 
fornøyelse at læse i den Berlingske tidende min fødselsdag med 
dagebogs iubilæum anført og meget behagelig omtalt, hvorved 
mit gode navn og rygte hæves .. .

1854 12/6 [Munkebro] . . . ægrede mig over den lumpne O. 
Sempers fremfærd. Efter overenskomst med Schwedler, som 
han skrev, havde de sat prisen 1 s. ned, hvorefter Theodor havde 
at rette sig, men Schwedler vedblev at kiøbe til forrige, vel og 
høyere priser, og Theodor stod der som en narr og maatte see, 
at Schwedler med andre kiøbere frasnappede ham fast alt uld, 
ligesaa i Klixbøll. Og det fortryder mig at have blandet mig i 
denne handel som med dette menniske i aar, hvorved mand kuns 
høster ærger og fortræd, svækker sin gode renomé.

Theodor traf ieg ikke hiemme; flere kiøbere have nu indfun
den sig. Peltzer, som Carsten Lorenzen i Detzbøll kiøber for, 
ventes disse dage selv hertil. N. Pedersen har for egen regning
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kiøbt circa 6000 S , men vil nu ey kiøbe mere; i Munksbrüch 
er til dato kiøbt circa 12000 1Ï.

Det glæder mig ellers, at flere kiøbere ere fremstaaede, og at 
de altonaer herrer ey faaer prisen, saa dybt nedsatt, som deres 
haab og hensigt var, ieg altsaa bliir befriet for at kiøbe for egen 
regning, hvilket var mit forsæt for paa nogen maade at opret
holde prisen til gavn for det almindelige.

1854 13/6 [Munkebro] . . . Ja! det er saadan virrvar med den
ne uldhandel, og er ieg en narr, at ieg i mine gamle dage be
fatter mig dermed, helst da ieg for mit udkomme skyld Gud lov 
ey har dette behov, tillige har samlet nok for mine børn . . .

1854 16/6 . . . Mine sønners nye fabrikbygning blev reist i 
dag, 15 fag, 2 etage, der falby der en smuk skue . . .

1854 17/6 . . . Der var i aftes som natten reesthøtte, som 
mand kalder det, hos mine sønner, hvor over 100 mennisker vare 
tilstæde, der havde en lystig nat, til dels først kl. 7 morgenen 
gik hiem; vi lagde os kl. 12 til hvile . . .

1854 19/6 [Højer] . . .  O. Semper erklærede kuns at ville 
modtage de 2000 4Î uld a 21 s., Theodor havde kiøbt, naar fade
ren tilstaaer det, og er det mig ret ærgerlig,at Theodor havde 
giordt denne handel, som det derimod glædede den unge Semper 
her at have funden leilighed til at kaste skygge paa os og re- 
vangere sig. Ieg erklærede da ogsaa at ville have mig forbe
holden at beholde det hele kiøbte parthie for egen regning, og 
Gud veed, hvad dette vrøvlerie tilsidst vil føre til. Aldrig mere 
vil ieg have med denne nedrige, falske, unge Semper at bestille, 
og Gud lov, at ieg for samme ey tør nedbøye mig. — Vores gode 
navn og rygte vinder ellers herved, og som Schwedler med Sem
per er forhadt, have vi end mere vunden i høyagtelse, bliir saa 
venlig hilset af alle, rige som fattige, vi komme i berørelse med, 
alle dem, der see og kiende os, og dette io da en trøst for os igien 
som erstattning for det ubehagelige, vi have at døye . . .

1854 28/6 . . . Uventet besøg af grev Schack fra Skakkenborg 
og kammerherre Stemann, der kom ridende hertil, kort før ieg 
ville tage hiemmefra . . . Ieg lod mig ikke fraholde at tiltræde
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min forehavende reise til Munksbrüch, men tog kl. I2V2 hiem- 
me fra .. .

1854 29/6 [Munkebro] . . . Hørte til min fornøyelse at grev 
Skak med kammerherre Steman havde moeret dem got her og 
først kl. 6 vare tagne herfra . ..

1854 30/6 . . . Uldhandelen blev denne maaned ikke endt; 
paa mine 3 stationer blev kiøbt 44000 1Î, i Høyer som i Husum 
fik ieg i aar intet kiøbt . . .

1854 3/7 [Holstebro] . . ., hvor W. Nissen kort før var ankom
men, men har ingen uld kiøbt, ligesom der intet vil blive kiøbt, 
da i stæden for at ulden er falden i prisen overalt andre steder, 
mand her forlanger mere. Prangerne havde kiøbt til 15 s., 
og der er kuns tab at vente ved at giøre indkøb til slige priser. 
Min reise hertil altsaa er forgieves ligesom Wilhelms . . .

1854 6/7 . .  . Min reise til Holstebro var, hvad det kommer
cielle angaar, uden nytte og kostede kuns tid som penge, men 
dog glæder det mig at have giordt denne tour, der ved den ven
lige modtagelse, ieg overalt fandt, saa 'meget tiente til op
muntring af sind og tanke, derved saa glad og roelig tilbage
kaldte den forgangne tid.

Her var i forgaars megen vrøvl, da lieutenant Hammer med 
familie og paarørende samt præsten fra Høyer, pastor Momsen, 
paa eftermiddagen vare her, 3 læs, og var ieg vel tilfreds med 
ey at have været hiemme.

1854 13/7 . . .  Vi havde denne eftermiddag et ret kier besøg 
af kammerherre grev Sponneck med frue samt herredsfoged 
Thorup og kone, hvilket giensidig moerede os . . .

1854 27/7 . . . Mine sønner har besøg af organist Hansen i 
Ribe, som med deres bistand vil paa søndag i kirken i Kloster 
give music underholdning . . .

1854 30/7 . . . Var til kirke i dag. Tog eftermiddagen med 
vores moder, Trina, Trenckners kone og Theodors Stine til Klo
ster, hvor organist Hansen gav kirkeconcert understøttet af 
vore musikker her fra. Der var temmelig mange tilhørere, for 
en deel lang vei fra, og passede det smukke veyr saa godt. — Det
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lod til mand havde funden sig tilfredsstillet ved foredraget, og 
saa gav det for Hansen en smuk lille indtægt . . .

1854 3/8 . .  . Organist Hansen tog endelig herfra og maae 
have det got her, da han dvæler her saa længe . . .

1854 11/8 . . . Doet. Wolters besøgde mig og skulle vel efter 
Nagels opfordring doctere paa mit been, men ieg takkede her
for og vil efter muelighed lade naturen raade . . .

1854 13/8 . . . Mod aften musieunderholdning med blæsende 
instrumenter i vores saakaldte skov, hvilken ved det yndige 
veyer tog sig deilig ud og tillokkede mange tilhørere .. .

1854 24/8 . . ; I Tønder alt saa død og stille, ey der som 
i fordoms dage. Besøgde kuns Radoor og Nagels enke af gamle 
bekiendtskaber, og fandt vi os ey opmuntrede til at dvæle 
længere der, som vore forrettninger fordrede.

1854 27/8 . .  . v ore tre sønner med Carl Wulff, Carl Trenck- 
ner, med smeden og sønner toge denne morgen over Ballum til 
Röm at give der musieunderholdning, hvorved mange blev glæ
det som moeret .. .

1854 5/9 . . . Efter at have sovet i 2 nætter og en dag kom 
ieg endelig denne formiddag af sengen, men var meget matt 
og afkræftet . . .

1854 10/9 . . . Min kone og børn . . . tog middagen til Møgel
tønder, hvor der gives kirkekoncert til beste for Wisbye for
faldne og nedbrækkede kirketaarns nye opbyggelse . . . Det var 
i Møgeltønder overfyldt af mennisker at høre kirkemusikken, 
saa kirken ey kunde rumme alle, og gav dette for Wisbye kirke- 
taarn bygning en langt større indtægt eller understøttelse end 
mand kunde have ventet, 90 rdlr. r. m., saa mine sønners med- 
hielperes bestræbelser ey var forgieves .. .

1854 28/9 . . . Paatænkte denne dag 1809, hvor min gode kone 
kom hertil og betraadte hendes nye hiem, med tak til Gud, der 
havde givet mig en saa kierlig, troe som forstandig, flittig, be- 
stræbsom ledsagerinde paa min løbebane. Ja! uden hende ville 
livet kuns have havd liden værd for mig, hende har ieg mit 
livs største glæde at takke . . .

Ia! vel sielden findes et saa lykkelig ægteskab og Gud lov, vi
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vide at skatte samme, som med taknemmelige hierter vi ogsaa 
anerkiender og skatter Herrens vise førelse, der ved saa lang 
en frastand af fødeegn dog lod os blive forenede .. .

1854 30/9 . . .  En tærskemaskine var hos Mattis Andersen i 
gang i dag .. .

1854 10/10 . . . Meget overrasket blev ieg ved at læse i Ber- 
lings tidende, at ieg paa kongens fødselsdag var bleven be
æret og benaadet med ridderkorset og faar altsaa nu to hæders
tegn at smykke mig med. I min stand og stilling er der vel ingen 
i landet, der har slige beæringer at glæde sig til, men som ieg 
vel ey længe vil kunde giøre brug af, thi mine dage ere io talte. 
Dog! som Herren vil.

1854 11/10 . . . Brev fra Nagel og Dora med gratulation til 
mit ridderkors, der staaer i vente; Mikkelsen, siden sønnen, 
komme ogsaa at gratulere, men Anthon der som sædvanlig afte
nen indfandt sig paaagtede dette ikke, skiøndt det i gaar var 
bleven ham bekiendt, og fixerede ieg ham dygtig herover.

1854 15/10 . . . Besøg af herredsfoged Thorup til gratula
tion, sært at præst og degn ikke vise denne artighed .. .

1854 16/10 . . . Besøg denne eftermiddag af Christiana og Pe
dersen, der kom for at gratulere til ridderordenen .. .

1854 17/10 . . . Brev . . . fra broder præst i Ries med gratu
lation. I mange aar har samme intet ladet høre fra sig, men 
har da nu overvunden sig at fremkomme med lykønskning, hvil
ket dog er mig kiert .. .

1854 27/10 . . . Theodor med Niels vare i Tønder at kiøbe kree 
og kiøbte 2 stude, 140 rdlr. Ferd. var ogsaa der og kiøbte en 
slagtekoe for 45 rdlr. crt. Urimelig dyre ere alle kreature denne 
tid.

1854 10/11 . . . Ferdinand tog . . .  til Apenrade for at tilstille 
minister Tillisch mit takkebrev [for ridderkorset], hvilket [jeg] 
endnu tilføyede noget. Gid samme maatte finde gunstig som 
venlig modtagelse; ieg har ikke smigret eller hyklet, men oprig
tig ligefrem sagd, hvad ieg følte, tænkte og meente, hvilket io 
holder længst igien, som ogsaa hidtil har funden biefald hos de 
høyststaaende .. .
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1854 13/11 .. . Ferd. [og] Theod. kom mod aften hiem fra 
Ries, Apenrade, hvor de havde moeret sig got, mit takkebrev 
til minister Tillisch funden venlig modtagelse; der havde været 
megen herlighed og stads at see, og havde mand ogsaa i Apen
rade som allesteder i hertugdommene, hvor kongen kom, giordt 
alt muelige for at tilkiendegive glæden over høystsammes be
søg .. .

1854 30/11 . . . Her i landet alt roelig, og lader de forskiel- 
lige sig modstaaende parthier det Gud ske lov bevende ved snak. 
Kongens reise til hertugdommene vakte megen sympathie for 
ham der.

1854 1/12 . . . Der var stændervalg i Bredebroe i dag; de 
fleste stemmer fik Niels Andersen i Forballum . . .

1854 4/12 . . . leg giorde min vandring til Wallenberg [og] 
Bredebroe. Stændervalg forrige fredag blev der omtalt med ta
ler og yttringer ved denne ledighed, hvoraf ieg vil fremføre 
nogle ordvexlinger mellem præsten fra Randerup og herreds
foged Trøy fra Föhr. Første, der holdt med de antiministerielle 
og ville folket skulle raade og styre roret, sagde blandt andet. 
— Folkets villie er Guds villie! men her faldt Trøy ham i ordet 
og sagde: Hvor kand De som præst tale saaledes? Paatænker De 
ikke Christi korsfæstelse? Var dette ikke folket, der ville hans 
gruesomme død? Dommeren derimod erklærede ham for uskyl
dig. — Præsten vidste intet at svare herpaa.

1854 15/12 . . . Officiel bekiendtgiørelse, at ministeriet er 
gaaet samtlig af, et nyt valgt og indsat; ieg levede i det haab, 
finantsminister grev Sponek ville være forbleven paa sin post 
ligesom cabinetssecretair og minister Tillisch, men dette haab 
gik ey i opfyldelse, hvilket giør mig meget ondt, og har efter 
min anskuelse landet især Sponek for finantsbestyrelsen meget 
at takke; neppe faae vi en saa duelig mand paa denne vigtige 
post igien.

1854 26/12 . . . Var til kirke i dag for at ofre, men hvor

1854 1/12. Stændervalg =  folketingsvalg.
1854 4/12. Trøy =  fejlskrivning for birkedommer på V esterland-Før 

og Amrum Hans Trojel.
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præstens sære tale kiedede mig og havde første gang mit rid
derkors i brug . . .

1854 31/12 . .. Aaret var i det hele velsignet, afgrøden rigelig 
og kom alt, høe som kom, tørt og got i huus.

Formeddelst kriegen vare priserne derved høye af alt, hvad 
der hører til livets ophold. Rug 13 a 15 mk., byg 10 mk. â 11 mk. 
8 sk., havre 7 mk. 8 sk. a 9 mk. 8 sk., boghvede 8 mk. 8 sk. â 9 
mk., hvede 20 mk. â 21 mk. Kiød kostede her 5V2 â 6 sk., smør 8 
â 9 sk., hæste med alle kreature vare overdreven høye i priis, og 
er det en særdeles gunstig tid for landmanden, der har at sælge, 
men derimod en svær trykkende tid for mindre mand, der 
skal kiøbe, især dette for kiøbstadbeboerne.

Penge strømmede ind i landet og var der nok i cirkulation, 
der tilveiebragde en overordentlig stigen af landeiendomme, 
der betales med lige saa mange tusinde som til sin tid hundre
de . .  .

Her til lands lever mand Gud skee lov i fred og roe, skiøndt 
der io ogsaa her gives parthier, hvilket foranledigede at et mini
sterskifte fandt sted, derved dog alt i roe og orden. Mellem de 
forskiellige nationaliteter finder disværre ingen harmonie sted. 
Mynteforandringen gav stoer misnøye i hertugdommene, lige
som paa sine steder det danske sprogs fremtvingelse.

1855
1855 3/1 . . .  Det smukke veyr passede got for en concert i 

Wisbye, der blev afholdt til beste for den nedfaldne og afbrudte 
kirketaarn. Ferd., Theod., Carl vare som musikere der, men som 
vel kuns vil bringe lidt til kirken ind .. .

1855 7/1 . . .  Det fomøyede mig af bladene at see, Sponek 
bliver i function som director for toldvæsenet og uden at være 
afhængig af finantsministeren, saa denne virksomme mand 
endnu kand vedblive at virke til gavn for landet, skiøndt frielig 
ey i den grad som før; dog mueligt han endnu engang kand

1854 31/12. K rigen =  K rim krigen 1854—56 mellem på den ene side 
England og Frankrig  og på den anden side Rusland.
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komme ved roeret af finantsbestyrelsen, hvilket efter min an
skuelse for landets vel var at ønske.

1855 11/5 . . . Besøgde adskillige i Tønder og kiøbte adskil
ligt, saa at reise did kuns koster penge . . . Hørte at een havde 
maattet betale 10 rdlr. brøde for at have udgivet en sechsling. 
Radoor stod ogsaa under tiltale for ey at have villet fremligge 
sine bøgger for de sidste 4 aar [i] en ham uvedkommende sag 
angaaende, og kand mand denne tid glæde sig at boe paa 
landet . . .

1855 12/1 . . . Boe Hansen døde i en alder af 61 aar 4 m. 
Der var talrig følge og selskab, vel 80 personer og megen støy, 
for en slig sørgedag efter min anskuelse saare upasselig, mig 
kiedede dette .. .

1855 16/1 . . .  Uventet besøg af Dora og hendes mand og 
staaer det Gud skee lov bedre med dem som forrige aar disse 
dage. Tegnede for 3 actier â 100 rdl. r. m. pr. actie til an
skaffelse af et dampskib 30 â 35 hæstekraft, som skulle gaae 
mellem Husum og Høyer, anliggende øerne som forskiellige 
steder underveys. Betalt heri 5 rdlr. pr. actie. Hochb. [og] Ferd. 
tegnede for to, Carl 1 . . .

1855 2/2 .. . Gang i marken og til Bredebroe, hvor ieg hørte, 
at Peder Jefsen i Brøns er død i en alder af 70 aar, den sidste af 
mine reisefæller i udlandet i de senere af mine reiseaar, og 
skiøndt vel den ældste har ieg dog overlevet dem alle og staar 
nu saa ene tilbage.

1855 22/2 . . . Det var Peders dag i dag, om hvilken det efter 
gammel sagn heder: Finder han en broe (nemlig iis), da bræk
ker han den, men finder han ingen, da ligger han een. Dette 
stadfæstes ey i aar, thi den lagde iisbroe bliir end mere forstær
ket .. .

1855 3/3 . .  . Der var landmandsforsamling i Wisbye i dag; 
ingen af os der.

1855 4/3 .. . Hochberg fik i dag kniplinger fra Andreasberg, 
hvoriblandt et deilig stykke 12 alen, fine brede, meget got

1855 12/1. Bo Hansen, gårdm and i Brede, d. 5/1.
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giorde som yndig mønster bestemt for dronningen i Hanover, 
men først at sendes til Pariser udstilling .. .

1855 14/3 . . .  De gienstande, mine sønner sender til denne 
verdensudstilling i Paris, gik med posten til Hamburg herfra i 
dag: 20 stk. kniplinger, som W. Nissen skulle ligge nogle stykker 
til, 1 stk. bomuldstøy med smukt prøvekort, 6 tørklæder, 
bomuld-, silke-, uldlinnet og 2 stykker forklæder, 6 veste. leg 
med vores moder glædede os denne eftermiddag at tage alt i 
øyesyn, og troer ieg mine sønner kunde være stolte af deres 
frembringelser, der giør vores land ære. Gid samme nu maatte 
finde i Paris samme anerkiendelse som for 2 aar siden i London. 
— Den lille Brede by vil da ogsaa i udlandet blive bekiendt og 
hædret.

1855 15/3 . . . Der var forsamling i Bredebroe angaaende 
iagdfriheds tilkiøbelse, men hvoraf de mange tilstedeværende 
alle paa een nær sagde nei . . .

1855 20/3 . . . Brev fra Nagel med 1. termin udredning af 
dampf skibsf artanlæggelse mellem Husum Høyer etc. 15 rdlr. 
r. m. for 3 actier.

1855 22/4 . . . Skrev til H. Nagels onkel F. Muus i Kiøben- 
havn og tilbød garantie for sammes betydelig tilgodehavende 
hos sin neffe med forpligtelse for mig som mine arvinger aarlig 
at afbetale 1000 rdlr. r. m. første termin mikkelsdag d. a. eller 
før, hvis han ville.

Ia! Nagel er i sandhed en gieldbunden sven, og har den gode 
Dora i denne henseende ingen brilliant parthie giordt; dog lige- 
meget, naar hun ellers føler sig lykkelig og tilfreds, hvilket 
Gud skee lov er tilfældet, saa vidt ieg kand bedømme det. Penge 
og rigdom allene giør ey lykkelig, og Gud lov, at ieg kand yde 
den nødvendige understøttelse. Mine sønner toge eftermiddagen 
til Wisbye, hvor de hos Beck traf sammen med deres søster og 
tilstillede hende benævnte mit tilbud og forpligtelse, hvorved 
hun blev saa glad. Som ieg hør, skal hendes mand have havd i 
sinde at sælge sit apothek og tage bort fra Høyer, hvilket ville 
være smertelig for den gode fromme Dora . . .

1855 3/5 . . .  Den ulykke tildrog sidste nat i Harris, at 2de
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gaarde afbrændte der, Hans Møllers og Niels Truelsens, og skulle 
kreature paa et par hæste nær være indebrændt; sørgelig dette 
især denne tid, hvor kreaturene ere saa høye i priis. 70 skulle 
være brændte med alle avlsredskaber, aid løsøre og intet være 
reddet; i nøgen tilstand maatte mand søge frelse livet; en barn
pige skal imidlertid være borte, og veed mand intet om [hende],

1855 15/5 . . .  En daguarreotyp portraitmaler Weicht fra 
Schlesien kom hertil og begyndte med vores moder og Ferdi
nand. Hvor er dette dog en forunderlig opfindelse, for mig ube
gribelig og et sand tryllerie .. .

1855 18/5 . . . Var ogsaa noget hos Beck. Besaa sit omfattende 
teglværk, der nu er i fuld gang og bliir med omsigt dreven lige
som ogsaa sin aggerdyrkning . . .

1855 20/5 . . . Gik siden til Harris, hvor ieg overgav Lorens 
40 spec, eller 80 rdlr. r. m. at tilstille de brandlidte gaardmænd 
H. Møller og Truelsen samme i morgen for at glæde de afbrænd
te lidt paa vores gode moders fødselsdag . . .

1855 28/5 . . . Medgav Nagel min uldhandelafskeed at lade 
rykke ind i Husum og Itzehoe ugeblade, paa det mand ey for- 
gieves skal vente mit komme og glædte mig til med ære at 
kunde afskeed tage, forvisset om, at dette vil vorde beklaget af 
mange, da allevegne fra tilkiendegives, hvor meget mand ønsker, 
ieg med mine sønner maatte vedblive at kiøbe, og vil mand vist 
meget savne os, men denne tid er for os forbie og got samme 
har vedvaret saa længe. 1829 begyndte ieg min uldhandel, og 
fandt ieg stadfæstet, hvad ordsproget siger: Aid begynd er 
svær! Ieg blev opmærksom paa denne udførselsartikel, der kun
de bringe som til dels bragde mange penge i landet, og som især 
derved interesserede mig, fordi fattige som rige havde deel 
heri. Men de faae kiøbere, Altona [og] Hamb. gamfabrikanter 
havde handelen saa gandske i deres magt, forenede sig om de 
laveste priser, hvorved det for vedkommende, da landleien blev 
dyrere, ey kunde lønne sig at holde faar, og faareflokken svandt 
til en trediedeel.

Ieg besluttede mig nu til at tage deel i uldindkiøb uden at
1855 15/5. Daguerreotyp =  forløber for det moderne fotografi.
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vide hvorhen dermed og giorde forsendelser til forskiellige lande 
i Tyskland ligesom til Holland, England etc. uden at dette brag
de nogen gunstig resultat, saa bilig prisen ogsaa var. Den før
ste uld, ieg ved Iacobsen i Chr. Albr. kog lod kiøbe, kostede 
73/4 s. leg paatænkte nu Frankrige; et handelshuus i Rouen, 
Toisiel & Fils, blev mig af en bekiendt i Hamburg opgiven, og 
sendte ieg nogle sække did. Med fragt, told og kostninger var 
indkiøbsprisen kuns 12 ls., og dbg tabte ieg 4 s. â S , idet kims 
8 ls. blev mig gotgiordt igien.

Men vores eideruld var paa den tid gandske ubekiendt i 
Frankrige, men fandt ved at komme i brug biefald, og blev ieg 
aaret efter opfordret til at giøre nye forsendelser did, men paa 
egen regning, hvortil ieg da og i forening med Emmanuel & Søn 
bequemmede mig og giorde atter en sendelse til Rouen af 
10 000 Ü, hvorpaa intet blev tabt, men heller intet fortiendt; 
dog bragde dette siden gode frugter, thi mand lærte nu i Frank
rige vores eideruld kiende, der egnede sig saa got til forfær- 
digelse af fabrikgienstande der, og stoer blev siden opdrag til 
indkiøb, saa det tabte for mig blev overflødig erstattet ligesom 
til gavn for det almindelige. Ulden steeg til det tredobbelte i 
priis, og faaretallet blev derved to trediedele forøget.

At ieg ved mine betydelige indkiøb saa meget biedrog til at 
hæve uldprisen, derfor blev ieg frielig forønsket af mine med- 
kiøbere, men saa mange, mange sælgere takke og velsigne mig 
derfor, og vil min virksomhed vist længe blive i erindring hos 
mange, ligesom ieg ogsaa vil ofte glæde mig hertil, glæde mig 
til den velvillie, troe og tillid, ieg med mine sønner overalt 
fandt, hvor ingen strid og splid fandt sted, saavel med hensyn 
til priis som vægt og uldens beskaffenhed, som mand med faae 
undtagelser bestrebte sig for at levere uforfalsket reen, tør og 
god; tillige at vi til samme priis fast stedse havde fortaget og 
mand da helst solgte til os.

Ieg trak mig fra begynd af, eller da ieg var kommen igang 
med denne handel, heller ikke som mine medkiøbere saa læt 
tilbage, men blev ved at kiøbe saa længe, der var uld at faae, 
og dette yndede mand saa got.
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En lykke, at ieg kom i forbindelse med Emanuels i Hamburg, 
Beneke i Lille, Pauls i London etc. Mine indkiøb ville ellers 
ey kunne have naaet den høyde, der steeg til 100 000 â 150 000 
® eideruld, foruden 50 â 80 000 iydsk uld, og saa megen 
uld! har vist ingen her til lands nogensinde kiøbt, hvilket ogsaa 
for den kommende tid neppe af nogen vil skee, og glæder det 
mig at have afbenyttet den beleilige tid, virket medens det end
nu var tid og dag, saa ieg nu tør sige ved dette som ved mine øv
rige idrætter: Efter endt arbeide er god hvile. Nu i alderdoms 
dage med god roelig bevidsthed kand [jeg] begive mig i stille 
roe, hvor slige beskieftigelser ey mere ere tilsigende og glæde 
mig ved at kunde med roelig bevidsthed kalde den forgangne 
tid tilbage i mit minde, tillige glæde mig til at see og vartage, 
mine sønner følger faderens spor. Maatte deres bestræbelser 
vorde saa rige lønnede, som mine ere bievne det.

Mueligt det i sin tid kand glæde og interessere mine efter
kommere at læse denne min afskeedspræken, og gid de da 
maatte følge samme spor, søge gavne ey allene sig selv, men 
tillige efter kræfter at fremme deres medmenniskers, det almin
delige vel. Dette ønsker ieg af hiertet.

1855 14/6 . . .  I Bredebroe var stændervalg i dag, hvor N. 
Andersen, Forballum blev valgt igien; ingen anden havde ind
funden sig for at blive valgt, ogsaa var der kuns faae vælgere . .

1855 18/6 . .. For at forsøge blanding med mergel i vores 
iordmødding fik vi i dag af mine sønners Boring fenne 16 læs 
hiemkiort, og troer ieg, at denne blanding vil være til gavn, 
som paa denne maade mergel best anvendes, der allene uden 
blanding kuns pirrer og udtømmer iorden, virker vel i nogle 
aar, men efter nogen tids forløb stadfæster, hvad ordsproget 
siger, at samme giør en rig fader, men en fattig søn. Min mange 
aars vartagelse i ind- som udlandet har stadfæstet dette . . .

1855 26/6 . . .  En daguerrotypist, Weicht ved navn, fra Schle
sien aftog mig med min kone, ansigt med øvrigt af vores ud
vortes 2 gang, mig allene ogsaa to gang; flere gange have vi sat

1855 14/6. jvnfr. note 1854 1/12.
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Jens Wulff 
(Fotografi, formentlig 1855)

før, og er det forunderlig som ubegribelig, hvorledes sit billede 
kand fremstaae ved blot at see ind i et glasrør og dette i en 10 
til 12 fods afstand. Hvad bliver der dog meget opfunden til 
vore tider . . .

1855 11/7 . .  . Breve fra W. Nissen, Holstebroe og Quedens i 
Ribe med berettning, at Nørups enke har betalt de skyldige 
1664 rdlr. r. m. og har der for sikkerhed intet været at be
frygte. Skade at W. Nissen vel ey vil have brug for disse penge, 
da det med uldkiøb kuns gaar daarlig, idet prisen er ham for 
høy. 50 skk., 16 000 & havde han dog kiøbt. Denne uld har næ
sten samme priis som mærskulden, hvilket io er urimelig 
(17 s.) og egner sig efter slig priis ey til speculation . . .
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1855 15z7 . .. Vore sønner med øvrige vare i Medolden, hvor 
en musicfest ved dem blev given og afholdt. Circa 400 tilhørere 
havde indfunden sig, og der var stoer jubel og glæde, saa mine 
sønner med hielpere fandt deres bemøyelse at glæde og fornøye 
behørig anerkiendt og skattet . . .

1855 17/8 . . . Tog til Tønder, hvor ieg siden 21. märz ey 
havde været og fandt overalt glad som venlig modtagelse; selv 
underveys hattede fast alle, der bemødte mig og maa hos folk 
være saa bekiendt som agtet, hvilket at vartage glædte mig, 
som dette ofte har været tilfælde, og er det vist kuns faa af 
min stand, der bliver slig udmærkelse til deel . ..

1855 25/8 . . . Eftermiddagen blev vor aabne lade eller hisse- 
skuur reist, og bragde forskiellige piger til sammes prydelse to 
smukke blomsterkrandse, aftenen et lille reisegilde . . .

1855 31/8 . . . Den nye bisp Boesen var her i dag til kirkevisita
tion og uagtet den travle tid indfandt sig dog mange tilhørere 
og kirken var got besat, hvilket glædede bispen, men behand
lingen af sit retfærdiggiørelses thema, saavel hvad først præ
sten, siden han paa saa streng orthodoks maade foredrog, havde 
ikke mit bifald, og . . .

1855 22/10 . .. Kiorte eftermiddagen til Kloster . . . Fandt 
det i Kloster meget dødt og øde og ved sammenligning langt 
meer liv i vor lille Brede bye.

1855 7/11 . . . Gang . . .  til aaen at besee anligget der til et 
vandhiul at bringe vand op til overriisling af Theodor Mikkels 
enge. Besaa tillige der forskiellige vandledninger, som ieg fandt 
betænksom og got anlagde . . .

1855 12/11 . . . Gang til vandhiulet ved aaen. Vandhiulet var 
i gang og alt nu færdig. Gid dette anlæg nu maatte svare til 
forventning og vandet overrisle en streckning, som denne 
kunstvandledning er anlagd for; ieg befrygter, at vandmassen 
ey vil være tilstrækkelig . . .

1855 28/11 . . . Læste i Berlings tidende, at mine sønner

1855 31/8. Dagbogstilførslen er ikke fuldstændig, idet der i dag
bogen m angler nogle sider. Optegnelserne begynder først igen d. 14/9. 
Endvidere m angler nogle sider, om fattende 23/9—4/10.
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ved Pariser udstilling, ligesom før i London ere bievne medallie 
tilkiendte, hvilket meget glædede mig . . .

1855 5/I2 . . . Mine sønner havde denne efterm. besøg af 
Beck og den unge Knudsen til musicunderholdning. De vare 
ledsagede af deres koner . . .

1855 31/12 . . . Dette aar bragde ey saa rigelig afgrøde som 
forrige aar, dog kand mand i det hele være tilfreds og takke Gud 
for, at samme i vort land ey faldt ringere ud, helst da tilførsel 
fra andre lande ey var at vente. Den vedvarende krieg fortærer 
og fordyrer alt som hindrer aid frie kommunication. Kornpri- 
seme vare ved aarets sluttning meget høye, rug 20 â 21 mk., 
byg 14 â 15 mk., havre 8 â 9 mk., boghvede 12 â 13 mk., hvede 
24 â 25 mk., og er det en gunstig tid for hvem, der har at sælge, 
men trykkende for mindre mand og for dem, der skal kiøbe, en 
sørgelig tid især for stadbeboerne, ogsaa kiød. som flæsk meget 
dyre, kiød 6 â 7 s., smør 9 â 10 s., og kand mand glæde sig til 
for det meste selv at kunde frembringe, hvad mand i huushold- 
ning behøver.

Kreaturene vare i overordentlig høye priser, især hæste, 
hvor 200 rdlr. crt. var middelpriis for arbeidshæste, og er det 
en gylden tid for landmanden, der har at sælge, men naar krie
gen ophører, vil det vist ogsaa hermed tage en anden vending 
til skade for mange, men til gavn for flere . . .

Hvad familieanliggende angaar, da havde vi Gud skee lov 
sundhed at glæde os til. Tænkelig var vores kiere Ferdinands 
givtermaal den 26. sept. Gid denne dag stedse maatte vorde 
paatænkt af ham og egtefælle med glæde og tilfredshed . . .

1856
1856 5/I . . .  Anders Iversen, den ældste her i byen som i 

sognet, døde denne aften; han opnaaede en alder 893/4 aar; 
vel ham med stakkels kone og datter, at han er udløst. Nu er 
ieg den ældste her i byen som vel i sognet og vil vel snart ogsaa 
blive bortkaldt herfra — min sidste tandstumpe tabte ieg i dag.

1855 5/12. Knudsen =  Hans Aagesen K., Trøjborg, 1831—1917.
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1856 22zl . . . Hochberg antog sig et lille pigebarn fra arm
huset, 10 aar gammel, Laura ved navn, hvis moder ligger døde
lig, faderen som mormon er reist til America og forladt familien 
. . . Gid det gaae ham [nemlig Hochberg] med dette pigebarn, 
som det gik mig med drengebarnet Wil'h. Nissen, som ieg i en 
alder af 6 aar i sørgelig forladt tilstand antog mig og ved min 
kones kierlige bistand lod danne og opdrage, og som saa got har 
svaret til vores haab og forventning . . .

1856 30[l . .. Afgav til Nagel at tilstille Matthiesen 225 rdlr. 
r. m. det husummer dampskib mellem Husum og Høyer an
gaaende og ere mine 3 actier â 100 rdlr. nu indløste, ligesaa 
mine sønner 2 actier, Carl Wulff 1, hvorfor ogsaa 225 rdlr., mig 
medgiven, bleve Nagel behændigede . ..

1856 5/2 . .. Tiggerbrev fra Henriette Johansen, Aarhuus, 
skreven i Kolding.

1856 10/2 . . . Ferdinand tog med Beck og Knudsen til Ribe 
iernbanerettning angaaende.

1856 11/2 . .  . Ferdinand kom med Knudsen og Beck alt 
middagen hiem fra Ribe og funden overensstemmelse der med 
deres anskuelse som plan iembane angaaende. Mand vil nu een 
af dagene til Tønder i samme anliggende, og glæder det mig, at 
ogsaa mine sønner deeltage i dette anliggende og søge fremme 
samme, hvilket vist ved at komme til udførelse ville fremme 
vesteregnens vel og forøge dens velstand . ..

1856 14/2 . .. Hochb. [og] Ferd. komme middagen fra Tøn
der, hvor de som i Ribe havde funden venlig modtagelse; amt
mand grev Reventlow især viist sig venlig, aaben og fortroelig, 
og blev mand enig om at forfare overensstemmende med hen
syn til petitioner om iernbanens rettning. Knudsen [og] Beck 
vare ikke med, da det var dem for tydsk der, de for de tøn- 
dringer for danske. Dette er Gudlov ikke tilfældet med mine 
sønner og mig, ligemeget om vi ere i tydsk eller dansk omgi
velse, vi nyde overalt samme venlige fortrolighed. Mine sønner 
vinde iøvrigt ved denne deltagelse i iernbanesagen i renomé . . .

1856 5/2. Henriette Johansen er datter af landinspektør Poul W. J., 
Århus, og datterdatter af Hans Wulff.
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1856 16/2 . . . Læste et brev, Ferdinand havde skreven til 
etatsraad Westenholtz i Kiøbenhavn iernbane angaaende, til
lige et fra Hochberg til Staatsdame von den Decken, dronninge- 
overhofmesterinde i Hannover kniplinge angaaende, tilfærdiget 
i Andreasberg med dronningens navnetræk, hvilke begge breve 
havde mit bifald . ..

1856 24/2 . . . Var første gang dette aar til kirke i dag, men 
præstens vantroe præken tilsagde mig ikke og vil for nogen 
tænkende neppe have været opbyggelig. — Hvor anderledes 
vare p. Lautrups taler . ..

1856 27/2 . . . Der var forsamling i Bredebroe iernbanen an
gaaende, hvor mand om iernbaneadressen got enedes. 4re Riber 
med Beck, Thorup etc. vare til middag hos Ferdinand, og for- 
bleve de Riber natten her. leg var ikke tilstæde ved forsamlin
gen i Bredebroe . .. Ferdinand havde den ære at blive valgt 
som deputeret ved iernbanesagen tillige med Beck og Knudsen 
og kand nu komime til at giøre en reise til Kiøbenhavn. Der 
spildes megen tid herved, gid det kuns maatte føre til noget.

1856 7/3 . .. Vore sønner toge i sælskab af Beck alle 3 til Ribe 
især i iernbaneanliggende . ..

1856 8/3 . . . Besøg af amtmand, grev Reventlau i Tønder 
med frue og grev Levetzau, landfoged paa Sylt, der kom at bese 
mine sønners fabrikvæsen, men dvælede kuns et par timer her 
og vare meget venlige [og] artige folk. Skade at mine sønner ey 
vare hiemme . . .

1856 9/3 . . . Vore sønner med Beck kom mod aften hiem fra 
Ribe, hvor de have moeret sig som moeret andre med music- 
underholdning til dels got og funden saare venlig modtagelse . . .

1856 24[3 . . . Var til kirke, hvor Georg Wulff prækede, men 
som ieg ey kunde høre og forstaae, da hans stemme var for lau 
for min svækkede hørelse, talen var ogsaa for rask og gesvindt, 
dog var han ret frie og uforknyttet. Talens indhold fandt ogsaa 
manges biefald . . .

1856 16/2. Westenholtz =  folketingsmand, senere finansm inister Reg
nar W. til M attrup, der var den engelske jernbaneentreprenør M. Petos 
tillidsm and her i landet.
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1856 30/3 . . . Conciperede et brev til kongen, som Ferd. 
skulle overbringe. Begyndt paa et brev til grev Sponek ogsaa 
a t medgive Ferd. . . .

1856 2/4 . . . Ferdinand begav sig som depu[te]ret for an
søgning hos regieringen i iernbanesagen og tog til Tønder for 
der at treffe sammen med de andre 11 og ville til Flensburg 
i dag, morgen pr. dampskib til Kiøbenhavn, medgav mit brev til 
kongen. Gid deres hverv maatte føre til noget, og ansøgningen 
vorde paaagtet . ..

1856 14/4 . . . Ferdinand var hiemkommen, ligesaa Hoch
berg. Det var gaaet Ferdinand med consorter ved deres sendelse 
til Kiøbenhavn i iernbanesagen ret got og funden hos kongen 
en meget naadig, venlig modtagelse, mere interesse for dette 
anliggende end mand havde ventet. Ogsaa kongens gemalinde 
blev hilset af deputationen. Vi vil nu see, hvad dette fører til 
og resultatet for vesteregnen bliver, ifald dette iernbaneanlig- 
gende kommer til udførelse . . .

1856 6/5 . .  . Provst som amtmand vare i dag her til skole
visitation; ieg var indbuden ved bordet at forøge selskabet, men 
havde ingen lyst hertil, og saa havde vi selv besøg af vore kiere 
høyringer, som ieg ey kunde eller ville fierne mig fra . . .

1856 12/5 . . . Vores moder med Theodor, Ferdinand og kone 
toge denne formiddag til Ries, hvor mueligt et betydeligt hverv 
kan finde sted . .. Dvælede noget ved pastor Lautrups med 
kones grav og mindede samme med taknemmelig, vemodig 
hierte, beklagende de hedengangnes savn, der saa troligen deelte 
sorg som glæde med mig Dg vi saa gandske stemte overens 
i vore anskuelser som følelser; til sin tid at komme i berør else 
og forbindelse med dem- kand ieg derfor ansee for et af de 
lykkeligste af mit livs begivenheder.

1856 15/5 . . .Skrev et temmelig lang brev til broder præst, 
men som vel ey vil glæde ham, da heri sandes, hvad ord
sproget siger: Som mand raaber i skoven, faar mand svar.

Vores moder med følge kom denne eftermiddag hiem fra 
Ries, hvor hun med øvrige havde moeret sig got . . .

1856 16/5 . . .  En vigtig familiebegivenhed blev mig berettet
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i dag. Theodor er forlovet med sin onkels datter Amalia i Ries. 
Gid denne forening maatte føre til hæld, lykke og glæde for 
begge, hvilket ieg saavel ønsker som haaber.

1856 23/5 . . .  Da vi ville gaae hiem, fik Carl brev fra sin sø
ster med den sørgelige berettning, at deres fader var bleven rørt 
af et slag eller appoplecksie, endnu ey død, men ringe haab til 
liv og bedring, hvilket den gode Carl tog sig meget nær, skiøndt 
han i ham iust ingen kierlig fader taber. At mit brev dateret 
15 de ey endnu var gaaet af, da ieg havde givet mine sønner 
samme at læse, var mig nu kier.

1856 25/5 . . . Det sørgebudskab indløb, at min broder Ioh. 
Andreas i gaar morgen er død; han var først præst i Riesum, 
siden Ries, han opnaaede en alder af 76 aar 2 m., var præst i 
41 aar og blev beæret med consistorialraadtitel, han efterlader 
sig kone med 6 børn, men ogsaa noget at forsørge dem med. 
Got, at han efter at være bleven rørt af slag saa snart blev 
bortkaldt herfra, han havde den lykke at døe uden smerter og 
uden dødskamp. . . .

1856 31/5 . . . Ieg maatte ved sin [broderen Joh. Andreas’] 
studering bestride alle omkostninger, hvilket ved min usle for
muetilstand faldt mig meget byrdefuld og trykkende, saa ieg 
engang maatte sælge min hæst, atter tage posen paa ryggen for 
at kunde udrede sin termin, vel faae ville forstaae sig til at 
bringe en brodér slig offer . . .

1856 11/7 . . . Besøg af grev Sponneck.

Undertegnede, som i 28 aar har kiendt den høiagtede fører 
af denne dagbog som den virksomme borger og kierlige familie
fader samt trofaste ven, har i dag efter nogle aars fraværelse 
havt den glæde at giensee ham lykkelig i sin familiekreds om
given af en øm mage og kierlige børn og børnebørn samt i 
besiddelse af sin fuldkomne aandsstyrke og sielekraft. — Gud 
beskierme ham og alle hans kiere, og naar denne gamle gubbe 
kaster øiet paa disse linier, bede de for mig om, at han vil min
des den fraværende

Sponnek.
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Kammerherre, grev Sponnek, hvis venlige besøg saa me
get glædede mig og mine, interesserede sig ogsaa meget for min 
dagebog og udbad sig at indføre nogle linier i samme, der findes 
ovenstaaende anført, og er dette de første linier, der er skreven 
i min dagebog af fremmed haand. Han kom formiddagen til 
fods hertil og tog kl. 5 herfra til Wisbye igien, ville have kiørt 
ham did, men dette frabad han sig, og forlevede vi nogle ret 
fornøyelige interessante timer med denne vakkre mand, hvis 
besøg stedse vil være os kier, som hans minde vil blive os i 
kier erindring, paret med taknemmelighed .. .

1856 25/7 .. . Paatænkte som omtalte denne dag og aften 
1804, hvor ieg første gang besteg Bloksberg allene uden fører, 
tilsidst ved nattens mørke kom derop, hvor værten der, Gerlach, 
saa meget undrede sig over dette dristige foretagende, der i sin 
tid, sa/a,; længe han havde boet der, endnu aldrig af nogen 
fremmed paa slig maade var bleven udført.

1856 1/8 . . .  Hørte som læste, at den gode grev Skak til 
Skakkenborg er død, hvis død af mange vil vorde beklaget; især 
dette af mindre mand.

1856 3/8 [Højer] . . .  Vi vandrede eftermiddagen til havnen 
at see et dampskibs ankomst fra Föhr, Husum, og fandt vi tal
rige tilskuere der.

1856 16/8 . . .  Ferdinands kone holdt hendes kirkegang i dag, 
hvor ogsaa ieg indfandt mig, besaa den nye malede kirke, men 
hvor farven paa stolene ey havde mit biefald, egner sig ikke 
for en kirke . . .

1856 27/8 . . . Havde den vanheld at miste vores smukke, 
hvide 5 dag gamle quiekalv af engelst race, hvilket især giorde 
vores moder meget ondt . ..

1856 28/8 . . . Denne morgen eller formiddag fandt en stoer 
ulykke sted i S. Vollum, hvor 2 gaarde med korn, høe og brænde 
ved ildebrand bleve tilintetgiorde . . .

1856 2/9 . . . Mærkelig at et brev indløb fra greve Anl. de 
Melane i London, grunder og præsident af institutet for de for
enede kunster som kunstudstillingen i London, stiftet 1851, til
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mine sønner, hvor de opfordres til at blive correspondent for 
vores egn som land, og maae vores firma ogsaa i udlandet være 
got renomeret, sielden dette for beboerne af en lille landsbye 
som Brede.

1856 3/9 [Højer] . .. Tog med min kone til Tønder og Høyer. 
I Tønder var hæste- og kremarket med megen røre, og har ieg 
vist aldrig i denne bye funden saa mange vogne, hæste og folk 
som i dag . ..

1856 17/9 [Rise] . .. Fra Flensborg til Apenrade en deilig 
ievn chaussee, fast uden nogen krumning eller bugt, og veed 
ieg fast aldrig at have passeret saa god vei; fra Apenrade til Ries, 
hvor vi fandt alt vel og en glad modtagelse, veien ey saa be
quem og god. Vi vare med ophold 6 timer undervei.

I Rasch hotel alt paa fornem fod, fiin og net, men meget 
dyre; skiøndt vi paa en middag nær spiste og drak hos Nagel, 
maatte vi dog for de 5 dage betale 27 rdlr. 4 s. r. m., og neppe 
tager ieg der nogensinde igien. Blot for lys maatte ieg betale 2 
mk. hver aften, skiøndt vi afbenyttede samme kuns en times 
tid og i det hele forbrændte 2 lys, hvorfor ieg maatte betale 10 
mk. eller 3 mk. 2 s. crt.

1856 18/9 [Rise] . . . Besøgde min broders grav og fornøv^de 
mig mindestenen som iernomgivning, hvorved hans minde 
længe vil blive paatænkt, og var det enken med børn saa kiert, 
ieg var gaaet didhen . . .

1856 23/9 . .. Mærkelig at mine sønner fik skrivelse fra in
stitutet for de forenede kunster i London med diplom som med
lemmer af selskabet og ombad tillige at paatænke og opgive 3 
deeltagere flere her i landet, hvilket kand ansees for en stor 
udmærkelse, og maae vores firma ogsaa i udlandet være got 
anskreven og renomeret. De, som ieg have mange udmærkelser 
at glæde sig til og neppe nogen her i landet, især i en landsbye 
vil have saa mange at rose sig af og glæde sig til.

1856 5/10 . . . Hos samme [Theodor] var eftermiddagen gran
de i anledning af engevanding, men den snavs Christian Hansen

1856 17/9. Nagel =  toldkontrollør i Flensborg A. Th. L. Nagel, bro
der til apoteker N. i Højer.



214 Peter Kr. Iversen

satte sig imod udførelsen og fuldendelsen af dette foretagende 
efter vandledernes plan, og blev der intet afgiordt over arbei
dets fremme. leg var ogsaa der og ærgrede mig derover. Ia, det 
er som ordsproget siger vanskelig at bringe mange hoveder 
under een hat, om ogsaa maalet tiener alle til gavn.

1856 14/10 . . . Canal- eller vandledningsarbeidet blev paa
begyndt i dag igien efter længe at være standset og uenighed 
fundet sted, og glæder det mig, at dette gavnlige som in te re s
sante arbeide og foretagende nu haabentlig vil komme til udfø
relse og naae maalet. Gang didhen langs Apterp vei . . .

1856 23/10 . . . Høyer marked var stærk besøgd og mange 
mennisker som mange vogne der . . .

1856 24/11 . . . Hochberg kom aftenen hiem af sin lille reise 
i det schleswigske; bomuldstøyet fandt disværre ringe afsætt- 
ning . . .

1856 8/12 . . . Vore kreature bleve tobaksvaskede i dag.
1856 19/12 . . . Hørte af Hochberg, der i gaar var i Tønder, at 

Friedrichsens formuestilling blev anseet for tvivlsom, hvilket 
saa meget beuroligede mig, da ieg hos samme har fast alle mine 
løse penge henstaaende, over 14 000 rdlr. r. m. Give Gud, at 
rygtet som min frygt maatte være ugrundet . . .

1856 23/12 . . . leg glædede som sædvanlig til iuletid skole
børnene med mød og kage i dag, 80 vare tilstæde og havde en 
glad eftermiddag . . .

1856 31/12 . . . Aaret var i det hele frugtbar, og kom fast alt 
tørt og got i huus, kompriserne vare ved aarets sluttning hvede 
15, rug 11 mk., byg 8 mk., havre 5 mk., boghvede 7 mk. 8 sk; 
i foraaret og sommeren kostede rugen 21 â 22 mk., andre korn
arter i lignende priser. Kreaturene som hæstene vare i høy 
priis . . ., saa det er en heldig tid, for hvem, der har at sælge, 
men ey got for den, der skal kiøbe. Landeiendommene stige der
ved naturlig meer og mere i priis, ligesom pengene taber mere 
og mere igien i værd, men kand maaske snart forandre sig, hvil
ket mand io har oplevet før . . .

1856 19/12. F. N. Friedrichsen er W.s bankierforbindélse i Flensborg.
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1857
1857 19/1 . . . Ferdinand var i Tønder til bivaanelse af for

samlingen i iernbanesagen . . .
1857 6/3 . .  . I Tønder var en stoer forsamling i dag iern- 

banerettningen angaaende, og vare mange deeltagere der til- 
stæde. Fra Colding, Middelfart af til Husum., endog Dittmar- 
sken; en committe blev valgt, Ferdinand slap frie.

1857 27/3 . . .Afsendt ogsaa min landbrugsberettning til P. 
Larsen i Møgeltønder til brug for sit blad, i fald han finder det 
for got, ligesaa med hensyn til Husum ugeblad, og var det artig, 
om dette skulle komme i tryk . ..

1857 1/4 . . . Gik ogsaa til moesen, hvor ieg i lang tid ikke 
var og fandt her paa øster deel mere pløyet, end ieg havde ven
tet, foruden vierkantens aggerland noget af tilgrendsende eng, 
der nok ogsaa skal blive fortrinlig god aggeriord, der nok som 
det øvrige land her vil bære rigelig frugt, og findes der neppe et 
iordstykke i hele landet, der saaledes er vorden forbedret og 
bragd til den fuldkommenhed som min moese, hvor der nu kand 
høstes syv gange saa meget, som da den kom i min besiddelse, 
men frielig er meget anvendt her paa, og denne forøgede frugt
barhed er ey kommen af sig selv. — Mand seer iøvrigt her, 
hvad kultur kand giøre og vil ieg ønske, at mange ville giøre mig 
efter.

1857 2/4 . . . Brev fra . . . Larsen i Møgeltønder, 20 exem- 
plarer af Nordslesvigs Tidende 1. april, der indeholder ogsaa 
min meddelelse om forbedring af agger og eng, der ogsaa vil 
komme i Husum ugeblad, og er min meddelelse af begge re
da [k] teurer bleven glad og taknemmelig modtagen. Gid dette 
nu maatte være til gavn og nytte for vedkommende som for det 
almindelige med hensyn til aggerdyrkning, mine bestræbelser 
at forbedre og kultivere mine iorder ey allene være gavn for 
mig selv, men ved at giøre efter ogsaa til gavn for mine med- 
mennisker . . .  1 • I U

1857 4/4 . . . Læste et interessant brev fra Hochberg og

1857 27/3. P. Larsen er redaktør for »Den vestslesvigske Tidende«, 
der blev trykt i Møgeltønder.
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skreven i Ulkier, Holstebroe, af meget gemütlig indhold, hvad 
sind og tanke i det moralske angaar, men sørgelig med hensyn 
til sine handelsberetninger, og kand det være at befrygte, det 
med fabrikvæsen vil gaae i staae . . .

1857 14/ 4 . . . Brev fra Beck med vedlæg fra landhushold
ning selskabet i Kiøbenhavn, hvor ieg opfordres til, hvad veyr- 
ligget som sæd og høst angaar for en række af aar at meddele 
afskrivt af min dagebog, og seer ieg af denne paaagtelse, at ieg 
ey allene for mig selv har ført dagebog, men ogsaa mueligt til 
gavn og nytte for andre . . .

1857 19/4 . .  . Fuldendt min lange opgave for landhuushold- 
ningsselskabet med privatbrev til samme, i det hele 20 tæ t
skrevne sider, octav . . .

1857 22/4 . . . Brev fra den venskabelige Friedrichsen i Flens
burg, hvis indhold glædede og opmuntrede mig, og vil der, hvad 
sikkerhed angaar, intet være hos ham at befrygte. Ieg havde 
ombedet ham at forespørge hos Filialbankens bestyrer, om mand 
ville discontere mine 2 â 3 m. vexier paa huuse i Hamb.-Altona, 
i fald ieg til uldtiden skulle behøve penge, hvorpaa han fik til 
svar, at dette med fornøyelse ville skee, og kand mand være 
stolt af saadan tillid i denne pengeknappe som usikre tid, helst 
det især i Flensburg denne tid hermed staar daarlig.

1857 1/5 . . . Mit 84 aar tiltraadte ieg i dag . . . Mand søgde 
paa et pyntet bord at glæde mig med smaae foræringer, blandt 
andet et smuk bog med paaskrift: Jens Wulffs levnetsbeskrivelse, 
hvilken ieg har at opfylde, ifald ieg lever saa længe og har 
lyst som kraft hertil . . .

1857 9/5 . . . Ordnede noget ved mine papierer og bøgger, 
hvilket faldt mig besværlig, især formedelst den mig saa fatale 
rigsmyndt.

1857 IO/5 . . . Skrev noget til Beck aggerdyrkning angaa- 
ende mueligt at sende med mit forrige til landhuusholdnings- 
selskabet i Kiøbenhavn . . .

1857 19/4. Af dagbogsoptegnelse 15/4 1857 fremgår, at J. W. har 
m eddelt oplysninger tilbage til 1847.
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1857 13/5 . .. Begav mig paa en reise til Husum, hvilket 
[jeg] længe har paatænkt . . .

1857 14/5 [Husum,] . . . Fandt disværre Schäfler ey hiemme, 
der var paa Føhr, hvor byen for en deel er nedbrændt, 119 
huuse, og ere mange der huusvilde, som i en sørgelig stilling. 
Ilden udbrød i det forhenværende kongehuus . . .

1857 15/5 [Husum] . . . Var hos borgemester, captain Grüner 
i anledning af mit tilgodehavende i Peter Jensens fallitboe og 
havde ærger at høre, ieg af mit tilgodehavende crt. mk. 1880 
capital og mk. resterende renter ikke faar en skilling, 
skiøndt alt er protocolleret, derimod hvem der i byen havde 
privatfordring har faaet deres udbetalt. Protocolleret gieid alt- 
saa var [ikke] bleven paaagtet, hvilket ieg finder saa skamme
lig som, uretfærdig. Ogsaa med min fordring hos Schäfler seer 
det ringe ud. Han vil nu accordere og vil give halvdelen af 
sin oprindelige gieid ved accorten 185., saa ieg nu taber hos 
disse to over 6000 mk, og faar ieg for det meget gode, ieg ved 
min virksomhed som velgieminger, ieg har beviist denne bye en 
ringe løn, skiøndt derved høye og lave erkiender min gavnlige 
virksomhed, hvilket nu maae være mig erstattning . ..

1857 9/6 . .  . Besøg af Carsten Jensen i Tønder, med hvis 
formueomstændigheder det staaer daarlig, og hvor ieg vist og
saa vil komme til at lide tab, saa det med pengevæsen gaaer 
mig daarlig denne tid, men Gud lov, at ieg har at tabe af, uden 
at dette tør berøre andre . . .

1857 12/7 . . .  I aftes bragde Nagel en professor R. S. Jør
gensen fra Kiøbenhavn hertil, der forblev natten her, en meget 
artig, oplyst mand, der reiser omkring i landet paa landhuus- 
holdningselskabets vegne for at faae oplysning om iorddyrk- 
ning i de forskellige egne . . .

1857 19/7 . . . Var i kirken i dag, hvor præsten holdt en 
smuk tale, der var tilsigende for mig . . .

1857 15/5. Rentebeløbet er ikke angivet.
1857 12/7. Prof. B. (ikke som Wulff R.) S. Jørgensen (1815—88) var 

en af landhusholdningsselskabets præsidenter



218 Peter Kr. Iversen

1857 22/7 . . .  Og have vi nu af første [hø]grøde alt hiem- 
me, der kom tørt og got i laden, er deilig høe, god af qualitet, 
men ringe af quantitet, kuns 43 læs, det mindste vi i mange aar 
have indavlet og dog got imod andre stæder . . .

1857 4/8 . . . Forefandt brev fra den prompte F. N. Friedrich- 
sen i Flensburg, om hvilken der er gaaet slemme rygter, hvad 
sammes finantser angaar, med 800 rdlr. r. m., og er mit tilgode
havende hos ham paa ringe ting af renter nær berigtiget . . .

1857 9/8 . . .  Skrev et sagn fra oldtiden, en gravhøy ved 
veyen fra Brede til Apterp angaaende, hvor der skal huses en 
dverg, der ved nattetid kom til den Brede næstliggende gaard, 
nu min søn Theodor tilhørende, for at søge hielp for sin kone,, 
der laa i fødselsnød, lønnede konen for hendes hielp med noget, 
samme ansaa for høvlespaaner, men som var guld. Kuns een 
spaan var bleven hængende ved konens klæder, de andre havde 
hun kastet foragtelig fra sig, da hun var kommen ud af grav- 
høyen, hvilken til hendes forundring aabnede som lukkede sig.

Sendte dette sagn til P. Larsen i Møgeltønder, rédacteur af 
Vestslesvigske Tidende, ifald han for sit blad vil giøre brug 
heraf. Ved at læse flere sagn fra denne egns oldtid i dette blad, 
fandt ieg mig foranlediget til denne meddelelse, der io kuns er 
løyer . . .

1857 18/8 . . . Der var dyrskue i Bredebroe i dag, hvor Niels 
ogsaa fremstillede to af vore kiør . ..

1857 20/8 . . . Vores moder med Theodor og Amalia toge til 
Høyer for at tage afsked med lille Jens, der i morgen forlader sit 
hiem og tager til Sorøe for der at nyde skoleunderviisning.

Kloster marked var i dag, mine karle alle der, og blev intet 
markarbeide foretagen i dag . . . Handel med hæste og quæg 
ringe der, saare ubetydelig kiøb og salg . ..

1857 21/8 . . . Ferdinand tog formiddagen herfra og begav 
sig paa en reise til Kiøbenhavn, hvor han som deputeret med 2 
andre fra hertugdommet Schlesvig er indkaldt for at raadslaae 
om forandring i toldafgivter . . . Medgav Ferd. min skrivelse til 
grev Sponnek i dette anliggende, hvilket om ey gavner, dog 
heller ikke kand skade . . .
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1857 30/8 . . .  [48 års bryllupsdag] Vi vare til kirke, men 
hvor præstens tale mere ærgrede som opbyggede os . .. Aftenen 
blev musiceret i salen og paa forstuen, en overordentlig vrim
mel af mennisker, unge som gamle og af begge kiøn havde ind- 
funden sig, Gud veed hvor mange byer fra . . .  og stode uden 
for huuset som tilskuere og paahørere, og blev det for mange 
en glad, fornøyelig eftermiddag og aften, især for de yngere . . . 
Blev med music og sang fremført til sluttning . . . min Brocken 
Romantze, hvilken Theodor havde komponeret, hvorved vi og- 
saa ret meget glædedes . . . Mig glædede især den tanke at have 
glædet de fattige i armhuset, som mange børn i Bredebroe, hvor 
børnene der bleve hos bækkeren given lidt kage og miød . . .

1857 1/10 . . .  til Kloster, hvorhen ieg tog for at erkyndige 
mig om tiden af kongens komme paa løver dag did; hos amts
forvalter, kammerraad Weilbach, hvor kongen giester til, fandt 
ieg en meget venlig modtagelse som hos alle, hvor ieg tog for . . .

1857 3/10 . . . lidt regn, der siden tiltog og blødte temmelig, 
hvilket passede ilde for kongens tilstedeværelse i Kloster, hvor 
høystsamme mjed gemalinde og talrig følge ankom kl. I2V2, tog 
derfra til Tønder kl. 4. Ieg tog paa formiddagen ogsaa did for at 
aflægge min tak for den mig meddelte ridderorden, ifald ieg 
kunne faae audience, hvilket uden vanskelighed lykkedes, og 
fandt ieg saadan venlig, blid som naadig modtagelse; da ieg 
traadte ind, kom kongen mig saa venlig imøde og rakte mig for- 
troelig haanden, som om ieg var en gammel bekiendt af ham, 
skiøndt ieg aldrig havde seet og talt denne konge før, og lod det 
til, at ieg var ham velbekiendt; efter min tak for ridderordenen, 
takkede ieg tillige for, at han som kronprinds til sin tid hos 
dronningen efter mit ønske havde forvendt sig for at faae for 
mine sønner tilladelse til at lade et stykke kniplinger forfærdige 
med dronningens navnetræk, hvilket gierne blev bevilliget, 
fandt god biefald og tiente til opmuntring for den betænksom
me som indsigtsfulde Hochberg at fremme denne industrie, hvil
ket havde til følge, at ved disse verdensudstillinger, først i Lon
don, siden i Paris, os blev medaillie meddelt, hvortil kuns faae 
her i landet havde at glæde sig til; og dette lod til at være kon-



220 Peter Kr. Iversen

gen godt bekiendt, og at han interresserede sig herfor, samt at 
vores firma stod godt anskreven hos høystsamme.

Til sidst fremtog ieg et exemplar af min Broken Romance, 
som ieg havde medtaget, sigende: „leg tildristede mig til sin tid 
at overrække hans mayestet, kong Chr. VIII. et exemplar af 
dette mit digt, tør ieg vove det samme hos Dem? Hvad der staar 
er ikke digt, men sandhed, Bloksberg har ieg mit livslykke som 
min huuslig lykke at takke for, uden samme ville denne lykke
lige forening aldrig have funden sted'; det kunde maaskee moere 
Deres frue gemalinde at læse dette digt.“ „Ia, ogsaa mig,“ sagde 
kongen og strakte ret begierlig haanden ud efter samme.

Ieg sagde nu: „Deres Mayestet, det er mit med min kones 
forsæt, hvis ellers, vores sundhedstilstand vil tillade det, næste 
sommer at giøre en reise til Harzbiergene, atter gieste Bloksberg 
og i bogen der tilføye mit digt noget og lade samme komme i 
tryk, om saa skeer, tør ieg da tildriste mig at tilsende Deres 
Mayestet et exemplar heraf?“ „O! gierne“, sagde kongen.

Saa dristig giordt ved kongens aabne, ieg tør sige fortrolige 
fremfærd for løyer at sige: „Det er mit forsæt at holde vort 
guldbryllup paa Bloksberg den 30. aug. 1859, maaske det kunde 
behage Deres Mayestet at komme did og bivaane denne festlig
hed?“ Smilende sagde kongen: „Ia, nu vil vi see!“

Saaledes endtes vores samtale, og er der vist kun faae, der 
tildrister sig paa slig maade at underholde sig med kongen, hvil
ket sandsynlig vil have moeret høystsamme, og fandt ieg da hos 
Fr. VII lige saa naadig, blid og venlig modtagelse som hos Chr. 
VIII, hvilket af min dagebog at see maaske til sin tid vil glæde 
og gotte mine efterkommere, saafremt min dagebog bliver i be
hold . . .

1857 4/10 . . . At berette fra i gaar, at der i Kloster var en 
s tæ r vrøvl af mennisker, og var det vanskelig som besværlig 
at komme til og fra slottet, især blev det for mig vanskelig at 
komme til og ind i kirken, hvor der blev holdt en lille tale. Ieg 
kom op paa det saakaldte slot i rette tid, da kongetaaget kort 
efter ankom, traf sammen med vores præst, hvilket var os begge 
kier. Mine ordenstegn berettigede mig til at træde ind i de væ-
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reiser, hvor saa mange fornemme herrer vare forsamlede, kom 
og gik; uden samme ville dette ey have vorden mig tilladt; artig 
nok at flere af disse herrer, hvoraf der vare en talrig mængde, 
for største deel prydede med mange slags ordenstegn, (dog ingen 
med fortienst medaillien uden mig) traadte venlig hilsende hen 
til mig og rakte mig fortroelig deres haand, som ieg slet ikke 
kiendte eller kunde minde mig. Som ieg siden erfarede vare 
to af disse herrer amtmændene fra Ribe og Tønder . . .

I en stue høyere oppe, hvor dørren stod aaben, sad kongen 
med gemalinde og nogle af deres følge til tafels, og blev der 
længe spiist. Ogsaa hvor ieg med øvrige vare, blev adskilligt 
frembragd, saa mand ogsaa fik noget at quæge sig med og 
styrke sig ved, hvilket var meget tilsigende for mig som vist 
alle tilstedeværende.

Ogsaa kongens gemalinde, frue Danner, gav audience, og 
da ieg ved amtsforvalteren, kammerraad Weilbach, var bleven 
opfordret til at fremkomme med nogle kniplinger, men som ey 
kunde skee, da mine sønner med passende kniplinger var fra
værende, gik ogsaa ieg for for at undskylde dette og lærte der
ved denne dame personlig kiende, hvilket var mig ret kiert. 
Efter hendes udseende som yttringer er det en god siel, begavet 
med forstand som god villie, og troer ieg vist, hun vil fremme 
det gode og gavnlige, saa meget hun kand og formaaer.

To æresporte vare med indskrivter ved nør som; synder port 
opstillede, og et hurrah lød her som ved slottet, naar kongen 
lod sig see, saa samme ogsaa her som i Iylland fandt en glad 
og hiertelig modtagelse, hvilket vist vil have glædet høystsam- 
me. Skade, det var saadant daarlig veyr og regnede saa meget, 
hvorved hundrede af de tilstrømmede, der stode i det frie, ble ve 
giennemblødte, men forbleve dog paa deres plads.

1857 6/10 . . . Paatænkte med familie den folkelige konge 
Fr. Vildes fødselsdag, der i dag tiltræder sit 50de aar og fei
rede samme derved, at ieg i skolen lod børnene give miød og 
kage . . .

1857 12/10 . . . Eftermidagen satte ieg mig paa min vogn og 
kiorte til Wisbye for at hilse vores nye herredsfoged Saraue og
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lære denne mand kiende; ieg fandt i samme en meget ligefrem 
mand, der vist siger, hvad han mener, vist med flid og iver vil 
vartage de pligter, der paaligger ham, hvilket han ogsaa allerede 
ved gierning har viist . . .

1857 25/10 . . . Ferdinand maatte atter til Kiøbenhavn som 
deeltager i toldforhandlingeme og tog mod aften med Ballum 
post herfra . . .

1857 31/10 . . . Hochberg kom sidste nat med posten hiem 
fra Hamburg, men har disværre kun udrettet lidt, slet ingen 
kniplinger solgt, og er det med denne skiønne handel forbi, hvil
ket giør mig ondt. leg med mine have io ogsaa denne handel 
vores velstand for størstedelen at takke . . .

Kongens reise til det slesvigske, den venlige som kierlige 
modtagelse samme overalt fandt, hvor høystsamme viste sig, 
giør denne maaned tænkelig og vil vist blive kongen i kier 
erindring . . .

1857 5/11 . . .  og have vi nu ialt saaet 6 t. 2% skp. Saa me
gen rug have vi end aldrig saaet, 5 t. var hidtil det høyeste, i 
giennemsnit i de 11 sidste aar 3 t. 4 skp. aarlig. Got vi havde 
vores iordmødding, vi ville ellers ey have havd gødskning til saa 
stoer end sæd. Ia, iordmøddingen har bragd som bringer megen 
gavn og nytte, skade at saa faae, fast ingen her i egnen paaagter 
dette, hellere henholder sig til mergel, der tærer landet ud, og 
giver som det hedder en riig fader og en fattig søn, men frielig 
kræver iordmøddingen ogsaa megen flid og møye. Kiert er det 
mig at see Theodor giør efter, hvorved han vil bringe sine iorder 
i langt bedre kultur.

1857 24/11 [Husum] . . .  En Schnellläufer fra Altona logerede 
her i huuset. Han tilbagelægger 14 miil i 7 timer, altsaa Vs time 
pr. miil; og er strækningen kuns 1 miil, da løber han samme i 
22 minutter. Han har her ogsaa viist sin færdighed, tog herfra 
til Slesvig.

1857 17/12 . . . For at forsøge en lille kiøretour tog ieg 
efterm. til N. Vollum, hvor ieg hilsede Christiane, der med hen
des mand denne tid heller ikke befinde sig vel . . .
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1857 23/12 . . . Brev fra A. Beck, der for tiden er i stoer 
pengeforlegenhed som saa mange denne kritiske tid; tog efter
middag did og bragde den forlangte sum, 300 rdlr. r. m., hvor
ved ieg saa vel glædede som beroligede ham med kone, og 
blev mig lovet sikkerhedsbeviis, enten ved caution af herr 
Knudsen, Trøyburg - Hedegaard eller ved protocolleret obliga
tion saavel paa disse 424 rdlr. som 500 rdlr. fra 11. august 1854, 
og har ieg hos Beck nu den betydelig sum af 6624 rdlr. r. m. 
tilgode < 19 920 mk. crt. i det hele i Wisbye> men hvor for- 
haabentlig vil haves hypotecharisk sikkerhed nok i forening 
med en god redelig villie.

1857 31/12 . . . Arbeidede noget ved min dagebog til af- 
sluttning, hvilket faldt mig saa ulige sværere som før, og mær
ker ieg got, at som mine legemkræfter svinde saaledes ogsaa 
mine aandskræfter, og vil min virketid vel være endt . . .

Saadan glædte ieg ogsaa i dag henimod aften beboerne af 
armhuset, unge som gamle med mit besøg som med nogle smaae 
gaver. Børnene der havde ventet som haabet mit komme og 
seet ud efter mig, kom løbende mig saa glade imøde, og unge 
som gamle glædede saa meget mit besøg, ligesom dette ogsaa 
glædede og opmuntrede mig . . .

Aftenen blev som sædvanlig tilbragd hos os. 20 personer 
vare ved bordet, hvor til sluttning „Op alle som paa iorden boer“ 
blev sungen og af Witschels Morgen- und Abendopfer forelæst, 
siden ogsaa min Broken Romance . . .

Aaret var i det hele bequem og behagelig uden sønderlig 
frost og kulde, storm og uveyr og temmelig got veyr, kuns faldt 
der alt for liden regn, hvilket skadede vegetationen, og vand
mangel fremstod mange steder til savn for mennisker som krea- 
ture. Ogsaa afgrøde leed derved og blev især høehøsten ringe, 
ligesom byggen gav et ringe udbytte; rughøsten var derimod 
her i egnen god og var ruggen af sielden qualitet, havren for 
det meste god, boghveden middelmaadig. Kornpriserne vare 
ved aarets sluttning: Hvede 8 â 9 rdlr., rug 6 rdlr., byg 6 rdlr., 
havre 31/* â 4, boghvede 5 â 5V2 rdlr. nemlig her i egnen . . .
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Pengevæsenet giør dette aar tænkelig; især i de sidste & 
maaneder fremstod en meget forviklet krisis . . .

1858
1858 1/1 . . .  Med dette aars begynd begynder ieg 19de bind 

af min dagebog; Gud veed, om ieg skal leve saa længe at kunde 
fuldskrive samme . . . Give Gud, ieg maatte faae meget got og 
trøstelig at anføre, . . .  og gid, hvad ieg skriver som har skre
ven, maae tiene til nytte og gavn for mine børn og efterkom
mere, samt at min dagebog længe maatte vorde erholdt som af 
vedkommende vorde paaagtet, der kuns indeholder sandhed, ef
ter hvad ieg vartog, følte som tænkte.

1858 25/1 . . .  et ret smuk veyr, der passede got for min Tøn
der reise . .. Klage overalt over pengemangel. ..

1858 26/1 . . . Aftenen var hos forsamling, hvor mand 
morede sig paa den eiendommelig maade i en lille landsbye, 
da her blev et comediestykke opført, forfattet af Theodor lige
som musiccen componeret af ham. Stykket skulle kaldes Post
fører, hvilken rolle blev spillet af Amalia klædt i postuniform 
med gevehr og sabel. Hun agerede meget got og vandt alles 
biefald, ligesom musicken var ret tilsigende, hvor 8 spillede. 
Sligt finder neppe i nogen landsbye her i landet sted og var ret 
moersom at see og høre . ..

1858 8/2 . . . Hørte det ubehagelige, at degnen skal være 
meget haard og stræng ved skolebørnene, prygler dygtig, hvor
ved børnene tabe lyst og mod at gaae til skole, hvilket fra flere 
at høre, unge som gamle, giorde mig ondt og havde ey ventet. 
Sit sundhedssvækkelse maa mand vel tilskrive dette . . .

1858 12/2 . .. Ved hielp af min dagebog at gaae tilbage til 
den forgangne tid paatænkte ieg denne dag 1814 og mindede, 
hvad ieg og mine denne dag havde tænkt og følt. Ieg forlod da

1858 26/1. Det er ved forglemmelse af J. W. ikke angivet, hvor op
førelsen af syngestykket har fundet sted. Ang. Theodor W. som kom
ponist se: Sønder jydsk m ånedsskrift 1949, s. 166—171.

1858 8/2. Degn Petersen havde 4/2 genoptaget undervisningen efter 
en lang sygdomsperiode.
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mine kiere og antraadte min saa besværlige som farefulde reise 
til udlandet, hvor kriegen herskede og kuns liden sikkerhed for 
person og eiendom var at vente, meget mere alt faren priisgiven, 
saa mand læt kunde komme som en staader hiem.

Den 21. dec. var ieg kommen hiem af min sidste reise, havde 
altsaa kuns dvælet kort tid i mit saa kiere hiem, saa meget hav
de ieg påa denne reise havd at døye, saa mange farligheder 
fandt ieg mig priisgiven, da kriegen rasede fast overalt, hvor 
hen ieg kom, snart stødte sammen med de franske kriegere, snart 
med de allierede af saa forskiellige folkeslag, og var det saa 
vanskelig at komme fra et sted til et andet og dette med mine 
kostbare vare. Med stoer vanskelighed kom ieg ved Freiburg 
eller i nærheden deraf over Elven, der af de franske var sper
ret og maatte stiele mig derover. Med største vanskelighed pas
serede ieg Holsteen som en deel af det schlesvigske, der var 
oversvømmet af fremmede kriegere. Eideren var militairisk 
sperret, og var her for mig ey at komme, da mine papierer vare 
forsynede med fransk paategning, hvorved ieg læt kunde vorde 
anseet som spion.

Ieg besluttede nu at lade hest som alt øvrige, ieg havde hos 
mig, staae i Kleve, tage fod i haand og forsøge paa denne maade 
at naae mit hiem. Ieg traf sammen med to strømpehandlere, der 
giorde mig selskb; vi kom uantastet over Eideren, men nu blev 
det vanskelig at komme videre, da hvert øyeblik kosakker og 
andet militair strøyfede omkring paa veiene; vi maatte altsaa 
søge at undgaae veiene og holde os til biveie og fodstier, skiule 
os, naar vi saa militair i nærheden, og lykkedes det os at smutte 
igiennem, og ieg ankom den 20. til Klixbøll, hvor ieg havde den 
glæde at høre got hiemmefra, hvor ieg dagen efter indtraf.

Saaledes kom ieg da med fod i haand, blottet for alt hiem 
af min lange farefulde reise og hvad lønnen for mine anstren
gelser? I stæden for at fortiene noget havde ieg i aarets forløb 
foruden renter af min capital sat 800 mk. cour, til, en ringe løn 
for min utrættelige flid.

Dog lod ieg mig herved ikke afskrække at fortsætte min 
virksomhed, selv om ringe løn blev min deel og dette ey allene
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med hensyn til mig selv og egen interesse, men for at virke 
til gavn for det almindelige, og laae især mine mange knipler- 
inder mig i sind og tanke, hvilke saa gierne ønskede vedva
rende beskieftigelse og ey som de fleste andre kniplingskræm
mere den tid afskedige samme og giøre dem brødløse. — Og 
Gud lov, hvad ieg atraaede lykkedes mig, og holdt ieg vedva
rende mine mange kniplerinder, hvis antal steg til 1000 bestan
dig i arbeide.

leg forfattede til den tid et digt, der skildrer mit reisende 
liv, begivenheder og fornemmelser, som ieg her i min dagebog 
til minde om de om den forgangne tid vil anføre og hvert aar 
paa denne dag læse . . .

I februar 1858 måtte den gamle dagbogsskribent nu og da 
holde sengen på grund af mave- og rygsmerter. Han klager 
gentagne gange over manglende appetit og over, at hans kræf
ter svinder, men han har dog ikke helt opgivet håbet 
om at kunne få en stakket frist endnu. Den 23. februar skri
ver han således, at kunde han blot komme lidt ud i fri luft igen 
— til vogns eller til fods —, så vilde appetiten sikkert vende 
tilbage og med den tillige kræfterne. Med usikker hånd fører 
han dagbogen indtil 17. marts. Det er på det sidste næsten ude
lukkende blevet optegnelser om hans egen sundhedstilstand og 
om vind og vejr. Den 13. marts skriver han: „Mit befindende 
ringe, kræfter tabe sig meer og meer, saavel legems- som aands
kræfter. Gid ieg var udløst.“ Det sidste notat d. 17. marts er 
dagbogens korteste, men måske vil en eller anden se noget sym
bolsk i de ord, hvormed den gamle kniplingskræmmer sluttede 
sine optegnelser. De lyder: „Smukt veyr.“

Han døde en lille uge senere, d. 23. marts om natten kl. halv
to, og hans begravelse fandt sted d. 31. marts. Hans ældste søn

1858 12/2. Digtet, der som hovedparten af W.s andre digte er skre
vet på tysk, fylder ikke mindre end 6 tæ tskrevne sider.
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Hochberg, der fortsætter dagbogsføringen,*) beretter, at næsten 
alle vesteregnens honoratiores var mødt op til jordefærden, og 
et overordentligt talrigt følge fra sognet og omegnen fulgte J. W. 
til graven på Brede kirkegård. Pastor Regoli fra Daler talte i 
hjemmet ved den endnu åbne kiste; på vejen til kirken spillede 
et orkester sørgemarcher, komponerede af Ferdinand og Theo
dor, og i kirken blev ligtalen holdt af sognepræsten, pastor Ra
tenburg, men denne prædiken passede dog efter Hochbergs ud
sagn ikke helt til hans faders minde. Efter begravelsen samle
des familien med dem, der havde haft funktioner at udføre ved 
denne til en sammenkomst, hvor der bl. a. blev oplæst forskel
lige afsnit af dagbogen, og Hochberg slutter sin skildring af fa
derens begravelse med smukke mindeord.

*) Udg. påtæ nker ved lejlighed at offentliggøre uddrag af Hochberg 
Wulffs dagbogsoptegnelser, der er betydeligt m ere kortfattede end fa
derens, men dog bringer nogle notater af mere alm indelig interesse.



Oversigt over afhandlinger vedrørende 
sønderjysk historie i tyske tidsskrifter 

1953-54
Ved Peter Kr. Iversen.

En og anden vil m åske finde det lidt m æ rkeligt, at der i n æ rv æ 
rende oversigt kun er m edtaget bidrag i tyske tidsskrifter. Im idlertid 
er forholdet det, at de danske tidsskrifters indhold er reg istre re t i 
Dansk T idsskrift-Index, der udgives af Statens B ibliotekstilsyn og 
udkom m er årligt. En fuldstæ ndig oversig t over litte ra tu ren  vedrø
rende Slesvig og H olsten gives i den af G esellschaft für schlesw ig
holstein ische G eschichte udgivne Bibliographie zur schlesw ig-holstei
n ische G eschichte und Landeskunde, men denne vigtige og uund
væ rlige håndbog for enhver, der a rbejder med sønderjysk  historie, 
er på grund af krigsforholdene b levet lidt bagefter. Det sidste fuld
stæ ndige bind om fatter tiden 1939—44, men i løbet af kort tid vil 
bibliografien for tidsrum m et 1945—50 også væ re afsluttet.

N æ rvæ rende oversig t tils træ ber fu ldstæ ndighed for de i neden
næ vnte  fortegnelse opførte tidsskrifter. Ved jæ vnføring  med den 
tilsvarende fortegnelse i Sønderjydske årbøger 1953, s. 205 vil det 
ses, at de reg istrerede tidsskrifter ikke er helt de samme. En dei er 
en ten  ikke udkom m et 1953— 54, eller også er det ikke lykkedes mig 
at få fat i dem. Det gæ lder Jahrbuch des Nordfriesischen Instituis, 
Jahrbuch des nordfriesischen Vereins für H eim atkunde und H eim at
liebe  og M itteilungen  der G esellschaft für Kieler Stadtgeschichte. 
Skulde det vise sig, at disse tidsskrifter er udkom ne i årene 1953—54, 
vil deres indhold, for så v id t det ved rø rer sønderjysk  historie, blive 
m eddelt i en senere oversigt*).

På den anden side er der denne gang m edtaget nogle tidsskrifter, 
som dels er nye og dels ved sidste reg istrering  er undgået min op
m ærksom hed. Af disse nye tidsskrifter er der grund til sæ rsk ilt at 
næ vne Jahrbuch für die schlesw igsche Geest, hvoraf 1. årgang, der

*) Det af Grenzfriedensbund udgivne Grenzfriedenshefte har jeg først haft 
adgang til, efter at arbejdet med oversigten var afsluttet. De historiske 
og grænsepolitiske artikler i dette tidsskirft vil blive nævnt i en senere 
oversigt.
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udkom  1953, b lev  udgivet af A rbeitsgem einschaft für Landes- und 
V olkstum sforschung Schleswig, m edens årgangene 1954 og 1955 er 
udgivet af den nyoprettede H eim atverein  Schlesw igsche Geest, der 
d æ kker om rådet mellem A ngel og de frisiske m arskegne. Årbogen, 
der redigeres af den erfarne og m eget kyndige leder af det lokal
h istoriske arbejde i Sydslesvig, dr. P. Ingw ersen, s lu tter pæ n t op i 
ræ kken  af de øvrige sydslesvigske hjem stavnsforeningers årbøger. 
Disse adskiller sig iøvrig t fra danske am tshistoriske årbøger derved, 
at de foruden lokalh istoriske b idrag også b ringer na turh istorisk  
stof, digte og små hjem stavnsfortæ llinger. Så langt den overvejende 
plads optages dog af de lokalhistoriske afhandlinger, som i kvalita tiv  
henseende ingenlunde står tilbage for, hvad  der frem kom m er i dan
ske am tshistoriske årbøger, en og anden vil m åske endda sige — 
tvæ rtim od.

Efter at Sippe der N ordm ark  ophørte med at udkom m e under k ri
gen, havde den slesvig-holstenske slæ gtsforskning i nogle år in te t 
m eddelelsesorgan. In teressen  for det slæ gtsh istoriske arbejde var 
dog stadig levende, og 1949 kunde en n yopre tte t forening G esell
schaft lür sch lesw ig-holstein ische Fam ilienforschung und W appen
kunde  påbegynde udsendelsen af et lille m eddelelsesblad, hvoraf 
der hidtil er udkom m et 6 hæ fter, de første fem red igere t af professor 
G. Rendtorff, Kiel, det sidste af den på m ange felter aktive dr. G. E. 
Hoffmann, lederen  af det slesvig-holstenske Landesarchiv på Gottorp,

A f de øvrige tidsskrifter er der grund til at standse lidt op ved 
K unst in Schlesw ig-H olstein, der begyndte  at udkom m e 1951, og 
hvoraf der nu er udsendt fem bind. T idsskriftet udsendes som årbog 
for det slesvig-holstenske landsm useum  på Gottorp og redigeres af 
Ernst Schlee. Foruden egentlige kunsth istoriske afhandlinger bringes 
der også enkelte digte og andre skøn litte ræ re  bidrag. Å rbogen, der 
udkom m er på Christian W olffs forlag i Flensborg, h ar et fornem t ud
sty r og er rig t illustreret. Selv om kun en del af afhandlingerne ved
rø rer sønderjyske forhold, vil kunst- og kunsth istorisk  in teresserede 
danske kunne have fornøjelse og udbytte  af at stifte næ rm ere be
kendtskab  med denne årbog. Ofte peges heri på vekselv irkn ingen  og 
den gensidige befrugtning, som har fundet sted m ellem  tysk  og dansk 
kunst i g ræ nselandet og i det hele taget.

Den samme venlige og sym patetiske indstilling over for dansk ku l
tu r m øder læ seren  naturligvis i N ordelbingen, H edem ann-H eespens 
gam le tidsskrift, der nu redigeres af m useum sdirektør, dr. Fritz Fugl
sang, Flensborg, dr. H arry  Schmidt, Kiel og L andesbibliothekar dr. 
O laf Klose, Kiel. N ordelbingen  udgives af G esellschaft für sch lesw ig
holstein ische G eschichte  og bringer afhandlinger vedrørende kunst, 
folkekultur, litte ra tu r og forhistorie. Fra 22. bind bringes her end-
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videre  landskonservatorens udførlige årsberetn inger vedrørende 
»Denkmalpflege« sam t anm eldelser af litte ra tu r vedrørende tidsskrif
te ts em neom råder, som hidtil har v æ re t publiceret i Zeitschrift der 
G esellschaft für sch lesw ig-holstein ische G eschichte. Dette, det fø
rende slesvig-holstenske historiske tidsskrift, der isæ r bringer af
handlinger vedrørende den politiske, adm inistrative og økonom iske 
historie, har fra 1952 som hovedredak tø r haft L andesbibliothekar dr. 
O laf Klose, og den høje standard, som hidtil har p ræ get dette  tids
skrift er opretholdt under den nye redaktør. Af stor betydning er 
tidsskriftets anm eldelser af h istorisk  litteratur.

løvrig t er følgende tidsskrifter gennem sete. Den ud til hø jre  for 
hvert tidsskrift angivne forkortelse er anvendt i oversigten.

Beiträge zur Landeskunde von Schleswig-Holstein. Herausge
geben von Carl Schott (Schriften des Geographischen Insti
tuts der Universität Kiel) 1953 ....................................................... B. z. L.

Germania. Anzeiger der römisch-germanischen Kommission des
deutschen archäologischen Instituts, årg. 31, 1953 ..................  Germania.

Die Heimat. Monatschrift des Vereins zur Pflege der N atur und 
Landeskunde in Schleswig-Holstein 1953—54 ..........................  H.

Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen
Geschichtsverein, 72. årg., 1954 ......................................................  H. G.

Hammaburg. Vor- und frühgeschichtliche Forschungen aus dem 
niederelbischen Raum, 1953 ........................................................... Hb.

Jahrbuch des Angler Heimatvereins 1953—54 ..........................  Jb. A.
Jahrbuch der Heimatgemeinschaft des Kreises Eckernförde

1953—54 ...................................................................................................  Jb. E.
Jahrbuch für die schleswigsche Geest 1953—55 ..........................  Jb. G.

Anm.: Årgang 1955 udkom 1954.
Heimatkundliches Jahrbuch für den Kreis Rendsburg 1953—54.. Jb. R. 
Kunst in Schleswig-Holstein. Jahrbuch des schlesw.-holst. Lan

desmuseum Schleswig/Schloß Gottorp 1953—55 ......................  K. S-H
Anm.: Årgang 1955 udkom 1954.

M itteilungen der Gesellschaft für schlesw.-holst. Familienfor
schung und W appenkunde 1949—53, hæfte 1—6 ......................  M.

Nordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig- 
Holstein, Hamburg und Lübeck, 1953—54 ..................................  N.

Norddeutsche Familienkunde. Zeitschrift der Arbeitsgemein
schaft genealogischer Verbände in Niedersachsen 1. og 2. 
årg., 1953—54 .......................................................................................  N. R

Offa. Berichte und M itteilungen aus dem schlesw.-holst. Landes
museum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig und dem 
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel, 1953 O.
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Schleswig-Holstein. M onatschrift für Heimat und Volkstum,
1953—54 ..................................................................................................... S-H.

Schriften des Vereins für schlesw.-holst. Kirchengeschichte,
2. rk. 12. bd. 1953/54 ............................................................................  Sehr.

Zeitschrift der Gesellschaft für schlesw.-holst. Geschichte, 
bd. 77—78, 1953—54 ........................................................................... Z.

Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde. Herausgegeben 
durch die Zentralstelle für Niedersächsische Familienkunde,
27—29. årg. 1952—54 ........................................................................... Z. N. F.
Andre anvendte forkortelser: Bind =  bd., død =  d., født =  f., række:

=  rk., side og sogn =  s.

Arkiver, biblioteker, museer m. v.
1) G. E. Hoffmann: Ueber Kirchspielarchive, Jb. G. 1954, s. 134—138. — 

2) M. M artensen: Archivpflege. Inhalt eines Kirchenarchivs (Kværn), Jb. 
A. 1953, s. 215—17. — 3) W. Trede: Die Archivbestände der Kirchspiele in 
der ev.-luth. Propstei Hütten, Jb. E. 1954, s. 177—208. — 4) A. Ketelsen: 
Das volkskundliche Archiv von Bruno Ketelsen. Ihr Ziel, Aufbau und Inhalt, 
Jb. G. 1954, s. 51—55. — 5) G. E. Hoffmann: Von den Siegeln der Arends- 
harde, Jb. G. 1955, s. 64—69. — 6) E. Assmann: Siegel und W appen der 
Stadt Rendsburg, Z. 1954, s. 206—223. — Arkivvæsen: se endv. nr. 62. —

7) P. Callesen: Kurzer geschichtlicher Aufriss des Büchereiwesens in 
Nordschleswig, H. 1953, s. 31—33. — 8) Gronhoff: Dichterzimmer in der 
Landesbibliothek, H. 1953, s. 299.

9) O. Klose: Die dänischen Kulturhistorischen Museen, S-H. 1953, s. 
279—81. — 10) P. Hirschfeld: Bericht des Landesamtes für Denkmalpflege 
Schlesw.-Holst, über die Jahre 1952 und 1953, N. 1954, s. 187—204. — 11) 
Aus der Arbeit des Landesmuseums, K. S-H. 1953, s. 199—207, 1954, s. 
179—186, 1955, s. 161—174. — 12) E. Schlee: Volkskunde Schlesw. Holst.s 
im schlesw.-holst. Landesmuseum, S-H. 1954, s. 32—34. — 13) H. Holtorf: 
Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dem Flensburger Museum zur 50. 
W iederkehr des Tages seiner Eröffnung, S-H. 1953, s. 230—33. — 14) Ellen 
Redlefsen: Die Friedrichstädter Stube im Flensburger Museum, H. 1953,. s. 
148—150. — 15) E. Redlefsen: Begegnung mit chinesischer Malerei in Flens
burg, S-H. 1954, s. 65—66. — Flensborg museum se endv. nr. 152. — 16) 
F. Zachi: Die letzte Hallig-Windmühle kam ins Friesen-Museum, S-H. 1953, 
s. 312. — 17) R. Brügge: Ein Gang durch die Ausstellung »Eckernförder 
Stadtgeschichte«, Jb. E. 1954, s. 33—38. —

Hjemstavnshistorie (opøvelse og mål)
18) W. Danielsen: Heimat, Volkstum und Geschichte, S-H. 1954, s. 

27—28. — 19) H. Greiss: Kunsterziehung und Heimatforschung. Aus der 
Arbeit der Pädagogischen Hochschule Kiel, K. S-H. 1953, s. 54—67. — 20) 
Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Landes- und Volkstumsforschung,
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H. 1953, s. 240—41, 284, 1954, s. 19—21, 125, 201—02. — 21) P. Ingwersen: 
A lte Bauerngescblechter in Klein und Gross Rheide. Eine Anregung, Jb. G. 
1955, s. 205—208. — 22) P. Selk: Mit dem Notizbuch unterwegs, S-H. 1954, 
s. 34—35. — Se endv. nr. 330.

Forhistorie og arkæologi.
23) (Fundberetninger fra Sydslesvig og Holsten), Germania 1953, s. 

228—245. — 24) H. Jockisch: Vorgeschichtsfunde 1953/54, im Kreisgebiet 
(Eckernførde kreds) Jb. E. 1954, s. 89—92. — 25) K. W. Struwe: Kugel- 
am phoren aus Holstein, O. 1953, s. 1—13. — 26) H. Jockisch: Neue Funde 
aus den Muschelhaufen am W indebyer Noor. (Ærtebøllekultur), Jb. E. 1953, 
s. 83—84. — 27) H. Schwabedissen: Fruchtschalen aus Schlesw.- Holst, und 
ihre Zeit, O. 1953, s. 14—66. — 27a) R. Schindler: Die Entdeckung zweier jung
steinzeitlicher W ohnplätze unter dem M arschenschlick im Vorgelände der 
Borberger Dünen und ihre Bedeutung für die Steinzeitforschung Nordwest
deutschlands, Hb. 1953, s. 1—17. — 28) J. Röschmann: Hünengräber in An
geln, Jb. A. 1954, s. 72—91. — 29) F. H. Hamkens: Der Dronninghoi, Jb. A. 1953, 
Jb. A. 1954, s. 72—91. — 29) F. H. Hamkens: Der Dronninghoi, Jb. A. 1953, 
s. 36—49. — 30) H. Drescher: Eine technische Betrachtung bronzezeitlicher 
Halskragen, O. 1953, s. 67—72. — 31) P. la Baume: Die Ausgrabung im Skal
nastal auf Amrum 1952, O. 1953 s. 82—87. — 32) G. Timmermann: Schiffs- 
kundliche Betrachtungen zum Hirschsprungsboot, N. 1953, s. 20—30. — 32a) K. 
W aller: Die Todendorfer Schale von Holszel, Hb. 1953, s. 53—56. — 
33) H. Hinz: Eine germanische Sauna aus Rantrum, Kr. Husum, H. 1953, 
s. 20—22. — 34) H. Hinz: Eine vorgeschichtliche Getreidedarre, H. 1954, 
s. 213—14. — 35) R. Schütrumpf: Neue Untersuchungen zur jüngeren Vege
tations- und Siedlungsgeschichte Angelns, Jb. A. 1953, s. 33—36. — 36) 
E. G. J. Knoop: Die Völkerschaften unseres schlesw.-holst. Landes zu Be
ginn unserer Zeitrechnung, H. 1953, s. 247—51. — 37) J. Röschmann: Ein 
germanisches Dorf der römischen Kaiserzeit. 1—3. Jahrh. nach Chr. Geb. — 
bei Esmarksüderfeld, Jb. A. 1954, s. 91—98. — 38) G. Schäfer: Vorgeschicht
liche Feldeinteilungen in Angeln, Jb. A. 1954, s. 67—71. — 39) H. Jankuhn: 
Neue Gesichtspunkte zur Besiedlungsgeschichte Angelns in der Eisenzeit, 
Jb. A. 1954, s. 37—57. — 40) H. Hingst: Vorgeschichtliche Eisengewinnung 
auf der schleswiger Geest, Jb. G. 1955, s. 35—47. — 41) Hans Hingst: Eisen
gewinnung und Siedlung im Kreis Rendsburg in vorgeschichtlicher Zeit, 
Jb. R. 1953, s. 54—66. — 42) K. Schlabow: Zwei Moorleichenfunde aus dem 
Domlandsmoor, Gemarkung Windeby, Kreis Eckernförde, Jb. E. 1954, s. 
79—88. — 43) H. Hinz: Ein Moorfund aus Almdorf, Kreis Husurn, N. 1953, 
s. 12—19. — 43a) K. Radatz: Ein Waffenfund der früheren Merowingerzeit aus 
der Unterelbe (Våben af nordisk oprindelse), Hb. 1953, s. 35—44. — 
44) H. Hingst: Ein verzierter Stab von W attenbek, Kr. Rendsburg, (ca. 
900 e. Kr.), O. 1953, s. 79—82. — Ang. en nyfunden runesten og skål
sten se nr. 125. — 45) W. Hübener: Die stratigraphischen Grundlagen
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der Keramik von Alt-Lübeck auf Grund der Ausgrabung von 1949., O. 1953, 
s. 87—111. — 46) H. Jankuhn: Ein reiches Grab der W ikingerzeit aus 
Schwansen, Jb. E. 1953, s. 76—81. — 47) H. Jankuhn: Schatzfunde der W i
kingerzeit in Angeln, Jb. A. 1953, s. 27—32. — 48) H. Jankuhn: Ein Burgen
typ der späten W ikingerzeit in Nordfriesland und sein historischer H inter
grund, Z. 1954, s. 1—21. — 49) H. Jankuhn: Zur Topographie frühmittel
alterlicher Stadtanlagen im Norden und zur Soziologie ihrer Bewohner, 
B. z. L. 1953, s. 81—104. — 50) W. Hübner: Zur Topographie von Haithabu, 
Germania 30. bd., 1952, s. 76—88. — 51) W. Hübener: Keramik in Haithabu, 
Jb. A. 1954, s. 99—105. — 52) H. Hinz: Zum Stand der Mildeburgforschung, 
H. 1953, s. 306—07. — 53) A. Busch: Nochmals: Zum Stand der Mildeburg
forschung, H. 1954, s. 225. — 54) D. Stichtenot: Farria vel Heiligland und 
das Rügenheiligtum. Eine Entgegnung, Z. 1953, s. 184—195. — 55) D. Stich- 
tenoth: Die heilige Insel, Z. 1954, s. 280—84. — 56) W. Laur: Noch einmal 
Heiligland und Forsitesland, Z. 1954, s. 272—80. —

Almindelig historie.
57) H. Ammann: Deutschland und die Tuchindustrie Nordwesteuropas im 

M ittelalter ( mit 12 Karten), H. G. 1954. s. 1—63. — 58) E. v. Lehe: Der 
holsteinische Adel im M ittelalter, Z. N. F. 1953, s. 25—32, 49—56. — 
59) E. Assmann: Salvo Saxoniae limite. Ein Beitrag zum Problem des Limes 
Saxoniae, Z. 1953, s. 195—203. — 60) E. Assmann: Schleswig-Haithabu und 
Südwesteuropa, Z. 1954, s. 284—88. — 61) R. Irmisch: Die Handfeste. Das 
Ripener Privileg Christians I. S-H. 1954, s.136—137. — 62) A. Scharff: Das 
Ripener Privileg von 1460 im Kopenhagener Reichsarchiv, S-H. 1954, s. 
198. — 63) D. Puls: Christian II in Sonderburg, H. 1954, s. 47—49. — 64) 
P. Ingwersen: Herzog Johann der ältere als Volkserzieher, H. 1953, s. 
47—48. — 65) P. Ingwersen: Die Auswirkungen der Kriege des 17. Jah r
hunderts auf die mittelschleswigsche Geest, Jb. G. 1953, s. 35—44. — 
66) E. Erichsen: Wie die Dänen in den Herzogtümern das Salzmonopol ein
führten (1737/36), H. 1954, s. 53—54. — 67) D. W. Schumann: Französische 
Emigranten in Schleswig-Holstein. Ein Kapitel aus der europäischen Kul
turgeschichte um 1800, N. 1953, s. 121—149. — 68) D. W. Schumann: Neue 
Studien zur französischen Emigration in Schleswig-Holstein, N. 1954, s. 
134—156. — 69) Fr. Hoffmann: Schleswig-Holsteins Volksaufbau zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts, Z. 1954, s. 293—299. — 70) M. Rasch: Der 7. W ahl
distrikt der kleineren Landbesitzer und sein V ertreter in der ersten schles- 
wigschen Ständeversammlung, Jb. G. 1955, s. 102—116. — Ang. Kiels uni
versitet og den tyske toldforening se nr. 115. — 71) M. Rasch: Aus Tondener 
Amts-Akten der Erhebungszeit, H. 1954, s. 64—71. — 72) W. Friccius: 
»Oprør«. Eine kleine Betrachtung zum 24. März 1848, S-H. 1954, s. 67—63 — 
73) E. Erichsen: Reformregungen und Gesetzeswünsche als H intergrund der 
Erhebungszeit 1848—51, H. 1953, s. 27—30. — Ang. 1848—64 se endv. nr. 
111, 262, 296, 376, 378. — 74) Th. O. Achelis: Die staatsgefährlichen Mützen
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der Meldorfer Primaner, H. 1953, s. 311—312. — 74a) Fr. Sparmann: Pastor 
Thun in Bergstedt und seine Absetzung durch die dänische Regierung 
1854, Jahrb. des A lsterverein 1954. — 75) H. Schmidt: Als es im Kriege 
noch menschlicher zuging. Preussen und O esterreicher 1864 in Frederi- 
cia. Aus den Erinnerungen Johs. Ahlmanns, S-H. 1954, s. 178—182. — 76) 
E. Erichsen: W ie Fierzog Friedrich um die Krone kam. Aus dem Prim- 
kenau-Archiv, S-H. 1954, s. 86—88. — 77) E. Frey tag: W rangel in Siever- 
stedt, S-H. 1953, s. 46—48. — 78) N. Eggers: Oeversee 1864, Jb. G. 1954, s. 
115—123. — 79) E. Erichsen: Angler Stimmungsbilder 1864, Jb. A. 1954, s. 
134—142. — 1864, se endv. nr. 334. — 80) E. Erichsen: Kopenhagener diplo
matische Relationen Sommer 1870, S-H. 1954, s. 218. — 81) Chr. Hansen: 
Der deutsche Ausschuss für das Herzogtum Schleswig in Berlin 1918—20r 
S-H. 1954, s. 56. — 82) L. Specht: Der Pendelverkehr der schlesw-hotst. 
Städte und Hamburgs. — Se endv. nr. 272 og 295 .

Grænsepolitik.
83) E. Edert: Der 6. September 1953. (Forbundsdagsvalget) S-H. 1953, s. 

251. — 84) U. Hahn: Unser Grenzland und das Programm Nord, H. 1954, 
s. 205—209. — 85) M inisterpräsident von Hassel über das deutsch-dänische 
Minderheitenproblem. (Af regeringserklæringen 8/11 1954), S-H. 1954, bilag. 
— 86) H. Honig: Unruhe an der Nordgrenze, S-H. 1954, bilag. — 87) H. 
Jensen: Der Durchbruch der dänischen Bewegung, S-H. 1954, s. 297—99. —
88) Wilh. Jürgensen: Heimat als politische Kraft, S-H. 1953, s. 278—79. —
89) H. Kardell: Entscheidung zwischen Nord und Süd. Zeugnisse dänischer 
Historiker und Politiker, S-H. 1953, s. 203—204. — 90) Menzel: Funktionen 
der M inderheiten im gegenwärtigen Europa, S-H. 1954, bilag. — 91) M. 
Molsen: Gedanken zur deutsch-dänischen Grenzauseinandersetzung, S H . 
1953, s. 22—24. — 92) H. Schmidt: Bekenntnisse auf dem Schlachtfeld von 
Idstedt, (foredrag) S-H. 1954, s. 227. — 93) H. Schmidt: Die Idee eines 
neuen Schleswig-Holsteins. Sinn und Ziel des Heimatbundes, S-H. 1953, s. 
3—4. — 94) H. Schmidt-Gorsblock: Um die deutsche Schule Nordschleswigs, 
S-H. 1953, s. 227-28. — 95) M. Steinhäusser: Geschichte und Grenzaktivismus. 
Prof. Fabricius und die Schleswig-Frage, S-H. 1953, s. 118—119. — 96) M. 
Steinhäuser: Die zweite und dritte Zone, S-H. 1953, s. 67—68. — 97) M. 
Steinhäuser: S. S. V. und S. S. W. — Mitglieder und Wähler. (Forbunds
dagsvalget), S-H. 1953, s. 252. — 98) M. Steinhäuser: Irredenta oder loyale 
Minderheit? S-H. 1953, s. 276—277, — 99) M. Steinhäuser: Zwischen Schlei 
und Eider, Jb. E. 1953, s. 5—8. — 100) K. Thomsen: Programm Nord — der 
Deich wird geschlossen, S-H. 1954, s. 272—273. — 101) Jahresbericht des 
schlesw-holst. Heimatbundes. Orts- und Kreisverein Rendsburg., Jb. R. 1953, 
s. 145—146. — 102) Aus der Arbeit des schlesw.-holst. Heimatbundes (i 
Rendsborg kreds) Jb. R. 1954, s. 166—167. — Se endv. nr 121.

I Schleswig-Holstein findes månedlige oversigter over udviklingen i 
Nord- og Sydslesvig. Endvidere henvises til det af Grenzfriedensbund ud-
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givne Grenziriedenshefte, hvori der ud fra et moderat tysk standpunkt 
bringes artikler ang. grænseforhold.

Administration og retshistorie.
Se nr. 248, 249 258, 287, 327, 396.

Befolkning.
I almindelighed, se nr. 69, 82, 240, 298, 332, 333, Adel se nr. 38. Gejstlig

hed, se nr. 113, 343—346. Embedsmænd iøvrigt, se nr. 341, 342. Studenter, 
se nr. 338—340. Franske emigranter, se nr. 67—68. Inderster, se nr. 178—180. 
Livegne, se nr. 348.

Kirkehistorie.
103) Sr. H, Hamkens: Die Sage vom Kirchenbaumeister, H. 1954, s. 

118—121. — 104) H. Koeppen: Eine unbekannte Supplik des Bischofs Helem- 
bert von Schleswig [1342, 21/11], Z. 1953, s. 203—207. — 105) W. Jensen: 
Die Visitationsreise des schlesw.-holst. gottorpischen Generalsuperinten
denten Mag. Jacobus Fabricius im Jahre 1639 (II), Sehr. 2. rk. 12. bd. s. 
1—34. — 106) E. Freytag: Die Einkünfte der Geistlichen und Küster der 
Uggel- und W iesharde im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrh., Jb. G. 
1954, s. 60—72. — 107) E. Schwalm: Pietismus und Politik in Schlesw.-Holst., 
Sehr. 2. rk. 12. bd. s. 175—179. — 108) O. Scheel: Pietismus, Christiansfeld und 
Dalbyhof II, Sehr. 2. rk. 12. bd., s. 59—82. — 109) H. Beyer: Die Geest
bauern und Adlers Kirchenagende 1797—1800, Jb. G. 1955, s. 23—31. —
110) H. Beyer: Eckernförder Landvolk im Kampf um den »alten Glauben« 
(1797/1800). Zu der Adlerschen Kirchenagende, Jb. E. 1954, s. 7—16. —
111) E. Freytag: Johann Hinrich W iehern und die Feldseelsorge in der 
schlesw.-holst. Armee, Sehr. 2. rk. 12. bd. s. 130—132. — 112) W. Göbell: 
Kirchliches Leben um die letzte Jahrhundertwende. Ein Beitrag zum Pro
testantismus in Schlesw.-Holst., N. 1954, s. 168—186. — 113) G. Faust: 
Schlesw.-holst. Kandidaten in Galizien, Sehr. 2. rk. 12. bd., s. 133—146. — 
Kirkehistorie, se iøvrigt nr. 236, 374, 405.

Skolehistorie.
114) H. Schmidt: Landgraf Carl zu Hessen-Cassel wird vierfacher Ehren

doktor. Ein Beitrag zur Geschichte der Universität Kiel, Z. 1953, s. 208—18.
— 115) Fr. Hoffmann: Die Stellung der Kieler Universitätswissenschaft zu 
Schleswig-Holsteins Beitritt zum Deutschen Zollverein, Z. 1953, s. 167—183.
— 116) K. Gevenich: Die Geschichte des Landwirtschaftstudiums in Kiel, 
H. 1954, s. 1—3.

117) Th. O. Achelis: Dänischer Unterricht und dänische Schüler auf dem 
Hadersiebener Johanneum in preussischer Zeit, Z. 1953, s. 218—227.

118) E. Erichsen: Die Schulverhältnisse in. Angeln und die adlersche Schul
reform (Nachtrag), Jb. A. 1953, s. 105—114. — 119) E. Freytag: Beiträge zur
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Geschichte des ländlichen Schulwesens in der Uggel- und W iesharde, Jb.
G. 1955, s. 47—59. — Degneindkomster i Ugle og Vishrdr., se nr. 106. — 
120) H. Schmidt: Schulidyll um 1800, H. 1953, s. 241. — Ang. skoler, se endv. 
nr. 262, 270, 306, 313, 314, 324, 328. — 121) Fr. Christensen: Die Folgen des 
deutschen Zusammenbruches 1945 für das deutsche Schulwesen Nordschles
wigs, H. 1954, s. 25—32.

122) E. Erichsen: Die erste landwirtschaftliche Schule Angelns in Oersberg,
H. 1953, s. 43—45. — 123) C. Lunau: Zur Gechichte der ersten landwirt
schaftlichen Schule zu Oersberg in Angeln, H. 1954, s. 249—50. —

Sprog og stednavne.
124) W. Laur: Die sprachlichen Verhältnisse in Angeln in ihrer geschicht

lichen Entwicklung, Jb. A. 1953, s. 50—73. — 125) K. Henkel: Der Runen
stein und die Schalensteine von Medelby, Jb. G. 1955, s. 180—184. — 126) 
P. Ingwersen: Sprachen die Leute auf der mittelschleswigschen Geest in 
früheren Jahrhunderten auch plattdeutsch, Jb. G. 1954, s. 30—42. — 127)
R. Runde: W ird sich die plattdeutsche Sprache weiterhin behaupten kön
nen?, S-H. 1953, s. 55. — Sproghistorie, se endv. nr. 219, 221, 333. —

128) O. Clausen: Die bäuerliche Arbeit im Spiegel der Flurnamen, Jb. G. 
1954, s. 56—59. — 129) W. Laur: Die Ortsnamen im Kreise Eckernförde, 
Jb. E. 1953, s. 40—44. — 130) W. Laur: Die Ortsnamen im Kreise Rends
burg, Jb. R. 1954, s. 45—86. — 131) W. Laur: Die Ortsnamen auf dem Mit
telrücken, Jb. G. 1953, s. 79—87. — 132) W. Laur: Theophore Ortsnamen in 
der Landschaft Angeln, Jb. A. 1954, s. 106—118. — 133) W. Laur: Fluss
nam en im Landesteil Schleswig, H. 1953, s. 4—9. — 134) O. Clausen: Falsch 
geraten (sted- og flodnavne i Sorge og Trene området), H. 1953, s. 159—161. 
— 135) Johs. Herting og W. Laur.: Der Strassenname »Lollfuss« in Schles
wig und W esselburen, N. 1953, s. 175—176. — 136) L. Oesau: »Hundeschlä
ger-Fenne«, H. 1953, s. 234. jvnfr. s. 274. — 137) H. Bülck: Rosengarten und 
Rosenberg, H. 1953, s. 98—99. — Stednavne, se endv. nr. 241, 285. —

Kunsthistorie og håndværk.
138) L. M artius: Von Briefen, Bildnissen und .Studienfahrten schlesw.- 

holst. Künstler aus der Zeit der Romantik, K. S-H. 1954, s. 59—87. — 139)
S. A. Hallbäck: Künstlerische Verbindungen zwischen Schlesw.-Holst. und 
West-Schweden im 18. Jahrh., N. 1953, s. 116—121. — 140) H. Siebei: Aus
wirkung der Reformation auf das Kunsthandwerk in unserem Lande, H. 
1954, s. 282—84. — 141) W. J. Müller: Vom Kunsthandwerk in Schlesw.- 
Holst. M eister des einheimischen Kunsthandwerks, K. S-H. 1954, s. 9—32. — 
142) H. Holtorf: Schlesw.-holst. Kunst in der Gegenwart, S-H. 1953, s. 155- 
156. — 143) W. Johnsen: Kunstdenkmäler in der Sage, K. S-H. 1953, s. 68 
—81. — 144) H. J. Kuhlmann og H. Appuhn: Im Umkreis des Gottorper 
Hofes, K. S-H. 1955, s. 179—183. — 145) E. Schlee, W. Wolke, H. Schmidt,
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B. Riewerts: Aus der Kunst- und Kulturgeschichte des Gottorper Hofes, 
K. S.-H. 1953, s. 186—198. — Gottorperglobus, se nr. 321. —

Bygningshistorie, se nr. 166—168, 233—235, 237—238, 245, 247, 261, 278, 
283, 305, 318, 320, 322, 416.

146) Fr. Fuglsang: Bemerkungen zur Holzplastik des 13. Jahrhunderts im 
Herzogtum Schleswig, N. 1954, s. 42—59. — 147) H. Appuhn: Die Idstedter 
Madonna, S-H. 1954, s. 314. — 148) W. Johnsen: Der Bildschnitzer Hans Pahl 
(gest. 1714 in Rendsburg). Neue Aufschlüsse zur A usstattung der Christ
kirche in Rendsburg, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der volkstümlichen 
Schnitzkunst in Schlesw.-Holst., Jb. R. 1954, s. 22—45. — 149) G. Reimer: 
Hans Peper, Hans Sander — Rendsburger Bildschnitzer, H. 1954, s. 315—17.
— 150) H. Siebei: Der Abendmahlschrank aus Rott im Ostenfelder Haus in 
Husum (1642), S-H. 1953, s. 188. —

Billedskærerkunst, se endv. nr. 366, 380.
Billedhuggerkunst, se nr. 384.
151) E. Redlefsen: Schlesw.-holst. Maler in Italien, S-H. 1953, s. 105—107.

— 152) E. Redlefsen: N iederländische M alerei in schlesw.-holst. Privatbesitz 
(udstilling på Flensborg museum), S-H. 1954, s. 206—208. — 153) E. Schlee: 
Nordfriesische Laienmaler, K. S.-H. 1953, s. 82—111. — 154) H. Schmidt: 
Nochmals: Ein Gemälde von Friedrich Adolf Ovens, N. 1954, s. 75. — 
155) H. Schmidt: Die Grablegung Christi von Jürgen Ovens, S-H. 1954, s. 
82—83. — 156) H. Schmidt: Jürgen Ovens, S-H. 1953, s. 301—05. — 157) 
H. Appuhn: Niko Wöhlks Ostereier, S-H. 1953, s. 109. — 158) G. W ietek: 
Die Asmus Carstens Ausstellung in Schleswig, S-H. 1954, s. 169 — Maleri, 
se endv. nr. 360, 362, 364, 379, 388, 397, 407, 410, 417. —

159) W. J. Müller: Bemerkungen zur kunstgeschichtlichen Stellung der 
beiden Taufen des Michel Dibier, N. 1953, s. 84—87, se endv. nr. 367 .— 
Klokkestøberi, se nr. 301. — Kirkelig kunst, se nr. 243, 254, 265 og 319. —

Guldsmedehåndværk, se nr. 395. — 160) H. Stierling: Von alter Schützen 
Herrlichkeit (sølvsmedekunst), N. 1953, s. 31—39. — 161) G. W ietek: Aus 
Kellinghusens Fayencezeit, S-H. 1954, s. 18— 19. — 162) G. W ietek: Fayen
cegrabungen in Kellinghusen, K. S-H. 1955, s. 175—177. — 163) A. Busch: 
Handwerkliche W attfunde (14. årh.), H. 1954, s. 90—91.

164) Fr. Pauly: W ie Schleswig-Holsteiner Goethe sahen, K. S-H. 1955, s. 
143—160. — 165) K. W itt: Blumenflor in »englischen« Gefilden und Brenn
holzkantaten. Auch eine Nikolaus Oest Betrachtung, S-H. 1953, s. 239—240.
— Litteratur, se endv. nr. 393, 394, 427—31.

Landbrug og skovbrug.
166) H. Hingst: Ostenfelder Häuser im Kreise Husum, Jb. G. 1955, s. 

69—84. — 167) J. U. Folkers: Gulfhaus und Gutscheune, N. 1954, s. 76—107.
— 168) O. Clausen: Warum hatte das Niedersachsenhaus keinen Schorn
stein, H. 1953, s. 217. — Ang. ladebygning i Nr. Stapel, se nr. 325.

169) H. Carstensen: Die ländliche Siedlung in Schlesw.-Holst., H. 1954,
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s. 181—186. — 170) C. Degn: Parzellierungslandschaften in Schlesw.-Holst., 
B. z. L. 1953, s. 134—174. — 171) C. Schott: Orts- und Flurformen Schlesw.- 
Holst's, B. z. L. 1952, s. 105—133. — 172) J. Leister: Der Einfluss der Drai
nage auf das Landschaftsbild im Osten Schleswig-Holst'ns, B. z. L. 1953, s. 
180—185. — 173) H. J. Kuhlmann: Die Satruper Siedlungskammer, Jb. A. 
1954, s. 56—66. — 174) E. Erichsen: W irtschaft und Kultur in Angeln vor 
hundert Jahren, Jb. A. 1953, s. 168—189. — 175) E. Erichsen: Vor 90 Jahren, 
Bezeichnung, Besitzer, Grösse, W ert und Besiedlung der Güter in Angeln, 
Jb. A. 1954, s. 147—149. — 176) P. Petersen: Neue Siedlungsmethoden im 
schleswigschen Raum, S-H. 1953, s. 99—100.

177) H. Schmidt: Die Aufhebung der Leibeigenschaft im Kirchspiel We
stensee. Wie stand es um Emkendorf, Jb. R. 1954, s. 136—144. — 178) Fr. 
Goos: Aus der Geschichte der Insten im alten Amt Hütten, Jb. E. 1954, s. 
39—50. — 179) Gronhoff: W egfallende Abgaben und Leistungen, H. 1953, s. 
239. — 180) E. Schwalm: Zu Gronhoff u. Erichsen, (vedr. inderstespørgs- 
målet), H. 1953, s. 287—88.

181) R. Dieckmann: Die Enwicklung des Maschinenwesens in der Land
wirtschaft in den letzten Jahren, H. 1954, s. 84—88.

182) Th. O. Achelis: Die ersten Kartoffeln in Schlesw.-Holst., H. 1954, 
s. 241—42. — 183) Fr. Hoffmann: Das Vordringen nordamerikanischer Gewäch
se nach Schlesw.-Holst. im 18. Jahrh., H. 1953, s. 251—53. — 184) L. Middel- 
hauve: Die Milchwirtschaft Schlesw.-Holst's, H. 1954, s. 58—61. — 185) O. 
Clausen: Pferd oder Ochse? Ein umstrittenes Problem während der Heide
kolonisation 1761—62, Jb. G. 1953, s. 45—51. — 186) K. Thomsen: Traven- 
thai. Zentrum unserer Pferdezucht, S-H. 1953, s. 165—166.

187) E. Freytag: Was ist ein Otting? H. 1953, s. 121. — 166) D. Thomsen- 
Die Ackerzahlen des Kreises Eckernförde (ny jordvurdering), Jb. E. 1953, 
s. 94—97.

Landbrug, se endv. nr. 34, 116, 122—123, 128, 197, 199—200, 205, 235, 244, 
258, 260, 266, 268—269, 273, 285—286, 288, 291—292, 323.

Samfærdsel.
189) J. Raben: Post-Leitfeuer auf dem Ochsenwege in Nordschleswig, 

H. 1953, s. 60. — 190) H. Hinz: Die Entwicklung des W egenetzes in W est
schleswig, Jb. G. 1953, s. 16—34. — 191) J. Röschmann: Die Entwicklung 
des W egenetzes im östlichen Mittelschleswig, Jb. G. 1954, s. 6—22. — 
Veje, se endv. nr. 289.

192) G. Sandhofer: »Kumm man nich ünner die Törfwagen«. Der Torf
wagen — eine kleine historische Betrachtung, Jb. G. 1953, s. 89—90. — 
193) D. Puls: Die erste schleswigsche Eisenbahn 1854, S-H. 1954, s. 271—72. 
— Jernbane, se endv. nr. 255. — Postvæsen, se nr. 309. — 194) Joh. Gron
hoff: Facharbeiter beim Bau des Eiderkanals, H. 1953, s. 310. — Nordsøkana- 
len, se nr. 302. — 195) Fr. Hoffmann: Von der alten schlesw.-holst. Schiff
fahrt, H. 1954, s. 291—93. — 196) J. Nagel: Die Schiffahrtsroute der Kappler
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Kopenhagenfahrer nach einer zeitgenössischen Dichtung »Die Ostsee« von 
Gustav W aldemar Gardthausen, Jb. A. 1954, s. 165—170. —

Forskellige næringsveje.
Apotek, se nr. 311, mølle, se nr. 239, salthandel, se nr. 66, sivmåtter, se 

nr. 310, tøjindustri, se nr. 57.

Folkekultur og folklore.
197) M. Peters: Die Landtechnik im Heimatraum, Jb. A. 1953, s. 189—196.

— 198) E. Schlee: Wie das Volk sich selber darstelite, S-H. 1953, s. 75—78.
— 199) W. Jürgensen: Angliter Kätneralltag um die Jahrhundertwende, 
S-H. 1954, s. 171—173. — 200) E. Schlee: Die Dingwall geit rüm (ang. ting- 
stok), Jb. G. 1953, s. 52—61. — 201) E. Freytag: Diebe und Einbrecher im 
Amte Flensburg, Jb. A. 1953, s. 103—104. — 202) H. Hansen: Die O sten
felder Tracht zwischen Vergehen und Werden, Jb. G. 1954, s. 100—104. —
203) E. Edert: Die Tracht des Kirchspiels Ostenfeld, S-H. 1954, s. £5—86. —
204) E. Schlee: Der Gebrauch des Taufzeuges (Kasseltüchs) in Schlesw.-
Holst., H. 1954, s. 218—223. — 205) H. Schmidt: Pflanzen von Bäumen (før
vielse), Jb. E. 1954, s. 93—98. — 206) E. Schlee: Ein Totenbrief aus dem
Schleswiger Dom, H. 1953, s. 263. — 207) A. Busch: W as ist mit dem
»Pharisäer« (kaffepunch), H. 1953, s. 256—258. — 208) E. Schlee: Hausrat 
der Galmsbüller Halligleute im 18. Jahrh., H. 1954, s. 307—312. — 209) 
E. Schlee: Tierschau vor 150 Jahren (menagerier), Jb. R. 1953, s. 45—53. —

210) K. Radunz: Einiges vom Odd-Fellow-Orden in Schlesw.-Holst., H. 
1953, s. 185—186. — 211) K. Radunz: Einiges vom Druidenorden in Schlesw.- 
Holst., H. 1953, s. 77—78.

Folkekultur, se endv. nr. 12, 64, 192, 251, 304, 317.
213) P. Selk: Aus meiner volkskundlichen Sammelmappe, Jb. A. 1953, s. 

217—19. — 214) P. Selk: Volksschwänke aus Angeln, Jb. A. 1954, s. 20—21.
— 215) Chr. Hansen: Anekdoten aus Dänischwohld, Jb. E. 1954, s. 169—170. 
216) E. Schärff: Beitrag zur volkskundlichen Sammlung für den Kreis Eckern- 
förde, Jb. E. 1954, s. 167—168. — 217—218) P. Selk: W as auf der schleswig- 
schen Geest erzählt wird, Jb. G. 1954, s. 47—48, 1955, s. 60—63. — 219) 
W, Christiansen: Volkstümliche Redensarten aus der Karrharde, Jb, G. 1953, 
s. 91. — 220) B. Ketelsen: Volkskundliches aus der Karrharde, Jb. G. 1954, 
s. 81—82. — 221) W. Christiansen: Nachbarschaftsreim aus Kartum und 
Braderup Jb. G. 1953, s. 92. — 222) H. Kruse: Renaissance des Aberglaubens. 
Ein Beitrag zur M ythoiogisierung der Heimat, H. 1953, s. 180—185, s. 
285—86. — 223) G. Spanjer: Renaissance des Rationalismus? H. 1953, s. 
236—37. — 224) F. Zacchi: Vorschauer und Spökenkieker an der W asser
kante, H. 1953, s. 61—62. — 225) J. Raben: »Brandbäume« und Brandsteine 
auf Alsen, H. 1953, s. 58—59. — 226) P. Ingwersen: Gelegenheitsfund 
(hekseri), H. 1953, s. 265. — 227) G. Reimer: Sludderei um Hexen, Jb. R. 1954, 
s. 155—158. — Hekse, se endv. nr. 349. — 228) P. Selk: Die Volkssage im
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geistigen W andel, H. 1953, s. 333—36. — 229) Fr. H. Hamkens: Die Sage 
vom Dronninghoi, H. 1953, s. 238—39. — Ang. Droiwiinghøj, se endv. nr. 29. 
Ang. folklore iøvrigt, se nr. 4, 103, 143, 257, 267, 279. —

Naturforhold.
230) G. W üst: Ueber Ostseesturmfluten, S-H. 1954, s. 28—30. — 231) E. W. 

Raabe: Salzschäden in der nordfriesischen Marsch, S-H. 1954, s. 302. — 
Naturforhold, se endv. nr. 256, 282.

Topografi
Nordslesvig.

H a d e r s l e v  a m t,  Christiansfeld, se nr. 108. — Haderslev: 232) Th. O- 
Achelis: An den naseweisen' Herrn Bürgermeister in Hadersleben, H. 1953, 
s. 191; jvnfr. s. 280. — Se endv. nr. 117, 353 og 387. — Skrydstrup s., se nr. 
353.

S ø n d e r b o r g  a m t,  Als, se nr. 215. — Svenstrup s., Hjortspring, se 
nr. 32. — Sønderborg: 233) J. Raben: Schloss Sonderburg im W andel der 
Zeit, H. 1953, s. 35—38; se endv. nr. 63.

T ø n d e r  a m t : se nr. 70—71 — Burkal s.: 234) H. Kardel: Ausgrabung 
bei Tendern. Ein Jagdschloss Herzog Hans des Älteren, (Grøngård) H. 1954, 
s. 34. — Tønder by, se rir. 347, 358, 382, 392, 408, 418.

Å b e n r å  a m t :  235) D. Puls: Schloss und Amt Apenrade 1564, H. 
1953, s. 33—34. — Ensted s.: 236) Fr. Christensen: Soziale Kämpfe im 
Schatten einer Dorfkirche. Aus einer noch nicht veröffentlichten A rbeit 
über das Kirchspiel Enstedt, H. 1953, s. 50—53. — Åbenrå, se nr. 235 og 392.

V e j l e  a m t,  Dalby s., se nr. 108.

Sydslesvig.
E c k e r  n f ø r  d e  k r e d s ,  se nr. 24, 110, 129, 188, 216, 335, 340. — 

Borreby s.: 237) H. J. Kuhlmann: Die Baugeschichte des Borbyer Kirch
turms, Jb. E. 1953; s. 56—70. — 238) H. J. Kuhlmann: Ein unbekannter Ent
wurf Axel Bundsens für den Borbyer Kirchturm 1807, H. 1954, s. 10—12. 
— 239) H. J. Kuhlmann: Die Borbyer Windmühle 1474—1911 (her stam
tavle over slægten Bruhn, der ejede møllen 1859— 1911) Jb. E. 1954, s. 
17—32. — Se endv. nr. 26 og 42. — Dänischwohld, se nr. 215. — Eckern
förde: 240) Fr. Hoffmann: Das Bevölkerungsbild der Stadt Eckernförde um 
die W ende zum 19. Jahrh., Jb. E. 1953, s. 9—18. — Se endv. nr. 17. — 
H ytten amt: 241) H. Bülck: Der Name Hütten, Jb. E. 1953, s. 45—48. — 
242) H. J. Kuhlmann: Die Grenzsteine des Amtes Hütten, H. 1953, s. 14— 
18, 217. — Ang. Hytten amt og provsti, se endv. nr. 3, 178 og 342. — 
H ytten s.: 243) W. Johnsen: Der Meister des H üttener Altars, S-H. 1953, 
s. 7—8. — 244) O. Clausen: W ie die Bauern im 18. und 19. Jahrh. zu ei
genem Land kamen. Die Verkoppelung veranschaulicht an der Gemeinde
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Brekendorf, Kirchspiel Hütten, Jb. E. 1954, s. 51—68. — Krusendori s.: 245) 
R. Bülck: Zur Baugeschichte der Kirche Krusendorf, Jb. E. 1953, s. 71—75. 
—  Riseby s.: 246) E. Schärff: 150 Jahre Charlottenhof und Erichshof, Jb. E. 
1953, s. 49'—55. — Se endv. nr. 348. — Sehested s.: 247) E. Schröder: Die 
Kirchen-Renovierung in Sehestedt im Jahre 1904, Jb. E. 1954, s. 133—140. — 
Svans s., se nr. 46.

E j d e r s t e d  k r e d s :  248) R. Kuschert: Landesherrschaft und Selbst
verw altung in der Landschaft Eiderstedt unter den Gottorfem (1544— 1713), 
Z. 1954, s. 50—138. — 249) H. Neumann: Die Staller verw alteten Eiderstedt. 
Aus der Geschichte der Eiderstedter Vögte, H. 1954, s. 272—273. — Se 
endv. nr. 120. — Koldenbüttel s.: 250) L. Oesau: Koldenbüttel im 30jährigen 
Kriege, H. 1953, s. 169—171. —

F e r n e r n :  251) Fr. Rauers: Die V etterschaf ten von Fehmarn, S-H. 1953r 
s. 20—22. — Se endv. nr. 338 og 390.

F l e n s b o r g  k r e d s :  Se nr. 106 og 119. —  Angel: 252) H. Guth- 
mann: Angeln und die grosse Welt, Jb. A. 1954, s. 22—28. — Se endv. nr. 
28, 35, 38, 39, 47, 49, 118, 124, 132, 174, 175 og 214. — Eggebæk s.: 253) 
N. Tramm: W ie sah es in Eggebek vor 60—70 Jahren aus?, Jb. G. 1955, s. 
167— 176. — Eskris s.: 254) H. J. Kuhlmann: »Eine nie Döpe thor Kerken 
gemacht von Kopper . . .«. M arkus Dibler und die Taufe in Esgrus, H. 1953, 
s. 104— 106. —  Flensborg: Se nr. 13—15, 152, 226. — 255) R. Borchers: 
Flensburg-W eiche, S-H. 1953, s. 57—58. — Gelting s.: 256) H. J. Kuhlmann: 
Professor Gadso Koopmans, ein politischer Flüchtling als Gutsbesitzer von 
Oehe, Jb. A. 1953, s. 97—102. — Handved s.: 257) P. Selk: Die Sage von 
der Handewitter Kirche, Jb. G. 1953, s. 71—72. — Jørl s.: 258) O. Clausen: 
W irtschaftliche und rechtliche Verhältnisse auf der mittelschleswigschen 
Geest von 1600—1650, Jb. G. 1955, s. 84— 101. — 259) W. Gondesen: Die 
königliche priviligierte Zollstelle in Lütken Kragstede, Jb. G. 1955, s. 185 
—192. — 260) O. Clausen: Die Verkoppelung in Jörl, Jb. G. 1953, s. 
62—66. — Kappel: 261) J. Nagel: Beitrag zur Baugeschichte der Kirche zu 
Kappeln, Jb. A. 1953, s. 163— 167. — 262) H. Schmidt: W ie die vier Lehrer 
in Kappeln 1848 zum Kriege standen, Jb. A. 1953, s. 125— 129. — Se endv. 
nr. 196. — Kværn  s., se nr. 2. — Oversø s., se nr. 78. — Siversted s.: 263) 
E. Freytag: Kleine Chronik des Dorfes Jalm, Jb. G. 1955, s. 192— 198. — 
264) E. Freytag: Ein Erbstreit um den priviligierten Hof Poppholz im Jahre 
1719, Jb. A. 1953, s. 74—79. — 265) E. Freytag: Das Schicksal einer alten 
Kirchenglocke, H. 1953, s. 278—79. — 266) E. Freytag: Die Stammhufen und 
alten Katen in Süderschmedeby, Jb. A. 1954, s. 119—125. — Se endv. nr. 
77 og 332. — Sterup s.: 267) E. Erichsen: Ein Altbauer M ittelangelns er
zählt, Jb. A. 1953, s. 20—23. — Store Soit s., se nr. 350. — Store Vi s.: 
268) P. Ingwersen: Die Geschichte des Gutes Lindewitt bis 1650, Jb. G. 
1955, s. 117—133. — 269) P. Ingwersen: Ein lind-ewittsches Speis-Register 
von 1670, H. 1953, s. 312—14; jvnfr. H. 1954, s. 8. —  Sørup s.: 270) P.
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Schwennsen: Aus alten Aufzeichnungen. Klagen eines Landlehrers (Svensby 
skole), H. 1953, s. 10— 11. — Vanderup s.: 271) H. Gondesen: Die Geest im 
W andel der Zeit. Beispiel W anderup, Jb. G. 1954, s. 83—87. — Se endv. 
nr. 415.

H u s u m  k r e d s ,  Bredsted s.: 272) N. Möllgaard: Die Unvergessenen 
von Högel, Jb. G. 1955, s. 143—151. — Breklum  s., se nr. 43. — Fjolde s., 
se nr. 376 og 386. — Habel hallig: 273) A. Bantelmann: über V eränderun
gen in der Flureinteilung der Hallig Habel, B. z. L. 1953, s. 175—179. — 
Hoge hallig, se nr. 391. — Husum: 274) H. Klatt: Husum 350 Jahre Stadt. 
Aus ihrer geschichtlichen Entwicklung bis 1609, H. 1953, s. 197—200. — 
275) H. Appuhn, Husum. Die friesisch-niederdeutsche Stadt, S-H. 1953, s. 
184—187. — 276) H. Hinz: Aus Husum frühester Geschichte, S-H. 1953, s. 
182—183. — 277) Fr. Diestelhorst: Husumer Stadtrechnungen aus dem 
16. Jahrh., H. 1953, s. 211—214. — 278) H. Siebei: Die Festsaaldecke aus 
dem 17. Jahrh. im Nebenhaus der einstigen Husumer Münze am Markt, H. 
1954, s. 196—198. — Se endv. nr. 16, 150 og 366. — Ostenfeld s.: 279) K. 
Feddersen: Eulenspiegeleien um Gussohm aus Ostenfeld, Jb. G. 1955, s. 
176—179. — Se endv. nr. 150, 202 og 203. —  Langehæs hallig: 280) H. 
Brandt: Als der Urgrossvater die Urgrossmutter nahm, H. 1953, s. 326—328. 
—  M ildsted s., se nr. 33. — Nordstrand: 281) H. Kruse: Gerechtigkeit für 
Rungholt, S-H. 1953, s. 284—286. — Svabsted s.: 282) H. Hinz: Landschaft 
und Besiedlung im Kirchspiel Schwabstedt, H. 1953, s. 161—165. — 283) 
H. Meyer: Das Schwabstedter Bischofsschloss nicht 1730, sondern 1705 
abgebrochen, H. 1953, s. 165— 167. — Svesing s.: 284) P. Ingwersen: Der 
Bischof von Schleswig kauft 1513 das Gut Süderholz und Festestellen in 
Oster- und W esterohrstedt und Oldersbek, Jb. G. 1955, s. 204—205. — 
Se endv. nr. 396. — Süd fall hallig: 285) A. Busch: Flurnamen und Flur
untersuchungen in der Gemarkung Hallig Südfall, N. 1954, s. 108— 116. — 
Trelstorp s.: 286) H. Gerhard: Die Forstgenossenschaft Bohmstedt, ein V or
bild für die Neubegründung von Bauernwald, Jb. G. 1955, s. 12—22.

R e n d s b o r g  k r e d s :  287) G. Reimer: Vom Amte Rendsburg 1540— 
1800, Z. 1954, s. 139—205. — 288) G. Reimer: Die Abfindung der W alddörfer 
aus dem Rendsburger Walde, Jb. R. 1954, s. 112— 126. — 289) E. Stürtz: 
Dahinten auf der Lohheide, Jb. R. 1954, s. 90—105. — 290) G. Reimer: 
D-as Nübbler Lehen, Jb. R. 1953, s. 96—98. — 291) H. Sievers: Ein Dorf im Eider
derknie (Hohner Harde) vor der Verkoppelung (omfatter byerne Hohn, Ham- 
•dorf, Elsdorf og Bargfeldt), Jb. R. 1953, s. 70—95. — Se endv. nr. 41, 101, 102, 
130, 333. — Hohns s.: 292) H. Sievers: Das Schicksal der Osterhamn (Elsdorfer 
Gehege) bei der Feldauftheilung 1782, Jb. R. 1954, s. 105—112. — Rendsborg: 
293) E. Hoffmann: Rendsburg, die Festungs- und Handelsstadt, S-H. 1953, 
s. 132— 133. — 294) Fr. Ross: Rendsburg, die Industrie- und Bauernstadt, 
S-H. 1953, s. 129— 131. — 295) Th. O. Achelis u. E. Assmann: Der »Eider
stein« von Rendsburg, S-H. 1953, s. 69—70. — 296) G. Reinhardt: Hoch-
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bürg schlesw.-holst. Gedankens. Rendsburgs Bedeutung im Ringen um die 
deutsche Zukunft Schlesw.-Holst.'s 1848—1868, S-H. 1953, s. 133— 136. — 
297) Th. O. Achelis: Ein Streit um die Rendsburger Stadtfahne vor 100 
Jahren, H. 1953, s. 262. — 298) H. Ramm: Einwohnerzahlen der Stadt Rends
burg von 1495 bis 1816, Jb. R. 1953, s. 37—38. — 299) G. Reimer: Die erste 
Befestigung Rendsburgs 1536—1541, Jb. R. 1953, s. 18—21. — 300) K. Müller: 
Rendsburger M iniaturen I-1I, Jb. R. 1953, s. 39—45, 1954, s. 17—21. — 
301) H. J. Kuhlmann: Die Rendsburger Glockengieserei 1757—1871, Jb. R.
1953, s. 24—36. — 302) A. Kuehn: Rendsburg und der Nordsee-Kanal, Jb. 
R. 1954, s. 7— 16. — Se endv. nr. 6, 148— 149. — Rendsborg Kristkirkes 
landsogn: 303) H. Schlothfeldt: Der Fockbeker Armensee mit seiner Um
gebung und dem alten Streit um das Besitzerrecht, Jb. R. 1954, s. 87—90. — 
304) H. Schlothfeldt: Die Fockbeker Medardusgilde, erneuert im Jahre 
1649, Jb. R. 1953, s. 99—108.

S 1 e s v ig k r  e d  s : Se nr. 289. — Arns hrd., se nr. 5. — 305) H. Jür- 
gensen: Die M arienkirche zu Boren, eine spätrom anische Backsteinkirche, 
w ieder eine romanische Kirche?, Jb. A. 1953, s. 147—162. — Eggebæk s.: 
306) N. Tramm: Schulstreik in Langstedt 1799, Jb. G. 1953, s. 73—78. (Lang- 
sted hører til Slesvig kreds, medens Eggebæk s. iøvrigt hører til Flensborg 
kreds.) — Frederiksstad: 307) H. Schmidt: Friedrichstadt, eine holländische 
Gründung in Schlesw.-Holst., H. 1953, s. 137— 144. — 308) E. Hoffmann* 
Friedrichstadt, das »Klein Amsterdam« an der unteren Eider, S<H. 1953, 
s. 111—112. — 309) Fr. Diestelhorst: Das Postwesen in Friedrichstadt bis zum 
Ende des 17. Jahrh., H. 1953, s. 132—136. — 310) K. Seidel: Binsen in 
Friedrichstadt und an der Eider, H. 1953, s. 145—147. (Ang. fletning af 
sivmåtter) — 311) S. Windmüller: Aus der Geschichte der Adler-Apotheke 
zu Friedrichstadt, H. 1953, s. 146—147. — 312) H. Chr. Saggau: Der M arkt
brunnen in Friedrichstadt, H. 1953, s. 125— 126. — Se endv. nr. 14. — 
Hedeby, se nr. 50, 51, 60, 315. — Krop s.: 313) K. Albers: Die Schulverhält- 
nisse im Kirchspiel Kropp im 17. und 18. Jahrh., Jb. G. 1954, s. 88—99. — 
314) K. Albers: Bilder aus dem Schulleben des 19. Jahrh.s im Kirchspiel 
Kropp, Jb. G. 1955, s. 152— 167. — Se endv. nr. 21. — Satrup s., se nr. 37. — 
Slesvig: 315) J. Thomsen: 1150 Jahre Sliesthorp — Haithabu — Schles
wig, H. 1954, s. 81—84. — 316) J. Thomsen: 1150 Jahre vom alten Sliestorp 
zum heutigen Schleswig, Jb. A. 1954, s. 29—36. — 317) J. Thomsen: Was 
war die m ittelalterliche St. Knuds-Gilde?, S-H. 1953, s. 240—41. — 318) 
H. Appuhn: Erhaltungsarbeiten am Schleswiger Dom, H. 1953, s. 221—23. — 
319) H. Appuhn: Die W iederentdeckung des Bordesholmer Altars, K. S-H.
1954, s. 98—107. — 320) I. Schlepps: Der Hirschsaal und die Stuckaturen 
im Schloss Gottorp, N. 1954, s. 60—75. — 321) E. Petersen: Der Gottorfer 
Riesenglobus und sein Schicksal, S-H. 1953, s. 53—54. — 322) G. W ietek: 
Das Palais zu Schleswig, K. S-H. 1953, s. 174—185. — Se endv. nr. 60, 
135, 144, 145, 206. «— Slesvig, St. Michaelis lands., se nr. 29, 147, 229. —
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Struckstrup s.: 323) W. Philipsen: Die Fluraufteilung in der Gemeinde 
Struxdorf, Jb. A. 1953, s. 88—96. — 324) W. Philipsen: Geschichte der 
Schule von Struxdorf, Jb. A. 1954, s. 150—164. — Sønder Stapel s.: 325) 
Fr. Saeftel: Die Scheune von Peter Dau-Schmidt in Norderstapel, H. 1954, 
s. 36—38. — Tolk s.: 326) J. Thomsen: Geschichte des Hofes Neu-Tolk- 
schuby, Jb. A. 1953, s. 79—88. — Treja s.: 327) Chr. Thiesen: Treia unter 
bischöflicher Landeshoheit, Jb. G. 1954, s. 73—80. — 328) Chr. Thiesen: 
Schulfragen w ährend des Agendensstreits in Treia, Jb. G. 1955, s. 32—34. — 
Tøstrup s., se nr. 122, 123.

S y d t ø n d e r  k r e d s :  S e n r .  70, 190, 217—221. — Amrum, se nr. 31. 
— Braderup s.: se nr. 221. — Galmsbøl s., se nr. 208. — Karlum s.: se nr. 
221. — Keitum s. 329) H. Reimnitz: Die Keitumer Kirche, S-H. 1954, s. 66 
—67. — M edelby s., se nr. 125.

Personalhistorie
Almindelig.

330) C. Piepgras: Einführung in die praktische Familienforschung, M., 
h. 1. s. 2—4, h. 2, s. 1—3, h. 3, s. 9—13. — 331) D. Wichmann: Schleswiger 
Geburts- und Verwandtschaftsbriefe des 18. Jahrh., M. h. 5, s. 48—61, h. 6, 
s. 69—80. — 332) E. Freytag: Auswärtige im Trauregister der Kirchen
gemeinde Sdeverstedt (Propstei Flensburg) 1678— 1742, Z. N. F. 1954, s. 
22—24. — 333) G. Reimer: Verbreitung der Familiennamen im Amte Rends
burg' nach der Rendsburger Amtsrechnung von 1540, M., h. 6, s. 65—69. — 
334) Th. O. Achelis: Erinnerungen aus dem Jahre 1864, Jb. A. 1954, s. 
142—146. — 335) Sippen- und Familientage im Kreise Eckernförde (slæg
terne Bielfeldt, Missfeldt og Tams), Jb. E. 1954, s. 149—165. — 336) Th. O. 
Achelis: Die Bedeutung der Universitätsm atrikeln für den Familenforscher, 
N. F. 1952—53, s. 62—65. — 337) Th. O. Achelis: M atrikel der Studenten 
aus dem Herzogtum Schleswig, M. h. 3, s. 13— 16. — 338) Th. O. Achelis: 
Studenten von der Insel Fehmarn 1517— 1800, N. F. 1952—53, s. 147—150, 
173— 176. — 339) Th. O. Achelis: Von Schleswigschen Studenten 1517— 
1864, Z. N. F. 1954, s. 4—7. — 340) Th. O. Achelis: Studenten aus Schwan- 
sen 1517—1864, Jb. E. 1953, s. 19—28, 1954, s. 141. — 341) C. J.- Pape: 
Beamtengeschichte Nordelbingens, familiekundlich gesehen, Z. N. F. 1954, 
s. 109—113. — 342) Jon. Smith: Amtsschreiber und Am tsverwalter des Am
tes Hütten, Jb. E. 1953, s. 29—39. — 343) R. Bülck: Schlesw.-holst. Geist
liche im Spiegel ihrer Autobiographien II, Sehr. 2. rk. 12. bd. s. 83—108. — 
344) Th. O. Achelis: M ecklenburg-schwerinsche Pastoren schlesw.-holst. 
Herkunft und schlesw.-holst. Pastoren mecklenburg-schwerinscher Her
kunft, Z. N. F. 1952, s. 33—36, 61—66. — 345) Th. O. Achélis: Söhne der 
Stadt Lüneburg als Pastoren in Schlesw.-Holst., Z. N. F. 1954, s. 102—108. — 
346) N. Still: Genealogische Beiträge zur Pastorengeschichte im nieder
elbischen Holstein, Z. N. F. 1954, s. 121—136. — 347) G. Dehning: Verzeich
nis der von 1791— 1855 im Tonderschen Seminar ausgebildeten Zöglinge,
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Z. N. F. 1951, s. 56 ff, jvnfr. nr. 382. — 348) W. Schmidt: Verzeichnis der 
Leibeigenen des adligen Gutes Stubbe in Schwansen vom Jahre 1736, M. h. 
3, St ig—20. — 349) H. A. Plöhn: Register der »Hexen« in Schl es w. -Holst., 
Z. N. F. 1952, s. 66—67. Supplement ved E. Freytag Z. N. F. 1953, s. 15. — 
350) H. Hansen: Aus Gross Soit: Drei Gräber (Eiler Hagerup 1817—63, 
præst, J. C. v. Bernstorff, 1799—1867, skovrider, Karl Bock, 1861— 1945. 
botaniker), Jb. A. 1954. s. 126— 131. — Alm. personalhist., se endv. nr. 
138 og 266, samt M., hvor der i hvert hæfte findes meddelelser ang. nyt 
inden for den personalhistoriske forskning.

Speciel.
353) Andersen, Hermann, 1830—1889, lærer, Olderup, Haderslev og 

Skrydstrup, H. 1954, s. 98—100. — 354) Andrup, Otto, museumsdirektør, 
Frederiksborg, S-H. 1953, s. 262. — 355) Asmussen, Georg, 1854— 1933, 
skibsbygger, afholdsagitator, S-H. 1954, s. I l l ,  H. 1954, s. 123—24. — 
Bernstorff, J. C. v., 1799— 1867, skovrider, se nr. 350. — 356) Bertheau: 
Th. Voss: Martin Bertheau, der Hymnologe, Sehr. 2. rk. 12, bd., s. 147—162.
—  Bielfeldt, se nr. 335. — 357) Bluhme: C. Friederich Zwei Borener Pa
storengeschlechter, Jb. A. 1953, s. 130—146. —  Bock, Karl, 1861—1945, 
botaniker, se nr. 350. — 358) Boyens, Georg, 1627—85, bysekretær, Tønder, 
H. 1953, s. 39—43. — 359, Braren, Lorenz, d. 1953, fabrikant, lokal- og 
personalhistoriker, S-H. 1953, s. 88. — 360) Braren, Oluf, 1787—1839, kunst
maler, Før, S-H. 1953, s. 39—41. — Bruhn, slægten, Borreby mølle, se nr. 
239. — 361) Bubbe, H. F., f. 1873, læ rer i Åbenrå, sen. lærer sydpå, H. 
1953, s. 107. — Bundsen, Axel, arkitekt, se nr. 238. — 362) Busch-Alsen, 
Hans, nulevende maler, H. 1953, s. 56—57. — 363) Bülck, Rudolf, 1880—1954, 
biblioteksmand, historiker, Sehr. 2. rk. 12. bd. s. 180—181, N. 1954, s. 7—22.
— 364) Böhndel, Conrad Chr. Aug., f. 1779, maler i Slesvig, Jb. E. 1954, 
s. 166. —  Carl, landgreve af Hessen-Cassel, 1744— 1836, se nr. 114. — 
Carstens, Asm us Jacob, se nr. 158. — 365) Caspersen, Jürgen, 1705—76, 
Oksager, Angel, Jb. A. 1953, s. 115—117. — 366) Cornelissen, Berend, ca. 
1592—1684, billedskærer, Husum, S-H. 1953, s. 188. — 367) Dibier, Michel, 
d. 1642, klokkestøber, Flensborg, N. 1953, s. 58—84; jvnfr. endv. nr. 159 
og 254. — 368) Dorothea Christine, hertuginde af Reinfeld, H. 1954, s. 
42—44. — 369) Dreesen, Adalbert, 1828—1919, lærer, forfatter, Åbenrå, 
H. 1953, s. 45—46, 120. — 370) Dreyer. Marchtaler, H.: Die Familien der 
Hamburger Convoykapitäne (Konvojkapt. Mathias Dreyers efterslægt, 
hvoraf en del i Sønderjylland) Z. N. F. 1952, s. 18—21. — 371) Ewoldt, 
f. 1874, amtsdommer i Sønderborg, S-H. 1954, s. 184. — 372) Fabricius, 
Christoph Heinrich Detlev, 1802—80. officer, H. 1953, s. 153—159. — 
Friederici, slægten se nr. 357. — 373) Gerritz, Theodor, ca. 1603—1653, 
diakon i Oldenswort, H. 1953, s. 117. — 374) Godt. Th. O. Achelis: Die 
W ahlpredigt des späteren G eneralsuperintendenten Bertel Petersen Godt
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(1842), H. 1954, s. 39. — Hagerup, Eiler, 1817—63, præst, se nr. 350. — 
375) Hansen, Christian Peter, 1803—70, samler og lokalhistoriker, S-H.
1953, s. 241—42. — 376) Hansen, J. Jensen: Pastor Hans Hansen in Viol 
und die politischen Ereignisse der Jahre 1845—51, Jb. G. 1955, s. 134—144. 
— 377) Hansen Harald, f. 1884, amtmand og diggreve, Kejtum, S-H. 1954, 
s. 153. — 378) Hansen. J. Nagel: Aus dem Leben und W irken eines A ngler 
Bauern um die Mitte des vorigen Jahrh.s (Lorenz Hansen 1809—81. Lyshøj, 
Husby s.), Jb. A. 1954, s. 132— 134. — 379) Hansen, Simon Volkert, 1815— 
89, maler, S-H. 1954, s. 108—110. — 380) Heit, Friedrich, f. 1870, billed
skærer, Flensborg, sen. Neumünster, H. 1954, s. 288—89. — Helmbert de 
Visbeke, biskop, se nr. 104. — 381) Hinrichsen, Ludwig, Kappel, f. 1872, 
forfatter, selvbiografiske optegnelser, Jb. A. 1954, s. 10—13. — 382) 
Horns. G. Dehning: Hans Jakob Horns, Lehrer, Organist und Küster in 
Jevenstedt. (1811—1907). (Her omtales s. 11 f et m anuskript vedr. semi
narister fra Tønder seminarium), Jb. R. 1953, s. 9—13. — 383) Iwersen. 
Jens, d. 1954, professor, S-H. 1954, s. 217. — 384) Jensen, Emil, billed
hugger, nulevende født i Nordslesvig, S-H. 1953, s. 159—160. — 385) 
Jensen. Th. O. Achelis: Hans Jensen, Bürger und Gastwirt in Flensburg 
und seine Herkunft (1768— 1847), Jb. A. 1953, s. 118—124. — 386) Jensen. 
J. Jensen: Lorenz Jensen aus Kollund, Kirchspiel Viöl. Leben und W erk 
eines bedeutenden schleswigschen Bauern (1740—1807), Jb. G. 1954, s. 105 
— 114. — 387) Jessen. Th. O. Achelis: Die Brüder Peter Hinrich und Chri
stian Peter Jessen. Ein Beitrag zur Geschichte des Hadersiebener Johan- 
neums (som bilag anetavle), Sehr. 2. rk., 12. bd., s. 109—129. — 388) 
Kahlke, Max, 1892— 1928, maler, K. S-H. 1954, s. 154—160. — 389) Ketel- 
sen, Bruno, d. 1945, lærer, folklorist, lokalhistoriker, S-H. 1953, s. 173, H.
1954, s. 41—42, se endv. nr. 4. — 390) Knudsen, Broder, 1811—86, amtmand 
på Femern 1851—64, H. 1954, s. 116—117. — 391) Koch, Samuel Friedrich, 
1806—62, præst på Hoge, H. 1954, s. 259—62. — Koopmans, Gadso, pro
fessor, godsejer på 0 , se nr. 256. — 392) Krieger, Ph. H., 1852—1932, se
m inarielærer i Tønder, sen. forstander i Åbenrå, H. 1953, s. 49. — Lilien- 
cron. 393) G. Reinking: Dem Gedenken Detlef von Liliencrons, H. 
1954, s. 223—24; jvnfr. s. 326. — 394) H. B. Jessen: Liliencronbriefe, N. 
1953, s. 171— 174. — 395) Lippe. H. J. Kuhlmann: Ein »Gottorper Künstler« 
in Eckernförde. Der Goldschmied Adam v. der Lippe (ca. 1600), K. S-H 1955, 
s. 179—80. — 396) Lorentzen, Hans, 1729—1805, »Rechenmann«, Svesingr 
Jb. G. 1953, s. 67—70. — 397) Lund, Jens Martin, 1739—84, kunstmaler, 
H. 1954, s. 49—52, 246. — 398) Lübke, Friedrich Wilhelm, d. 1954, minister
præsident, S-H. 1954, s. 291—92. — 399) Löhmann, Frieda, f. Lassen, 1873 
—1954, Flensborg, S-H 1954 ,s. 151—152. — 400) Massmann, Karl, f. 1889, 
Landesbankdirektor, S-H. 1954, s. 217. — 401) Matthiesen, Thomas, f. 1874, 
præst, Sehr. 2. rk., 12 bd., s. V—VIII. — 402) Meyer Johs., 1606—74, karto
graf, H. 1953, s. 108. — Missfeldt, slægten, se nr. 335. — 403) M oltke, Carl,
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1798—1866, gehejmestatsminister, S-H. 1953, s. 213—216. — 404) Momm
sen, Theodor, d, 1903, historiker, S-H. 1953, s. 255—56. — 405) Mosheim. 
Th. O. Achelis: Zur Lebensgeschichte Johann Lorenz Mosheims (afslog 
1749 at blive generalsuperintendent), Sehr. 2. rk., 12. bd., s. 169—174. —
406) Møller, Theodor, 1873— 1953, lærer, fotograf, lokalhistoriker, N. 1954, 
s. 22—29, H. 1953, s. 73— 77, 78—86, 112, 317, S-H. 1953, s. 71—72. —
407) Nebel, Kay, 1888—1953, kunstmaler, S-H. 1953, s. 81—82. — 408) 
Ortmann, Richard, 1879—1953, seminarielærer, Tønder, sen. S tudienratr 
Nibøl, H. 1953', s. 190, S-H. 1953, s. 88—89. — Ovens, Friedrich A doltr 
maler, se nr. 154*. — Ovens, Jürgen, maler, se nr. 155—156. — Pahl, Hans, 
billedskærer, d. 1714, se nr. 148. — 409) Pauls, Volquart, 1884—1954, biblio
tekar, historiker, S-H. 1954, s. 30—32, 151, H. 1954, s. 35—36. —  Peper, 
Hans, billedskærer i Rendsborg, se nr. 149. — 410) Petersen, Andreas, 
f. 1914, kunstmaler, H. 1954, s. 45—47. — 411) Petersen, August, 1792—1830, 
herredsfoged i Augustenborg, H. 1954, s. 62—63. — 412) Petersen, Carl 
Dietrich, f. 1867, lærer, filolog, H. 1953, s. 48. — Petersen, se endv. nr. 108.
— 413) Plöhn. H. A. Plöhn: Ein Familienname wird in die V ergangenheit 
verfolgt, H. 1954, s. 92—95. — 414) H. A. Plöhn: Der Name Plön/Plöhn im 
Dreieck Eckernförde-Schleswig-Rendsburg, Jb. E. 1954, s. 142— 148. — 
415) Portner, Johann, ca. 1600, præst, Vanderup, Jb. G. 1955, s. 198—203. —  
Rantzau, adelsslægt på Lindeved, se nr. 268. — 416) Richter. E. Freytag: 
Die Gebrüder Johann Adam und Peter Richter, zwei schlesw.-holst. Bau
meister des 18. Jahrh.s und ihre Familie, Z. N. F. 1954, s. 65—75. — 
Richter, J. A., se endv. nr. 261. — Rode, adelsslægt på Lindeved, se nr. 268.
— 417) Rumohr. C. v. Lorck: Die Bildnisse Carl Friedrich von Rumohrs 
(1785—1843), K. S-H. 1954, s. 108—124. —  Sander, Hans, billedskærer, 
Rendsborg, se nr. 149. — Scheel, Otto, historiker, 1876—1954, se nr. 108. —  
418) Scheffner, Johan Heinrich, 1825—1892, rektor i Tønder, H. 1953, s. 
53—55. — 419) Schmeisser, Felix, redaktør, lokalhistoriker, Husum, S-H. 
1953, s. 261. — 420) Schmidt, Harry, f. 1883, historiker, H. 1953, s. 88—89, 
S-H. 1953, s. 87, Jb. R. 1953, s. 13— 17. — 421) Schmidt, Johs., f. 1869, præst, 
grænsepolitiker, S-H. 1953, s. 204—05, 1954, s. 154. — 422) Schriewer, 
Franz, f. 1953, bibliotekar, grænsepolitiker, Flensborg, S-H. 1953, s. 142—43.
— 423) Schwindrazheim, O., d. 1952, maler, professor, H. 1953, s. 94. —  
424) Spethmann, Johannes, d. 1951, møller, botaniker, Seemühlen v. Rends
borg, Jb. R. 1953, s. 7—9. — 425) Stierling, Hubert, d. 1950, museumsdirektør, 
Altona, N. 1953, s. 7—12. — 426) Stork, Karl, 1905—53, kunsthistoriker, 
N. 1954, s. 29—34. — Storm. 427) M. C. Mangels: Uber Wold Nommensen 
und Ingwer Woldsen, zwei Vorfahren Theodor Storms, H. 1953, s. 245—47.
— 428) E. Kammerhoff: Theodor Storm. Ein Erinnerungsbild, H. 1953, s. 
200—205. — 429) W. Jürgensen: Die Begegnung zwischen Theodor Storm, 
und Theodor Fontane. Ein Beitrag zum Charakterbild beider Dichter und 
ihrer Zeit, N. 1953, s. 161— 170. — 430) H. Schmidt: Zwei Geburtstagsge-
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dichte Theodor Fontanes für Theodor Storm, S-H. 1953, s. 189—190. —
431) E. O. Wooley: Theodor Storm in Amerika, S-H. 1954, s. 79—80. —
432) Struense, Maria Sophia Friederike, d. 1787, Sehr. 2 rk., 12. bd., s. 
174— 175. — Tams, slægten, se nr. 335. — thor Straten, slægten, se nr. 
326. — Todsen, Peter, 1789— 1855, stænderdeputeret, se nr. 70>. — 433) 
Voss. Johann Heinrich, N. 1953, s. 149—60, — 434) Wohlhaupter, Eugen 
d. 1946, retshistoriker, S-H. 1953, s. 19—20. — 435) W ollt, Chr., f. 1879, 
forlægger, Flensborg, S-H. 1954, s. 152. — W öhlk, Nico, 1887—1950, maler, 
se nr. 157. — 436) Zillinger, Erwin, f. 1893, organist, komponist, S-H. 1953, 
s. 173. — 437) Oehlert. R. Faasch: David Georg Friedrich Oehlert. Soldat, 
Kolonist und A hnherr des Geschlechtes im schleswiger Raum, Jb. G. 1954, 
s. 124— 131. — Oest, Nikolaus, 1719—98, præst, se nr. 165.



Anmeldelser
Erich Hoffmann:

Die Herkunft des Bürgertums in den Städten des Herzogtums 
Schleswig, 1953

(Quellen und Forschungen zur G eschichte Schlesw ig-H olsteins bd. 27)

I årene efter 1933 tog den slesvig-holstenske historieforskning 
m ed stor energi fat på at udarbejde og udgive borgerbøger fra de 
slesvigske byer. Ludwig A ndresen udgav i 1937 Bürger- und Ein
w ohnerbuch  der Stadt Tondern bis 1869, Th. O. A chelis Bürgerbuch 
der Stadt H adersleben bis zum Jah re  1864 I i 1940, og man forberedte 
udgivelsen af borgerbøger fra Å benrå og Sønderborg. I Sydslesvig 
opstillede dr. Schütt og Ernst Petersen lister over de nye borgere i 
F lensborg og Slesvig. Efter 1945 er a rbejdet med byernes befolk
ningshistorie b levet fortsat, og Erich Hoffmann har nu i sin bog om 
det slesvigske borgerskabs oprindelse givet en sam let oversigt over 
udvik lingen  indtil 1750.

Hans frem stilling bygger først og frem m est på fortegnelser over 
aflagte borgereder, enten de nu findes i sæ rlige protokoller, i rets- 
bøger, i rådspro tokoller eller kæ m nerregnskaber. Fra den æ ldre tid 
m angler dette m ateriale dog, og i flere byer svigter det også helt 
eller delvis i nyere  tid, men Hoffmann har p røvet at danne sig et 
begreb om borgernes nationale sam m ensæ tning på grundlag af de 
borgernavne, der findes i skatte lis ter og lignende m ateriale. I visse 
tilfæ lde giver efternavnene oplysning om det sted, hvorfra m anden 
eller hans slæ gt i sin tid er kommet, men som regel er det kun n av 
nets karak ter, der angiver, om den pågæ ldende er af dansk, tysk  
eller frisisk afstamning. Selvom resu lta terne  af sådanne undersøgel
ser må vurderes med den største forsigtighed, er der dog ingen tv iv l 
om, at de giver hovedlin ierne i udviklingen. De viser, at der gennem  
tiderne  har fundet en re t s tæ rk  indvandring sted til en del af de 
slesvigske byer, først og frem m est til de sydslesvigske, og at Tøn- 
ning, Eckernførde og F rederiksstad  har haft et næ sten  helt tysk  
borgerskab, hvad der iøvrig t ikke er nogen overraskelse. Undersø-
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gelser af Sach og af danske fo rskere1) har for læ ngst k larg jort, a t 
det tyske borgerskab i Slesvig var i overvæ gt i begyndelsen af 
1400-årene. Hoffmann giver et m ere nuanceret billede af udvik lin
gen i denne by, end man før har kendt, og hans tal tyder på, at det 
danske islæ t i befolkningen har v æ re t i tilbagegang i slu tn ingen af 
m iddelalderen, men var stigende efter 1500 uden dog nogensinde at 
nå op over 25 pet. I et reg ister fra 1601 var 24,1 pct. af navnene dan
ske, men derefter fandt der påny en nedgang sted.

Flensborg er jo den nationalt set in teressan teste  by i Slesvig, m en 
da der foreligger om fattende danske undersøgelser over borgerska
bets afstam ning,2) er der ingen grund til at komme næ rm ere ind 
herpå. Det kan  dog næ vnes, at der fandt en del tysk  indvandring 
sted både i m iddelalderen, i 1500-årene og begyndelsen af 1600- 
årene, men at der synes a t have v æ re t en tilbagegang efter 1640. 
Derimod var indvandringen fra kongeriget i stadig  stigen efter den
ne tid  og nåede i årene 1720—50 op på lige ved  17 pct. M æ rkelig t 
nok kom der flere borgere fra øerne end fra Jy lland  til Flensborg. 
Det hæ nger uden tvivl sam m en med den næ re  økonom iske forbin
delse med kongeriget, ikke m indst med København, m en skyldes 
også, at m ange af de indvandrede jy d er aldrig nåede op i borgernes 
ræ kker. løvrig t fik den jy ske  indvandring aldrig den samme betyd 
ning i F lensborg som i de nordslesvigske byer.

En væ sentlig  del af m ateria le t fra H aderslev  og Tønder er udgivet 
i de to næ vnte  væ rker af A ndresen og Achelis, der også indeholder 
en sta tistisk  bearbejdelse  af stoffet. Fra Tønder findes desuden en 
dansk behandling i v æ rk e t Tønder gennem  Tiderne. Det sønderborg- 
ske m ateriale er ualm indelig dårligt, idet oversig ter over de nye 
borgere først begynder 1831, og der bortset fra et ska tte reg iste r 
fra 1585 — m angler æ ldre fortegnelser over skatteborgerne. Hoff
m ann m ener ved en undersøgelse af dette at kunne fastslå, a t 
navnene viser, at 18,5 pct. har v æ re t af tysk  »Volkstum«, 45,8 
pct. af dansk, 2,2 pct. af frisisk og 33,5 pct. af uvis afstamning. 
En gennem gang af m aterialet, som jeg  har foretaget, giver dog 
et noget andet billede, nem lig 9,7 pct. tyske, 1,5 pct. frisiske, 
46,4 pct. danske og 42,4 pct. uvisse, altså et betydelig t m indre 
tysk  islæ t end efter Hoffmanns beregning. Af de 136 usikre var 41 
sen-navne, 61 bestod af erhvervsbetegnelse  og et fornavn, der både 
kan  væ re  tysk  og dansk. En af grundene til uoverensstem m elsen i 
de to beregninger er sikkert, at Hoffmann ikke i tilstræ kkelig  høj 
grad har g jo rt sig k lart, at en del tyske  navne som M arkvard, C laus

!) Se Sdj. årb. 1950 s. 196 og der anført litteratur.
2) Troels Fink i Til Knud Fabricius (1945) s. 13, Johan Hvidtfeldt og Åge 

Bonde i Flensborg bys Historie I-II (1953-55).
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og H enrik  allerede i m iddelalderen er b levet re t alm indelige i kon
geriget eller i hvert fald i den danske del af Slesvig, og at man der
for ikke kan henregne disse til de tyske  navne, m ed m indre der er 
k lart indicium  for, at der v irkelig  er tale om folk fra det fremmede.

Fra Å benrå er der et betydelig t stø rre m ateriale, dels forskellige 
indbyggerfortegnelser fra 1609, 1625, 1674 og 1711, dels indførsler 
om aflagt borgered  i rådets forhandlingsprotokoller, nogenlunde 
fuldstæ ndige fra 1723.1) Hoffm ann har dog overset, at der findes et 
s to lestadereg ister fra 1567,2) der indeholder 144 m andsnavne. Forde
lingen af navnene i dette  og i de fire af Hoffmann bearbejdede lister 
er således:

1567 1609 1625 1674 1711
Tysk 2,8 12,6 11,7 11,6 16,0
dansk 59,8 54,8 49,5 45,1 47,7
frisisk 3,5 4,0 2,4 7,4 5,7
usikker 34,0 28,4 36,2 33,9 30,5

M est bem æ rkelsesvæ rdig t er den store forskel i det tyske islæ t i 
befolkningen. Det er yderst usandsynligt, at den udelukkende sky l
des en sæ rlig  stæ rk  indvandring i tiden 1567— 1609, m ere n æ rlig 
gende er det, at Hoffmann og jeg  har bedøm t navnenes nationale op
rindelse på forskellig måde. Ejendom m elig er også stigningen af det 
tyske indslag i befolkningen i den sidste liste. Da m an må gå ud fra, 
at forfatteren  ved bearbejdelsen  af de forskellige lister har fulgt de 
samme retningslinier, må det enten skyldes, at der h ar v æ re t en 
stigende tysk  indvandring, eller at de tyske navne fra tid ligere 
slæ gtsleds indvandrede m ere og m ere slår igennem.

I en sam let opgørelse over sam tlige nye borgere i Å benrå 1721-50 
m ener Hoffmann at kunne fastslå, at 15 pct. har væ re t af tysk  
»Volkstum«, 44,7 af dansk, 1,5 af frisisk, 15,9 af blandet, m ens 20,4 
er af usikker herkom st. Ser m an bort fra de usikre, b liver det tysk- 
frisiske indslag i befolkningen 20,9 pct. Disse tal bygger på h jem 
stedsangivelserne, der findes ved knap halvdelen  af borgerne, des
uden på navnenes oplysning om, hvor fam ilien oprindelig kom m er 
fra (Herkunftsnam en) og på en vurdering  af navnenes nationale k a 
rakter. Der er i dette  tilfæ lde en vis m ulighed for at. belyse væ rd ien  
af Hoffmanns undersøgelsesm etode ved at sam m enligne dette resu l
ta t med de sikre oplysninger om afstam ning, som findes i m aterialet. 
En undersøgelse af indførslerne i selve borgerpro tokollen  for tiden

*)En summarisk oversigt herover for tiden efter 1735 er allerede givet 
af Frode Gribsvad i Festskrift til H. P. Hanssens s. 258 f.

2) Åbenrå præstearkiv: Stolestaderegistre 1567—1776.
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1740— 1750, da oplysningerne om hjem sted er forholdsvis fu ldstæ n
dige, giver følgende resultat:

Byen .........................................
N ordslesvig iøvrig t ...............
A ngel .........................................
Flensborg og Slesvig ...........
K ongeriget ................................
Sverige ....................................
H olsten og T y s k la n d ...............
U benæ vnte ............................

21.5 pct.
32,8 »

1,1 » 
3,4 »
7,3 »
1,7 x 
5,6 r

26.6 »

Det vil sige, hvis m an regner F lensborg med til de tyske om råder: 
9 pct. fra tysk, 64,4 pct. fra dansk og svensktalende om råder, 26,6 
pct. uden oplysninger. Ser m an bort fra de usikre, g iver det 87,7 pct. 
nordiske, 12,3 pct. tyske. En bearbejdelse  af Hoffmanns egen speci
ficerede tabel over de borgere  fra tiden 1721—50, om hvem  der fore
ligger oplysninger, giver 87,2 pct. og 12,8 pct. H er er altså den sm uk
keste  overensstem m else, hvad  m an derim od ikke kan  sige, n år man 
sam m enligner med tallene i Hoffmanns alm indelige tabel, der giver 
e t m eget s tø rre  tysk  indslag i befolkningen. Fra e t m etodisk syns
p unk t vil det derfor under sådanne om stæ ndigheder væ re  rig tigst 
udelukkende a t holde sig til de borgere, om hvem  der findes oplys- 
ninger, og i hv ert fald ikke blande de to beregningsm åder sammen,

M en hvad er nu grunden til de to v id t forskellige resu lta ter?  Der 
er uden tv iv l flere. Det er allerede næ vnt, at Hoffm ann synes at anse 
navne for tyske, selvom  de har v æ re t gæ v og gæ ngs i dansktalende 
om råder allerede i m iddelalderen. M ere afgørende er det, at n av 
nene jo ikke d irek te  oplyser, hvem  der er indvandret, men kun hvor 
m ange der b æ rer helt e ller delvis tyske  navne. Der findes ikke hos 
Hoffm ann nogen k lar redegørelse for, hvad han egentlig  vil opnå 
gennem  disse undersøgelser af navnene. M an skulle vente, at han, 
så v id t det nu er muligt, v ille prøve at fastslå, hvem  der er indvan
dret fra egne med fremmed nationalitet. Han synes dog næ rm est at 
have  tæ nk t sig på denne m åde at kunne skelne mellem borgere af 
dansk og tysk  »Volkstum«. M en et ty sk  navn i Å benrå omkr. 1700 
er ikke noget s ikkert v idnesbyrd  om tysk  »Volkstum«, da den på- 
gæ ldendes forfæ dre kan  væ re indvandret m ange generationer til
bage. Det rig tigste vil væ re  at p ræ cisere  opgaven således, at man 
i den udstræ kning, det er muligt, vil fastslå, hvem  der er født i byen 
eller i en egn af samme nationalite t som denne, i dette tilfæ lde i et 
om råde med dansk »Volkstum«. M en det vil medføre, at k rite rie t for 
afgørelsen af navnenes nationale hjem hørighed ændres, idet f. eks. 
tyske  efternavne med danske fornavne i så fald må regnes som dan-
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ske. Denne m ulighed synes ikke at væ re  faldet Hoffmann ind, og 
han har derfor heller ikke foretaget tilstræ kkelig  indgående under
søgelser over navneskikkenes h istorie i de nordslesvigske byer. Der 
er ingen tvivl om, at det, i hvert fald efter 1600, har v æ re t alm inde
ligt, at de faste slæ gtsnavne gik i arv, ja  tit og ofte blev a rve t på 
spindesiden. Og desuden var der også en tilbøjelighed til, a t de 
frem m ede sæ rpræ gede fornavne blev bevare t fra slæ gtled  til s læ g t
led. Dette forhold gør undersøgelser på grundlag af navnestoffet 
yderst usikre, og usikkerheden  forøges, desto læ ngere man kom m er 
ned i tiden, og gør, at deres væ rd i i nyere  tid, som tilfæ ldet fra 
Å benrå viste, må siges at væ re  re t problem atisk.

I sine sta tistiske oversig ter arbejder Hoffmann med begrebet »ge
m ischtes Volkstum«, hv ilket er natu rlig t i et græ nseland  som Sles
vig. Folk fra F lensborg og fra visse landsogne i Sydslesvig hø rer n a 
turlig t hertil. M en når han uden v idere anbringer alle borgere fra 
de nordslesvigske byer i denne gruppe, er det med et m ildt ord 
m isvisende. Fordi folk har læ rt at ta le  og læ se tysk  gennem  skole
undervisningen, der var tvungen, b liver de dog ikke af den grund 
»af b landet nationalitet« . Der kan ikke væ re  tv iv l om, at langt den 
overvejende del af byernes befolkning havde dansk som m odersm ål, 
først i skolen læ rte  de det tyske. Kun for børn af em bedsm ænd har 
dette  delvis ikke haft gyldighed, men de har kun ringe in teresse  i 
denne forbindelse. Hvis m an ikke vil gøre vold på den historiske 
sandhed, må folk fra de nordslesvigske byer henregnes til dansk 
»Volkstum«, med m indre m an i dette  i sig selv yderst uk lare ud tryk  
vil læ gge m ere end sæ dvanligt, ikke nationalite t, men evnen til at 
tale  og skrive et sprog. A nvender m an denne fortolkning på nord
slesvigerne efter 1864, vil det betyde, at langt den største del af 
N ordslesvigs dansksindede befolkning i 1920 var af b landet »Volks
tum«.

Bogen om det slesvigske borgerskabs oprindelse er sk revet af en 
ung historiker. M an m æ rker det på m ange måder, både i en vis 
usikkerhed i den kritiske vurdering  af kilderne og den m etodiske 
udnytte lse  af dem. M an m æ rker det også i den alm indelige h isto ri
ske viden, der for ofte ikke slår til eller he lt svigter, hv ilket også 
kom m er frem i om talen af de nationale forhold i N ordslesvig. M an 
savner et større udsyn, også til andre lande, og ikke m indst til Dan
m ark og Tyskland, hvor e t rig t m ateriale af tilsvarende art kunne 
have g jort sam m enligninger mulig. Og man m angler ikke m indst 
en redegørelse for de m ange problem er, der hæ nger sammen med 
borgerskabseden. Hvem skulle aflægge den, hvor m ange aflagde 
den virkelig, d. v. s. hvor fu ldstæ ndigt er det m ateriale, der a rbe j
des med? Og man kunne have ønsket en dyberegående undersøgelse
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såvel af årsagerne til indvandringen som af borgerskabets rekrute- 
ring  i det hele taget. S tatistik  løser nu engang ikke alle de h istori
ske problem er, hvor væ rdifuld  den end er. M en når disse indvendin
ger er fremført, må det også pointeres, at der her er tale om en ung 
h istoriker, der udsender sit første store væ rk. Der må indrømmes 
ham  en vis m argin. Og det skal til slut understreges, at Hoffmann er 
gået til sin store undersøgelse med en stæ dig energi og med en 
flid, der er ud over det sæ dvanlige. Han har aldrig givet op, når det 
g ja ld t at finde det sta tistiske m ateriale, han skulle bruge, og ofte 
ligger talløse tim ers arbejde bag ved nogle få tabeller. Det m ateriale, 
han  har frem lagt, er af så stor værdi, at det vil få den største be tyd 
ning for alle frem tidige undersøgelser over lignende problem er og 
for beskæ ftigelsen  med de enkelte byers befolkningsforhold. Sam ti
dig må det understreges, at man har ind tryk  af, at Hoffmann har en 
redelig  vilje til at gøre ret, når det gæ lder spørgsm ålet dansk og 
tysk. Hoffmanns bog er — sine m angler tiltrods — en væ rdifuld 
forøgelse af den sønderjyske historiske litteratur.

JO H AN HV1DTFELDT

Troels Fink:
Sønderjylland siden genforeningen i 1920
160 sider. Vi og vor fortid nr. 16 J. H. Schultz forlag 1955.

M ed udsendelsen af denne bog, der fortsæ tter forfatterens »Rids af 
Sønderjyllands historie« fra 1945, er professor Finks skildring ført 
op til 1953-54. Af bogens 160 sider gæ lder de 120 tiden fra gen
forening til besæ ttelse, m ens tiden efter 1940 får ca. 40 sider, og Syd
slesvigs historie beslag læ gger knapt en trediedel af bogens sam lede 
sidetal.

At frem stille det om handlede tidsrum s righoldige h istorie på så be
g ræ nset plads stiller store krav til forfatteren  med hensyn til viden, 
overblik, frem stillingsevne — og evne til at resignere over for stof, 
der kan forekom m e uundvæ rlig t. Det skal straks siges, at professor 
Fink til fulde honorerer disse krav, således at resu lta te t er b levet en 
frem ragende lille bog. Frem stillingen er stofm æ ttet og dog let læst, 
den er k lar og nøgtern, tiltalende ved sine rolige vurderinger af et 
m edoplevet tidsafsnit, den giver gode m uligheder for at se sam m en
hæ ng og vinde overblik  over det brogede begivenhedsforløb siden 
genforeningen.

Til forskel fra æ ldre, ligeledes kortfa ttede bøger om m ellem krigs
tiden som Karl Rasmussens, Frede N ielsens og min, begræ nser Troels
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Fink sig på forhånd til hovedsagelig  at redegøre for den nationalpo
litiske udvikling. Denne begræ nsning må beklages, og forfatteren  
deler sikkert denne beklagelse. H ovedsum m en af de forløbne 35 år 
under dansk styre er jo, som det så tit er sagt, genforeningsproces
sens fuldbyrdelse. I denne proces sam virker et b red t kom pleks af 
faktorer, hvori det nationalpolitiske indgår som en — naturligvis 
sæ rdeles væ sentlig  — faktor b landt mange. Dette betyder selvfølge
lig  ikke, at økonom isk udvikling, jordkam p og skolepolitik  lades 
uom talt, men m an savner eksem pelvis en om tale af pressens rolle, 
den k irkelige udvikling og sider af det folkelige arbejde.

I sk ildringen af landsdelens danske historie er der ikke væ sentlig t 
nyt. Frem hæ ves skal den veldokum enterede redegørelse for L. S. be
væ gelsen  i Sønderjylland og dens lederes kurs i de m ørke kriseår. 
V æ rdifuld og velafveje t er tillige frem stillingen af forholdene i Syd
slesvig. H er savnes dog en om tale af det sæ rlige flensborgske social
dem okrati, hvis nu opløste partio rgan isation  på så ejendom m elig 
måde var med til at præ ge udviklingen i Flensborg i det første årti 
efter Tysklands sam m enbrud.

En kort, sam let oversig t over p artier og valgtal både i Nord- og 
Sydslesvig vilde give bogen øget væ rdi på dette  cen trale  felt.

For en dansk læ serkreds er der derim od m eget ny t i afsnittene om 
det tyske  m indretal. For første gang gives her i en dansk frem stilling 
en sam m enhæ ngende og re t de tailleret oversig t over faserne i m in
dretalle ts indre historie. Foruden de try k te  kilder har professor Fink 
b en y tte t et be tydelig t u try k t k ildem ateriale vedrørende tiden 1920-39. 
D ette k ildestof bør snarest publiceres. En begyndelse er g jort med 
»A ktstykker til K reditanstalt V ogelgesangs tilblivelse«. (Skrifter 
udg. af H istorisk Samfund for Sønderjy lland 1946). Jeg  m ener i denne 
forbindelse, at H istorisk Samfunds styrelse  bør b e trag te  det som en 
af sine næ rliggende opgaver at foranledige det øvrige h jem m etyske 
dokum entm ateriale i dansk v are tæ g t gennem gået med trykning  for 
øje.

Ved læ sningen af Troels Finks afsnit om m indretalle t træ d er et 
k arak te ris tisk  træ k  igen frem i dets h istorie: fjernstyringen  sydfra, 
som tråd te  så k lart i dagen under besæ ttelsen , h ar g jort sig gæ l
dende så godt som hele tiden efter 1920. På dansk side var det ander
ledes. Fra E jderpolitikkens dage til skoleloven af 1946 lå de store af
gørelser og derm ed ansvaret hos landsdelens egne folk. M indretallet 
var altid s tæ rk t afhæ ngigt af det store fæ dreland med hensyn til 
tak tik  og m ålsæ tning.

For besæ ttelsestidens vedkom m ende er grundlaget for skildringen 
det væ ldige m ateriale i Den parlam entariske Kommissions ak ts ty k 
ker bind XIV, som antagelig  findes på alle b ib lio teker i vor landsdel.
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Forfatteren  glem m er ikke de større perspektiver, hvor sam m en
hæ ngen k ræ ver det, lin jerne til udviklingen såvel i D anm ark og 
Tyskland som til begivenhederne på den storpolitiske arena er tru k 
k e t instruk tiv t op.

Bogen er forsynet med to skolekort og en ræ kke billeder af fø
rende mænd, b landt hvilke efter mit skøn også P. M arcussen havde 
fo rtjen t en plads. Et reg ister savnes.

M an må håbe, at Troels Fink skriver den til bunds gående, v iden
skabelige frem stilling af vor landsdels h istorie siden 1920, som kan  
afslutte den store Sønderjyllands H istorie med et 6. bind. Tiden dertil 
må væ re  inde.

A. FEILBERG JØRGENSEN

Ernst Siegfried Hansen:
»Kurier der Heimat. Das Spiel um Schleswig zwischen Kapitulation 
und Programm Nord«
D eutscher H eim at-V erlag, Bielefeld. 480 sider.

Af undertitlen  til redak tø r Ernst Siegfried H ansens m eget om talte 
bog, »Kurier der Heimat« frem går det, at han navnlig  har ønsket at 
beskæ ftige sig m ed begivenhederne på begge sider af den dansk
tyske græ nse ud fra den betragtning, at der foregik et »politisk spil«. 
Han, den tid ligere redak tø r af det hjem m etyske organ »Der N ord- 
schlesw iger«, har fra første færd v æ re t med i dette  spil, og der kan  
ikke herske tv iv l om, at han  har v ille t arbejde med på en udvikling, 
der skulle komme tyskheden  på begge sider af græ nsen tilgode. På 
den anden side h ar han også ønsket at fremme disse bestræ belser 
ud fra en æ rlig  overbevisning om, at det ville væ re  både nødvendig t 
og k logt at indtage en loyal holdning og frem kalde en national af
spænding. Set på den storpolitiske baggrund har han ikke kunnet 
øjne anden udvej.

Ernst Siegfried H ansen har haft gode forudsæ tninger for a t kunne 
skrive en bog om græ nsepolitikken siden 1945. For det første har 
han  ståe t m idt i beg ivenhederne og endog v æ re t kontaktm and, e ller 
som han selv siger »Kurer« mellem ledende tyske personligheder 
både i nord og syd. For det andet må det siges, at han er en mand 
med udpræ get politisk fla ir .og med en solid politisk  og journalistisk  
uddannelse. Det har han på sæ rlig  m åde bevist i den tid, han efter 
at have forladt redaktørstillingen  ved »Der N ordschlesw iger« har 
virket som dette blads folketingsm edarbejder. H ans bedøm m else af 
den alm indelige politiske situation  her i landet viser, at han  er en 
skarp iagttager, og det er den samme egenskab, der gør sig gæ lden
de i de betragtninger, han frem sæ tter i sin bog.
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Hans indstilling til D anm ark og danske forhold er p ræ get af ve l
vilje. Det er ikke uden grund, han gør opm ærksom  på, at han ned
stam m er fra en bonde i A ngel og fra en dansk bedstem oder fra Bil
lum ved Varde, der ikke kunne have haft nogen anelse om, at »hun 
skulle blive en gren på et tysk  stam træ«. M ed eller mod sin v ilje  er 
han uden tv iv l »zweiströmig« uden at væ re  tvesindet. M en netop 
derfor er det sikkert, at han har v æ re t i stand til nogenlunde uhildet 
a t bedømme forholdene, således som de i de senere år har form et 
sig, om end sub jek tiv t og set med tyske øjne. Han har loyalt 
stillet danske og tyske synspunkter over for hinanden, uden derfor 
a t slå af på sine egne m eninger, der frem træ der inden for en elegant 
publicistisk frem stillingsform , der både er dokum entarisk  og kom 
m enterende, men også billedskabende. Det gæ lder beretn ingerne om 
en ræ kke begivenheder og tildragelser, og det gæ lder de ikke så få 
personskildringer, der findes i bogen.

Der kan af disse på dansk side næ vnes m ænd som Christmas M øl
ler, Hans H edtoft, Frede N ielsen  og Knud Kristensen, og det er de 
bedste. Men også p o rtræ tte r af tyske personligheder er læ sevæ rdige, 
selv om de vel for nogles vedkom m ende ikke er k ritiske nok 
og m åske savner en stæ rkere  psykologisk  baggrund. M en m an får 
dog gode skildringer af m ænd som Fr. W ilh. Lübke, A ndreas G ayk  
og Kai-Uwe von  Hassel. Ikke m indst den fhv. finansm inister Dr. 
Richard Schencks  politiske personlighed og skæ bne har k rav  på op
m ærksom hed, fordi den så at sige har v æ re t analog med den politi
ske og folkelige udvikling i g ræ nselandet i løbet af det svundne 
årti.

Inden for det samme årem ål er det, at Ernst Siegfried H ansens bog 
giver et indtryk af den nationale, folkelige og politiske spæ nding 
både i Sydslesvig og i N ordslesvig. H an har tegnet et bredt, m en 
liv lig t varierende billede af beg ivenhederne og derm ed af den g ræ n
sepolitiske og folkelige problem atik, der har behersket både drøftel
serne og de tagne beslu tn inger lige siden den danske regerings af 
frihedsrådet godkendte erk læ ring  om at græ nsen  ligger fast. M an 
får e t ind tryk  af det tyske m indretals holdning efter kapitu lationen, 
af tyske og danske politikeres stilling til den danske bevæ gelse i 
Sydslesvig, af stillingen før og efter valgene i Slesvig-H olsten og i 
N ordslesvig, og endelig af forfatterens egen delagtighed i det po li
tiske spil, der kny ttede tråde mellem tyskere  på begge sider af g ræ n
sen og fik betydning  for den følgende udvikling. Til slut får man en 
redegørelse for »Programm Nord«, som den genopbygning, der siden 
1920 har fundet sted i N ordslesvig, ifølge Ernst Siegfried H ansen 
skal have givet afdøde m in isterpræ sident Lübke ideen til.

Det er en bog, der kan give både danske og tyske læ sere et ud-
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m æ rket ind tryk  af den udvikling, der i de senere år har fundet sted 
på begge sider af græ nsen. M an har her et sam let ind tryk  af begi
venhederne, som kan  danne baggrunden for skildringen i en følgen
de bog, i hvilken Ernst Siegfried H ansen sæ rlig  vil beskæ ftige sig 
med forholdene i D anm ark og N ordslesvig og naturligvis også med 
det, der er sket siden den her om talte bog så dagens lys.

MORTEN KAMPHOVENER

Frode Beyer:
Valdemar Ammundsen. Liv og tanker. 1954

Da k irkeh isto rikeren  A. i 1923 fra K øbenhavns un iversite t fly tte
de til det ved genforeningen nydannede H aderslev  stifts bispestol, 
var det en med græ nselandets forhold i forvejen  fortrolig mand, som 
tog en betydningsfuld gerning op i det genvundne land. Fra barns
ben  af havde han fulgt med i »Flensborg Avis«. Hans rek to r i Kø
benhavn, den kendte Johs. Helms, forud i Slesvig, har form entlig 
også i ham — som i andre elever, f. eks. sem inarieforstander E. Al- 
beck — v ak t en dyb kæ rlighed  til det tab te  land og den folkelige 
kam p hernede. A .'s opsig tsvæ kkende og skelsæ ttende ordskifte 
m ed Johs. T iedje i »Die christliche W elt« 1909 om den prøjsiske 
tvangskurs i g ræ nselandet og med M. Rade og Johs. Tonnesen i 1919 
om den danske frem tid havde gjort hans navn kend t og ag tet søn
den å. H istoriske arbejder som »Den unge Luther« (1907), »Krig og 
krigsførende Kristne« (1915), »Den k ristne K irke i det 19. A arhun- 
drede« (1925) havde v ist hans store viden om sam tidens åndsliv  og 
dets h istoriske forudsæ tninger. Selv betrag tede  han det som en h ø je 
re førelse, a t han  fik sin afslu ttende livsgerning i det genforenede 
land.

Provst Beyer i Rinkenæs, som kalder A. sin læ rem ester, lader os 
nu  i sin velsk revne bog følge A.'s udvikling og livsindsats. Det sker 
på den måde, at det overvejende er A. selv, som ved frem dragne 
try k te  og isæ r u tryk te  ting (dagbøger og breve) fører ordet. Det er 
lykkedes sm ukt og giver en h istorisk  væ rdifuld  indsigt i A.'s liv og 
tanker. I sæ rlig  grad har forf. søgt gennem  uddrag af dagbøgerne 
at k larlæ gge A .'s personlige m editationer, hans lønkam m ertanker, af 
hv ilke  hans handlinger siden sprang frem. Vi får et s tæ rk t ind tryk  
af hans både m idtpunktsøgende og vid t favnende ånd. Den h isto ri
ske vurdering  af A .’s gerning overlades til senere  biografer. — På 
dette  sted vil nogle bem æ rkninger til biskop A.'s indsats i g ræ nse
landet vel væ re af interesse.



Anmeldelser 259

Som biskop betrag tede  A. sig som den første p ræ st i stiftet m ere 
end som adm inistrator. Det var som den kirkelige forkynder og fore
dragsholder, han fæ rdedes i stiftets m enigheder og sam lede p ræ ste r
ne til stiftskonventer. Han optrådte her altid  som talsm anden for be
varelsen  af den historiske kon tinu ite t i de k irkelige forhold. De søn- 
derjydske  m enigheder skulle således ikke straks skifte salmebog, 
tilm ed når den slesvigske salm ebog sto rt set v ar væ rdifuldere end 
den kongerigske. A. har afgørende andel i, at vi i 1925 foreløbig fik 
en sønderjydsk  salmebog, idet en del dødt stof af den slesvigske ud
gik og i stedet det savnede danske, isæ r salm er af G rundtvig, opto
ges i et tillæg. O gså ellers i gudstjenestesk ikkene søgte A. at bevare  
en kontinuerlig  linje uden de skarpe brud, så de sønderjydske m e
n igheder kunne vokse sig ind i dansk m enighedsliv  og selv m edbrin
ge væ rdifulde im pulser. Tre nye k irk er fik A. den glæde at indvie, 
i Vojens, R inkenæs og Genner. For p ræ sterne  har hans om fattende 
viden og ireniske sind utvivlsom t v æ re t til stor h jæ lp  i disse nybyg
gerår, fyldte af politisk gæ ring og deraf følgende sjæ lelige konflik
ter. H an var en forstående vejleder for tyngede sind.

K irkepolitisk gik A. som bekendt både af h istoriske og kirkelige 
grunde ind for bevarelsen  af »helsognspræsten« fra tysk  tid, der da 
i de nationalt blandede sogne m åtte væ re  »tvésproget«. Han begrun
dede sit syn med, at ligesom  m enighedens herre  er een, må også 
hans m enighed lokalt væ re  een, h æ v et over m enneskelige sk ille
linjer, også de nationale. Denne »A.ske linje« lå i nogen grad på 
tvæ rs af det sønderjydske k irkeudvalgs synspunkter, fødte ud af 
erfaringerne fra ty sk  tid. Den har da også i tidens løb v ist sig ikke 
at væ re  den bedst egnede ram m e for en nationalt b landet befolkning. 
M indretalle t i et sogn kan i hvert fald folkeligt i regelen  ikke væ re 
tjen t med flertallets præ st. H vert folk må helst have sin p ræ st ud af 
sin egen midte. Tyskerne pro testerede  da også straks fra begyndel
sen imod den A .ske linje og oprettede tyske frim enigheder og dan
skerne i græ nsesognene med tyske sognepræ ster gjorde siden det 
samme. Tyskerne v ar tilfredse, så læ nge sognets p ræ st var een af 
deres egne .Men en tvesproget dansk præ st, som A. nogle steder fik 
beskikket, afvistes næ sten  overalt. A .'s linje har u tvivlsom t tjen t 
kontinu ite ten  i udviklingen og har som sådan haft sin overgangsbe
rettigelse. M en ellers har den ikke v ist sig egnet og har da også 
brag t A. selv adskillig skuffelse.

Kristendom m ens grundlæ ggende kæ rlighedsbud og oplevelsen af 
den første verdenskrigs dæ m onier havde gjort A. til fredens og for
soningens ven, der u træ tte lig t gik ind for forståelse og udligning 
mellem  folkene ude og hjemme. Frugterne af denne hans fredsstif
tende gerning her i g ræ nselandet er det vanskelig t at dømme kon-
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kret om, men de er uden tvivl betydelige og har på den indre front 
b idraget afgørende til genforeningsprocessens lykkelige udfald. Og
så fra tysk  side blev den nye danske græ nselandsbiskop afgjort m ødt 
med tillid. N år han talte  om »vor fælles reform ator Luther«, som han 
v a r første rangs kender af, ly ttedes der fra begge sider og skabtes 
der forbindende kirkelige bånd. M en her brød i 30'rne nazism ens 
nationale hedenskab ind og forstyrrede freden. H an skånedes ved 
sin tidlige død for at opleve dens v idere hærgen. H ans eget s tand
punk t er ud try k t i en sæ tning som denne: »Hvor K ristendom m en 
faar Lov at raade, v irker den paa een Gang nationalt sty rkende og 
in ternationalt forenende.«

A. nåede som aktiv  deltager i den in ternationale  kristne studen
terbevæ gelse  og som Søderblom s økum eniske m edarbejder og aflø
ser i N orden tilsidst frem til en ledende in ternational k irkelig  stil
ling og har uden tvivl b id raget væ sen tlig t til a t væ kke goodw ill i 
verdenspolitikken  for den løsning af m indretalsspørgsm ålet, som 
D anm ark — som man sagde — på forbilledlig vis gennem førte i sit 
g ræ nseland og han selv havde afgørende del i. Også et personlig t 
bidrag til, at denne V ersailles-græ nse v iste sig at væ re  den eneste, 
som holdt under nazism ens voldspolitik.

Biskop A. havde, udruste t med rige åndsevner, i sit liv og virke 
bedt sig frem til »den visdom, . . . som ydm yghed er sjæ len  i«. Han 
var ud fra sin kristne livsindstilling i udpræ get grad form idleren, 
både teologisk-kirkelig t og nationalt-socialt, og indtager som sådan 
en betydelig  plads i den historiske genforeningsproces efter 1920. 
I »Sønderjyllands H istorie« (1930 ff.) skrev  han sin væ rdifulde over
sigt over »Det aandelige Liv« 1864— 1920. Hans eget åndsbårne liv 
skrev  selv h istorie efter 1920.

JENS HOLDT

P. Ingwersen:
M ethodisches Handbuch für Heimatforschung.
Aufgezeigt am Beispiel Schleswig-Holstein. Gottorfer-Schriften zur 
Landeskunde Schleswig-Holstein III, 1954, 328 s.

In teressen for hjem stavnsforskningen har i Slesvig og H olsten i 
de sidste årtie r væ re t stor og er stadig stigende. Foregangsm æ ndene 
i dette  arbejde er folkeskolens læ rere, som gennem  deres uddannel
se på de pæ dagogiske hø jskoler er bedre forberedt til at deltage i 
udforskningen af h jem stavnens h istorie og natu r end danske læ rere  
gennem gående er det. De v irk er som tillidsm æ nd for h jem stavnsfor
eningerne og fylder de m ange hjem stavnsskrifter med gode og lødi-
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ge artikler. I adskillige landsbyer og sogne er med læ rerne som le 
dere dannet stø rre  eller m indre arbejds- og studiegrupper, som sy 
stem atisk  er gået i lag med indsam ling af m ateriale til beskrivelse af 
deres sogn eller by  i fortid og nutid  med det mål for øje engang at 
få en sognebeskrivelse udgivet. A dskillige af sådanne h jem stavns
bøger foreligger på tryk  og er v idnesbyrd  om, at m an er gået i gang 
m ed de m ange og vid tspæ ndende undersøgelser med stor ihæ rdighed 
og dygtighed.

Der er en væ sensforskel mellem hjem stavnsforskningen syd for 
g ræ nsen  og det lokalhistoriske arbejde nord  for, idet tyskerne i de
res h jem stavnsbøger og tidsskrifter m edtager skildringer af geologi
ske, zoologiske, bo tan iske og m eteorologiske forhold. Dette m edfø
rer sikkert, at flere ud fra forskellige synspunkter og in teresser s lu t
te r op om kring hjem stavnsarbejdet, men kan vel også føre til en 
uheldig  spredning af in teresserne hos den enkelte deltager i dette. 
Den nye af dr. P. Ingw ersen redigerede vejledning i h jem stavns
forskning følger de gamle veje  og indeholder derfor afsnit om n a tu r
fagene som led i h jem stavnsforskningen. I det indledende kapite l gi
v er dr. Ingw ersen, der er kendt som en sæ rdeles habil lokalh isto ri
k er og tillige er den inciterende leder af »A rbeitsgem einschaft für 
Landes- und V olkstum sforschung in Schleswig«, en overcentral for 
h jem stavnsforskningen, en ræ kke råd vedrørende dennes p rak tiske 
tilrettelæ gning. H an anbefaler dannelsen af arbejdsgrupper i sogne 
og byer ud fra den opfattelse, at arbejdet ved en opdeling af opga
verne mellem  flere, efter in teresser og anlæg, le tte re  kan føre til et 
resu lta t, end hvis en enkelt mand skulde bevæ ge sig over det vide 
felt, som den tyske hjem stavnsforskning spæ nder over. M ålet for en 
arbejdsgruppe må væ re en try k t kronik, en sognebog vilde vi vel 
næ rm est kalde den, men dr. Ingw ersen understreger, at det vil væ re 
forkert at frem skynde trykningen  på bekostning af nøjagtigheden 
og fu ldstæ ndigheden og henviser i denne forbindelse til at forelø
bige resu lta te r kan  publiceres ved duplikering eller i k redsårbøger 
og dagblade. V ejledningen på de enkelte fagom råder gives af frem 
træ dende slesvig-holstenske v idenskabsm æ nd og pæ dagoger. Lan- 
desbiblio theksdirektor, dr. O laf Klose læ gger for med en oversig t 
over b ib lio teksvæ senet og vejleder i b iblio teksbenyttelse. En re t om
fattende system atisk  litteratu rfo rtegnelse  over bibliografiske h jæ l
pem idler, try k te  kilder, tidsskrifter, sognehistorier m. v. vil også 
m ed udbytte kunne udnyttes af nordslesvigske lokalhistorikere. Ind
førelsen i ark ivstud ie t gives af lederen  af det slesvig-holstenske 
Landesarchiv på Gottorp, dr. G. E. Hoffmann og L andesarchivrat, dr. 
K. H ector. Dr. Hoffmann giver en alm indelig oversig t over det sles
vig-holstenske ark ivvæ sen  og en elem entæ r vejledning i arkivbe-
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nyttelse. Også her fastslås reglen, at lokalh istorikere  bør begynde 
deres undersøgelser i de små em beders, de underordnede instansers 
a rk iver og fra dem over m ellem instanserne arbejde sig frem til cen
tra ladm inistra tionens store arkivm asser. I m odsæ tning til her i lan
det er præ steem bedernes, kom m unernes og underøvrighedernes ar
k iver som regel ikke afleveret til Landesarchiv, men opbevares lo
kalt, hvorved de uden re jse r og om kostninger kan udnyttes af lokal
h istorikerne. En sæ rlig  om tale giver dr. Hoffmann fo lketæ llingslister
ne og de ark ivalske k ilder til skolehistorien, m en m an undrer sig h e r 
lid t over, at han  ikke næ vner de vigtige indberetn inger og inven ta
rier fra 1709— 10 og 1763 ff. Dr. H ector giver en k lar og sæ rdeles 
instruk tiv  oversig t over forvaltn ingen og retsp lejen  før 1864 og ta 
ger enkelte af lokalh istorikere  hyppigst benyttede ark ivalier frem  
til sæ rsk ilt behandling, nem lig am tstueregnskaberne, skyld- og pan- 
teprotokollerne, der også om tales af dr. Hoffmann, udskiftn ingsak
terne og de få læ gdsruller, der er b evare t fra Sydslesvig. For N ord
slesvigs vedkom m ende er an talle t af sidstnæ vnte  ark ivalier større, 
og det kan i denne forbindelse næ vnes, at der i landsark ivet i Å ben
rå opbevares læ gdsru ller fra begyndelsen af det 19. årh. fra 2. angler 
godsdistrikt, der også om fatter godser, som nu ligger syd for g ræ n
sen. På k irkebøgerne, der i Sydslesvig som regel opbevares ved 
præ steem bederne, ofres der en ganske sæ rlig  omtale, idet Detlef 
Thom sen har fået tildelt ikke m indre end 25 sider til at redegøre for, 
hvorledes deres indhold ved udarbejdelse af alfabetiske reg istre kan  
gøres le ttere  tilgæ ngelig t for slægts- og lokalh istorikere og hvorle
des der på grundlag heraf kan  udarbejdes sogneslæ gtsbøger. En her 
anbrag t fortegnelse over allerede reg istrerede k irkebøger vilde have 
v æ re t m eget nyttig . Dr. H ans H ingst skriver om am atørarkæ ologer
nes arbejde og dets begræ nsning. Der redegøres bl. a. for frednings
bestem m elserne i henhold til den tyske fredningslov, og man kan  
på baggrund heraf ikke rigtig forstå, at det ikke har væ re t m uligt for 
de tilsynsførende m yndigheder at op træ de mere v irkningsfuldt over
for ødelæ ggelserne på D annevirkeanlæ gget. K apitlerne om geologi, 
m eteorologi, botanik, zoologi og naturfredning skal ikke næ rm ere 
om tales her, m edens der er al god grund til at dvæ le lidt ved pro 
fessor Carl Schotts afsnit »Siedlungs- und W irtschaftskunde«, hvori 
der under en erhvervsgeografisk  synsvinkel vejledes i m ange af de 
spørgsm ål, som h jem stavnsforskerne må beskæ ftige sig med. Under 
henvisning til forbilleder og kilder peges på de m ange forhold af 
m ateriel karak ter, der må tages op til næ rm ere undersøgelse, em ner 
der også må henregnes til cen trale afsnit i danske sognehistorier, 
som på bred t grundlag tils træ ber a t give en skildring af fortidens 
m ennesker og de vilkår, hvorunder de levede og virkede. Professor
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Schott næ vner undersøgelser vedrørende det dyrkede areals ud
stræ kning  gennem  tiderne, vedrørende dyrkningsm åde, skove og 
heder, udskiftning, kvæ ghold, vejnet, besiddelsesforhold, befolk
ningens sociale opbygning, bebyggelsesform er og bygninger, altsam 
m en set i h istorisk  perspektiv . U ndersøgelser af denne art k ræ v er 
indgående studier, men er dog ikke m ere om fattende og kræ vende, 
end at habile lokalh istorikere  vil kunne gå i lag herm ed. Studienrat, 
dr. Chr. Degn kom m er i kap itle t om sociologien ind på nogle af de 
samme em ner under en noget æ ndret synsvinkel, og det samme er 
iøvrig t tilfæ ldet med rek to r Chr. Petersen i hans kapitel om nutids- 
kroniken. Der er i de tre  kapitler, navnlig  i de to sidste, m ange gen
tagelser, som med en anden disposition af bogen kunde væ re  und
gået. Af sæ rlige emner, som frem drages af dr. Degn og rek to r Peter
sen, kan  næ vnes de aktuelle  spørgsm ål om forholdet mellem tyske 
og danske, m ellem  flygtninge og hjem m ehørende og mellem de for
skellige k lasser og sociale lag. Skolehistorikeren, dr. Ernst Erichsen 
behandler emnet, hvorledes en skoles h istorie kan  skrives og g iver 
som vejledning en m eget detailleret disposition herfor, m edens fhv. 
rek to r J. Grønhoff giver en oversig t over de litte ræ re  k ilder til sko
lehistorien. Til sidste må bem æ rkes, at udvalget af litte ra tu ren  er re t 
tilfæ ldigt og i hvert fald for N ordslesvigs vedkom m ende ensidigt.

M ange lokalh istorikere  har med krum  hals kaste t sig ud i tydn in 
gen af stednavne og er ofte nåe t til hø jst besynderlige resu lta ter, 
ikke m indst gæ lder dette i Sydslesvig. Dr. W olfgang Laur, der sk ri
ver om stednavneforskningen og dens betydning for studiet af for
h istorien  og bebyggelseshistorien , understreger da også med rette, at 
tydningen  af stednavnestoffet k ræ v er sådanne filologiske forudsæ t
ninger, at ikke-fagfolk bør afholde sig herfra. Derimod kan  hjem 
stavnsforskerne væ re behjæ lpelige ved indsam ling og optegning af 
stednavne. Dr. Laur vedføjer et par skem aer, der kan bruges som 
m ønstre ved optegningen. I forbindelse herm ed kan nævnes, at der 
også gives korte  vejledninger i studiet af folkem ålene. Professor G. 
Cordes behandler p lattysk , m edens professor Hans Kuhn tager sig af 
dansk og frisisk. Et så n y ttig t hjæ lpem iddel som Fejlbergs O rdbog 
over jydske Folkem aal næ vnes lige så lidt som Skautrups nye sprog
historie eller A llen: Det danske Sprogs H istorie i Slesvig. N år lokal
h istorikere  i Sydslesvig skal skaffe sig oplysninger om sproget i 
deres sogn i æ ldre tid er disse håndbøger dog ganske uundvæ rlige. 
Folkloristen Paul Selk sk river klogt og insp irerende om nedtegning 
af den folkelige overlevering, og m useum sm anden, dr. Ernst Schlee 
redegør for undersøgelser og indsam ling af m ateriale vedrørende 
den gam le folkekultur, bygninger, inventargenstande, redskaber, a r
bejdsprocesser, folkekunst m. v.
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Til de fleste af kap itlerne er der føjet mere eller m indre om fatten
de litteratu roversig ter, men der er i disse oversig ter og dr. Kloses 
b ib liografiske tillæ g så m ange gentagelser, at det efter anm elderens 
opfattelse vilde have v æ re t rigtigst, om det var b levet overdraget dr. 
Klose at sam redigere de forskellige litte ra tu roversig ter. M an kunde 
have  indvundet ikke så lidt plads, og det vilde herved  væ re  b levet 
m uliggjort at skaffe plads til at næ vne en ræ kke danske væ rker, 
som m an forgæ ves leder efter i fortegnelserne, men s o n  sagt i al b e 
skedenhed vilde kunne væ re  de slesvig-holstenske lokalh istorikere 
til nytte.

Bogen giver på flere om råder væ rdifulde anvisninger og råd, som 
vi også her i N ordslesvig vil kunne tage ved læ re af. M en det kun
de vel i og for sig også tæ nkes, at der syd for græ nsen fandtes en 
e lle r flere lokalhistorikere, som kunde ønske at skrive en alm indelig 
sognehistorie efter dansk m ønster uden de naturv idenskabelige af
sn it og spæ ndende over oldtid og m iddelalder til nutid. Spørgsm ålet 
b liver da. om man kan finde den fornødne vejledning  hertil i den 
nye  håndbog. M an finder i dr. Kloses bibliografi for m iddelalderens 
vedkom m ende kun få af title rne  på de tryk te  kilder, som bør under
søges, og en sæ rsk ilt behandling af problem erne om kring arbejdet 
m ed det m iddelalderlige stof i en sognehistorie findes ikke. N oget 
så cen tralt i en sognehistorie, som k irkeh isto rien  må væ re, g ire s  der 
h e ller ingen vejledning i. Disse kritiske bem æ rkninger bunder vel ti] 
syvende og sidst i den forskel, der nu engang er mellem en »tysk 
hjem stavnsforskers«  og en »dansk lokalhistorikers« m ålsæ tning. M en 
i alle tilfæ lde må det siges at væ re en mangel, at der ingen vejled 
ning gives i m anuskrip ters tilre tte læ gning  for trykning, k licheers an
bringelse, korrek tu rlæ sn ing  m. v., elem entæ re ting. som ofte kan 
volde den uerfarne forfatter eller redak tø r unødige vanskeligheder.

PETER KR. IVERSEN

Horst Windmann:
Schleswig als Territorium. Grundzüge der Verfassungsentwicklung 
im Herzogtum Schleswig von den Anfängen bis zum Aussterben  
des Abelschen Hauses 1375.
»Q uellen und Forschungen zur G eschichte Schleswig-Holsteins« 
Band 30. N eum ünster 1954.

H ovedtitlen  på denne kielske doktord isserta tion  kunne nok ved 
første blik se ud til at dæ kke over en topografisk undersøgelse. Den 
om stæ ndelige undertite l lader im idlertid forstå, at »Territorium« skal
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tages i den betydning, o rdet har i ty sk  rets- og forfatningshistorisk 
sprogbrug: et område, hvor en landsherre gennem  udøvelse af dom s
m yndighed og forvaltning sam t re t til ska tte r hæ vder sin indflydel
se over om rådets beboere, uafhæ ngigt af rigsm yndighederne. Trods 
uenighed  om enkelthederne ved udviklingen af disse te rrito rie r er 
der — som W indm ann siger — nogenlunde enighed i forskningen 
om, at de dannedes fra neden, idet de små m agtom råder udk ry sta l
liseredes om kring fyrsternes udøvelse af de næ vnte  ju rid iske og for
valtn ingsm æ ssige rettigheder.

Horst W indm ann  h a r nu gennem gået den tid ligste slesvigske for
fatn ingsudvikling for at fastslå de vig tigste e taper i udviklingen af 
e t slesvigsk hertugdøm m e og for at sam m enligne med den tilsva
rende ty sk e  udvikling. H ovedresu lta te t af hans undersøgelse b liver 
da, a t den hertugelige m agt »fra oven og udefra indføjedes i den b e 
stående danske rigsordning«. H ertugen overtog sim pelthen i om rådet 
m ellem  Ejderen og K ongeåen efterhånden  de rettigheder, konge
m agten i tidens løb havde sik re t sig. Dog forbeholdt kongem agten 
sig en del af re ttighederne, uden at en nøjag tig  afgræ nsning af h e r
tugens og kongens beføjelser på hvert enkelt tidspunkt lader sig 
foretage.

Denne udviklingslinie og isæ r den kendsgerning, at de sønderjyske 
hertuger — så lidt som de danske konger — fik æ ndret landstingenes 
stilling i retsordningen som indehavere af den døm m ende magt, står 
i betydelig  m odsæ tning til den lige sk itserede tyske udvikling. H ol
der m an sig til de snæ vre definitioner, e r det m åske derfor med 
tvivlsom  ret, ordet territorium  bringes i forbindelse med Slesvig. 
W indm ann understreger også, at bindingen til danske institu tioner 
og sæ dvaner i den betrag tede periode afgjort er s tæ rkere  end ind
flydelsen fra syd. Tilmed kom europæ isk  og specielt tysk  påv irk 
ning i hæ rvæ senet, hofholdningen, lenssystem et etc. til Slesvig v ia 
Danmark. Kun den overordentlige skat, beden, m ener W indm ann er 
af ho lstensk  oprindelse. Og selv da den holstenske indblanding for 
alvor tog fat i 14. årh., bevaredes om rådets danske struk tu r juridisk, 
skattem æ ssigt, forvaltningsm æ ssigt o.s.v. Blot var nu hertugen  ind
skudt i system et dels på kongens plads dels som et m ellem led m el
lem kongem agten og landsdelens beboere.

Det følger heraf, at en stor del af bogen må optages af en redegø
relse for den danske kongem agts udvikling i 11.— 14. årh. Forf. byg
ger her overvejende på de sidste m enneskealdres danske forskning, 
og frem stillingen kan derfor ikke på alle punk ter v irke ny for dan
ske læ sere. M ed m egen læ rdom  og stor viden har W indm ann i en 
keltheder undersøgt, hvad der på det spinkle, tit selvm odsigende 
kildestof kan bygges af v iden om grundlaget for kongem agtens (og
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derm ed oftest hertugens) re ttigheder og m uligheder for m agtudfol
delse.

En nyere tids fornem m else af, at en stæ rkere  nuancering i be
trag tn ingen  af udviklingstendenserne i m iddelalderen er nødvendig, 
så k ildernes oplysninger ikke tidsm æ ssigt udnyttes alt for vilkårligt,, 
er tydelig  hos W indm ann. D erved b liver han i stand til at give Knud 
Lavards sønderjyske jarledøm m e en delvis ny belysning. I et tillæ g  
gives en kritisk  behandling af k ilderne til Knuds historie, og på 
grundlag af de m eget sparsom m e oplysninger, der har k ildevæ rdi, 
kom m er W indm ann til det resultat, at Knuds m agt fortrinsvis v a r  
basere t på herredøm m et over W agrien  og i det sydligste Slesvig 
sam t på besiddelsen af selve byen Slesvig. Derimod har hans m agt- 
om råde næ ppe om fattet de 3 sønderjyske sysler, Barvid, Ellum og 
Isted, således at der hverken  te rrito rie lt eller re tslig t er forbindelse 
mellem Knuds jarledøm m e og det senere hertugdøm m e Slesvig.

Denne m anglende sam m enhæng i udviklingen er væ sentlig  i W ind- 
m anns frem stilling, da hans hovedsynspunkt jo som næ vnt er, at 
først V aldem arstidens kongem agt med dens nogenlunde afgræ nsede 
beføjelser og rettigheder betingede hertugdøm m ets udskillelse. Ret
tighederne kunne nu i stø rre  eller m indre omfang overføres til h e r
tugen. Kongem agtens forsøg på at hæ vde kronens arvelighed spille
de her en rolle, idet tendensen  til at anbringe den næ stæ ldste  konge
søn som sønderjysk  hertug  var en følge af denne politik.

Stort set har forf. undgået en for snæ ver ju rid isk  betrag tn ing  af 
de forfatningsm æ ssige fænom ener, der er sat ind i en h istorisk  sam 
m enhæng. D erved træ d er deres afhæ ngighed af de politiske fak to
rer tydelig t frem, hvad m an kan se i forbindelse med de ho lstenske  
grevers indblanding, der dels s tø tter A belslæ gtens bestræ belser p å  
at opnå en frigørelse fra kongem agtens indflydelse, dels fører til en 
indskræ nkning af hertugdøm m ets omfang og økonom isk svæ kkelse  
af hertughuset. — Nogle steder havde man dog væ re t glad for en  
forklaring af, hvordan de faktiske tilstande stillede sig i forhold til 
de ofte uk lare  retslige bestem m elser, når en undersøgelse heraf d a  
vel at m æ rke lader sig gennem føre. Eksem pelvis anfører forf. (s. 151, 
note 283) til k a rak te ristik  af landstingenes selvstæ ndighed overfor 
kongem agten bestem m elsen i håndfæ stningen af 1282 om, at de kon
gelige om budsm ænd ikke kan stæ vne nogen for sig, m en er bundet 
til landstinget. For en historisk  betragtningsm åde vil det nok v æ re  
rim eligt at regne med den mulighed, at forbudet netop er m edtaget, 
fordi en sådan praksis fandt sted, men vak te  uvilje.

H orst W indm anns kendskab til den danske m iddelalderforskning 
er im ponerende og hans benytte lse  af dens resu lta te r og synspunk
te r p ræ get af indsigt og loyalitet. H ans m eget om fattende litte ra tu r-
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liste, der også m edtager bøger, han ikke har kunnet benytte, viser, 
at han stort set har o rien tere t sig om alt, hvad der kan  have be ty d 
ning for emnet. Enkelte ting som Flensborg bys h istorie og den n y e  
udgivelse af D anm arks gamle købstadlovgivning er dog undgået hans 
opm ærksom hed, så han kom m er for skade at erk læ re, at H aderslev  
stadsret sidst er try k t af A. Sach i 1892. Desuden kan  det m åske 
siges, at han i lidt for høj grad bygger på Poul Johs. Jørgensens re ts 
h istorie uden tils træ kkelig t at forbinde dennes re tsh istoriske ansku
else med den historiske forsknings m etoder og resu ltater.

Bogen er naturligv is i høj grad p ræ get af den tyske sans for ud 
arbejdelsen af om hyggelige og udførlige noter. Disses antal løber 
helt op til 1257 på de 203 sider. Temmelig overflødigt forekom m er 
det, at så godt som alle op tryk  af de enkelte k ildesteder opføres. Det 
gæ lder isæ r henvisningerne til H asses regestvæ rk, hvor forf. i en 
ræ kke tilfæ lde må gøre opm ærksom  på fejl og m isforståelser i rege- 
sterne, så de fleste af henvisningernes væ rd i er tvivlsom m e. Det er 
spild af energi og omhu, som passende kunne have væ re t anvendt 
på korrek turlæ sningen .

Denne synes nem lig at have sv ig tet totalt. Bogen vrim ler med 
trykfejl, om bryderfejl og forkerte k rydshenvisn inger (også til k ap it
ler, der slet ikke eksisterer) i et omfang, m an heldigvis ellers s jæ l
dent kom m er ud for. Forhåbentlig  hæ nger det sam m en herm ed, at 
H. V. C lausen konsekvent forsynes med forbogstaverne H. C., der 
endog forfølger ham  helt om i biografien, at øen H jelm  anbringes 
som en lokalite t i N ordjylland, at der opereres med en m æ rkelig  
langelandsk by »Downs«, der iøvrigt slet ikke om tales i det citerede 
dokum ent, at Erik V forsynes med Kristoffers dødsår (1259) o. m. a. 
Det er jo ellers fejl, der nok kunne skabe en sagte tv iv l om dybden 
af W indm anns kendskab til danske forhold, og denne tvivl kunne 
næ res af det unøjagtige refera t af beg ivenhederne i forbindelse m ed 
H indsgavlforliget 1295. M en antagelig  er det bare sjusk, og m an 
skal m åske i denne forbindelse ligefrem  glæ de sig over, at bogen 
ikke er forsynet med register, hvis udarbejdelse jo  k ræ v er stor om
hu. M anglende reg ister er ellers en uting ved en bog af denne art. 
Ganske v ist er den let at læse, men m an ville væ re glad for at have 
et h jæ lpem iddel til også senere at udnytte  dens m ange udm æ rkede 
oplysninger uden at skulle lede alt for læ nge efter d'ëïn.

De anførte m angler må nem lig ikke tilsløre den kendsgerning, at vi 
her har fået et væ rdifu ld t b idrag til sønderjysk  h istorie i m iddelal
deren, som nok skal blive b rugt i frem tiden. Å rhundrederne efter 
1241 er jo kun svagt behandlet fra dansk side. Alle problem er h ar 
W indm ann ikke løst, og fagfolk vil nok finde anledning til en og
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anden korrek tur, bl. a. som følge af hans lovlig frim odige trang  til på 
en ræ kke punk ter at tage kildernes tavshed  til ind tæ gt for v id tgåen
de slutninger. En farlig og betæ nkelig  m etode. M en bogen er god, 
og det er med fuld føje, dr. O laf Klose har sørget for dens frem kom st 
i det slesvig-holstenske h istoriske selskabs serie »Quellen und For
schungen«.

H ANS P. CLAUSEN

H. V. Gregersen:
M esse og marked. Det landskendte Kliplev marked.
(Folkeligt forlag. Struer) 1955.

A djunkt H. V. G regersen er ikke ukendt for Sønderjydske årbøgers 
læ sere. Å rbøgerne har bl. a. b rag t afhandlinger af ham  om Å benrås 
økonom iske h istorie indtil ca. 1730, om den nationale væ kkelse  i 
landsognene om kring Å benrå, om Slogsherreds nationale h istorie  og 
om Johs. Kok og skolevæ senet i Burkal sogn, afhandlinger, der er 
bygget på h istoriske kildeundersøgelser. H an har også v æ re t en 
flittig  m edarbejder ved Sønderjydsk m ånedsskrift og Sprogforeningens 
alm anak. Det er em ner af lokalhistorisk  art fra Å benråegnen og fra 
den nationale væ kkelsestid  for hundrede år siden, han  har behandlet.

Det er da også et sådant bidrag til sønderjydsk  lokalhistorie, han 
h a r levere t i den nylig  udkom ne bog om Kliplev m arked, hvor han 
h ar frem draget m eget ukend t stof af hidtil ubenyttede kilder.

Bogen indledes med et kapitel, »Under skiftende herrer«, hvori 
der gives en ko rt oversig t over Søgårds h istorie fra Lim bekerne og 
A hlefeld terne over godsinspektørernes tid  under A hlefeld ternes efter
følgere til am tm and H eltzen. D erefter vender forfatteren  sig til selve 
K liplev som valfartssted  til helgenen skt. H jæ lper, der er selve Kri
stus. Der fandtes også andre helgensteder for skt. H jæ lper i landet, 
m en Kliplev v a r langt det berøm teste. N år dronning M argrethe an
ordnede p ilg rim srejser efter hendes død bl. a. »til thet hæ lghekors 
sancte hjælp«, er der sikkert herm ed m ent Kliplev. Forøvrigt er det 
ikke meget, m an ved om valfarten  hertil. H elgenbilledet blev fjernet 
efter reform ationen, om end m åske ikke lige straks, i h v ert fald dog 
inden 1710, m en skal endnu 1808 have ligget på k irkens loft.

Til va lfartssteder b lev  der ofte k n y tte t m arkeder, således også 
her, hvor tilm ed korsm essetiderne faldt sam m en med de tider, hvor 
de store studedrifter ad hæ rve jen  ned gennem  landet fandt sted ved 
forårs- og efterårstider. Så blev K liplev m arked da  det store stude- 
m arked. H erom  fortæ lles der i de følgende kapitler: Fra valfart til 
m arked, Term in og forkøb, »Jyllæ nderne« og Kliplev, »Det fornem ste
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og considerableste m arked i 50 miles afstand«. Nu flyder k ilderne 
rigeligere, og forfatteren  fortæ ller levende om, hvorledes i den til 
daglig så stille og rolige landsby ved m arkedstiderne m arkedspladsen 
og landsbygaden fyldtes af stude i hundredevis og af prangerne, og 
hvorledes der i de dage levedes et hek tisk  liv med handel og lidkøb, 
hvor snart hvert hus i byen havde tilladelse til at holde udskæ nk
ning af bræ ndevin , som m an hentede i Flensborg, og af øl, som m an 
i h v ert fald senere hentede i Å benrå, og til bevæ rtn ing  med m ad — 
forfatteren  g iver os spisesedlen for de forskellige m åltider de 2 dage 
— og til at logere de tilre jsende om natten . Forfatteren  har gennem - 
p lø je t ju stitsak te rn e  i Søgård godsarkiv  og giver i kap itle t »Skæbner 
og tildragelser« en del em ksem pler på, hvad  de fortæ ller om m æ rke
lige skikkelser, om tyveri og drik, om handel uden tilladelse og m e
get m ere. »De kuriøseste  tild ragelser har kunnet finde sted, og ingen 
behøvede derfor at kede sig, når der v ar m arked i Kliplev. Det v ar 
dage, som en hel egns befolkning sam m en med folk langt borte  fra 
så hen til i spæ ndt forventning. Der har alle dage v æ re t noget til
lokkende ved K liplev marked«, siger forfatteren.

Der b lev  aldrig rig tig t g ivet tilladelse til kram m arked i forbindelse 
med kvæ gm arkedet, men de handlende m ødte alligevel med deres 
kram . U ndertiden søgte øvrigheden at komme det til livs, men det 
lykkedes aldrig. S tæ rkest forsøgte m an at forbyde det i tysk  tid. 
Befolkningen klagede da over, at m an m åtte lade konerne og bør
nene og tjenestefo lkene blive hjemme, for der var ikke læ ngere 
noget for dem at komme til K liplev m arked efter, ja, man kunne 
ikke engang få en »present« med sig til dem derhjem m e. Det ly k k e
des da heller ikke dengang at få k ram m arkedet slået ned. M en 
tiderne forandredes. Banen kom, og kvæ gdrifterne ad hæ rve jen  hørte  
op. Nok førtes studene nu til m arkedet ad banen, men Kliplev m ar
ked v ar ikke læ ngere, hvad det før havde væ ret. Forfatteren  har 
her sat det et m inde ved at fortæ lle dets historie, liv lig t og levende, 
også set på en større  baggrund, f. eks. i kap itlerne »Mod nye tider« 
og »Folkelige brydningsår«.

FRODE GRIBSVAD



Bognyt
Geschichte Schleswig-Holsteins. Begründet von Volquart Pauls. Im 
Auftrage der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte her
ausgegeben von Olaf Klose.

Som det vil ses af denne årbogs anmeldelser og litteraturfortegnelser 
arbejder den videnskabelige slesvig-holstenske historieforskning i disse år 
overordentlig energisk og målbevidst. Ledelsen af dette arbejde er lagt i 
hænderne på Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, der for
uden de tre tidsskrifter Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstei
nische Geschichte, Nordelbingen og Offa med korte mellemrum udsender 
nye bind i skriftrækken Quellen und Forschungen zur Geschichte Schles
wig-Holsteins. Siden 1950 er der i denne skriftrække udsendt ikke mindre 
end 8 bind. Endvidere udsender selskabet en bibliografi over den nyeste 
litteratur vedrørende Slesvig og Holsten. Og nu er man også gået i gang 
med udgivelsen af en stor »Geschichte Schleswig-Holsteins«, hvoraf 1. hæf
te af 3. bd. er udsendt for nogle måneder siden. Man havde i 1930'erne på
begyndt udgivelsen af en stor slesvig-holstensk historie, men da 1. bind og 
nogle enkelte hæfter af de følgende bind var udsendt, standsede krigen det 
videre arbejde. Da man for nogle år siden kunde begynde at tænke på at 
fortsæ tte udgivelsen, var flere af de gamle medarbejdere afgået ved døden, 
og man besluttede derfor at begynde helt forfra. Det nye værk planlagdes i 
8 bind, til udgiver udpegedes dr. Olaf Klose, medens dr. Fritz Hähnsen og 
professor Alexander Scharff kom til at danne redaktionsudvalget. En lang 
række af den slesvig-holstenske historieforsknings betydeligste navne knyt
tedes til væ rket som medarbejdere, bl. a. professorerne Carl Schott, Gustav 
Schwantes, Herbert Jankuhn, Archivdirektor dr. G. E. Hoffmann, dr. H. 
Kellenbenz og dr. Oswald Hauser. V ærket vil senere blive gjort til gen
stand for en udførlig omtale i Sønderjydske årbøger. P.K.I.

Statsradiofoniens grundbog: »Grænsen«. 1955 192 sider.

Som baggrund for en række udsendelser indledt med »Huse langs græn
sen« ved Sven Alkærsig og W illy Reunert har statsradiofonien udgivet grund
bogen »Grænsen« under redaktion af fhv. højskoleforstander Hans Lund,
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professor, dr. phil. Troels Fink og dr. phil. Roar Skovmand. Fhv. kirkem ini
ste r Frede Nielsen har før sin død ydet bidrag ved tilrettelæggelsen.

Bogens første tredjedel rummer Hans Lunds skildring af tiden til 1918, 
samlet i tre hovedkapitler: den historiske grænse, det nationale gennem
brud og Kongeågrænsen og fremmedherredømme. Troels Fink skriver om 
grænsestriden 1918—20, A. Feilberg Jørgensen behandler i to afsnit med 
skel ved 1940 udviklingen i Nordslesvig, Johs. Hoffmeyer ligeledes i to af
snit, men med skel ved 1945 udviklingen i Sydslesvig. Bogen bærer præg 
af at være skrevet af kyndige historikere og giver et godt overblik over 
udviklingen i grænselandet gennem tiderne. Visse steder har bogens snæ v
re rammer medført en sådan opdyngning af kendsgerninger, at det går ud 
over læseligheden. Som en kuriositet skal det nævnes, at festlighederne i 
forbindelse med genforeningen ikke finder omtale; en illustration giver det 
indtryk, at kongeparret har aflagt et mere tilfældigt besøg på »Folkehjem«. 
Bogen er forsynet med et godt kortm ateriale og en del statistiske oplysnin
ger, der i forbindelse med en god litteraturoversigt, udarbejdet af Aage 
Bonde, gør den velegnet til studiekredsbrug. K.F.

Flensburger Tage 1954. Ansprachen und Vorträge. Herausgegeben von 
der Stadt Flensburg. 1955. 101 sider.

Den lille bog rummer alle oplysninger vedrørende det i september 1954 
afholdte møde, lige fra de forskellige velkom sttaler til en afsluttende be
tragtning af mødet ved biblioteksråd, dr. Hans Peter Johannsen, og bringer 
de forskellige foredrag efter foredragsholdernes manuskript. Det vil utvivl
somt væ re af særlig interesse for årbøgernes læsere at stifte bekendtskab 
med de to bidrag til belysning af forholdene i Nordslesvig op mod 1914, 
professor, dr. phil. Alexander Scharffs foredrag: Deutsche Ordnungsgedan
ken zum volklichen Leben in Nordschleswig vor 1914 og professor, dr. phil. 
Troels Finks foredrag: Der dänische Nordschleswiger, der preußische Land
rat, der deutsche Richter vor 1914. K.F.

K. Edvard Larsen: Den alsiske Landboforening 1855— 1955, 114 s.

Det er efterhånden blevet til en hel række jubilæumsskrifter om forenin
ger og institutioner i Sønderborg amt, som redaktør K. Edv. Larsen har lagt 
pen og hoved til. Det er det tiltalende ved disse jubilæumsskrifter, at den 
jubilerende forening eller institution skildres på baggrund af den alminde
lige nationale, politiske og økonomiske udvikling, hvorved festskrifterne 
får interesse for en videre kreds. Festskriftet i anledning af den alsiske 
landboforenings 100 års beståen indledes med en kort skildring af land
brugets forhold i Sønderjylland i 1. halvdel af 19. årh. og af det begyn-
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d-e-nde organisationsarbejde her i landsdelen efter kongerigsk mønster. 
Den alsiske landboforening oprettedes 1855 og tog straks en række af 
tidens landbrugsfaglige spørgsmål op til indgående drøftelse, bl. a. diskute
rede man hjulplov contra svingplov, tærskemaskine, smørfremstilling, dræ
ning og anvendes af kunstgødning. Også offentlige anliggender drøftedes 
ivrigt på foreningens møder, både før og efter 1864. Et af de spørgsmål, 
der i en årrække omkr. 1890 gav anledning til megen meningsudveksling 
var jernbaneplanerne, hvor en modsætning mellem Sydals og Nordals 
gjorde siig gældende. Fra fremmedherredømmets tid er det ellers de preus
siske myndigheders fremfærd over for foreningens arbejde, man især hæf
ter sig ved. Tiden efter 1920 er behandlet ret kortfattet. Sidst i bogen brin
ges biografier af foreningens ledende mænd. Som alle K. Edv. Larsens fest
skrifter fremtræder også denne bog i et smukt udstyr. Teksten er ledsaget 
af et smukt udvalg af historiske fotografier. P.K.I.

J. Raben: Minder fra Nybøl sogn (Fra Als og Sundeved XXXIII), Søn
derborg 1954, 70 s.

Sønderborg museums flittige inspektør, Jens Raben, har år for år i mere 
end tre årtier udsendt mindre eller større hæfter i serien »Fra Als og Sun
deved«. Snart er det arkæologiske undersøgelser, han publicerer, snart 
folkloristisk stof, snart fremstillinger byggende på arkivalske undersøgelser 
og nu og da endogså små kunsthæfter med egne tegninger. En lignende 
alsidighed træffes ikke hos nogen anden sønderjysk lokalhistoriker og mu
seumsmand i dag. Det sidste hæfte, nr. 33 i rækken er helliget Nybøl sogn. 
I en lidt broget blanding bringes her oplysninger om Nybøl herred, om 
herredstinget, oldtidsminder, kirker, præster, soldatergrave, mindesten og 
sagn og minder. P.K.I.

St. St. Blicher: »Vestlig profil af den cimbriske halvø fra Hamborg til 
Skagen« er udkommet i ny. udgave ved Johs. Nørvig i Hasselbalchs 
kulturbibliotek.

Denne udgave giver let adgang til at stifte bekendtskab med Blichers 
stemningsmættede indtryk fra rejsen gennem hertugdømmernes vestegne 
i 1838 K.F.

Sigurd Schoubye: Folkekunsten på Tønderegnen. Tønder Museums 
publikationer. 1955. 48 sider.

Tønder Museum såvel som forfatteren har megen ære af dette hefte, 
som går i naturlig fortsættelse af de tidligere udsendte hefter: Hollandske
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fliser fra Tønderegnen. 1949, Gamle møbler fra Tønderegnen, 1951, Om 
engelsk fajance fra Tønderegnen, 1952, Kniplingsindustrien på Tønderegnen 
1953 og Gammelt Tøndersølvtøj 1954. Ligesom sine forgængere udmærker 
dette hefte sig ved mangfoldige og smukke illustrationer, der giver et klart 
indtryk af Tønderegnens folkekunst gennem de sidste ca. 400 år. Folkekun
sten blev først med grundlæggelsen af Dansk Folkemuseum i 1880erne 
gjort til genstand for indsamling fra museerne; hvad der findes på Tønder 
Museum er imidlertid indsamlet i løbet af kun godt 30 år, men det fore
liggende hefte viser — selv om det medtager prøver fra såvel museet i 
Flensborg, Nationalmuseet og Frilandsmuseet som fra privateje — at det 
er lykkedes museet i Tønder at skabe en samling, der giver udtryk for 
udviklingen på Tønderegnen, stæ rkt præget som den blandt andet er af 
bøndernes socialt begunstigede stilling i marskegnene. Naturligt optages 
heftet fortrinsvis af prøver på det hjemlige træskæ rerarbejde, som forfat
teren følger i dets enkelte perioder. Men der redegøres også for bonde
m aleriet og den egentlige husflidskunst, som forfatteren påviser havde gode 
kår på egnen. — Heftet er, så vidt vides, det første danske forsøg på at 
give en topografisk afgrænset oversigt over folkekunst. K.F.

Klaus Witt: Flensburger Theaterleben vom 16. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, 
Nr. 8, 16 s., ill.

Da der hidtil kun foreligger få og spredte oplysninger vedrørende det 
flensborgske teaterliv  gennem tiderne, må dr. Klaus W itts lille, men stof- 
mættede skildring hilses med glæde. Dr. W itt tager sit udgangspunkt i den 
latinske skolekomedie fra omkring 1600, beretter kort om omrejsende 
teaterselskaber i 1600- og 1700-årene, om det slesvigske hofteaters årlige, 
langvarige gæstespil, indtil 1795 på rådhuset, derefter i en nyopført tea te r
bygning, om forsøgene på at starte et eget teaterselskab omkr. 1800, om 
tivoliteatrene i 1860’erne og 70’erne og slutter med omtale af. opførelsen af 
den nye teaterbygning 1894 og det kulturliv, som siden så_ frodigt har ud
foldet sig her. P.K.I.

Ellen Redlefsen: Flensburg in alten Bildern. Schriften der Gesellschaft 
für Flensburger Stadtgeschichte, Nr. 9, 1954 38 s. +  85 tvl.

I indledningen til dette smukke billedhæfte siger dr. Ellen Redlefsen, 
hvis navn er velkendt fra en række kunsthistoriske bidrag i slesvig-hol- 
stenske tidsskrifter, at der er skrevet meget om Flensborgs politiske og 
økonomiske historie, men kun lidt om byens udseende gennem tiderne. Selv
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om dette sidste ikke holder stik for den nye Flensborg Bys Historie, så er 
det dog såre fortjenstfuldt, at et så omfattende udvalg af gamle flensborg- 
ske billeder, tegninger, kobberstik og malerier fra tiden 1588 til slutningen 
af sidste århundrede nu er blevet gjort tilgængeligt for et bredere publi
kum. I den indledende tekst redegøres der for billedernes tilblivelse og hi
storie, ligesom deres historiske pålidelighed delvis og ganske kort prøves; 
men generelt gælder dog, at billedm aterialet betragtes og er ordnet ud fra 
et kunsthistorisk synspunkt. Dette er ikke sagt for forklejne værket, men 
blot for at pege på, at det kunstnerisk værdifulde billede som historisk 
kilde betragtet ikke behøver at have forrangen for dilettantbilledernes mi
nutiøse nøjagtighed — snarere tværtimod, hvilket udgiveren også loyalt 
vedgår. P.K.I.

N. V. Due: En Due-række med hustruer, København 1954, 191 s. ill.

Lektor N. V. Due, København, der også er godt kendt her i landsdelen 
som undervisningsinspektørens faglige medhjælper i fagene fysik og kemi, 
har gennem en lang årrække indsamlet oplysninger vedrørende sin fædre
neslægt Due. I et så langt spand af år som fra 1673—1832 har søn fulgt 
fader som degn i Emmerlev sogn, hvilket vist må siges at være ret ene
stående. Medens slægtshistoriske arbejder som oftest bliver en opremsning 
af navne, fødsels-, vielses- og dødsår, har lektor Due med stor sporsans i 
arkivernes gemmer fundet m ateriale til belysning af de åndelige og m ate
rielle forhold, hvorunder forfædrene levede. Der findes i bogens optryk af 
arkivalier værdifulde oplysninger til belysning af skoleforholdene i Emmer
lev sogn gennem et par hundrede år, og bogen vil således også have værdi 
uden for den snævre slægt. P.K.I.

Også i svenske tidsskrifter findes nu og da afhandlinger vedrørende søn
derjysk historie. I Namn och Bygd, 42. årg., 1954 s. 67—83 har den tyske 
stednavneforsker, Dr. W olfgang Laur, skrevet en interessant afhandling om 
Sliesthorp-Schleswig, Hedeby und Haddeby, hvori han søger at påvise, at 
Slesvig og Hedeby er en dobbeltbenævnelse for samme lokalitet. Det sidste 
ord er hermed dog sikkert ikke sagt i denne sag. P.K.I.

Ligesom det er sket det sidste par år, vil vi også i år bringe en forteg
nelse over den nye litteratur vedrørende sønderjysk historie og topografi, 
som det ikke har væ ret muligt at omtale nærmere i nærværende halvbind. 
Enkelte af bøgerne vil dog senere blive mere udførligt omtalt.
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G. E. Hoffmann: Archivschutz und Archivpflege in Schleswig-Holstein. Ein 
Rückblick. Slesvig 1955, 87 s.

H. Hinz: Vorgeschichte des nordfrisischen Festlandes. Die vor- und früh
geschichtlichen Denkmäler und Funde in Schleswig-Holstein, Bd. III, 
Wachholtz, Neumünster 1955, 272 s., 84 tvl.

K. W. Struwe: Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre konti
nentale Beziehungen. Offa-Bücher, bd. 11, Wachholtz, Neumünster 1955, 
216 s.

J. Spanuth: . . . .  und doch: Atlantis enträselt. Union Deutsche V erlagsge
sellschaft, Stuttgart 1955, 146 s.

A. Banteimann: Tofting, eine vorgeschichtliche W erft an der Eidermün
dung, Offa-Bücher Bd. 13, Wachholtz, Neumünster 1955, 134 s.

Troels Fink: Rids af Sønderjyllands Historie. Vi og vor Fortid^ nr. 11, 3. 
udg. 1955.

R. Pries: Das Geheime Regierungs-Conseil in Holstein-Gottorf 1716—73. 
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 32, 
Wachholtz, Neumünster, 1955.

Vort Hjemland Sydslesvig. Red. af Leif Ingvorsen, 1953, 206 s.
N. Friis: Slesvigske fodregiment i krig og fred, 1953, 196 s.
Toni Prettenthaler: 90 Jahre Oeversee, 1954, 76 s.
P. Meinhold: Der Katholizismus in Schleswig-Holstein in den letzten Hun

dert Jahren.
Carl Rodenberg & Volquart Pauls: Die Anfänge der Christian Albrechts 

Universität Kiel. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Hol
steins, bd. 31, 1955, 431 s.

Alfred Kamphausen: Die Kirchen Schleswig-Holsteins. H. Bernaerts forlag, 
Slesvig, 1955, 72 s., 140 tvl.

H. Appuhn: Gotische Plastik in Schleswig-Holstein. W estholsteinische V er
lagsanstalt Boyens & Co., Heide in Holstein, 1955, 60 s.

Lilli Martius: Die schleswig-holsteinische Kunstgeschichte, 1955, ca. 240 s. 
M eta Tønder: M adopskrifter siden 1786 fra Tønder og omegn, 1953, 32 s. 
Hinrich Kruse: Fürpüster. Das Brandstifterunwesen im Volksmund der Hei

mat. Bücher der Heimat bd. 5, Wachholtz, Neumünster, 48 s.
Svend Johannsen oig C. Jørgensen: Sydslesvig i billeder, 1954, 63 s.
Karl Müller: Die Schlei, eine Tochter der Ostsee, 1954, 133 s.
Reise- und Städteführer: Flensburg und die Ausflugsorte im Grenzland und

dem Schleswiger Land, Verlag Alfred Burckardt, Eutin 1955.
Klaus W itt: 150 Jahre Harmonie-Gesellschaft in Flensburg, 1804— 1954, 

1954, 87 s.
E. Lorenzen: Das Kompagnletor, Die Gesellschaft des Flensburger Schiffer

gelage, 1954, 28 s.
A us dem Flensburger Museum. Zur 50. W iederkehr des Eröffnungstages, 

hrsg. v. d. Museumsleitung, 107 s.
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H. Neumann: Haderslev Amts Museum 5, 1955, 28 s.
W altraud & Heinz Siebel: Husum — Tor zu den Halligen. Chr. Wolff, Flens

borg, 63 s.
'Theodor Voigt: Kunst- und Kulturstätten. Schleswig, Haithabu, Dom, Got- 

torf. Elmshorn 1954.
Horst Appuhn: Romantisches Schleswig. Chr. Wolff, Flensborg 1954, 64 s. 
G. Horstmann: Zwei Jahre meines Lebens. Erinnerungen an Faarhus, 1955,

79 s.
Heinz Onnasch: Friedrich Wilhelm Lübke. Mensch und Politiker, 1955.
E. O. W ooley: Theodor Storms world in pictures, Bloomington, U.S.A. 1954,

95 s., 300 afb. P.K.I.
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Professor Otto Scheel :
PORTRÆT AF EN SLESVIGER

Historikeren Otto Scheels væ rk er optegnet i de lærdes registre, og der 
kan  enhver se den bedømt. Han begyndte som professor i kirkehistorie i 
Tübingen. Fra denne tid stammer hans banebrydende væ rk om Luther, som 
skaffede ham en kaldelse til Harnacks lærestol, som han afslog til fordel 
for Kiel. Bortset fra »Die Wikinger«, en bog med interessante synspunkter, 
er hans litteræ re værk spredte, ofte meget grundige detailstudier, gemt hen 
i forskellige tidsskrifter. Men mindst lige så vigtig var hans organisation 
af Hedeby-udgravningerne og hans virke som universitetslærer og leder 
af Baltisch-Historische Forschungsinstitut.

M ennesket O tto Scheel med dets mange modsigelser kendte færre. Som 
slesvigsk præstesøn valgte han frivilligt Tyskland som sit fædreland og 
betegnede sig selv som tysk slesviger med afgjort betoning af navneordet. 
Tiere end om faderen talte han om moderen, en datter af Andreas Petersen, 
Dalby. Denne er af danske historikere blevet kaldt den første hjemme- 
tysker, uden rimelig grund, hævdede Scheel. Moderen blev opdraget hos 
H errnhuterne i Christiansfeld og blev dybt grebet af Grundtvig, og hende 
skyldte han sin varm e kærlighed til dansk kultur og en udpræget respekt 
for andres frie personlighedsudfoldelse. Politisk og religiøst var han liberal 
af den gamle skole og anerkendte retten til frit valg af nationalitet og til 
national omsindelse, også i Sydslesvig efter 1945, kunne han end være 
skeptisk i enkelttilfælde, men han var ikke sikker på, at N ationalstaten 
var et heldigt Udtryk for nationalitetsideen. Tværtimod betragtede han 
det som en stor ulykke, at nationalideen sammen med tysk Überheblichkeit 
og dansk uforstand sønderslog den danske helstat, der stod hans hjerte 
nærmest. For den prøjsiske politik i Nordslesvig havde han kun foragt 
tilovers. Han var ikke kendt som nogen venlig mand. Privat var han uhyre 
elskværdig, men i polemiken var han en vel hastig og ,grumme kampglad 
mand, »men man behøver da ikke at blive uvenner for det!« Mellem ham 
og flere, af de danske historikere, han har krydset klinger med, var der 
venskab og agtelse. Han deltog voldsomt agitatorisk i kampen om sin 
fødeby Tønder, men bøjede sig for afgørelsen. Schmidt-Vodder var fra 
ungdommen til det sidste hans nære ven, »men jeg har aldrig kunnet følge 
ham i hans krav om en ny afgørelse«. Som slesvigsk sagkyndig ved interne
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forhandlinger om mindretalsskoleforhold i Prøjsen efter 1920 krævede han 
forgæves en lovgivning, der var mindst lige så frisindet som den danske, 
som han beundrede. »Havde vi blot danske tilstande her«, sagde han en 
uge før sin død. I 1924 blev han formand for Schleswig-Holsteinerbund og 
førte i denne egenskab en forsonlig politik. I en tale ærede han sit danske, 
vestslesvigske modersmål, som han var stolt af og talte med forkærlighed, 
også med sine hjemmetyske venner. Han krævede som en selvfølge af sine 
studenter, at de skulle kunne læse dansk, hvis de beskæftigede sig med 
slesvigske forhold, og i sine sidste år citerede han i sine arbejder danske 
kilder på originalsproget som en bevidst fordring til læseren. Forholdet til 
de øvrige slesvigholstenske historikere var ikke altid lige godt. Han blev 
trængt ud af den store Geschichte Schleswig-Holsteins, og sagde selv, a t 
det var i et anfald af »momentaner Geistesverwirrung«, at han var kom
met til Kiel fra Tübingen. At han understøttede en dansk historikers eget 
ønske om at få tildelt en æresdoktorgrad i Kiel og gennemførte promo
tionen trods krigen, fik han kun vedkommendes utak for. Under krigen 
overtog han ledelsen af det tyske institut i København, efter eget udsagn 
for at skåne os for en ringere Mand.

Efter 1945 gik der hårdnakkede, ondsindede rygter om, at Scheel var 
hemmeligt medlem af Sydslesvigsk Forening. Sandheden er, at han forblev 
tro til det sidste mod sin selvvalgte tyskhed, og selv om han ud fra sin 
liberale indstilling skarpt afviste enhver tale om kollektiv skyld, bar han 
som den ansvarsfulde mand han var, skammen og skylden for sit folks 
handlinger. Men han bevarede også sin stærke, men ikke ukritiske kæ r
lighed til Danmark, en sympatisk dobbelthed, som findes hos andre frem
trædende grænsetyskere, og som gør dem suspekte i deres egen lejr. 
Scheels sidste offentlige optræden som formand for Landespartei i det ejen
dommelige makkerskab med Asmus von der Heide, fremkaldte stor bekym
ring i de rabiate kredse om Flensburger Nachrichten. De vidste, at hans 
mål var at tæmme Asmus. Når Landespartei offentlig lyste Sydslesvigsk 
Vælgerforening i kuld og køn som »landeseigene Partei« var det Scheels 
røst, som burde have spredt den danske usikkerhed over for hans handling, 
så meget mere som vi kendte hans tidligere politik.

Efter eget ønske hviler denne ægte slesviger i h jertet af Sønderjylland 
på Hedeby kirkegård.

Poul Kürstein.

Lederskifte på Sønderborg museum.
Den 1. oktober 1955 er der sket et lederskifte på Sønderborg amts mu

seum, idet inspektør J. Raben er fratrådt og afløst af Jørgen Slettebo.
En sådan begivenhed er en sjældenhed i den danske provinsmuseums-
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verden. Der flyttes ikke meget omkring med museumsfolkene; de fleste bli
ver gamle i gårde. Hertil kommer for Råbens vedkommende, at han er 
første generation på museet. Den institution, han nu har forladt, har han- 
set vokse undier sine hænder fra den første spæde begyndelse.

Allerede som helt ung i Christiansfeld og i sine læ reår i Haderslev var 
hans historiske interesse levende og førte ham til at opsøge bekendte old
tidsminder eller voldsteder i omegnen. Vidnesbyrd om disse besøg er flere 
tegninger og akvareller af oldtidsgrave og desuden en vejleder om grav
højene i Vedsted, udgivet på tysk i 1907, hvor han også røber sin store in
teresse for disse mindesmærkers bevaring.

Året efter er han i Sønderborg, hvor hjem stavnsforeningen for Als og 
Sundeved og dermed i virkeligheden også museet netop var grundlagt. 
Først i 1920 fik m useet til huse i Sønderborg slot, og fra 1921 var det en 
institution i offentlig eje. Museet spænder over mange områder, men har 
dog især samlet sig om oldsager, om folkeminder fra by og amt og om 
krigsminder fra kampene om Dybbøl. En enestående viden har Raben er
hvervet om sin egn, dens folkekultur og historie, men meget af det har han 
fæstnet i museet og i det tilhørende arkiv. Dette museum blev Råbens 
livsværk. Her har han udført en samlervirksomhed, som både i omfang 
og kvalitet står mål med det bedste, der er ydet her i landet, og som med 
rette blev beundret af en kreds af museumsfolk og historikere, som besøgte 
museet for et par år siden.

At denne samlervirksomhed nævnes først, er sikkert i Råbens ånd. Han 
har gentagne gange sagt, at han har set det som sin vigtigste opgave at 
redde, hvad reddes kunne, mens det endnu var tid, og han har dermed 
bygget en solid grundvold for det videre arbejde i museumsteknisk, pæda
gogisk og videnskabelig henseende, som et sådant museum giver mulig
hed for. At Raben nåede så langt, skyldes også det gode forhold til befolk
ningen, som det lykkedes ham at skabe, og man kan kun ønske for hans 
efterfølger, at han vil blive mødt med den samme tillid, som Raben og 
hans museum har nydt godt af.

Det var vel nok de jordfaste fortidsminder, som havde Råbens største 
interesse. Blandt de udgravninger, som han tog initiativet til, kan nævnes- 
fremdragningen af de nu fredede ruiner af Østerholm og udgravningen 
af vikingebyen Brovold, så vidt vides vort eneste sidestykke til Hedeby. 
Der er også grund til at nævne, at han i forbindelse med Nationalm useet 
udførte et stort arbejde med restaureringen af oldtidsminder, især de store 
stenaldergravhøje på Als. Man kan kun være glad ved, at Als nu er et af 
de områder i landet, der er rigest på seværdigheder af denne art.

Ved siden af det har Raben udfoldet en omfattende skribentvirksomhed. 
Talrige artikler om historie, folkeminder og forhistorie foreligger fra ham 
i Sønderjydsk Månedsskrift og andre tidsskrifter. Men især må man nævne 
den lange række hefter: Fra Als og Sundeved, årbøger for historisk sam-
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fund for Als og Sundeved, hvis drivende kraft Raben var. Der findes måske 
ikke en egn i Danmark, hvor så mange sogne har deres traditionsstof så 
let ved hånden som her.

Alle, der er interesseret i sønderjydsk historie, vil gerne sige museums
inspektør Raben tak for det store arbejde, han har udført, og ønske hans 
efterfølger held og lykke til at føre det videre.

Den ny inspektør i Sønderborg, Jørgen Slettebo, har en alsidig museums
uddannelse bag sig. Han er cand. mag. med historie og geografi som fag 
og har især interesseret sig for middelalderens historie. Allerede i studie
tiden haf han søgt at uddanne sig indenfor museumsvæsenet, idet han i P/2 
år har væ ret ansat på møntsamlingen, der er en afdeling af Nationalmu
seet. Han har deltaget i Nationalmuseets udgravning af Skt. Jørgensbjerg 
kirke og i tre  somre besøgt Tromsø museum i Nordnorge og deltaget i 
udgravninger af m iddelalderbopladser der.

Hans Neumann.

Udgiveren af bogen om Uge Sogn, rentier H. P. Jørgensen, Olmervold pr. 
Tinglev, meddeler ,at prisen på sognehistorien er nedsat til kr. 6,00. Be
stilling må indsendes direkte til udgiveren. P.K.I.



Årsberetning og regnskab 1954-55
Ved Peter Kr. Iversen og Knud Fanø

Å rsm ødet afholdtes søndag d. 22. maj på A ndersens H otel i Gram. 
Form anden fhv. am tslæge, dr. med. H. Lausten-Thom sen bød årsm ø
dets 150 deltagere velkom m en og re ttede  nogle sæ rlige velkom stord  
til foreningens æ resm edlem , fhv. m useum sdirektør, dr. phil. M. 
M ackeprang. Efter a t redak tø r M orten Kam phøvener, Å benrå, v ar 
valg t til m ødets dirigent, aflagde form anden følgende beretn ing  om 
foreningens arbejde i det forløbne år:

Siden vi sidst har væ ret samlet til årsmødet, er følgende af vore med
lemmer afgået ved døden:

Provst Biering, Dybbøl, overassistent P. B. Børresen, tidl. Åbenrå, rektor 
P. M. Hertz, tidl. Sønderborg, læ rer N. P. Jensen, Svejbæk, Jens Jørgensen, 
Skodborg, dommer Knud Kortsen, Frederiksberg, Jens Lautrup, Gestrup, 
fru Mackeprang, København, smedemester P. J. Mamsen, Roost, rektor M. 
Mogensen, tidl. Åbenrå, grosserer J. C. Møller, Flensborg, gårdejer Hans 
Petersen, Gram, gårdejer Jørgen Petersen, Sommersted, Peter Petersen, 
Ringtved, gårdejer Jørgen Skov, Himmark, landsretssagfører, fhv. borgmester 
A ndreas Thulstrup, Haderslev, redaktør C. Willemoes og frue, Ribe.

Jeg udtaler et æ ret være deres minde.
M edlemstallet har i de senere år holdt sig ret konstant, omkring 1160. 

Der har væ ret en ret betydelig afgang ved død, som dog igen er udlignet 
ved nyindmeldelser. Da det nu er 10 år siden, der sidst har væ ret offent
liggjort en medlemsfortegnelse i Sønderjydske årbøger, og da der er sket 
ret betydelige ændringer inden for medlemskredsen, har styrelsen derfor 
truffet beslutning om, at en ny medlemsfortegnelse skal offentliggøres i 
efterårshæftet i år. M anuskriptet hertil er i den sidste tid udarbejdet af 
kassereren, adjunkt Fanø.

Historisk samfunds vigtigste opgave er fremdeles at udgive Sønderjyd
ske årbøger. Sidste år kunde årbogen udsendes i et omfang på 296 sider, 
altså lidt mindre end vi mente at kunne love ved sidste årsmøde. I år ser 
det imidlertid ud til, at vi kan udsende en usædvanlig stor årbog, idet vi 
takket være et ekstraordinært tilskud regner med, at de to halvbind vil 
kunne udsendes i et omfang på tilsammen ca. 400 sider.

I skriftrækken har vi sidste efterår udsendt som nr. 14 N. Black Hansens
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udgave af Åbenrå annaler, en forløber til Åbenrå kirkebog, som vel navn
lig personalhistorikere kan have udbytte af. Der er endnu et lille oplag af 
denne publikation i behold, så de, der m åtte have glemt at indsende be
stilling på bogen, kan nå at indhente det forsømte. Prisen er for m ed
lemmer 4 kr.

Som nr. 15 i skriftrækken udsendes til efteråret som sæ rtryk af Sønder- 
jydske årbøger arkivar Iversens uddrag af kniplingskræmmer Jens Wullfs 
dagbøger, og som nr. 16 håber vi meget, ligeledes til efteråret, at kunne 
udsende 1. bind af redaktør A. Svenssons levnedsskildring af redaktør Jens 
Jessen. For nogle år siden bad redaktionsudvalget for Sønderjydske årbø
ger redaktør Svensson, som i de senere år har væ ret een af vore flittigste 
og bedste medarbejdere, skrive en afhandling til årbøgerne om Jens Jes
sen. Redaktør Svensson indvilgede heri; efter en foreløbig orientering i 
kildem aterialet kunde han meddele os, at Jessen-biografien vilde blive en 
bog, ikke en årbogsafhandling, og senere fik vi meddelelse om, at det blev 
et værk på to bind. Heraf foreligger 1. del nu i trykfærdigt manuskript, som 
med klicheer vil fylde op mod 250 tryksider. A. Svensson har gennem arbej
det et meget omfattende trykt og utrykt materiale; med stor sporsans har 
han fremdraget breve og aktstykker i offentlig og privat eje; ved de man
ge og omfattende citater herfra vil bogen få stor betydning som kildeskrift 
til danskhedens historie i fremmedherredømmets tid. Denne velskrevne 
bogs væsentligste værdi vil imidlertid sikkert komme til at ligge i den re
delige og nøgterne, men alligevel personlige vurdering af lærem esteren 
Jens Jessens liv og virke. Vi håber, at det vil lykkes os at få dette væ rk  
ud i skriftrækken; foreløbig har vi fået tilsagn om en understøttelse på 
2000 kr. fra Dansk Kultursamfund. Vi beder vore medlemmer om fortsat at 
støtte udgivelsen af vore publikationer i skriftrækken ved at købe dem. 
Bøgerne udsendes her til priser, der er betydeligt lavere end bogladepriser,, 
og jo flere bøger, vi sælger, des billigere kan vi gøre dem.

Flensborg bys historie, 2. del, som vi også har andel i, men som ikke 
udsendes i skriftrækken, er nu omsider færdig og udsendes i disse dage til 
prænummeranterne og boghandlerne. V ærket udsendes i fællesskab med 
Grænseforeningen og med en meget betydelig understøttelse fra Carlsberg- 
fondet. Omfanget er blevet ca. 100 sider større end beregnet, men det her
ved opståede underskud er dækket af Grænseforeningen, der til gengæld 
får indtægten af sakjet. Historisk samfunds medlemmer vil dog Fremdeles 
kunne få væ rket til favørpris ved bestilling hos kassereren eller d irekte 
hos Grænseforeningen.

Af andre opgaver, som Historisk samfund arbejder med, kan nævnes, a t 
Åbenrå-bogen, til hvis udgivelse Åbenrå kommune har bevilget et betyde
ligt tilskud, skal være færdig om nogle år; m edarbejderne er så småt i 
gang med arbejdet.

Udgivelsen af fortsættelsen af Refslund Poulsens Minder, der tidligere
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har væ ret omtalt på årsmøderne, er nu sikret, idet der fra forskellige fonds 
er ydet tilskud til udgivelsen, der besørges af Det danske Forlag.

Sommerudflugterne er blevet populære, så populære, at tilslutningen 
næsten, er ved at være for stor. Men styrelsen er naturligvis kun glad for, 
at medlemmerne i stigende tal slutter op om disse arrangementer. Det har 
vist sig, at medlemmerne også gerne betaler en deltagerafgift, således at 
egnsvandringerne nu i økonomisk henseende hviler i sig selv. Egnsvandrin
gen d. 2. sept, sidste år på Sundeved med museumsdirektør Jørgen Paul
sen, Frederiksborg, som leder havde samlet over 400 deltagere, og de fem 
store busser og mere end 80 privatvogne var til tider ved at skabe trafik
knuder på de sundevedske landeveje. Alt afvikledes dog på bedste måde. 
og forsinkelserne blev kun beskedne. Deltagerne samledes foran Gråsten 
slot og blev her i den sygemeldte formands fravær budt velkommen af Sv. 
Anker Hanssen, Nørremølle. Jørgen Paulsen fortalte kyndigt og levende 
om slottet og dets beboere gennem skiftende tider, og efter at slotskirken 
var forevist, førte han deltagerne ud til Smøl vold. Herfra fortsattes til den 
interessante Nybøl kirke og til forsamlingshuset i Vester Sottrup, hvor 
eftermiddagskaffen blev indtaget. Sv. Anker Hanssen og Jørgen Paulsen 
fortalte her træk af egnens nationalpolitiske historie. Fra Vester Sottrup 
gik turen videre tål Sandbjerg slot og Nørremølle, hvor Sv. Anker Hanssen 
på sin særegne, levende og underholdende måde berettede om gårdens hi
storie. Turen sluttede ved mindesmærket for maleren Eckersberg ved 
Blåkrog.

løvrigt har Historisk samfund i vinter udadtil ført en rolig og stille til
værelse. Styrelsen har imidlertid ikke ligget på den lade side, idet der har 
væ ret ført indgående drøftelser om foreningens organisation, om mulig
heden af øget arbejdsindsats og om inddragning af flere i det lokalhisto
riske arbejde. O vervejelserne resulterede i det udkast til nye love, som 
for nogle dage siden sammen med Sønderjydske årbøgers forårshæfte er 
udsendt til alle medlemmer, og som årsmødet om lidt skal tage stilling til.

Vi har i år som tidligere år modtaget tilskud fra forskellig side. Alle 
amtsrådene og de fire købstæders byråd støtter os nu årligt med hver 200 
kroner. Fra staten modtager vi årligt 1500 kr., men vi har nu under hen
visning til, at H istorisk samfund for Sønderjylland dækker 4 am tsråds
kredse og at det som det eneste af samtlige amtshistoriske samfund udgiver 
to tidsskriften søgt undervisningsministeriet, om en fordobling af under
støttelsen. Gennem redaktør Kamphøvener har vi som sidste år modtaget 
3000 Kr., og til udgivelsen af det omfangsrige efterårshæfte af Sønderjydske 
årbøger har vi af H. P. Hanssens Mindefond modtaget 2000 kr. Også fra 
Tønder Landmandsbank har vi modtaget et beløb. For disse betydelige til
skud fra offentlige midler og private fonds vil jeg gerne her udtale Histo
risk samfunds varm este tak. Uden denne hjælp vilde vort arbejde langt fra 
kunne få det omfang, det har i dag, og vi vilde kun kunne gøre os ringe
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håb om at gennemføre de store opgaver, som endnu ligger og venter for
ude. Men forudsætningen for, at vi fremdeles kan vente at opnå støtte til 
vort arbejde er, at vi selv i stedse større tal flokkes om samfundet og at 
stadigt flere inddrages i aktivt historisk arbejde.

D irigenten takkede for den udførlige beretning, hvorefter kassere
ren, ad junkt Knud Fanø, Tønder, oplæ ste det reviderede regnskab. 
F orretn ingsføreren for Sønderjydsk m ånedsskrift, v iceskoleinspektør 
W . C hristiansen, Tønder, indledede sin beretn ing  med at takke 
holdere og annoncører. Å rsind tæ gten  1954 havde v æ re t 7783,18 kr., 
m edens udgifterne beløb sig til 7131,06 kr. K assebeholdningen var 
forøget fra 75,61 kr. til 651,12 kr.; gæ lden var nu på 1646 kr. Beret
n inger og regnskab godkendtes enstem m igt uden drøftelse.

Form anden forelagde derefter det til alle m edlem m er udsendte 
forslag til nye love. Efter nogen drøftelse, hvori deltog forretn ings
fører A. Korse, Broager, g årdejer Sv. A nker H anssen, N ørrem ølle, 
fø rste læ rer A ndersen, V. Sottrup, pasto r M alling, Brøns, sem inarie
læ re r Frede Hansen, Tønder, professor, dr. phil. Troels Fink, Århus, 
fuldm ægtig O lav C hristensen, H aderslev, m. fl. vedtoges de nye love 
m ed alle stem m er mod een. Det, der isæ r gav anledning til drøftelse, 
v ar det frem tidige forhold mellem  H istorisk sam fund for Als og Sun
deved og H istorisk  sam fund for Sønderjylland. På en forespørgsel fra 
forretn ingsfører Korse afgaves fra styrelsens side erk læ ring  om, at 
det ikke med de nye love tilsigtedes en indlem m else af H istorisk 
sam fund for Als og Sundeved som am tskreds under H istorisk sam 
fund for Sønderjylland, men en am tskreds under vor forening og 
H istorisk  sam fund for Als og Sundeved vilde sikkert kunne sam ar
bejde på m ange om råder. Forhandlinger mellem de to foreningers 
sty re lser vilde kunne afklare Forholdene. På professor Finks Foran
ledning pointeredes, at ved tagelsen  af ved tæ gterne  for am tskredsene 
kun  kunde væ re  forpligtende for H istorisk sam funds styrelse, og at 
den endelige vedtagelse  fandt sted på am tskredsenes stiftende møder.

Form anden m eddelte herefter, a t sty relsen  stillede sine m andater 
til rådighed, for at der kunde væ lges styrelse efter de nye love. På 
styrelsens vegne forelagde han følgende forslag til den nye styrelses 
sam m ensæ tning: H. Lausten Thomsen, O lav C hristensen, W erner 
C hristiansen, P. Clausen, Knud Fanø, Troels Fink, Sv. A nker H anssen, 
H. H ejselb jerg  Paulsen, Joh. H vidtfeldt, Peter Kr. Iversen, Hans 
Lund, H. N eum ann, H. F. Petersen, C ornelius Schmidt, og Chr. Stenz. 
Der stilledes ikke andre forslag, og de foreslåede b lev  derefter af 
d irigen ten  e rk læ re t for valgte.

Under even tuelt stillede form anden forslag om, at kontingentet 
ligesom  sidste år fastsattes til 7,50 kr., hv ilket vedtoges. Det bifaldtes
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endvidere, at årsm ødet 1956 henlæ gges til Dybbøl, og at egnsvandrin
gen søges gennem ført i egnen om kring Løgum kloster—D raved—Jej- 
sing— G røngård—Burkal.

D irigenten slu ttede derefter generalforsam lingen.
Efter et fæ lles kaffebord ta lte  professor, dr. phil. Knud Fabricius 

om Skåne og Sønderjylland. Å rsm ødets deltagere  spadserede deref
te r til Gram Slot, hvor m useum sinspektør H. N eum ann forta lte  om 
slo ttets historie.

PETER KR. IVERSEN

U m iddelbart efter årsm ødet tråd te  den nyvalg te  styrelse sam m en 
til konstituerende møde. A rbejdet fordeltes således:

Forretningsudvalg: Formand, am tslæge, dr. H. Lausten-Thom sen, 
Å benrå, sekretæ r, a rk ivar Peter Kr. Iversen, Å benrå, kasserer, fuld
m æ gtig O lav C hristensen, H aderslev.

Foreløbige am tsudvalgsform æ nd: H aderslev  amt, sognepræ st H. 
H ejselb jerg  Paulsen, Fjelstrup. Sønderborg amt, gårdejer Sv. A nker 
H anssen, N ørrem ølle. Tønder amt, gårde je r C ornelius Schmidt, Dø
strup. Å benrå amt, skoleinspektør P. C lausen, Å benrå. Sydslesvig; 
pasto r H. F. Petersen, Satrup.

R edaktionsudvalg for Sønderjydske årbøger: H. Lausten-Thom sen, 
landsark ivar Johan  Hvidtfeldt, Viborg, Peter Kr. Iversen og ad junk t 
Knud Fanø, Tønder.

R edaktionsudvalg for Sønderjydsk m ånedsskrift: M useum sinspek
tør H. Neum ann, H aderslev, v iceskoleinspektør Chr. Stenz, F lens
borg, og v iceskoleinspektør W erner C hristiansen, Tønder.

R edaktionsudvalg for skriftræ kken: Professor, dr. phil. Troels Fink, 
Århus, forstander Hans Lund, Tanderupgård, Johan  H vidtfeldt og 
Peter Kr. Iversen.

Som foreningens æ resm edlem  deltager m useum sdirektør, dr. phil. 
M. M ackeprang, C harlottenlund, i styrelsesm øderne.

PETER KR. Iversen

Årsregnskab og status pr. 31. 12. 1954
Indtægter: kr. Udgifter: kr.
Medlemsbidrag ..................  9.654,90 Trykning .............................. 10.854,71
Salg ................ .......... .......... 1.204,60 Honorarer .......................... 2.836,00
T ils k u d ............ ....................  6.920,00 Ekspedition, sekretær,
Pppfpy .......... ....................  83,29 kasserer .......................... 700,00 

. 2.292,68
715,98
583,66

. 1.030,51
565,78

Forskelligt . . . ....................  1.716,53 Fragt og omdeling ..........
Møder og rep ræ sen tation ..
A n n o n c e r ..............................
Forskelligt ..........................
Balance..................................

19.579,32 19.579,32



286 Peter Kr. Iversen og Knud Fanø

Aktiver: kr. Passiver: kr.
Post- og bankkonti . . . . 876,45 Forudbetalt kontingent 127,50
Kontant .......................... 10,45 Regning: H e jm d a l.......... . .  1.394,45
Kontingentrestance . . . . 204,00
Udestående for salg . . . . 72,00
Saldo .................................. 359,05

1.521,95 1.521,95

Knud Fanø

Undertegnede af Historisk Samfund for Sønderjylland valgte revisorer 
har den 19. og 22. maj revideret ovenstående regnskab, som vi har fundet 
i orden og overensstemmende med foreliggende bilag. Kassebeholdningen 
pr. 31. december 1954 kr. 886,90 var tilstede. Yderligere er regnskab for 
1955 kontrolleret til den 13. maj 1955, og der synes ingen foranledning til 
indvendinger.

Tønder, den 22. maj 1955. Tønder, den 19. maj 1955.
Jørgen Frank. Sig. Schoubye.



LO V E
for Historisk samfund for Sønderjylland

§ i.
Samfundets formål er at vække og nære sansen for sønderjysk 

historie, især
1) ved udgivelse af Sønderjydske årbøger, Sønderjydsk måneds

skrift og andre skrifter vedrørende Sønderjyllands historie;
2) ved indsamling af arkivalier og andet skriftligt materiale ved

rørende sønderjysk historie;
3) ved at udøve en tilskyndende og vejledende virksomhed over for 

historisk, særlig lokalhistorisk arbejde;
4) ved at værne om landsdelens historiske mindesmærker;
5) ved at lade holde foredrag om historiske emner, samt ved egns- 

og byvandringer.
§ 2.

Indmeldelse i samfundet sker ved henvendelse til et af styrelsens 
medlemmer. Medlemsbidraget fastsættes på årsmødJeme. Sønderjydske 
årbøger skal med passende mellemrum bringe en medlemsliste, ordnet 
efter distrikter.

§ 3.
Der søges inden for hver af amtskredsene Åbenrå, Haderslev, Søn

derborg og Tønder samt Sydslesvig oprettet amitsudvalg, der sammen 
med styrelsen og efter retningslinier fastlagte i særlige vedtægter for 
hver kreds tilrettelægger og leder det lokalhistoriske arbejde i disse. 
Amtsudvalgenes fungerende formænd er selvskrevne medlemmer af 
styrelsen.

§ 4.
Samfundet ledes af en styrelse bestående af forretningsudvalg (for

mand, sekretær og kasserer), redaktionsudvalgene for Sønderjydske 
årbøger, Sønder jydsk månedsskrift og skriftrækken. Desuden er de fem 
amtsudvalgsformænd medlemmer af styrelsen. De øvrige, i et antal af 
mindst 6 medlemmer, vælges på årsmødet, hvoraf almindeligvis højst 
tre må være bosiddende uden for Sønderjylland1. Styrelsesmedlemmerne? 
vælges for tre år ad gangen; genvalg kan finde sted. Styrelsen for
deler selv arbejdet inden for udvalgene blandt de på årsmødet valgte 
medlemmer.
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§ 5.
Tillidsmænd udpeges af amtsudvalgene.

§ 6.
Kalenderåret er samfundets regnskabsår. Det årlige regnskab revi

deres af to for tre år ad gangen valgte revisorer og forelægges i revi
deret stand til godkendelse på det ordinære årsmøde. Et uddrag af 
regnskabet meddeles i årbøgerne.

§ 7.
Årsmøde for medlemmerne afholdes skiftevis i de forskellige egne. 

Indkaldelse til mødet sker ved offentlig bekendtgørelse efter styrel
sens nærmere bestemmelse. På mødet gives beretning om- samfundets 
virksomhed i det forløbne -år, regnskabet forelægges til godkendelse, og 
nye valg af styrelsesmedlemmer, eventuelt af revisorer foretages. End
videre behandles muligt fremkomne forslag fra styrelsen eller fra 
enkelte medlemmer efter anmeldelse til styrelsens formand mindst S 
dage forud for mødet.

Ekstraordinære medlemsmøder indkaldes, når styrelsen finder an
ledning dertil, eller når mindst 50. medlemmer stiller skriftligt for
langende derom. På årsmødeme træffes afgørelse ved simpel stemme
flerhed; til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves dog enten 
tre fjerdedel af det afgivne antal stemmer, eller at ændringerne ved
tages med simpel stemmeflerhed på to efter hinanden følgende med
lemsmøder.

§ 8.
Beslutning om samfundets opløsning kan kun tages på et i henhold 

til § 7 sammenkaldt ordinært eller ekstraordinært medlemsmøde, på 
hvilket forslaget om opløsning vedtages med mindst to trediedel af 
de afgivne stemmer. Om denne sag kan stemme afgives enten person
ligt eller ved skriftlig fuldmagt til et mødende medlem. Ved' opløsnin
gen skal samfundets arkiv overlades til det sønderjyske landsarkiv 
i Åbenrå. Over en eventuel kassebeholdning ved opløsning tager det 
afsluttende medlemsmøde beslutning.

§ 9.
Forhold, som ikke er omtalt i disse love, afgøres af styrelsen.

Vedtaget på årsmødet den 22. maj 1955.



VEDTÆ GTER
for amtskreds’ historiske Samfund

under Historisk samfund for Sønderjylland 
Udkast godkendt a f  årsmødet den 22. - 5. 1955 

§ l.
Medlemmer er samtlige medlemmer af Historisk samfund for Søn

derjylland, der har deres bopæl inden for amt.

§ 2.
Amtskredsen afholder generalforsamling een gang om året. Her 

vælges et amtsudvalg på 3—5 mand for tre år ad gangen. Udvalgs
medlemmerne afgår paa skift, første gang ved lodtrækning. Udvalget 
konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

§ 3.
Amtsudvalget varetager i samråd og i samarbejde med styrelsen 

for Historisk samfund for Sønderjylland dettes stedlige opgaver i 
amt. Det vil søge at vække og nære den historiske 

sans, især ved lokalhistoriske foredrag, om muligt i samarbejde med 
stedlige foredragsforeninger, ved at arrangere egns- og byvandringei-
og ved at søge oprettet sognehistoriske grupper.

§ 4.
Amtsudvalgets fungerende formand er selvskrevet medlem af sty .̂ 

reisen for Historisk samfund for Sønderjylland.

§ 5.
Amtsudvalget udpeger på Historisk samfunds vegne tillidsmænd, 

som regel een i hvert sogn.
§ 6.

Til dækning af omkostningerne ved amtskredsens arbejde stilles 
et beløb til rådighed fra Historisk samfund for Sønderjylland. Amts
kredsen kan ikke opkræve særligt kontingent og kan ikke udten sam
råd med styrelsen modtage offentlige tilskud1.

§ 7.
Inden 1. maj indsendes en beretning over arbejdet i det forløbne år 

til Historisk samfunds sekretær og en regnskabsoversigt til kassereren.

§ 8.
Disse vedtægter kan kun ændres mied billigelse af styrelsen for Hi

storisk samfund for Sønderjylland.



Medlemsfortegnelse
Efterfølgende medlemsliste for Historisk Samfund for Sønderjylland er 

ordnet topografisk. Inden for hvert amt er medlemmerne i købstæderne 
anbragt først, derefter følger flækker og sogne i alfabetisk rækkefølge. 
Efter de nordslesvigske amter kommer medlemmerne i Sydslesvig, i Stor
københavn, i det øvrige land og i udlandet. I København anføres den nøj
agtige adresse, uden for København kun byens navn.

Man har fra bestyrelsens side bestræ bt sig for at få fortegnelsen så fuld
stændig og rigtig som muligt, og den er derfor i manuskript gennemgået 
af alle bestyrelsens medlemmer. Ofte er det således, at hvis et medlem 
afgår ved døden, bliver hans enke eller børn ved med at være medlem. 
I sådanne tilfælde får ekspeditionen sjæ ldent meddelelse om dødsfaldet, 
hvorfor det trods den største påpasselighed næppe helt har kunnet undgås, 
at der på fortegnelsen opføres enkelte afdøde medlemmer. På den anden 
side har dette forhold medført, at medlemslisten ikke er fuldstændig, da vi 
har udeladt navnene på de medlemmer, som vi vidste var døde, selv om 
de efterladte har fortsat medlemsskabet. Når der ses bort fra disse til
fælde, havde Historisk Samfund pr. 15. 9. 55 1210 medlemmer, der fordeler
sig således på landets enkelte dele:

Åbenrå by ..................................  109
Åbenrå amt ..................................  117
Haderslev by ..............................  74
Haderslev amt ..........................  158
Sønderborg by ..........................  40
Sønderborg amt ..........................  110
Tønder by ..................................  77
Tønder amt ..................................  141
Sydslesvig ..................................  92
Storkøbenhavn ..........................  115
Det øvrige Danmark ..................  176
Udlandet ....................................... 1

Åbenrå amt
Åbenrå by:
Auring, Gustav, overbibliotekar 
Beck, P., lektor 
Beeck, C. J., overportør 
Bentsen, J., fuldmægtig

Beyer, A., øjenlæge
Black-Hansen, N., rentier 
Boeck, Holger, overretssagfører 
Bojesen, Harald Bo, boghandler 
Bruun, P. Groth, sekretær 
Caspersen, Jes, kontorchef 
Christensen, H. P., politifuldmægtig 
Christensen, J., kommunaldirektør 
Christiansen, Jes, direktør 
Clausen, P., skoleinspektør 
Demuth, Chr., fhv. forstander 
Enemark, Kristine, kommuneass. 
Erichsen, N., bankdirektør 
Fallesen, Aksel V., tandlæge 
Fink, Holger, fhv. borgmester 
Fink, Jep, arkitekt
Flade, Karl, ingeniør
Frank, Peter, gårdejer
Frost, Jens, museumsinspektør
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Gade, Carsten, lærer
Gribsvad, Frode, landsarkivar 
Gundestrup, S. E., stadsingeniør 
Hahnemann, Fr., lektor 
Hammerich, C. L. V., landsretssag

fører
Handelsbanken
Hansen, Asmus, branddirektør 
Hansen, Hans, konsulent, fhv. k re

ditforeningsdirektør 
Hansen, Jørgen M., konsul 
Hansen, Lorenz jun., købmand 
Hansen, Margrethe, kontorist 
Hansen, S. P., stadsskoleinspektør 
Hanssen, Bjørn, redaktør 
Iversen, Peter Kr., arkivar 
Jacobsen, Chr., gartner 
Jacobsen, Holger, overassistent 
Jacobsen, Mathias, læge, dr. med. 
Jacobsen, Marie, frk.
Jacobsen, Th., farver 
Jensen, Johs., statskonsulent 
Jensen, Karen Skipper, bibliotekar 
Jensen, Nicolai, bygmester 
Jensen, Rigmor, lærerinde 
Jepsen, Jens, forpagter 
Jepsen, P. M., kommunelærer 
Jessen, Carsten, fabriksinspektør 
Jessen, Peter, købmand 
Johansen, Fr., direktør 
Johansen, Hans, landsretssagfører 
Juul-Jørgensen, G., lektoT 
Kamphøvener, Morten, redaktør 
Kiil, Jens, civilingeniør 
Kirchhof, Marie Elisabeth, vicesko

leinspektør
Kjeldsen, Ernst P., krim inalbetjent 
Kjeldsen, Th., lektor 
Klinkby, Jens V., lektor 
Kristensen, Dagny, overlærer 
Kristensen, Søren, fhv. overlærer 
Landsarkivet 
Landsbiblioteket 
Laursen, Aage, adjunkt 
Lausten-Thomsen, H., amtslæge

dr. med.
Levinsen, N., fhv. dommer 
Lildholdt, H., bankdirektør

Lindballe, Julie, lektor
Ludvigsen, Carl Johs., pastor emer. 
Madsen, apoteker, fru 
Mandrup-Andersen, Poul, landsrets

sagfører
Michelsen, Anne Helene, aut. fysio

terapeut og sygegymnast.
Michelsen, Karen, Kolstrup 
Michelsen, Mads, amtslæge, dr. med. 
Moos, Holger, lektor
Moos, P. H., pastor emer.
Møller, Mimi, fru
Mørch, Fr., socialinspektør 
Nielsen, Dagmar Joh., fru 
Nielsen, E., am tsforvalter 
Nielsen, Margr., journalist 
Nielsen, Søren Bjerregaard, læ rer 
Nygaard, H., m ejeribestyrer 
Olsen, Helga, amtsfuldmægtig 
Ostenfeld, Svend, amtslæge dr. med. 
Pedersen, Ingemann, lektor 
Petersen, Alfred, overlærer 
Petersen, Peter, smedemester 
Præstholm, Anders Clod, bibliotekar 
Quistgaard, A. W., pastor emer. 
Ramhøj, J., fhv. stadsingeniør 
Rasmussen, Henrik, viceskoleinsp. 
Rode, C. C., guldsmed 
Rosenstand, Gregers, landsretssag

fører
Samuelsen, Marie, husbestyrerinde 
Schaumburg-Christensen, N., politi

mester
Schlüter, H., sparekassebogholder 
Simonsen, H. Holdt, provisor, cand.

pharm.
Statsskolens bibliotek
Stave, Jørgen, lærer
Sørensen, Osvald, prokurist 
Sørensen, S. M., arkitekt 
Thomsen, Kr. Refslund, fhv. am t

mand, kammerherre 
Thomsen, Marie, enkefru 
Thorsmark, Valdemar, urmager 
Tofft, Helga, fru
Tolstrup, E. A., fhv. postkontrollør 
Trumpf, Heine, kommuneassistent 
Ølgaard, A., sparekassedirektør
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Bedsted sogn:
Biblioteket, Bedsted

Bjolderup sogn:
Bertelsen, Hans, lærer, Rebbøl 
Bjolderup sogneråd 
Hanssen, P. Chr., gårdejer, Nygård 
Holdt, Jacob, lærer, Bjolderup 
Jensen, Laust, gårdejer, Gåskær 
Jørgensen, Andr., sognefoged, Raved 
Simonsen, Valdemar, lærer, Bol-

derslev

Bov sogn:
Biblioteket
Bov sogneråd
Clement, H., boghandler, Padborg 
Dahlkild, P. A., dyrlæge, Padborg 
Due, P. N., læge, Padborg 
Gregersen, Karsten M., gårdejer,

Frøslev
Harritsøe, Axel, sognepræst, Bov 
Jepsen, N. A., toldkontrollør, Pad

borg
Jørgensen, M. C. Feifer, toldkon

trollør, Kruså
Knudsen, Ebbe, lærer, Vejbæk 
Kock, H. Chr., overtoldassistent,

Padborg
Larsen, Karl, overtoldbetjent, Bov 
Lauritzen, M., pastor emer., Padborg 
Lorenzen, Hans, læge, Bov 
Morell-Jensen, tandlæge, Padborg 
Schmidt, Hans, gårdejer, Kollund 
Skovrup, Ejnar, forstander,

Sønderhav
Sørensen, R. P., kommunelærer, 

Buskhøj
Tegewaldt, førstelærer, Bov 
W ortmann, Andreas, arb., Bov Mark 

Egvad sogn:
Eriksen, Kristine, lærerinde, Hønkys 
Fink, Knud, gårdejer, Nr. Hostrup 
Hansen, Jacob, sognefoged, Øbening 
Nissen, fru, Tingbjerggård 

Ensted sogn:
Budsted, Elmer, uddeler, Stubbæk 
Biblioteket, Røllum skole

Skau, Hans, sognefoged, Lillehave 
Staugaard, Fester, gårdejer, Torp

Felsted sogn:
Biblioteket, Felstedskov
Iversen, Helene, fru, Svejrup 
Lassen, Hans, gårdejer, Tastegård 
Petersen, H., lærer, Felstedgård 
Skovgaard-Petersen, H., skoleelev,

Felsted

Gråsten sogn:
Biblioteket
Bjerre, politimester
Gråsten Bank A/S
Gråsten kommunale skole 
Gråsten sogneråd 
Hansen, Hans, forstander 
Hvidt, C. V., sognepræst 
Jensen, Gerhard, dommer 
Kjems, Sven, landsretssagfører 
Kræmer, Jens, bankkasserer 
Lauridsen, L., forstander 
W arncke, Anna, lærerinde

Hellevad sogn:
Biblioteket, Hellevad
Grau, P. O., lærer, Hellevad 
Hansen, P. A., revisor, Hellevad 
Hansen, Peter, førstelærer, Hellevad 
Høier, Peter, lærer, Klovtoft 
Petersen, E. O. J., lærer, Klovtoft 
Rafaelsen, Johannes, lærer,

Hellevad
Stephansen, W., sognepræst, 

Hellevad

Hjordkær sogn:
Bøgh, Chr., sognefoged, H jordkær 
Haugaard, M., lærer, H jordkær 
Hejsel, Andreas, landmand, Kassø-

gård
H jordkær sogneråd
Jessen, Heinr., gårdejer, Nybøl

Holbøl sogn:
Biblioteket, Hokkerup
Jepsen, Chr., lærer, Holbøl 
Vollsen, Henning, gårdejer, Øster

Gejl
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Kliplev sogn:
Biblioteket, Søgård skole
Hansen, Chr., førstelærer, Kliplev 
Kliplev sogneråd 
Philipsen, Kr., gårdejer, Lundtoft 
Zachariassen, sognepræst, Kliplev 

Løjt sogn:
Biblioteket, Løjt Kirkeby
Gammelgaard, A., førstelærer, Bars

mark
Hansen, Karl, gårdejer, Dybvig- 

hoved
Hartmann, P. H. Boye, landsretssag

fører, Løjt Kirkeby
Ipland, Maren, lærerinde, Barsø 
Juhler, Ed., pastor emer., Løjt Kloster 
Larsen, Anders, karetmager, Skovby 
Lauesen, Harald, maler, Bodum 
Toftkær, Arild, gårdejer, St-olliggård 
W arming, Jørgen, gårdejer, S-tollig 

Rinkenæs sogn:
Bartholdy, Chr., oberstløjtnant, 

Rinkenæs
Beyer, F-r., provst, Rinkenæs 
Haarder, Hans, forstander, Røns

hoved
Nørgaard, Kr., forstander, Årsbjerg 
Rinkenæs sogneråd 

Rise sogn:
Adolphsen, Chr., tømrermester,

Rise
Ipland, Ernst, gårdejer, Søst 
Jepsen, Christine, lærerinde, Røde

kro
Jespersen, J., gårdejer, Rødekro 
Keller, A. B., overportør, Rødekro 
Larsen, N., kommunesekretær, Rø

dekro
Lassen, P., glarmester, Rise 
M atthiesen, Carl, skoleleder, Røde

kro
Møller, J. P., proprietær, Søstgård 
Ratzer, A., lærer, Rise-Hjarup 
Riishøjgaard, Sigfred, sognepræst,

Rise
W ichmann, C. W., kontorassistent, 

Rødekro

Uge sogn:
Jørgensen, H. P., rentier, Olmersvold 
Var næs sogn:
Biblioteket, Bovrup
Biblioteket, Varnæs
Bladt, Jørgen, gårdejer, Varnæs Grav
Bunde, Peter, gårdejer, Bovrup
Hanssen, Hans Peter, dyrlæge,

Bovrup
Lauersen, Jens Chr., kontrolassistent, 

Bovrup
Lyck, Hans, fhv. amtsrådsmedlem, 

Varnæs
Schmidt, Hans J., gårdejer, Flyv- 

bjerggård, V arnæs
Schrøder, Urban, sognepræst, Varnæs 
Øster Løgum sogn:
Callesen, Nis H., gårdejer, Lerskov 
Callø, Mads, gårdejer, Genner 
Holdt, Jes M., lærer, Rugbjerg 
Johansen, Bendiks, gårdejer,

Nr. Hjarup
Kristensen, Jens, lærer, Østerløgum 
Pedersen, Peter, sognepræst, Ø ster

løgum
Tiedemann, Senius, Stenhøj 

pr. Hovslund

Haderslev amt
Haderslev by:
Abild, I., ingeniør
Agerschou, E. Kruse, afdelingsleder 
Algreen-Petersen, boghandler 
Andresen, Sigurd, kriminaldommer 
Biblioteket
Bork, N. J., politifuldmægtig 
Braae, F., idrætsinspektør 
Bruhn, Daniel, købmand 
Callø, P. A., direktør 
Christensen, Olav, fuldmægtig 
Christiansen, Christy, fru 
Christiansen, Henry, tømmerhandler 
Christiansen, Poul, grosserer 
Davidsen, D., tingbogfører 
Dueholm, P., sem inarielærer 
Ebbesen, Niels, glarmester 
Fahrendorff, Valdemar, urmager
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Favrholdt, M.f lektor
Flensmark, A. F., stiftsprovst 
Gadeberg, P., pastor emer. 
Haderslev amtsmuseum 
Hansen, H. L., grosserer 
Hansen, Harry, overlæge 
Hansen, M., tandlæge 
Firmaet Michael Hansen 
Haslund, P., statsaut. revisor 
Heinskou, Knud, læge 
Henningsen, Aage, guldsmed 
H jorteapoteket
Højberg, Joh. L., fuldmægtig 
Jacobsen, Andreas, museumsbetjent 
Jacobsen, N. H.f rektor, dr. phil. 
Jensen, Th., driftsbestyrer 
Jensen, Th., komm, undersøger 
Jørgensen, Andreas Tørring, magi

stratsfuldmægtig 
Jørgensen, Fred., prokurist 
Karlsson, Henry, lektor 
Katedralskolens bibliotek 
Lauritzen, Vald., skoleinspektør 
Lauritzen, L. B., amtslæge 
Lindhardt, Th., landinspektør 
Lund, Chr., overlærer 
Michael, C., børnehaveleder 
Michael, Marie, frk.
Mosbech, Aage, am tslandinspektør 
Møller, H. C., boghandler 
Møller, P., pens. lærer 
Neumann, Hans, museumsinspektør 
Nielsen, Johs., boghandler 
Nielsen, Palle, seminarielærer 
Noack, C., biskop 
Olrik, Knud, lektor 
Petersen, Holger, viceskoleinspektør 
Pontoppidan Thyssen, fhv. stifts

provst
Poulsen, Ingrid, fru, danselærerinde 
Reumert, Eigil, læ rer 
Roust, Th., am tsskolekonsulent 
Rudbeck, Fr., rejseinspektør 
Ruhwald, Erik, læge 
Schmidt, P. Th., pedel 
Schroeder, Erling, overlæge, dr. med. 
Schrøder, L. J., postkontrollør 
Schultz, J., læge, dr. med.

Sorgenfri, Jørgen, snedkermester 
Søchting, A., redaktør 
Sørensen, Alma, jordemoder 
Thomsen, Andr., viceskoleinspektør 
Thomsen, N. Th., redaktør 
Thomsen, Sophus, direktør 
Truelsen, P., kontorassistent 
Vig, Chr., læ rer 
Wildfang, J., stiftskasserer 
Wind, J., bogtrykker 
Østergaard, M. K., lektor
A gerskov sogn:
Junker, Alfred, slagtermester, 

Agerskov
Lautrup, L. H., gårdejer, Vellerup 
Lund, Kr., gårdejer ,Gestrup 
Nielsen, Peder, gårdejer, Rangstrup 
Ottsen, Jes, m ejeribestyrer, Rang

strup
Petersen, Andreas, købmand, Rang

strup
Poulsen, Martin Refslund, gårdejer, 

Bovlund
Refslund, N. H., gårdejer, Bovlund 
Refslund, Solvejg, Bovlund 
Reinholdt, Chr. Jessen, gårdejer,

Oksgård
Rolskov, E., lærer, Gestrup 
Aller sogn:
Boesen, gårdejer, Stubborn 
Boesen, Erik, gårdejer, Stubborn 
Bevtoft sogn:
Mortensen, Anders, Strandelhjørn 
Nissen, Peter Jessen, gårdejer,

Strandelhjørn
Sandholdt, M., bygmester, Bevtoft 
Skov, A. L., rentier, Bevtoft 
Bjerning sogn:
Bjerning sogneråd
Branderup sogn:
Abrahamsen, Eskild, aftægtsmand, 

Branderup
Biblioteket, Branderup
Boisen, Thomas, købmand, Brande

rup
Rasmussen, Th., m ejeribestyrer, 

Branderup
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Thomsen, Jakob, gårdejer, sogne
rådsformand, Branderup

Christiansfeld flæ kke:
Hansen, Jac. H., dyrlæge, Christi

ansfeld
Jacobsen, Nis, installatør, Christi

ansfeld
Krog, Hans, rentier, Christiansfeld 
Madsen, Johan, borgmester, Chri

stiansfeld
Sparre, Peter, kæmner, Christians

feld
Fjelstrup sogn:
Clausen, Chr., førstelærer, Fjelstrup 
Hansen, Jes, gårdejer, Fjelstrup 
Møller, Rasmus, proprietær, Tofte

gård, Fjelstrup
Paulsen, Hejselbjerg, H., sogne

præst, Fjelstrup
Thomsen, Jørgen, gårdejer, Knud 

Fole sogn:
Ehrenreich, Aage, førstelærer, Fole 
Filtenborg, P., provst, Fole

Gram sogn:
Biblioteket, Gram
Fries, Lorenz, Gram M askinværk

sted
Friis, Nis, gårdejer, St. Sandet 
Frisk, Anders, snedkermester, Gram 
Hagen, Søren, førstelærer, Tiset 
Madsen, Mads Peter, gårdejer,

Tiset Østermark 
Mathiesen, Hans, kredsrevisor,

Gram
Skjærlund, Carl, vejassistent, Gram 
Timmermann, købmand, Gram 
W eber, Peter, vognmand, Gram 

Halk sogn:
Biblioteket, Hejsager skole 
Eriksen, Erik, gårdejer, Halk 

Hjerndrup sogn:
Hansen, Peter, gårdejer, H jerndrup

Hjerting sogn:
Friis, Hans, lærer, Hjerting 
Hansen, Ejnar, gårdejer, Bjornekær

Hoptrup sogn:
Biblioteket, Hoptrup
Christensen, C. M. lærer, Djernæs 
Lauritzen, P. H., forstander, Hoptrup 
Hygum sogn:
Fokdal, Hans N., pens. lærer,

Fredsted
Fredslund, Ejnar F., gårdejer,

Sdr. Hygum
Hjuler, P. A., gårdejer, Sdr. Hygum. 
Simonsen, Christen, handelsmand,

Sdr. Hygum 
Jels sogn:
Biblioteket, Jels
Grønbjerg, Jens R. M., førstelærer,.

Grønnebæk 
Ravn, H., læge, Jels 
Jægerup sogn:
Biblioteket, Jæ gerup 
Lintrup sogn:
Jensen, H. S., gårdejer, Tornum- 

gård

Magstrup sogn:
Dalberg, Ernst, sognepræst,

Magstrup
Petersen, Jens, vognmand, M agstrup 
Petersen, P., købmand, Magstrup 

Nustrup sogn:
Ebbesen, Poul J., sognepræst,

St. Nustrup
Gram, J., gårdejer, folketingsmand,

Ankergård
Iversen, Marius, gårdejer,

St. Nustrup
Sørensen, H. M., lærer, St. N ustrup 
Østergaard, J. H., sen., gårdejer,

Gabøl
Rødding sogn:
Biblioteket, Rødding
Fink, Haakon, gårdejer, Brændstrup 
Høyer, Minna, fru, Rødding 
Larsen, Axel, læge, Rødding 
Lyck, P., direktør, Rødding 
Madsen, Hans, redaktør, Rødding 
Mandøe, Asbjørn, højskolelærer,

cand. mag., Rødding
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Nissen, Georg, landbrugskonsulent, 
Rødding

Pedersen, Arne Fog, højskole
forstander, Rødding

Pedersen, Karen, lærerinde, Rødding 
Rødding Højskoles bibliotek 
Staurup, P. P., Rødding 
Svendsen, Kr., fhv. frimenigheds-

præst, Rødding
Sørensen, S. A., snedkermester^ 

Rødding
Østergaard, Jakob, kommissionær, 

Rødding

Skodborg sogn:
Biblioteket, Skodborg
Hansen, Kresten, gårdejer, Højvang 
Hollensen, Andr., købmand,

Skodborg
Hollensen, Jørgen, sognerådsfor

mand, gårdejer, Skodborg
Larsen, Viggo, gårdejer, Skodborg 
Nielsen, Sigfred, bogholder,

Skodborg
Otte, Peter Petersen, forpagter, 

Gejlager
Schmidt, Aage, gårdejer, Fårkrog 
Schmidt, Jens Graasbøl, landmand,

Højgård 

Skrave sogn:
Dall, Christen H., Københoved 
Ferslev, M. F. malermester,

Københoved
Gram, Kate, Københoved
Kloppenborg Skrumsager, gårdejer, 

Københoved
Københoved bogsamling
Mathiesen, H. J., mejeribestyrer, 

Skrave
Skov, Hemming, landmand, 

Københoved
Skrydstrup sogn:
Laursen, Agnethe, lærerinde, 

Skrydstrup
Ludvigsen, Hans, gårdejer, Hørlyck 
Madsen, Chresten, sekretær,

Skrydstrup
Sognebiblioteket, Skrydstrup

Starup sogn:
Outzen, Karl, gårdejer, Vandling

Sommersted sogn:
Michelsen, R., dyrlæge, Sommersted 
Møller-Nielsen, P., førstelærer,

Sommersted
Schmidt, Johan, gårdejer, Kastvrå
Stepping sogn:
Nissen, Martin, sognepræst,

Stepping
Toftlund sogn:
Hansen, Eskild, gårdejer, Stavning- 

gaard, Toftlund
Johansen, Ejlif, boghandler,

Toftlund
Thyssen, Peter, gårdejer, Gravlund 
Tyrstrup sogn:
Bancke, Viggo, lærer, Tyrstrup 
Fink, Hans, gårdejer, Skovrup 
Paulsen, Johs., gårdejer, Gammel

gård

Vedsted sogn:
Hansen, Jakob, bestyrer,

Over Jerstal
Hansen, Laurids, gårdejer,

Arnitlund

Vilstrup sogn:
Biblioteket, Sdr. Vilstrup 
Gade, Paul 0 ., sognepræst,

Sdr. Vilstrup
Kloppenborg Skrumsager, gårdejer, 

Kanekær
Neumann, Marcus, gårdejer,

Sdr. Vilstrup
Vilstrup sogneråd

Vojens sogn:
Aalling, J. Jensen, arkivar, Vojens 
Biblioteket, Vojens 
Christensen, B., ingeniør, Vojens 
Hagelsø, E., forstander, Vojens 
Jørgensen, Harald T., lærer, Vojens 
Pedersen, Knud Schmidt, Vojens-

gård
Poulsen, uddeler, Vojens 
Schmidt, L. O., boghandler, Vojens
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Ø sby sogn:
Biblioteket, Øsby
Sørensen, Simeon, gårdejer, H ajstrup

Øster Lindet sogn:
Biblioteket, Øster Lindet
Leerskov, Hans, forpagter, Terp 
Skau, J., forpagter, Nygård

Sønderborg amt
Sønderborg by:
Beck, Hans, turistchef
Biering, provstinde
Brock, pens. stationsm ester
Centralbiblioteket
Christensen, Helge Møller, kom

m unelærer 
Ewald, dr., tandlæge 
Gregersen, E. V., am tslandinspektør 
Gregersen, Gudrun, adjunkt 
Hansen, J., pastor emer.
Hansen, Julius, prokurist 
Jacobsen, Chr. W., ostegrosserer 
Jacobsen, P., bankdirektør 
Jensen, A. Egeberg, rektor 
Kock, J. H. købmand 
Krogh, Hans, viceskoleinspektør 
Larsen, Kai Edvard, redaktør 
Lausten-Thomsen, Gert, læge 
Linnet, Sven, læge 
Lodbjerg, O., stationsleder 
Meyling, M., arkitekt 
Miang, H., landsretssagfører, dr. jur. 
Mynborg, Poul, landsretssagfører 
Møller, Niels, dr. phil.
Nielsen, N. P. pastor emer.
Novrup, Hans, amtsskolekonsulent 
Nørhald, M., landsretssagfører 
Petersen, Hans, sagfører 
Petersen, Viggo, lektor 
Raben, J., museumsinspektør 
Rasmussen, J. N., skoleinspektør 
Rasmussen, Poul W inkel,

cand. pharm.
Ræder, M. O., fhv. postmester 
Schack, S. A., oberstløjtnant 
Schmidt, P., restauratør 
Sörring, J. R. N., overbibliotekar 
Statsskolens bibliotek

Sønderborg m agistrat
Wernich, N., læge dr. med.
W inther, Aage, dyrlæge 
Wisse, Svend E., kontorchef 
Asserballe sogn:
Brummer, Tage, sognepræst, Asser

balle
Christensen, Ernst, gårdejer, Asser

balle
Pedersen, Marie Bek, lærerinde,

Asserballeskov
Simonsen, Christine, lærerinde,

Asserballe
Vogt, Chr., gårdejer, A sserballeskov 
Augustenborg Hække:
Biblioteket, Augustenborg 
Dahl, Holger, kæmner, Augusten

borg
Jensen, Gregers, læge, Augustenborg 
Broager sogn:
Dirksen, H., dr. med., Broager 
Hansen, Reinholdt, lærer, Brunsnæs 
Hofgaard-Møller, A., sparekasse

direktør, Broager
Hollensen, Svend, gårdejer, Mølmark 
Jensen, Knud Nordmann, teglværks-

ejer, Cathrinesminde 
Korse, Aug. forretningsfører,

Broager
Kyster, Johs., sognepræst, Broager 
Moos, Ellen, boghandler, Broager 
Petersen, Chr. jun., forpagter,

Mølmark
Rasmussen, Sv. Riis, lærer, Skeide 
Rohden, Heinrich Fr., landpoliti-

betjent, Broager 
Rohleder H., provst, BroageT 
Tychsen, Peter, gårdejer,

Krammark 
Dybbøl sogn:
Bang, H. O. C., sognepræst, Dybbøl 
Biblioteket, Dybbøl 
Ruge, pnrl, keramiker, Dybbøl 
Egen sogn:
Biblioteket, Egen
Frandsen, Jørgen, sognefoged,

Gude up
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Hagenbjerg sogn:
Andreasen, Hans, Havnbjerg 
Christensen, Claus, gårdejer,

Lavensby
Clausen, Hans, gårdejer, Havnbjerg 
Jakobsen, Andreas, gårdejer,

Lavensby
Jørgensen, Jørgen, gårdejer, 

Lavensby
Schmidt, Andreas, sognefoged, 

Havnbjerg
Skov, Christian, gårdejer, Lavensby 
Sørensen, Alfred, gårdejer, Lavensby

Hørup sogn:
Biblioteket, Hørup
Danielsen, Johs., hotelejer, Hørup- 

hav
Hell, Peter, husmand, Lambjerg
Jessen, H. H., Peberbjerg
Kaad, Andreas, sognefoged, Minde-

bjerg
Kock, Chresten, gårdejer, Torne- 

mosegård, Kirkehørup
Petersen, Anton, Lambjerg, Kirke

hørup
Speggers, Chresten, Miang 

Kegnæs sogn:
Andreasen, Georg, lærer, Sønderby 
Biblioteket, Kegnæs 
Jepsen, Riis, lærer, Østerby

Ketting sogn:
Biblioteket, Ketting

Lysabild sogn:
Andersen, Nicolai, gårdejer, Fjelby 
Hansen, H. J., gårdejer, Lysabild-

skov
Jensen, Christian, gårdejer, Skovby 
Madsen, H. C., sognepræst, Lysabild 
Rasmussen, J., lærer, Lysabildskov

Nordborg flæ kke og sogn:
Albrecht, W., bagermester, Holm 
Biblioteket, Nordborg
Blichfeld, sognepræst, Nordborg 
Blomgren, P., bankbestyrer, Nord

borg

Clausen, H. Chr. From, gårdejer,
Broballe

Diedrichsen, Peter, forpagter,
Lunden

Eriksen, Christen, gårdejer, Broballe 
Frank, Jørgen, konsulent, Nordborg 
Hansen, Jes, lærer, Holm 
Holm sogneråd
Jensen, R. M., førstelærer, Holm 
Petersen, Albert, fhv. borgmester,

Nordborg
Skov, Helene, lotterikollektrice,

Nordborg
Skov, Niels købmand, Nordborg 
W arncke, Chr., skoleinspektør,

Nordborg
Wolff, lærer, Nordborg 

Notmark sogn:
Andresen, Andreas, lærer, Fynshav 
Biblioteket, Notmark 
Bromand, Jørgen, gårdejer, Almsted 
Jespersen, Nicolaj, sogneråds-

formand, Notmark 
Paulsen, Hans, forpagter, Smørholm 
Terkelsen, Frede, højskoleforstander.

Danebod
Thomsen, Hans, gårdejer, Bommer- 

lund
N y bøl sogn:
Ludvigsen, Valdemar, sognefoged,

Ny bøl
Oksbøl sogn:
Al'shauge, sognepræst, Oksbøl 
Jørgensen, Jakob, gårdejer, Brands

bøl
Schmidt, Mads, gårdejer, Brandsbøl 
Schmidt, Nis, gårdejer, Brandsbøl 
Schmidt, Nis V., gårdejer, Broballe 
Sottrup sogn:
Alexandersen, Kata, fru, V. Sottrup 
Andersen, C. J., førstelærer,

V. Sottrup
Biblioteket, Snogbæk
Bonefeld, Olav J., gårdejer, Snog

bæk
Clausen, P., gårdejer, Lundsgårdmark 
Hansen, Peter, læge, V. Sottrup
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Hanssen, Sv. A., gårdejer, Nørre- 
mølle

Iversen, H., gårdejer, Grønvang 
Jørgensen, Hans, kommunesekretær,

V. SottTup
Knudsen, Erik, konsulent, V. Sottrup 
Møller, Jens, rentier, V. Sottrup 
Nielsen, Chr., konsulent, V. Sottrup 
Nissen, Jeppe, købmand, V. Sottrup 
Petersen, Peter A., kontorist,

V. Sottrup
Paulsen, T. R., stationsmester,

V. Sottrup
Sottrup sogneråd, V. Sottrup 
Thordsen, Hans Th., frisør,

V. Sottrup 
Svenstrup sogn:
Skov, Olav, højskoleforstander, 

Svenstrup
Sognebiblioteket, Svenstrup 

Tandslet sogn:
Bill, Laue, bager, Nd. Tandslet 
Petersen, F. C., lærer, Tandslet 
Roesdal, H., læge, Tandslet 
Ulkebøl sogn:
Biblioteket, Ulkebøl
Hansen, Martin, sognepræst, Ulkebøl 
Krogh, Jørgen, repræsentant,

Langdel
Poulsen, Poul S., førstelærer, 

Skovhuse
Thomsen, Anne, lærerinde, Ulkebøl
Ullerup sogn:
Biblioteket, Ullerup
W arncke, sognepræst, Ullerup

Tønder amt
Tønder by:
Andersen, Knud, fhv. kordegn 
Andersen, Poul, kørelæ rer 
Andersen, J. Rahbek, gårdejer,

Mejerholm
Andresen, A., amtslandmåler 
Biblioteket
Brahm, Erling, skoleinspektør 
Brejl, S. C. amtsskolekonsulent 
Brenner, Fr., læge, dr. med.

Bødker, overfendrik
Bøving, Erik P., politimester 
Christensen, Ehm, købmand 
Christiansen, V., bogholder 
Christiansen, W., viceskoleinspektør 
Clausen, M. J., amtmand 
Enemark, Inger, sem inarielærerinde 
Eskildsen, fru
Fabricius, Peter, materialhandler 
Fanø, Knud, adjunkt 
Frederiksen, Vilh., lærer 
Hansen, Hans J., landsretssagfører 
Hansen, E. Søndergaard, lærer 
Hansen, Frede, seminarielærer 
Helkiær, Otto, viceskoleinspektør 
Henrichsen, I. M. H., adjunkt, frk. 
Henriksen, Kr., ingeniør 
Hinrichsen, P., direktør 
Ingwersen, W., malermester 
Jacobsen, Ingeborg, broderihandler 
Jacobsen, T. Q., civilingeniør 
Jefsen, J. N. boghandler 
Jensen Hans, bankfuldmægtig 
Jensen, Jes, bogholder 
Jensen, M., amtsfuldmægtig 
Jensen, Niels, sekretær 
Jensen, O., ingeniør 
Jepsen, Peter, stabslæge, dr. med. 
Jørgensen, A. Feilberg, rektor 
Kiil-Nielsen, Kr., overlæge 
Kiilerich-Hansen, J., landsretssag

fører
Knudsen, H. Munch, bankbogholder 
Kristensen, K. P. konsulent 
Larsen, Poul, læ rer 
Laursen, Christine, fru 
Lytzen, Kirstine, overlærer 
Lvkkegaard, Aage, prem ierløjtnant 
Magie, Hans, sognepræst 
Mathiasen, Kathr., lærerinde 
M atthiesen, Lisbeth, lærerinde 
Moltke, Helene, .viceskoleinspektør 
Møller, Iver, politifuldmægtig 
Nyholm, Asger, seminarieforstander,

dr. theol.
Oudrup, Vagn, læ rer
Paulsen, J., bankdirektør, borg

mester
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Petersen, Chr., m ejeriejer 
Petersen, Henrik, landmand, Toft 
Petersen, Johannes, købmand 
Petersen, Johannes, skoleinspektør 
Petersen, Jørgen Schiøler, land

brugskandidat 
Petersen, P. J. arkitekt 
Petersen, Thorvald, bagerm ester 
Schmidt, Johs. Paulsen, boghandler 
Schoubye, Sigurd, sem inarielærer 
Sieverts, Kaj, lektor 
Skodborg, Christian, arkitekt 
Statsseminariets bibliotek 
Statsskolens bibliotek 
Steenholdt, Jens, direktør 
Stegmann, H. H., fhv. dommer 
Svendsen, Nicolai, fhv. am tsskole

konsulent
Sørensen, Edv., redaktør
Tarp-Hansen, Gerda, overbibliotekar
Thygesen, Kristian, lærer
Toft, Aage, organist
Toft, Helene, fru
Tønder amtsstidende
Vestslesvigsk tidende
W esth, Thorkild Claudi, civil

ingeniør 
Abild sogn:
Andersen, Hans, gårdejer, Kongs- 

bjerg
Arrild sogn:
Biblioteket, Arrild
Evald, P. Rostgaard, gårdejer, Roost 
Madsen, Jeppe, gårdejer, Roostgård 
Thomsen, Hans, gårdejer, Roost 
Ballum sogn:
Beier, N., gårdejer, fru, Åsgård, Skast 
Biblioteket, Ballum 
Jensen, Ingvert, gårdejer, Husum 
Lorenzen, Hans, gårdejer, Ballum 
Nicolajsen, Fred., sognepræst,

Ballum
Nielsen, Jørgen, lærer, Skast 
Præstiin, H., lærer, Bodsbøl 
Brede sogn:
Andresen, Holger, lærer, Harris 
Biblioteket, Bredebro

Dahlmann, Niels, gårdejer, Storde 
Gantzel, Enne Madsen, købmand,

Bredebro
Holdt, J., provst, dir. theol., Bredebro 
Moos, Peder, snedker, Bredebro 
Nissen, Søren, gårdejer, Harris 

Brøns sogn:
Andersen, P. Obeling, Virkelyst,

Brøns
Biblioteket, Brøns
Historisk Samfund for Brøns sogn 
Jacobsen, Aage, mølleejer, Brøns

Mølle
Lodbjerg, Chr., fhv. førstelærer, Brøns 
Malling, Anders, sognepræst, Brøns 

Burkal sogn:
Andresen, A., dyrlæge, Bylderup Bov 
Biblioteket, Rends 
Damm, L, førstelærer, Burkal 
Heick, Frederik, forsøgsleder, folke

tingsmand, St. Jyndevad 
Jessen, Karl, lærer, Burkal 
Karkov, A., lærer, Lund 
Leick, Willy, førstelærer, Lyders-

holm
Spandet, N. C., førstelærer, St. Jyn

devad
Tingleff, Jørgen, gårdejer, sogne

rådsform., Lund

Bylderup sogn:
Detlefsen, Hans M., sognepræst,

Bylderup
Hedager, P., førstelærer, Bylderup 
Jepsen, Chr., gartner, Bylderup-Bov 
Knudsen, Nis, lærer, Bylderup 
Pallesen, Erling, lærer, Bylderup

Døstrup sogn:
Biblioteket, Døstrup
Ebbesen, Hans, sognepræst, Døstrup 
Nielsen, Aage H., lærer, Drengsted 
Nissen, Anton, førstelærer, Lovrup 
Rattenborg, August, førstelærer,

Døstrup
Schmidt, Cornelius, gårdejer,

Døstrup
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Emmerlev sogn:
Eriksen, Laust N., gårdejer,

S. Sejerslev
Lagoni, P. H., førstelærer,

S. Sejerslev
Larsen, L. A., førstelærer, Emmerlev 
Laursen, C. J., førstelærer,

Nr. Sejerslev
Lund, A. P., gårdejer, Byvang 
Lund, Anders P., gårdejer, Emmerlev

Kiev

Hjerpsted sogn:
Brodersen, C., bagermester, H jerp

sted
Christiansen, J., købmand, Hjerpsted

Hostrup sogn:
Biblioteket, Jejsing
Christensen, Chr., vejformand, 

Jejsing
Jepsen, Mathias, gårdejer, Jejsing 
Maibøll, C., pens. lærer, Jejsing 
Matthiesen, Esben, førstelærer,

Jejsing
Michelsen, Nikolai, landmand, 

Jejsing
Petersen, Hans, sognepræst, Hostrup 
Petersen, Nis, gårdejer, Rørkær 

Hviding sogn:
Gotthardsen, Niels, sekretær, 

Høgsbro
Hviding sogneråd
Jefsen-Christensen, H., fhv. lands

tingsmand, Høgsbro
Madsen, M., førstelærer, Hviding 
Warming, M., gårdejer, Råhede 

Højer Hække:
Barfod, Mogens, sognepræst, Højer
Biblioteket, Højer
Christensen, C. J., cand. pharm.,

Højer
Christiansen, Folmer, førstelærer,, 

Højer
Danielsen, Ingrid, lærerinde, Højer 
Hansen, Jens Mollerup, lærer, Højer 
Mathiasen, Vilh., direktør, Højer

Højer landsogn:
Kristensen, Iver, landmand, Rudbøl- 

gård
Stendevad, Johan, lærer, Rudbøl
Højrup sogn:
Biblioteket, Arnum
Paulsen, Nie., sognepræst, Højrup 
Højst sogn:
Biblioteket, Øster Højst
Hansen, Johs., købmand, Ellehus 
Iversen, Aksel, gårdejer, Øster Højst 
Thygesen, Hans, landmand, Adelvad

Løgumkloster flæ kke:
Beier, Morten, Løgumkloster 
Biblioteket, Løgumkloster 
Blaabjerg, Vagn, kontorassistent,

Løgumkloster
Bork Hansen, sognepræst, Løgum

kloster
Kjems, J., apoteker, Løgumkloster 
Thomsen, P. P., kæmner, Løgum

kloster

Mjolden sogn:
Biblioteket, Mjolden
Helms, H. J., sognepræst, Mjolden 
Møgeltønder sogn:
Biblioteket, Møgeltønder 
Boyschau, Chr., gårdejer, Toghale 
Clausen, J., førstelærer, Møgeltønder 
Filskov, K., købmand, Møgeltønder 
Linnet, Hans, forpagter, Møgeltønder 
Nielsen, N. Juhl, lærer, Møgeltønder 
Nissen, Theodor, kirketjener, Møgel

tønder
Reggelsen, Chr., gårdejer, Toghale 
Schack, Karin, lensgrevinde, Møgel

tønder
Thomsen, Jens Chr., m ejeribestyrer, 

Møgeltønder
Nr. Løgum sogn:
Biblioteket, Nr. Løgum
Friis, Claus J , gårdejer, Løgumgård 
Pahus, Holger, sognepræst,

Nr. Løgum
Poulsen, Jens Refslund, lærer,

Ny Bjerndrup
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Rabsted sogn:
Andersen, Frede, gårdejer, Knivsig 
Biblioteket, Rabsted 
Christensen, Sigfred, førstelærer,

Rabsted
Gad, P. J., gårdejer, Rabsted 
Iversen, Meta, lærerinde, Rabsted 
Levinsen, S. M., politiassistent,

Rabsted 
Rejsbv sogn:
Jensen, Truels, gårdejer, Rejsby 

Roager sogn:
Biblioteksforeningen, Roager 
Gad, Uffe K., gårdejer, Ravnholt 
Pedersen, N. P. H., lærer, Roager .

Rømø sogn:
Biblioteket, Rømø
Christensen, Anne, fru, Mølby

Skæ rbæ k sogn:
Andersen, H. C., installatør, 

Skærbæk
Beck, E., læge, Skærbæk
Biblioteket, Skærbæk
Fromsejer, skovrider, Skærbæk 
Hamann, F. H., Skærbæk 
Hansen, H. P., gæstgiver, Melby Kro,

Skærbæk
Ipland, Joh., bankbestyrer, Skærbæk 
Oksen, P., direktør, Skærbæk 
Pedersen, Schack, uddeler, Skærbæk 
Skærbæk kommune 
Svendsen, Th., gårdejer, Hjemsted 
Ulfbeck-Petersen, E., læge, Skærbæk 

Spandet sogn:
Smidt, Peter, gårdejer, Spandetgård 
Tinglev sogn:
Alnor, læge, dr. med., Tinglev 
Andersen, Chr., lærer, Tinglev 
Biblioteket, Tinglev 
Damgaard, P., gårdejer, Rødebæk 
Fink, Gudmund, gårdejer, Stoltelund 
Koopmann, Paiul, dr. phil., forstander,

Tinglev
Nielsen, Harald, postmester, Tinglev 
Schmidt, Laur., lærer, Bajstrup 
Tinglev sogneråd

V isby sogn:
Hansen, Th., branddirektør, Visby 
Hinrichsen, Hans, forpagter,

Trøjborg
Schmidt-Nielsen, Knud, lærer, Visby 
Sognebogsamlingen, Visby

Sydslesvig
Ejdersted kreds:
Bruhn, H. H., lærer, Tønning 
Kølvraa, Anders, skoleleder,

Tønning
Møller, Flemming, præst, Tønning 
Petersen, Hans, lærer, Tønning 
Schöler, Anker, skoleleder, Garding 

Flensborg by:
Andersen, Karen, cand. mag., Flens

borg
Bille, N. J., lærer, Flensborg 
Christensen, Helmuth, dr. jur.,

Flensborg
Christensen, L. P., redaktør, Flens

borg
Duborgskolen, Flensborg
Flensborghus bogsamling, Flensborg 
Friis, Louise, oversygeplejerske,

Flensborg
Fuglsang-Damgaard, præst, Flens

borg
Glahn, T., overbibliotekar, Flensborg 
Gudnæs, Bodil, cand. mag., Flens

borg
Hansen, Karen, bibliotekar, Flens

borg
Hansen, Richard Stig, adjunkt, 

Flensborg
Hersbøl, pens. stationsforstander, 

Flensborg
Houbak, P., lærer, Flensborg 
Ipsen, Moldt, lærer, Flensborg 
Isselhorst, Carla, dr. phil. Flensborg 
Jacobsen, W estergaard, provst,

Flensborg
Jensen, Børge Herlin, lærer, Flens

borg
Jepsen, Annette, lærerinde, Flens

borg
Jessen, Marie, fru , F lensborg
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Tage Jessen, redaktør, Flensborg 
Jørgensen, Hans Ronald, boghand

ler, Flensborg
Jørgensen, Poul, præst, Flensborg 
Madsen, Th., adjunkt, Flensborg 
M atthiesen, Erik, forretningsfører,

Flensborg
Mortensen, Martin, skoleinspektør, 

Flensborg
Nørgaard, Martin, præst, Flensborg 
•Olesen, Ejnar, viceskoleinspektør,

Flensborg
Petersen, A., provst, Flensborg 
Petersen, Ewald, fuldmægtig, Flens

borg
Petersen, Signe, lærerinde, Flens

borg
Poulsen, Hans, grosserer, Flensborg 
Rattenborg, Karen, bibliotekar,

Flensborg
Rattenborg, Marie Helene, Flensborg 
Ruge, Chr., lærer, Flensborg 
Schack, Erik, greve, generalkonsul,

Flensborg
Stenz, Chr., viceskoleinspektør, 

Flensborg
Svensson, Poul, lærer, Flensborg 
Thyssen, A. Pontoppidan, præst,

Flensborg

Flensborg kreds:
Andresen, Karl, lærer, Vanderup 
Büchert, Nicolai, lærer, Husby,

Angel
Fink, Johs., lærer, Valsbøl 
Gotthardsen, Michelle, skoleleder

frk., Møllebro
Jensen, Kvist, præst, Valsbøl 
Karstoft, Chr., præst, Jerrishøj pr.

Tarp
Knudsen, Erik H., præst, Lyksborg 
Kjems, Niels, vandrelærer, H arreslev 
Krebs-Lange, Børge, førstelærer,

Tarup
Kristensen, Knud, lærer, Sørup 

Husum kreds:
Carstens, advokat, dr. jur., Husum 
Heinsen, Helge, præst, Husum

Schubert, Lars, amts'sekretær, Husum 

Rensborg kreds:
Achelis, Th. Otto, dr. phil., Rendsborg 
Hansen, Andreas, lærer, V ester

mølle, Rendsborg 
Svendsen, Jens, præst, Rendsborg 
Slesvig kreds:
Borg, Christa, lærerinde, Sdr. Brarup 
Bundgaard, N., præst, Slesvig 
Buur, Ove, præst, Sdr. Brarup 
Heimann, Heinz, husejer, Arnæs 
Holdt, Johannes, lærer, Satrup,

Angel
Jonasson, Hans E., lærer, Damholm 
Jørgensen, Jørgen, vandrelærer,

Slesvig
Kürstein, Poul, bibliotekar, Slesvig 
Lund, Carl, lærer, M årkær V ester

skov
Lüddens, Wilhelm, lærer, Satrup,

Angel
Madsen, Hans, præst, Arnæs 
Madsen, la Cour, ungdomskonsulent,

Christianslyst pr. Sdr. Brarup 
Pedersen, P. Storgaard, lærer,,

Hostrup pr. Havetoft 
Petersen, Hans Fr., præst, Satrup,

Angel
Rommerdahl, præst, Slesvig 
Thade-Petersen, Alfhild, lærerinde,

Slesvig
Vigh-Petersen, P., præst, Kappel 
Wehlitz, Gerhard, lærer, Isted 
Willumsen, A., lærer, Stenfeldt pr.

Sdr. Brarup
W ittmaack, Anne Marie, lærerinde,

Stenfeldt pr. Sdr. Brarup 
Sydtønder kreds:
Boysen-Møller, præst, Nibøl 
Dam, C. W., præst, Læk 
Hansen, Dinsen, skoleinspektør,

Nibøl
Hou, Arne, lærer, Humtrup 
Jensen, Emil, lærer, Nykirke 
Jensen, Tove Harritsø, lærerinde,

Sild
Kristensen, Jørgen, præst, Aventoft
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Kristensen, Sig, skoleleder, Læk 
Larsen, N. M., præst, Vesterland,

Sild
Lindstrøm, Gustav, vandrelærer. 

Ladelund
Nielsen, Anton, lærer, Sild 
Schrøder, Anna, lærerinde, Aventoft

Stor-København

Adolph, Andreas, kommunelærer, 
Markmandsg. 14, 4, S

Andersen, Elius, vinhandler, Øster- 
brog. 46, 0

Andersen, Emilie, arkivar v. lands
arkivet, Vikke vangen 6, Brh.

Andersen, Holger, præsident, Duntz- 
feldsalle 26, Hellerup

Andersen, J. Oskar, professor, 
Ratzaksvej 5, V

Andreasen. Øjvind, cand. mag., 
Fiol'Str. 142, K

Aug. Olsens boghandel, Strandvej 
189, Hellerup

Bendix, Adam B., direktør, Hellerup- 
lundalle 7, Hellerup

Bing, Gerda, fru, Sveasvej 7, V 
Biblioteket,Vester Borgerdydsskolen,

Helgolandsg., 6, V 
Bjerrum, Anders, dr. phil., Skov-

gårdsv. 8, Charl.
Boesen, Gudmund, museums

inspektør, Rosenborg, K 
Bracher, W illy B., overlærer, Fenne

vangen 26, Gentofte 
Christensen, Balthazar, dommer,

Emiliekildevej 13, Klampenborg 
Christensen, E. P., kommunelærer,

Veronavej 16, S
Clausen, Karl, lektor, Godthåbs- 

vej 77, F
Dahl, Ellen, fru, Sølvgade 26, K 
Dahl, Sven, rigsbibliotekar, Hostrups

Have 271, F
Dalgaard, Sune, arkivar, Hans Tav- 

sensgade 1, N
Dalgaard, K., kommunelærer, 

Drosselvej 20, F

Dansk Folkemindesamling, Det kgL 
Bibliotek, K

Dein, Anton, lektor, Ejdersted- 
gade 14, V

Due, Gudrun Bossen, frk. Nørager- 
vej 14, Vanløse

Eller, Povl, cand mag., Parma- 
gade 403, S

Eriksen, C. E., viceskoleinspektør, 
Peblingedoss. 323, N

Folketingets Bibliotek, Christians
borg, K

Frederiksen, F. C., ing., Grøndals 
Parkv. 108, Vanløse

Friisager, salgschef, Bredalsvej 14, 
Valby

Fræmohs, A., kontorchef, Ellinors- 
vej 24, Charl.

Gangsted, Erik, landsretssagfører,
St. Strandstr. 21, K

Grænseforeningen, Peder Skrams- 
gade 51, K

Hammer, Agnete, Venneminde- 
vej 39, 0

Hansen, E. Hart, overlæge, dr. med.. 
Ellehøj 11, Hellerup

Hansen, Magnus, grosserer, Lande
mærket 43, K

Hansen, Paul Erik, magister, Traps- 
Alle 1, Valby

Hansen, Sigrid, kommunelærerinde. 
Vadstrupvej 53, Bagsværd

Harbo, Jørgen, præst, Sortedams
dossering 45, N

Arvingerne eft. afd. rektor P. M. 
Hertz, Slotsv. 35, Charl.

Hjelholt, Holger, overarkivar, 
dr. phil., M arkvej 15, F

Horsten, Holger, kontoTchef, Dyre
havevej 6, Klampenborg

Hulegaard, Axel, overretssagf., 
Bjerregårds Sidev. 4, Valby

Hvid, M., politiskolechef, A rtilleri
vej 53, S

Hyllingsted, J., Kastrupvej 622, S 
.versen, M., dr polit., Oldfuxvej 14,

NV
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Jacobsen, N. Kingo, cand. mag., 
Østerbrog. 911, 0

Japsen, G., redaktionssekretær, 
Vadbro 46, Søborg

Jensen, M. Kürstein, kontorchef, 
Fragariavej 4, Hellerup

Jepsen«, Ove, Nationalbankdir., 
Sortedamsdossering 69, 0

Jessen, Knud, prof. dr. phiL, 
Gothersg. 140, K

Jones, Mary, fru, Østerbrogade 872, 
0

Jørgensen, H. N. cand. mag.,
Vibevej 73 NV

Jørgensen, Jørgen, maskinfabrikant, 
Prags Boulevard 56, S

Jørgensen, Peter, prof. dr. phil. 
Jydeholmen 42, Vanløse

Kalum, H. Holt, kontorchef, Ane
monevej 7, Gentofte

Kiil, J. H. kontorchef, Kochsvej 42, 
V

Kirchhoff, Johs. kgl. aut. translatør, 
Ålekistev. 49 b2, Vanløse

Kjøgx, Kai, sekretær, St. Kjelds- 
plads l 4, 0

Klint, Jon, kommunelærer, Marien- 
dalsvej 75, F

Koch, Hal, prof. dr. theol., Malmø- 
gade 6, 0

Kommunebiblioteket, Hvidovre, 
Valby

Kretschmer, Mogens, sagfører,
GI. Strand 40, K

Kristensen, Edith, fru, Nordre Alle 
16, Valby

Kurtzweil, P., revisor, Gustav Adolfs- 
gade 42, 0

Kyllesbech, L., sagførerfuldm., 
Hartmannsvej 17, Hellerup

Lading, Henry P., direktør Viggo 
Rothesvej 7, Charl.,

Landsarkivet, Jagtvej 10, N 
Larsen, Poul, statsaut. translatør,

Voldgården 23, K
Lebeck, Margr., enkefru, Sortedams

dossering 95 B, 0

Linwald, Axel, rigsarkivar, Norges- 
mindevej 20, Hellerup

Louw, A. Charles, adm. direktør,
GI. Kongevej 1 F, V

Lund, Søren, instrumentmager, 
Siciliensgade 64, S

LUtzhøft, H., civilingeniør, Rådhus
plads 45, V

Lænkholm, Kai, sognepræst, Ole 
Borchsvej 15, Valby

Mackeprang, M., dr. phil, fhv. mu
seumdir. Odruphøjvej 40, CharL

Madsen, C. L., vicefængselsinsp.
V. Kirkegårdsalle 1, SV

Madsen, Haakon B., Offenbachs- 
vej 8, SV

Marstrand, Vilh., ingeniør, Øster 
Voldgade 10 N, K

Møller, Valentin Aage og Co,,
Dr. Tværgade 5, K

Moltke, Carl, generalmajor, Magle- 
vænget 8, Charl.

Mølholm, Klavs, prokurist, Tåsinge- 
gade 23, 0
Nationalm useets II afdeling, K 
Nationalm useets III afdeling, Fre-

deriksholms Kanal 12, K 
Nielsen, Herluf, cand. mag., Noras-

vej 32, Charl.
Nielsen, Vald. Valgmenighedspræst, 

Julius Thomsens Plads 21, V
Nissen, Harald, civilingeniør, Molt- 

kesvej 20, F
Nordlien, P., fru, Puggårdsgade 14, V 
Nørregaard, Georg, dr. phil., H. C.

A ndersensgade 10, K 
Petersen, Carl S., fhv. overbibliote

kar, Solvej 2, F
Plum, Inger Marie, frk., V estre Bou

levard 51, V
Prieme, Ruth, fru, Emnanuel Olsens- 

vej 6, F
Rasmussen, Willy, adjunkt, Palna- 

tokesgade 34, V
Rasmussen, W. S., afdelingschef, 

Gyldenløvesgade 10, K
Rigelsen, Jens manufakturhdl., Fri

hedsvej 7, F
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Rigsarkivet, K
Rolvsen, Stig, stud, mag., Sdr. Fa

sanvej 52, Valby
Roos, Carl, prof. dr. phil., Sylows- 

alle 19, F
Rud, Chr., læge, Kameliavej 7, 

Hellerup
Rudbeck, H. N., overlærer, Strand- 

boulevard 1173, 0
Schinager, F. W. H., elektroinst. 

V esterbrogade 964, V
Seidenfaden, fhv. politidir., Strand

vejen 219, Charl.
Simonsen, Chr., postassistent, Bru

ne vang 53 \  Brh.
Skadhauge, antikvarboghandler,

Nr. Voldgade 102, K
Smidt, Jonathan, fhv. amtsassesor, 

Ågade 9Ö2, N
Sommer, Otto, Vi-lh., antikvarbog

handler, Tranegårdsvej 501, 
Hellerup

Spang-Hansen, E., kontorchef, 
Banevej 11, Charl.

Statens Museum for Kunst, Sølv
gade, K

Steenbeck, L. A. papirhandler, 
Hvælvingen, K

Sønderjydsk Forening for Gentofte 
kommune, Charl.

Sønderjydsk Forening for Køben
havn, Rådhuspladsen 45, V

Thaulow, Per, politifuldmægtig, 
Esplanaden 46, K

Thaysen, Holger, apoteker, Gustav 
Adolfsgade 5, 0

Tholle, Johs., havearkitekt, Laur. 
Sørensens vej 2, F

Thorsen, Svend, protokolsekretær, 
Peter Bangs vej 209, Valby

Thuesen, Gunnar, grosserer, Øster- 
led 3, 0

Udenrigsministeriets Bibliotek, K

Det øvrige Danmark
Aaholm, Th., pastor emer., Roskilde 
Andersen, Jørgen, lektor, Herlufs

holm

Andersen, Vald., lærer, Bække 
Andrup, Birthe, bibliotekar, Odense 
Appel, Erik, magister, Skibelund 
Arnfred, J. Fr., forstander, Askov 
Bak, Jens, stadsskoleinspektør,

GI. Lindholm Skole pr. Nr. Sundby 
Bang, G. C., overtoldassistent,

Silkeborg
Bernt-Andersen, H. C., dommerfuld

mægtig, Løgstør
Biblioteket, Askov Højskole 
Biblioteket, Esbjerg 
Biblioteket, Finderup, Høng 
Biblioteket, Fredericia 
Biblioteket, Helsingør 
Biblioteket, Herning 
Biblioteket, Hillerød 
Biblioteket, Holstebro 
Biblioteket, Kolding 
Biblioteket, Krogerup Højskole,

Humlebæk 
Biblioteket, Køge 
Biblioteket, Lyngby 
Biblioteket, Nyborg 
Biblioteket, Nykøbing M.
Biblioteket, Odense 
Biblioteket, Randers 
Biblioteket, Ribe 
Biblioteket, Roskilde 
Biblioteket, Silkeborg 
Biblioteket, Skern 
Biblioteket, Skive 
Biblioteket, Slagelse 
Biblioteket, Thisted 
Biblioteket, V ejen 
Biblioteket, Vejle 
Biblioteket, Viborg 
Bock, Karl N., rektor dr. phil.,

Nakskov
Bolding, Ruth, lærerinde, Fredericia 
Bonde, Aage, bibliotekar, Århus 
Brummer, Knud, Lundsminde, Taps 
Brøndsted, Sigurd, højskoleforstan

der, Velling
Bøggild-Andersen, Carl O.f prof. dr. 

phil., Århus
Bønnerup, Anne Marie, lærerinde,

Haslev
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Centralbiblioteket, Århus
Christensen, Arthur, fru, Kg. Lyngby 
Christensen, C. A., mag. art., Holte 
Christensen, O. Elmkvist, postbud,

Frederikshavn
Clausen, H. P., cand. mag., Institutet 

for nyere Historie, Århus Univer
sitet

Dahl, Aage, præst, Horsens 
Damgaard, sundhedsplejerske, fru,

Roskilde
Det nordjyske Landsbibliotek, 

Ålborg
Dickmeiss, P., overlæge, Dianalund 
Enevoldsen, lærer, Herringe skole,

Rudme
Erhvervsarkivet, Århus
Fabricius, R., divisionschef, Gilleleje 
Faurbye, Arild, afdelingslæge, dr.

med., Roskilde
Fink, Ernst, højskoleforstander, Høng 
Fink, Poul, politifuldm., Ringkøbing 
Fink, Troels, prof. dr. phil., Århus 
Fredslund, Ragna, Ejstrup 
Frølund, Erik, civilingeniør, Køge 
Fyens Stifts Læseforening, Odense 
Føge-Jensen, Johan, fabrikant,

Sorgenfri
Glaven, P., læge, Pedersker 
Graugaard, Erik, stud. med., Århus 
Gregersen, Hans V., adjunkt, Struer 
Hansen, C. Rise, arkivar, Roskilde 
Hansen, Chr. R., lærer, Øster Vedsted 
Hansen, Engers, boghandel, Esbjerg 
Hansen, Ocke, sekretær, Roskilde 
Hansen, Sigurd Brandt, friskolelærer,

Lunde
Hasselbalch, K. A., Dr. med, 

Snekkersten
Hatting, Jørgen, lektor, Rungsted 
Helsingør Gymnasium 
Henriksen, Svend H., lærer, Odense 
Hvidtfeldt, Erik, købmand, V ejle 
Hvidtfeldt, Joh., landsarkivar,

Viborg
Høeg, J. C., læge, Herning 
Høfring, P., sognepræst, Sundby

Ingvorsen, Leif, seminarielærer, 
cand. mag., Gjedved

Jensen, Johs., friskolelærer, Ollerup 
Jensen, P., Feddersen, pens. lærer,

Outrup
Jensen, Poul Vagn, civilingeniør, 

Nyborg
Jeppesen, P., lektor, Århus 
Jepsen, J. Kr., arkitekt, Kolding 
Jessen, Jørgen, højskoleforstander,

Vallekilde
Johannsen, H. P., førstelærer, 

Løsning st.
Juhl, F., dommer, Nørre Sundby 
Jørgensen, Harald, arkivar dr. phil.,

Humlebæk
Karberg, A. V., fhv. amtmand, dr. 

jur., Rindum
Karko v, A., lektor, Maribo 
Killemose, højskolelærer, Vallekilde 
Kjær, Aage, politifuldmægtig,

Ålborg
Koister, Jan Preben, læge, Støvring 
Kondrup, Beth, sekretær, cand. jur.,

Kgs. Lyngby
Kragh-Petersen, apoteket, Odense 
Kretschmer, Knud, lektor, Lyngby 
Krogh, Anna, forstanderinde,

Snoghøj
Ladegaard, T. K., konsulent, 

N æsbystrand
Ladelund Landbrugs- og Mælkeri- 

skoles Bibliotek, Brørup
Landsarkivet, Viborg
Langholz, C., bibliotekar, Viborg 
Lassen, Harald, læge, Borris 
Lassen, Johanne, sygeplejerske,

Borris
Lauritzen, L., Tylstrup Forsøgsstation 
Lind, Chr., fabrikant, Herning 
Lind, Hans, apoteker, Randers 
Lindegaard, M. C., biskop, Ribe 
Lorenzen, Christian, tandlæge, dr.

med. den t, Ribe
Lorenzen, H., cand. phil., Brædstrup 
Ludvigsen, Chr., kontorchef, Holte 
Lund, Hans, fhv. forstander,

Tanderupgård, Ribe
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Lunden, A. P., forpagter, Dyrehave- 
gård, Kolding

Lunn, Knud, overlæge, Knabstrup 
Løber, Kaj, rektor, Ålborg 
Marcussen, P., lærer, Karlslunde 
Martensen-Larsen, T., politimester,

Odense
Matthesen, Math., sognepræst,

Egense
Meyer-Heiselberg, R., candu mag.,

Birkerød
Michaelsen, P., fru, Lunderskov 
Mikkelsen, seminarielærer, cand.

mag. Vordingborg 
Møller, bager, V ejen 
Møller, Jørgen Kisbye, landsdommer,

Grønland
Møns Folkebibliotek, Stege 
Nakskov kommunale Gymnasium,

Nakskov
Nielsen, Axel V., cand. mag. Århus 
Nielsen, Ejnar, Nørager 
Nielsen, Ely, overassistent, Ålborg 
Nielsen, Gunhard, civildommer,

Frederikssund
Nielsen, Jens H., lærer, Kerte 
Nielsen, Johs. Birkedal, sognepræst,

Vejle
Nielsen, P. Gamborg, forstander,

Esbjerg
Nielsen, Viggo, ekspedient,

Nykøbing F.
Nyholm, Rigmor, overlærer, Ballerup 
Nykøbing Katedralskoles Bibliotek,

Nykøbing F.
Olesen, N. C., Randers 
Olesen, R. Bakkegaard, præst,

Dannemare
Pape, C. J., salgschef, Fannerup 

pr. Kolind
Parmann, Hans, præst, Horsens 
Paulsen, Jørgen, museumsdirektør,

Hillerød
Pedersen, Dan, civilingeniør,

Roskilde
Petersen, A. Brandt, forstander,

Vrå st.

Petersen, C. M., sognepræst,
Sdr. Stenderup

Petersen, Holger, ingeniør, Lyngby 
Petersen, P. Jessen, dyrlæge,

Bagsværd
Petersen, Poul grosserer, Allerød 
Randløv-Jensen, P., lærer,

Gudumlund
Randrup, J., fhv. rektor, Silkeborg 
Rasmussen, Asger, dommer, Kolding 
Rasmussen, K. A. Boje, forstander,

Taulov
Ravn, J., overlærer, Bagsværd
Reiff, overlærer, Skårup
Ribe Katedralskole
Ruff, Marius Jørgensen, landmand,

Sølvager
Rydal, Marie, fru, Ringe
Sarup, Kaj, redaktionssekretær, 

Lyngby
Schmidt, Anders, afdelingslæge, 

Vodskov
Schwensen, Chr., civilingeniør, 

Trudsholm
Schütte, Gudmund, dr. phil., 

godsejer, Eskjær
Skautrup, Peter, professor dr. phil., 

Risskov
Skovmand, Holger, pens. skole

inspektør, Bagsværd
Sodborg, J. M., overlærer, Lemvig 
Statsbiblioteket, Århus 
Stiftsbiblioteket, Maribo 
Stærmose, R., forstander,

Nørresundby
Svane, Jørgen, amtsforvalter, Vejle 
Svane, Jørgen, førstelærer, Vrigsted 
Søllerød Kommunebibliotek, Nærum 
Teilmann, Torkild, læge, Give 
Thomsen, Lars Boe, handelsrejsende.

Assens
Thorborg, redaktør, Korsør 
Thysen, Hans S., sognepræst, Ødis 
V ejle Gymnasium
Wind, Jørgen, Lystrup
Wilson, E., lektor, Horsens
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Vollertsen, Ernst, seminarieelev, H istorisk Samfund for Sønderjyl-
Ribe land står i bytteforbindelse med ca.

Vyff, Kristian, proprietær, 50 foreninger og institutioner i ind-
Vonsild st. og udland.

Udlandet
Norge
Simonsen, Poul, mag. art., Tromsø 

Museum, Tromsø



Skrifter, udgivne af Historisk samfund 
for Sønderjylland:

Nr. 1. Erik Christensen: Fra min virksomhed i Tønder. 2,25 
kr. (I boghandelen kr. 3,00).

Nr. - 2. - P. J. Refshauge: Bonden, der blev iandråd. Udsolgt.
Nr. 3. Tønder gennem tiderne. I—II. 25 kr. (114 kr., I I 11 kr.).

(37.50) .
Nr.-. 4; *M. H. Nielsen: Fra slesvigsk fattigvæsens fortid. 4,50 kr. 

(6,00).
Nr. 5. Troels Fink og Johan Hvidtfeldt: Vejledning i studiet 

af Sønderjyllands historie. 4 kr. (8,00).
Nr. 6. Navneregister til H. P. Hanssens værker. Udgivet af 

Johan Hvidtfeldt. 2 kr. (4,00).
Nr. 7. Aktstykker vedrørende Kreditanstalt Vogelgesangs 

tilblivelse. 3 kr. (4,50).
Nr. 8. Peter Kr. Iversen: Vejledning for sønderjyske lokal

historikere. 2 kr. (3,00).
Nr. 9. Johan Hvidtfeldt: Slæglshistoriske studier i Sønder

jylland. 2 kr. (3,00).
Nr. 10. Nordslesvigs åndelige genforening med Danmark. 

6 kr. (10,00).
Nr. -11. Olav Christensen: Bibliografi over sønderjydsk slægts

tavlelitteratur. 2. kr. (3,00).
Nr. 12. Nordslesvig efter genforeningen; 7 radioforedrag. 3 kr.

(4.50) .
Nr. IX" Thorvald Petersen: Fra AIs til Tønder. Udsolgt.
Nr; 14. N. Black Hansen: Åbenrå annaler, 1524, 1584—1694. 

4 kr. (6,00).
Nr. 15. Peter Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens Wulffe 

dagbog. 12 kr. (18 kr.)
Nr. 16. A. Svensson: Redaktør J. Jessen, Flensborg Avis,

I. 10 kr. (15 kr.)



Historisk samfund for Sønderjylland
udgiver Sønderjydske årbøger og Sønderjydsk månedsskrift.

Styrelsen er for tiden fhv. amtslæge, dr. med. II. Lausten-Thomsen, 
Åbenrå (formand), arkivar Peter Kr. Iversen, Åbenrå (sekretær), 
fuldmægtig Olav Christensen, Haderslev (kasserer), som foreløbige 
amtsudvalgsf ormænd: sognepræst H. Hej selb jerg Paulsen, Fj elstrup, 
gårdejer Sv. Anker Hanssen, Nørremølle, gårdejer Cornelius Schmidt, 
Døstrup, skoleinspektør P. Clausen, Åbenrå, pastor H. F. Petersen, 
Satrup, endvidere: viceskoleinspektør Werner Christiansen, Tønder, 
adjunkt Knud Fanø, Tønder, professor, dr. phil. Troels Fink, Århus, 
landsarkivar Johan Hvidtfeldt, Viborg, fhv. højskoleforstander Hans 
Lund, Tanderupgård, museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev, 
viceskoleinspektør Chr. Stenz, Flensborg, og som æresmedlem fhv. 
museumsdirektør, 'dr. phil. M. Mackeprang, København.

Formand, sekretær og kasserer danner forretningsudvalg.
Redaktionsudvalget for Sønderjydske årbøger består af H. Lausten- 

Thomsen, Johan Hvidtfeldt, Peter Kr. Iversen og Knud Fanø.
Redaktionsudvaget for Sønder jydsk månedsskrift består af Hans 

Neumann, Chr. Stenz og Werner Christiansen.
Skriftrækken redigeres af Troels Fink, Johan Hvidtfeldt, Hans Lund 

og Peter Kr. Iversen.
Medlemsbidraget er for tiden kr. 7,50 årl. -I porto eller mindst 100 

kr. en gang for alle. Medlemmerne modtager Sønderjydske årbøger gra
tis. Sønderjydsk månedsskrift bestilles hos viceskoleinspektør W. Chri
stiansen, Tønder, og koster 3 kr. fjerdingårligt. Indmeldelser modtages 
af alle styrelsesmedlemmer
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