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Handelsbankens Hus i Tønder
Udstilling: Det danske frimærke.
Udstillingen er åben til midten af august.
Der er åbent for besøgende daglig mellem kl. 14 og kl. 17. Mandage lukket.
Adgangen er gratis. (Børn dog kun i følge voksne).
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Dansk Post- og Telegrafmuseum af Handels
bankens Museumsudvalg.

Løgumkloster Højskole
Historisk-arkæologisk kursus 7.-18. juli 1980.
Emne: Dansk middelalders samfund og kultur. Foredrag, historisk studiekreds, udflugter
m.v., og der bliver lejlighed til at deltage i et arkæologisk udgravningsprojekt.
Ledere: Forstander Johs. Lind og mag. art. Birgitte Wistoft.
Pris (incl. ture): 1615 kr. (dobbeltværelse), 1830 kr. (eneværelse). Moderation for unge arbejdsledige eller uddannelsessøgende.
Tilmelding: Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster. Tlf. (04) 74 40 40 kl. 10,30-13.

Haderslev Museum . Dalgade 7.6100 Haderslev . Telefon (04) 52 75 66.
Særudstillinger i hovedbygningen.
20/6-27/7 1980: Haderslev Kunstforening i samarbejde med Sønderjyllands Kunstmuseum:
Vesttysk kunst i dag, Guacher, tegninger og akvareller fra Goethe-instituttet.
15/8-15/9 1980: »Naturen kom før teknikken«, en udstilling fra Naturhistorisk Museum i Ar
hus og opfinderkontoret på Teknologisk Institut i København.
Sommeråbningstiderne er tirsdag-fredag 10.00-17.00, lørdag-søndag 12.00-17.00, mandag
lukket.
Ridehuset
Åbningstiderne til Ridehuset i sommer er daglig: 16/6-15/8: 14.00-17.00.
Ligesom sidste år sker der også i år fornyelser i udstillingen, idet Museet har modtaget de
sidste vogne fra Egeskov Vognsamling, deriblandt en hestetrukken ambulance.

Bymuseet i Flensborg
Udstilling 22.5.1980-22.6.1980: Værker af Uwe Appold 1975-1980.
Åbent: Daglig kl. 10-13 og hverdage desuden kl. 15-17. Mandag helt lukket. Fri adgang.

Sønderjysk Månedsskrift
udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, men alle kan tegne abonnement, uanset om
man er medlem eller ikke.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT koster 65 - kroner årlig (heri er medregnet MOMS og porto
udgifter). Enkeltnumre kan købes for 7 - kroner stykket, større særnumre eller dobbelthæfter
beregnes der dog en særlig pris for.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT kan bestilles hos Historisk Samfunds ekspedition, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFTS redaktion:
Jørn Buch, Marielystvej 10, Haderslev. Tlf. (04) 52 33 08.
Christian Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå. Tlf. (04) 6214 50.
Inger Bjørn Svensson (ansv.), H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. Tlf. (04) 5217 37.
Prøvehæfter (overskudshæfter) sendes gratis og gerne efter anmodning.

Landsarkivar Peter Kr. Iversen blev medlem af Styrelsen for Historisk Sam
fund for Sønderjylland 1946. Sekretær 1946-1956 og 1968-1971. Formand
1956-1966 og 1971-1979. Foto. ca. 1970.

Formandsskifte i
Historisk Samfund for Sønderjylland
I 1946 kom Peter Kr. Iversen ind i styrelsen
for Historisk Samfund for Sønderjylland og
har således siddet som styrelsesmedlem i
over 33 år. Iversens helbred har i den senere
tid ikke været den bedste, og da han ved sty
relsesvalget i 1979 bekendtgjorde, at han
nok gik af efter et halvt år, troede man ikke
1980-6

rigtig på det, men det kom til at passe. Han
blev valgt til formand i 1956 og efterfulgte
dr. Lausten-Thomsen, der havde haft for
mandsposten i tyve år. Omtrent samme an
ciennitet opnåede Iversen, efter at han i
1966 havde afgivet formandshvervet til
Troels Fink, der fratrådte i 1971, hvorefter
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Iversen igen trådte til. Han har yderligere i
ti år været samfundets sekretær.
Iversen tegnede faktisk Historisk Sam
fund. Han var utrættelig i sin iver, og foru
den arbejdet som landsarkivar var det uden
tvivl Historisk Samfund, hvis vel og inter
esser lå ham mest på sinde. Det var yderst
sjældent, at han ikke deltog i amtssamfun
denes møder. Det var forresten ham, der i
1955 fik gennemført, at hovedkredsen blev
delt op i amtskredse, og det gav bonus i det
stærkt stigende medlemstal. Medlemsskaren
er siden 1950 vokset fra omkring 1200 med
lemmer til over 3000. Der er lidt tvivl om
placeringen, men jeg mener nu, at Historisk
Samfund er landets største i sin art.

*
Det er næsten umuligt at nævne den lange
række af historiske artikler og afhandlinger,
som Iversen er mester for. Her kan eksem
pelvis nævnes udgivelsen af kniplingshand
ler Jens Wulffs dagbøger. Ca. 70 bøger er
udsendt af Historisk Samfund, heraf ca. to
trediedele, mens Iversen og Troels Fink var
formænd. Af dem hører en snes stykker til
»Den lille Serie«, der mest indeholder selv
biografier, og hvor man kan glæde sig over,
at så meget erindringsstof er bevaret for de
kommende slægter. Der er adskillige dok
tordisputatser i »Den store Serie«.
Det er velkendt, at udgivelsen af de man
ge bøger kræver en større kapitalinvestering.
Men her havde Iversen en særlig evne til
altid at finde muligheder for tilskud. Det
havde han i sandhed blik for. For uden de
store tilskud ville det have været umuligt at
starte en række publikationer. Alene udsen
delsen af »Sønderjyllands Historiske Billed
bog« har krævet en kæmpeinvestering, som
Carlsberg Mindefond gav en tiltrængt støtte.
Det har senere vist sig ikke at være nogen
dårlig forretning.
Gennem de mange år var Iversen deltager
146

i de møder, som Dansk Historisk Fælles
forening afholdt. Han var en tid lang i ledel
sen, var blandt andet formand for samtlige
amtshistoriske samfund. Og han var en
mand, man lyttede til, når han tog ordet og
udtalte sig med sagkundskab om dette eller
hint emne. Iversen fik ideen med at holde
lørdag-søndagsmøder for styrelsen. Det fore
gik i mange år på Sandbjerg slot, men sene
re er Tørning kro blevet mødestedet. Ved
møderne på Sandbjerg, hvor der blev holdt
redaktionsmøder for de forskellige udvalg,
samledes man om aftenen, hvor et eller an
det emne blev drøftet - og det tog sin tid.
Bagefter kunne vi godt sidde og hygge os
over en øl. Det må vel at mærke indskydes,
at det var mens man var yngre. Det var vist
nok Samfundets eneste luksus - øllerne be
talte vi selv - Iversen holdt altid stærkt igen
på overflødige udgifter, så man kan roligt
påstå, at ikke mange foreninger har haft så
lille en repræsentationskonto som Historisk
Samfund.

*
Vi vil savne Iversen som formand. Han
ledede styrelsesmøderne med en naturlig
myndighed, og han var altid vel forberedt.
Efter som Samfundet er vokset og påtager
sig flere opgaver, kan det blive muligt at
der skal afholdes flere styrelsesmøder, for vi
må indrømme, at den historiske aktivitet er
voksende. Der er - og det skyldes delvis
Iversens fortjeneste - groet et antal lokal
historiske foreninger op, og udbygget kon
takt med disse vil være ønskeligt.
På den årlige generalforsamling den 11.
maj blev det enstemmigt besluttet at ud
nævne Peter Kr. Iversen til æresmedlem. Det
har han visselig fortjent. Vi, der sidder til
bage i bestyrelsen, vil takke ham hjerteligt
for hans indsats gennem årene.
Chr. Stenz

Direktør Poul Andersen, f. 1912 i Århus. Søn
derjysk gårdejer 1934-53. Købt ejendom i Mun
kemølle 1962. Formand for Historisk Samfunds
amtskreds for Åbenrå 1975. Formand for Hi
storisk Samfund 11.5.1980.

Den nye formand
Poul Andersen, der blev valgt til Peter Kr.
Iversens afløser som formand for Historisk
Samfund for Sønderjylland, er født i Århus
1912, men bestemte allerede i 1923, at han
!som voksen ville have en gård i Sønderjyl
land.
Denne bestemmelse realiserede han i
1934, da han købte Søgaard ved Højer, og
om de ti år han boede her, og hvor hans in
teresser var ligelig delt mellem landbrug og
nationalt arbejde, kan man læse i Sønder
jyske Årbøger 1978, hvor han har givet en
for ham typisk fornøjelig og uhøjtidelig skil
dring af medgang og modgang.
Efter endnu en halv snes år ved sønder
jysk landbrug som ejer af Nørmark ved Vis
by, og nogle få år i Tønder og Odense i for
sikringsbranchen, købte han i 1962 en tidli
gere avlsbygning til Munkemølle, som han
selv byggede om til helårsbeboelse.
1 1975, samme år som han afløste Holger
Jacobsen som formand for Historisk Sam
funds Åbenrå Amtskreds, stiftede han Hi

storisk Forening for Gråsten By og Egn og
fik oprettet et lokalhistorisk arkiv for Grå
sten kommune.
Den nye formand er mindst lige så initia
tivrig som den tidligere formand, men det
nye initiativ vil vel knap ligge i direkte for
længelse af de tidligere foretagender. Meget
af det gamle vil køre uændret videre, noget
vil forandres og atter andre helt nye ting vil
'formentlig blive taget op. Poul Andersen har
ikke selv ønsket sit valg - det er den afgåen
de formands forslag, styrelsen har fulgt, da
man valgte Poul Andersen. Men selv om han
noget modstræbende sagde Ja, er der ikke
tvivl om, at såvel den tidligere formand som
styrelsesmedlemmerne og ikke mindst Hi
storisk Samfunds mere end 3000 medlem
mer fremover vil få glæde af den fremtidige
ordning. Og der er rimelig grund til at an
tage, at den nye formand selv også vil blive
glad for, at han sagde Ja.

Inger Bjørn Svensson
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Werner Christiansen fratræder
Det er ingen hemmelighed, at Werner Chri
stiansen flere gange har meddelt, at nu øn
skede han ikke at fortsætte som medlem af
styrelsen for Historisk Samfund for Sønder
jylland, og at han gerne ville nedlægge sin
redaktørpost ved Sønderjysk Månedsskrift.
Det er heller ingen hemmelighed, at han
hver gang lod sig overtale til at tage et lille
nap endnu.
Men denne gang hjalp ingen overtalelses
forsøg. Den tidligere viceskoleinspektør men
te, at nu han var fyldt 75 år - det skete for
få måneder siden - og nu skulle det være
alvor. Der skulle yngre kræfter til. Og det
har redaktionsudvalget så uden glæde taget
til efterretning.
Werner Christiansens forhold til Sønder
jysk Månedsskrift har været ganske ene
stående inden for danske tidsskrifters ver
den. Han har været medarbejder lige fra det
allerførste nummer, der udkom 1. juli 1924,
det vil sige i 56 år, ved en sikkert utilsigtet
tilfældighed den årrække, landsdelen var
under tysk herredømme. Til det første num
mer havde Claus Eskildsen bedt de unge se
minarister i Tønder om at indsende småmeddelelser, og Werner Christiansen afleverede
nogle optegnelser, barndomsminder om sam
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taler med gamle kniplersker fra Hjerpsted,
hans fødeby.
Dengang fungerede han også som agent,
cyklede rundt i al slags vejr for at tegne
abonnenter, hvilket i følge hans egne oplys
ninger krævede et godt snakketøj, for Må
nedsskriftet så meget lidt spændende ud den
gang, gråt og uden billeder. Resultatet var
ikke netop strålende, men lidt kom der jo ud
af hvervningen, og han fik da tegnet sig
selv. Så mon han ikke er den ældste abon
nent? Det eneste han, så vidt vides, ikke be
skæftigede sig med, var annonceakkvisition.
Det kunne det nystartede tidsskrift ellers
nok have brug for - der er præcis to annon
cer i begyndelsen.
Siden har Werner Christiansen været en
trofast leverandør af lokalhistorisk stof, bå
de kortere og længere artikler.
Den 1. januar 1953 blev han medlem af
redaktionen for Sønderjysk Månedsskrift.
Hans omfangsrige lokalhistoriske viden er
kommet månedsskriftets læsere til gode, og
når han nu hører op, betyder det, at den
ideale geografiske fordeling af redaktionens
medlemmer samtidig hører op. Hidtil har
der jo været et redaktionsmedlem bosat i
Tønder, et i Åbenrå og et i Haderslev.
Helt kvitte samarbejdet med Sønderjysk
Månedsskrift formår den gamle redaktør nu
ikke. Han har da lovet ind imellem at be
tænke tidsskriftet med en artikel, men selv
om der således vil bestå et vist samarbejde
fremover, må det være på sin plads, at re
daktionen i dag siger Werner Christiansen
tak for et mangeårigt, både sagligt og hyg
geligt samarbejde.
At man inden for styrelsen som helhed
også har sat megen pris på Werner Chri
stiansens medlemsskab af denne bevises
bedst ved, at den fungerende formand frem
satte forslag på styrelsesmødet den 11. maj
1980 om at udnævne Werner Christiansen
til æresmedlem, og at forslaget blev vedtaget
med akklamation.
Inger Bjørn Svensson

Et uønsket barn
AF KARL HELLESØE

Disse erindringer, der er skrevet af arbejds
mand Karl Hellesøe, Råhede, Hviding, blev
afsluttet i 1975, kort før Karl Hellesøes død.
Forpagter Hans Beier, Jægerspris, har for
kortet det ret omfangsrige originalmanu
skript, af hvilket en kopi bliver afleveret til
Landsarkivet i Åbenrå.

Jeg blev født den 28. maj 1892, var ikke
ønsket men sådan kan det jo gå, og det kan
man jo ikke gøre for. Sligt sker jo også i dag.
Nu jeg var kommen til verden, skulle der
også holdes liv i mig.
I Hønning syd for Lindetskov fik min
mor lov til at »ligge af«, som det hed den
gang, når en ung enke* skulle have et barn.
Det skulle så vidt muligt skjules. Min
mor boede ellers i Oksenvad så det kunne
nok holdes hemmeligt der. Hun tog så hjem
uden mig, og jeg kom i pleje hos et par ældre
mennesker, som kunne tjene lidt penge ved
at passe mig.
De havde en datter, hun var voksen og
havde plads som husholderske.
Da jeg var seks år og stor og stærk, kom
jeg ud at tjene. Det kunne jo altid give til
føden og til et par træsko.
* Karl Hellesøes mor var i 1885 blevet gift med
husmand og snedker Johan Christian Hellesøe.
De fik to døtre, Ange Marie Hellesøe (f. 1886)
og Christine Hellesøe (f. 1888). Et halvt år efter
det sidste bams fødsel døde faderen af blind
tarmsbetændelse, og pigerne kom i huset hos
henholdsvis moderens forældre og en søster og
hendes mand, hvor begge fik en god og tryg
barndom.
Den unge enke tog en plads som husbestyrer
inde på en stor gård, og seks år senere blev Karl
Hellesøe født. Der var ikke tale om et nyt ægte
skab, og den lille dreng måtte også sættes i ple-

Min første plads blev på den gård, hvor
min plejesøster var husholderske. Jeg skulle
passe køer og jævne muldvarpeskud, hvis
skovlen ikke var altfor tung.
Når der senere hen skulle slås græs, det
foregik med le, skulle jeg rive af. Den gamle
mand skulle rive af efter to leer, mens jeg
skulle klare den tredie, den -der slog bagest.
Det var ikke altid helt nemt for en lille
dreng at få det gjort tilfredsstillende - få det
helt rent i kanten, så der kunne slås igen.
Forrest gik en daglejer, så de to sønner.
Engang, da der lå lidt græs, hvor jeg havde
revet, truede daglejeren, som vi kaldte store
Hans Peter Slagter, med at smide mig i Rejsby å.
Det skulle han ikke komme til at sige to
gange, så jeg smed riven og løb alt hvad
remme og tøj kunne holde hjem til min ple
jesøs ter, det vil sige tre til fire kilometer.
Mandfolkene råbte, at jeg skulle komme
tilbage, men det hjalp ikke. Også dengang
havde jeg en vilje.
Dette skete om formiddagen. Vi var kø
rende med heste og kassevogn ud i marsk
engen. Som regel lå jeg omme bag i i noget
halm med et tæppe over, for jeg havde slet

je, men det blev ikke hos familie. Hans mor
døde 1926.
Først i 1956 blev der til gensidig glæde eta
bleret kontakt mellem Karl Hellesøe og hans
hustru Helga og hans familie. Ange Maries dat
ter, Johanne Hellesøe Hansen, Pedersborg, Sorø,
fortæller, at hun sammen med sin mand kom
gennem Hviding på hjemvejen efter en Tysk
landstur, og mødet førte til et rigt og godt for
hold mellem de to slægtled, selv om den uret,
der var begået mod Karl Hellesøe, aldrig kunne
gøres god igen.
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ikke fået udsovet. Der blev kaldt klokken
fem, og vi skulle have travlt i engen hele da
gen.
Det var meget spændende, da de andre
kom hjem, om jeg skule have klø, eller hvad
der kunne ske. Men nej - de var alle flinke,
det var jo om at få mig med igen allerede
næste dag.
Slagteren gik til købmanden efter en stor
pose bum. Det kan nok være, han havde
fået munden lukket over for så stor en karl,
som jeg var.
Jeg havde køerne hjemme, da de kom fra
engen. De roste mig i høje toner; jeg var så
stor, at jeg uden hjælp kunne få dem bun
det, det var vel nok fint klaret. Jeg lovede at
tage med næste dag, så de sagde til mig,- at
jeg hellere måtte gå i seng, da det jo blev tid
ligt, vi skulle ud af dynerne næste morgen.
Denne begivenhed må have gjort indtryk
på mig, siden jeg kan huske den nu 75 år
efter.
Jeg var i den plads til den første novem
ber, og så kørte de mig hjem til mine pleje
forældre, hvor jeg gik tilhånde med lidt af
hvert.
Vi havde en grusgrav i vor mark, og der
fra leverede vi grus til vejvæsenet. Det skulle
trilles op, og jeg havde min egen lille trille
bør, så jeg kunne nok hjælpe, og jo mere de
roste mig, des større blev jeg i egne tanker.
Vinteren gik, og første maj skulle jeg i
skole. Det var vel nok meget spændende, for
det var en tysk skole, hvor al undervisning
foregik på tysk i såvel læsning som skriv
ning og regning. Det var ikke let, og det
værste var, at det var os imod at lære tysk.
Når læreren opdagede det, gav det en lus
sing. Det var faktisk dumt med den indstil
ling, for tysk fik man jo tit brug for, når ens
landsdel var indlemmet i det tyske rige.
I to år gik jeg i den lille skole i Arnum.
Min plejesøster var blevet forlovet, og hun
og kæresten havde købt en ejendom i Birke
lev.
Dette var i 1899. Læreren var meget tysk,
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og tysk skulle vi lære, om det så skulle ban
kes ind.
En dag skulle jeg gå til læreren og spørge
fri for at hjælpe med kornhøsten.
Læreren sad ved morgenkaffen, og jeg
bankede på og spurgte høfligt på dansk, om
jeg kunne få fri. Han svarede, at jeg kunne
gå ud i ti minutter og så komme igen og
spørge på tysk, så skulle jeg få fri. Efter svæ
re fødselsveer fik jeg mig formuleret på tysk,
og jeg fik fri.
Så gik der fem år. Det var den gang så
dan, at først, når man kunne bede sit fader
vor både på dansk og tysk, kunne man bli
ve konfirmeret, og det kunne jeg.
Det var hos pastor Schmidt i Vodder, jeg
gik til præst. Efter Genforeningen blev han
det tyske mindretals medlem af folketinget.
I april blev jeg konfirmeret. Tre mark fik
jeg som gave.
Første maj kom jeg ud at tjene og lønnen
aftaltes til halvfems mark for seks måneder.
Den plads var jeg glad for, og den første
november ankom jeg igen til mit plejehjem
halvfems mark rigere.
Sønderjysk Skoleforening gjorde et efter
skoleophold i Vester Vedsted mulig for mig.
Der blev fortalt, at man i gymnastiktimer
ne skulle springe over en hest. Det kunne
jeg ikke få ind i knolden, da jeg aldrig havde
oplevet gymnastik.
Men jeg skulle jo få den hest at se, når
lejlighed bød sig.
Jeg tænkte ikke så meget på alt det andet,
der blev mulighed for at lære.
For at få os inddelt efter evner begyndte
vi med at skrive en diktat. Vi skulle inddeles
i tre klasser. I første klasse kom de klogeste,
i anden dem midt imellem og i tredie de helt
umulige, og deriblandt var jeg.
Den vinter fik jeg meget ud af, den fik
kun alt for hurtig ende.
Vi sluttede af med gymnastikopvisning,
og det var jeg slet ikke så dårlig til. Hesten
kunne jeg springe over både på langs og på
tværs, hvad de færreste kunne.

Helga Hellesøe,
f. Andersen
(d. 1965) og
Karl Hellesøe
(28.5.18921.4.1978)
ved morgenkaffen
pinsemorgen 1957.

Skolen sluttede første april, og jeg skulle
tilbage til min gamle plads for 130 mark for
syv måneder.
Senere havde jeg plads som karl på andre
gårde i Vestslesvig, og jeg har kun de bedste
minder om de steder, hvor jeg har tjent.
Men en plads må jeg fortælle lidt mere
om, det var hos Martin Bj errum, Subskog
ved Møgeltønder. Det var ikke alene arbej
de, han havde lejet mig for, sagde han. Jeg
vil også lære dig at blive et stabilt menneske.
Du skal med til møderne i Møgeltønderhus.
Du skal med til foredrag og folkedans og
meget mere.
Vinterdage kunne det være svært at kom
me fra gården, der var omgivet af vand til
alle sider. De enkelte gårde lå på en af men
neskehånd skabt jordhøj, et »værft« for at
undgå oversvømmelse.
Enhver gård havde sin egen båd, så man
kunne hente varer hos købmanden. Det
hændte også, vi skulle til mølle for at få ma
let brødkorn; man bagte jo selv dengang.
Under frostperioder, hvor isen hverken
kunne briste eller bære, var vi faktisk afskå
ret fra al forbindelse med omverdenen.
Der var tre gårde, der lå på række: Subs
kog, Emmeslykke og Sydfeldt. Fra disse går

de kunne man, når galt var, råbe til hinan
den.
Konen på Emmeslykke skulle føde, og det
ønskede man af letforståelige grunde skulle
ske hos en slægtning uden for oversvøm
melsesområdet.
Sejle kunne man ikke, det tillod isen ikke,
og slæde konen over var heller ikke så lige
en sag, når isen var usikker.
Men en fremgangsmåde måtte man be
stemme sig for, og det blev da denne:
Man anbragte et stort skoldekar - som
enhver nok ved, hvad er - på en slæde - be
hørigt surret til den - lagde et brædt over
karret som sæde for konen, så hun var i sal
veten, hvis isen ikke kunne bære. Man bandt
et langt tov i hver side af slæden, så vægten
af de mænd, der skulle være trækkraft, kun
ne fordeles over 'Størst muligt isareal.
Med manden og konens bror som træk
kraft foretoges denne istransport uden uheld
af nogen art.
Der kunne fortælles meget mere om min
tid som karl på Subskog, om hvordan man
høstede tækkerør, om hvordan vi med en
vindmølle, der ustandselig skulle overvåges
og smøres hist og pist, i døgndrift pumpede
vand op i den inddigede Vidå, et arbejde der
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let kunne vare ti døgn og om meget mere
derfra, men der kom atter en første novem
ber, og min næste plads blev på en gård me
get tæt på grænsen i Enderup i Hviding
sogn.
I den tid jeg tjente der, ialt to år, skulle
jeg på session i Skærbæk. Jeg blev taget til
garden, og det var jeg lidt stor af.
Ved en senere session blev jeg overført til
infanteriet, hvad jeg ikke var tilfreds med.
Min garnisonsby hed Marienburg, et sted
i Vestpreussen, og indkaldelsen lød på, at
jeg den sekstende oktober 1912 skulle møde
på Flensborgs Bezirkskommando.
Fra Hviding var vi to, der kunne følges
ad, om ikke til samme garnisonsby, så dog
et langt stykke af vejen.
Klokken atten stillede vi på Bezirkskom
mando Flensborg. En lang gang blev vort
sovekammer for den nat.
Det var ikke med opredte senge, man
modtog os, så vi måtte indrette os, som vi
bedst kunne enten i siddestilling på en kuf
fert eller liggende på de bare gulvbrædder.
Man bespiste os dog ved ankomsten med en
skål gule ærter, der smagte storartet.
Madpakken hjemmefra var beregnet til at
skulle strække til de seks dage, rejsen fra
Flensborg til Marienburg ville tage.
Det tog, vi rejste med, samlede andre vær
nepligtige op undervejs, og tilsidst var plads
forholdene yderst trange. Vi måtte ligge på
gulvene og under bænkene, på sæderne og i
bagagenettene, hvis vi ville sove.
Ved ankomsten til Marienburg var vi så
stive, at vi hverken kunne stå eller gå.
Men i den alder regenererer man hurtigt,
så da befalingen lød: »Kuffert in die Hand,
Abteilung march«, gik det som smurt med
regimentsmusik i spidsen til kassernen.
Ved ankomsten der, blev vi stillet op i
række og geled, og vore navne blev råbt op.
En af underofficererne ved navn Guatofski brølede: »Tritt hin zur mir«. Henvendt til
mig spurgte han, om jeg vidste, hvad det
var at være soldat.
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Hvad skulle jeg svare? Jeg mente, at det
var at få noget tøj på med blanke knapper.
»Nein, mein lieber. Jetzt wirst du erst
zum Mensch gemacht! Verstanden?«
Altså havde jeg indtil nu ikke været et
rigtigt menneske.
Vi fik anvist vor stue, hvor der var en
seng samt et skab til personlige ejendele til
hver enkelt.
Vor stue havde nr. 26, og dem rummede
20 mand.
Min ny adrese blev: 1. kompagni, 1. batallion, regiment 152, Westpreussen.
De andre 19 mand var alle Hamborgere og
dejlige, omgængelige mennesker.
Den 3. dag på kassernen skulle vi »In
strammer Haltung« - hvad vi ikke havde
lært endnu - passere vor Hauptmann Hein.
Da jeg var ud for ham, råbte han: »Helle
søe, kommen Sie Mahl hier!« Hvad jeg gjor
de. »Har de været straffet i civil, siden De
ikke er blevet garder?« Det var jeg ikke.
Hvorpå han klappede mig på skulderen og
sagde at man havde brug for mig i 1. kom
pagni.
Denne lille episode var jeg i grunden
svært tilfreds med. Jeg tog det som bevis på,
at jeg var velskabt.
Hvordan det forholdt sig med mit indre
jeg, er en anden sag, men man kunne da hå
be.
De første ti dage var eksersits uden gevær.
Senere lærte vi om alle de dele, et gevær be
står af, og hvad geværet skulle bruges til.
Kunne man skyde, var man en god sol
dat. Men at vi også skulle skyde mennesker,
var der ingen af os, der havde i tankerne.
Da der var gået et par uger, fik vi udle
veret gevær, sidegevær (sabel) og pikkelhue.
Geværet var fra nu af med i alle øvelser,
og da det vejede ni pund, var det trættende
at slæbe rundt med.
Før edsaflæggelsen til kejseren var vi ikke
anset for rigtige soldater, da man ikke kun
ne straffe os, før denne høj tidige handling
var overstået. »Vent blot,« sade underoffi-

Karl Hellesøe (yderst til højre) med »mine rekrutter i gruppe 1914«. En hilsen til plejemoderen 27.
6. 1914: »Kære moder. Ja, nu har jeg spist mig ordentlig sat i pakken, som jeg har modtaget for
en time siden. Håber at komme på orlov engang i juli måned. Jeg er fuldstændig rask, har blot la
det en tand plombere - havde så meget smerter i den. Kostede 3 mark. Ellers alt i orden.
Hilsen sender dig din Karl.«

cer Guatofski. »Nach den Beeidigung---- !«
Det gik dog ikke så slemt; nu var vi rigtige
mennesker.
Efter edsaflæggelsen kom der rigtig gang
i skydeøvelserne. I den diciplin var jeg ikke
blandt de dygtigste, men man var tilfreds
med, hvad jeg præsterede.
I august kom vi på manøvre, og det var
ikke rart, da vi skulle ligge ude både nat og
dag. En nat, hvor det øsregnede uden op
hold, endte det dog med, vi kom i hus.
Da manøvren var overstået, og vi atter
var hjemme i garnisionen, var der nogen,
der var glade; for dagen efter måtte det
mandskab, der havde ligget inde i to år, rej
se hjem.
Vi tilbageblevne var kun halvvejs, men
forhåbentlig igennem det værste.
De gamle, der skulle rejse, skulle stille i

kasernegården, hvor Hauptmannen ville sige
et par ord til afsked og udbringe et leve for
kejser Wilhelm.
Det leveråb var jeg ikke med i. Det var
med tårer i øjnene, må jeg indrømme, jeg
sagde farvel til min gode soldaterkam
merat Niels Petersen. Denne trøstede mig
med, at det nu var os, der var de alten Kno
chen (de gamle knægte), så det skulle nok gå.
I tre dage skurede og skrubbede vi efter
de gamle, der var rejst, for der skulle være
rent og fint, inden de nye rekrutter ankom.
Disse kom ti dage efter, og vi var spændt på,
hvad det nu var for nogen, vi skulle til at
oplære til at blive mennesker, nu vi var kom
met så vidt, at vi kunne lære fra os.
Jeg havde udvist så megen duelighed, at
man havde forfremmet mig til Gefreiter.
Det var et stort plus at løbe rundt med en
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På mindestenen i Hviding for sognets faldne i
den første verdenskrig, står Helga Hellesøes
bror, Frede Andersen, øverst. Lidt nede står
fire brødres navne. De faldt på slagmarken,
mens deres tre brødre senere døde af sygdomme,
de havde pådraget sig under krigen.
Se billedtext side 155.

ørn på kraven; det gav fordele i visse situa
tioner.
I økonomisk henseende var der det gode,
at den lille dagløn på 30 pfenning steg til
35, altså i stedet for 3 mark hver tiende dag,
blev det nu til 3 mark og 50 pfenning.
Visse andre militære ydelser forblev dog
uforandrede. Disse var sort kaffe, morgen
og aften, et vist kvantum meget velsmagen
de rugbrød og daglig varm middagsmad.
Ville man have margarine og pålæg på
brødet, ja, så værsågod, men for egen reg
ning.
Sine penge var det sikrest at opbevare i
en såkaldt Brustbeutel, som vi havde hæn
gende i en snor om halsen. I samme snor var
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skabsnøglen fastgjort.
Glemte vi at låse skabet, kunne vi kom
me ud for ubehageligheder.
Da jeg var blevet Gefreiter, spurgte jeg
som stueældste, inden vi forlod vor stue,
om man hver især havde husket at låse sit
skab, og om sengen var, som jeg havde for
klaret, den skulle redes. Vi havde stråsække
at ligge på, og det var ikke nemt at få den
til at ligne en Kasten (kasse).
Ja, når man så sidder og skriver om alt,
hvad man blev oplært i, spørger man, om
ikke andre *så sig selv, hvad nytte var det til?
Var det virkelig kun en oplæring i at slå
mennesker ihjel?
Som andet års soldater fik vi stue nr. 21

Karl Hellesøe med vennen Laurits Jensen (t.v.)
fotograferet 2.pinsedag 1913 i Marienburg. Skil
tet hentyder til, at de som store tjenestedrenge
havde været i plads samme sted.
De aftjente iøvrigt ikke deres værnepligt i
samme garnisonsby.
Billederne er taget før Karl Hellesøe blev Ge
freiter.
Laurits Jensen, der døde pa vestfronten 13.1.
1915, var en af de syv brødre, der mistede livet
i forbindelse med den første verdenskrig. Søste
ren Oliva Jensen skrev herom i iSønderjysk Må
nedsskrift 1978, side 322.

med plads til tolv mand foruden mig som
stueældste.
På et vist tidspunkt blev jeg tjener for
stabssergeanten, der havde hele kompagniet
på papiret.
Jeg kan tydeligt huske, når han troede,
han havde hele kompagniet for sig, mangle
de der tit en, og denne ene, det var mig.
Feldwebelen, som jeg var pudser for, stod
ved siden af. Når jeg så kom, sagde denne:
»Rechts raus«. Han havde ofte noget, jeg
skulle lave for ham, gå byærinder og mange
andre ting, og det passede mig godt.
Engang imellem måtte jeg dog med. Kej
serens fødselsdag 27. januar skulle fejres, og
man nedsatte en komité, der skulle finde på

noget, vi kunne more os over.
Komitéen eller festudvalget vedtog til det
formål, at tolv menige og tolv underoffice
rer skulle fægte med hinanden på bajonetter
- altså menig mod professionel befalings
mand.
Vi fik gittermaske for ansigtet, et tykt
panser for brystet og en boksehandske på
venstre hånd. Jeg undslog mig, men min
Feldwebel sagde: »Das ist ein Befehl, du
musst mit«.
Det var langt fra morsomt for mig, jeg
var jo ude af træning. Han, jeg skulle fægte
med, var en underofficer fra femte kompag
ni - en rigtig buldog. Han vendte sig imod
mig, kiggede lidt på mig og spurgte så, om
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jeg havde bestilt plads på lazarettet, hvortil
jeg svarede, at der sikkert var en sådan, når
når jeg fik brug derfor.
Efter tælling til tre gik det løs. Buldoggen
kom farende imod mig, som om jeg skulle
rendes over ende med det samme. Han begik
den fejl at have sit gevær for langt fremme,
og dette gjorde det muligt for mig at afpa
rere med en sådan kraft, at han gjorde helt
omkring og dermed var slået ud, inden vi
havde fået begyndt for alvor.
Som vinder fik jeg overrakt et billede af
slottet Marienburg, der havde givet navn til
byen, endvidere en sølvtændstikæskeetui,
også prydet med et billede af slottet. Ende
lig hentede vi alle et bevis på skriverstuen,
der skulle gælde som betalingsmiddel for et
franskbrød og en øl.
Der var arrangeret dans - -dog uden piger,
og så havde det ingen tillokkelse for mig.
De af os, der blev de sejrende i bajonetfætningen, ialt tre, blev hyldet af vore kam
merater, og vi var svært høje i hatten.
Dagen efter kom »der Al te« - Hauptmannen - og kaldte mig frem. Denne gang var
jeg ikke så bange som første gang det skete.
Han gav mig to mark, fordi jeg havde gjort
mine sager så godt dagen før.
Jeg skrev hjem til min gode ven Niels Pe
tersen, at jeg havde været med til at banke
underofficereren, heldigvis var ingen af dem
fra mit kompagni.
Nu kunne vi så småt begynde at tælle de
dage, vi havde tilbage i tjenesten, og hvor
mange brød vi kunne nå at sætte til livs in
den permitteringen.
En skønne dag kom der bud efter mig. Jeg
skulle stille på tøjkammeret sammen med en
anden Gefreiter. Vi skulle iklædes det fineste
tøj, man havde.
Det var vel nok spændende, hvad det
skulle bruges til.
Gådens løsning viste sig at være den, at
uniformen skulle ligge parat til den dag,
kejseren skulle rejse til sit badeslot, der lå
lidt nord for Stettin.
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Da dagen kom, var vi en snes Gefreitere,
to underofficerer og en officer som vagtha
vende kommandør, der var udtaget til at stå
vagt for Kejseren.
Det var virkeligt strengt at stå på et sted
en hel time. Der var en vagtpost på hver si
de af indgangen.
Og som der skulle pudses i de dage. Pikkelhuen skulle skinne, som om der var ild i
den, når solen skinnede.
Hele herligheden varede kun fjorten dage.
Maden var prima - formentlig resterne fra
Majestætens bord.
En morgen skulle vi tage opstilling uden
for slottet med præsenteret gevær. Kejseren
kom derpå frem og takkede os for trofast
vagt. Derpå gik det hurtigst muligt hjem til
garnisonsbyen.
I 1973 var jeg på charterrejse i Østtysk
land og kom ved den lejlighed til at bo på
det slot, hvor jeg havde stået vagt for kejser
Wilhelm II i juni 1914 - altså for 59 år si
den, og man er stadig blandt de levendes tal.
Da vi var kommet hjem fra kejservagten,
måtte vi igen trække i det gamle kluns.
Min Feldwebel havde altid noget ekstra
til mig om ikke andet, så skulle jeg aflevere
et brød hos hans kæreste. Sommetider fik
jeg kaffe og en lille snak med damen, der
øjensynlig var meget interesseret i at høre
min mening om vennen, så jeg pralede af
ham i høje toner.
7. juni var jeg hjemme på orlov i fjorten
dage. Jeg besøgte dem, jeg havde tjent hos
sidst. Da de fjorten dage var gået, syntes
jeg ikke, det var så slemt, for nu var der ikke
ret længe til hjemsendelsesdagen den 10.
september.
Den 24. juni blev vi kommanderet på
høstarbejde på en herregård, hvor vi mejede
med tredive leer efter hinanden. Vi hjalp
også til med hjemkørslen af de forskellige
kornsorter.
Den 26. juli kom der besked ud i marken,
at soldaterne straks skulle rejse tilbage til
kasernen i Marienburg.

Karl Hellesøe fotograferet i
Rusland 1915 foran sit logi
og sin vogn pa vej efter post.

Ved vor tilbagekomst blev det os klart, at
der var uro i luften. Mordet i Serbien på den
østrigske tronfølger kunne måske få yderst
ubehagelige følger.
Dagen efter høstarbejdet blev jeg stillet til
rådighed for Feldwebelen og følgelig fritaget
for al anden tjeneste.
Den første august gav han mig ordre til
at tage hans cykel og stille op uden for regimentskontoret, hvor samtlige stabsser
genter var mødt for at modtage nye befa
linger.
Derfra beordredes jeg til at cykle ud til
kompagniet på øvelsespladsen og meddele
Hauptmannen, at kompagniet straks skulle
stille på kasernen, og at der var almindelig
mobilisering i Tyskland.
Endnu kan jeg i erindringen se Hauptmannen synke i knæ, da jeg afleverede bu
det.
Ved kompagniets ankomst til kasernen
skulle mandskabet aflevere sablerne til
skarpslibning i våbensmedien. Den alminde
lige hverdagsuniform udskiftedes med en
feltgrå krigsuniform.
Den anden august kom bønderne med de

heste, der ved mobiliseringen skulle afleve
res til militæret.
Hvert kompagni havde fire vogne, en til
ammunition, en til levnedsmidler, en til felt
køkken og en der kaldtes pakvogn. Der var
udtaget fire kuske, og jeg var den ene af
dem. Man kunne ytre ønske om, hvilken af
vognene man helst ville have tildelt og da
jeg ingen ønsker havde i så henseende, blev
det mig, der fik den sidste, nemlig pakvog
nen, og det skulle vise sig at være den bedste
af dem alle. Med den holdt jeg altid bag ved
fronten.
De heste, bønderne afleverede, var år i
forvejen brændemærkede som tegn på, at de
var egnede til militære formål, hvis der blev
krig.
De to, der blev tildelt mig, var absolut
ikke fejlfri. Den ene havde en mavelidelse,
og den anden ville bide. Men trække vognen
kunne de.
Efter at pakvognen var læsset til randen,
kørte jeg til banen, hvor alle fire køretøjer
blev læsset på flade jernbanevogne. Der an
bragtes klodser for hjulene, og med solide
reb sikredes vognene yderligere.
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Snart efter var det afgang med kurs mod
Østfronten, hvor vi skulle i krig med rus
serne.
Vort tog gjorde holdt i Altens tein, og der
blev vi læsset ud igen. Kompagniet blev først
opstillet og dernæst køretøjerne.
Inden vor afmarch lød ordren: »Mit schar
fe Patronen laden und sichern!«
Hårene rejste sig på mit hoved, og nu var
jeg klar over, det var alvor.
Russerne var langt inde i Tyskland, inden
vi kom i gang. De havde overskredet græn
sen to dage før vi vidste, der var udbrudt
krig.
Efter et par dages forløb var vi kommet
så langt mod øst, at vi kunne høre maskin
gevær- og kanonskud, og snart mødte vi de
første krigsfanger på vej til en fangelejr bag
ved fronten.
Det var 83.000 mand, der måtte i tysk
fangenskab.
Vi stod en hel dag for at se dem marchere
forbi; bagest kom de russiske generaler med
brede, røde striber ned ad bukserne.
Jeg kan huske, der kom en tysk officer,
som sagde til os, at om fjorten dage var vi
hjemme hos vor mor.
Men ret beset: 83.000 mand, hvad er det i
forhold til russernes samlede styrker?
Russerne var ikke dygtige soldater, og de
måtte stadig trække sig tilbage. Vi kom helt
ind til Dynafloden, hvor vi gravede os ned.
I den stilling lå vi i længere tid. Føden til
hestene måtte vi mestendels stjæle, da den
smule havre, vi fik udleveret, var helt util
strækkelig. Vi stjal både hø og halm. Vi tog
det bare, hvor der var noget og uden at
spørge.
Ja, når jeg tænker på, hvad jeg har været
med til, så har jeg et langt synderegister. Jeg
trøster mig med, at det var på befaling. Ik
ke at adlyde straffedes hårdt. Jeg har været
med til at rekvirere kød til feltkøkkenet
mange gange. Det kunne være en ko, et par
får eller et svin.
Det var ikke nemt at tage den eneste ko,
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en familie havde, hvor der kun var konen og
en flok børn tilbage på ejendommen, for
manden var jo i krig.
Fra sådanne ekspeditioner kunne jeg for
tælle om mange oplevelser, for jeg skulle tit
med. Jeg 'fandt det rimeligt, men talte med
de stakkels civilister, som vi skulle hente
dyrene hos, hvorfor vi havde en tolk med.
Der skulle skrives et bevis på, hvad vi havde
modtaget, og vor prisvurdering satte vi altid
langt over den gængse pris i rubler på dette.
De stakler mente så, at disse beviser senere
kunne indløses hos finansministeren.
Engang jeg blev beordret til at skaffe et
par får til feltkøkkenet, havde jeg både tolk
og slagter med. Til det formål tog vi hver
en hest og red ud til en fåreflok, hvor vi
søgte os de tre bedste ud, som vi skød med
vore medbragte karabiner. Det var så slagte
rens sag at få blodet af dem.
Pigen, der passede fårene var meget ulyk
kelig, og det var især af den grund, at vi til
fældigvis havde skudt det øre af, der bar
ejerens mærke. Det havde dog ingen betyd
ning, for vi lå der så længe, at der hverken
var får eller køer tilbage. De var alle havnet
i feltkøkkenet.
Inden vi kom til at ligge i ro bag Dyna
floden, havde der dér været et stort slag,
hvor der var mange faldne både russere og
tyskere. Sanitetssoldaterne var i fuld virk
somhed. Først skulle alle, der var i live, op
samles, ligemeget om det var ven eller fjen
de, hvilket jeg syntes var et pænt træk af
tyskerne, og så kom turen til de døde. Disse
begravedes i fællesgrave med 10 - 20 - 30 40 i hver. Hver enkelt grav fik et trækors,
der angav, hvor mange tapre krigere, den
rummede. Men hvem, der lå hvor, fortalte
korsene ikke.
Vi bar alle et dødsmærke i en snor om
halsen, ikke med vore navne, men med num
meret på den enkeltes gevær. I en protokol
kunne man så finde frem til den afdødes
navn og hjemsted. Familien underrettedes
dernæst om, at den og den var faldet for

fædrelandet - en sørgelig meddelelse at få,
Den døde dækkede jeg med en stump af et
især for danske, sønderjyske hjem.
telt og der oven på et drys hø. Der var spy
Min kones eneste bror fik sin grav i fluer, der sad i det blod, der var flydt fra af
Frankrig. Hans navn findes allerøverst på dødes lungeskud. Jeg efterlod ham så med
Marselisborg Monumentet ved Århus; han ønsket om god rejse, og med en favnfuld hø
hed Frede Andersen.
skyndte jeg mig tilbage til mit køretøj.
Når vi kørte og marcherede i sluttet trop
Det hjertegribende fund anmeldte jeg til
og skulle gøre holdt, holdt vi ind ved siden vor bagagefører, der pr. felttelefon underret
af vejen; der skulle jo være fri bane, for at tede sanitetskolonnen, hvis opgave det var at
begrave de faldne.
andre kolonner kunne passere.
Så kom vi på march igen, og efter et par
Hver gang vi fik et hvil, var det os kuske
en kær pligt at sørge for hestenes forplej dages forløb gjorde vi holdt ved en lille sø i
nærheden af Romsa — en ret stor by.
ning, inden vi tænkte på os selv.
Hestene spændtes fra, og så gentoges det
Vi havde vandtætte muleposer; vand var
det første, hestene fik, og det serveredes for tilvante, først vand, så havre og tilsidst lidt
dem i selve muleposen. Bagefter kunne de stråfoder. Her blev der endvidere lejlighed
få den smule havre, der kunne blive til dem, til både at vaske og strigle dyrene.
På dette tidspunkt havde jeg fire heste. Da
af samme pose. Så måtte vi ud at lede efter
hø og halm, for stråfoder skulle der også til. vi var kommet et stykke ind i Rusland, var
Det var i september. De mandlige russere vejene så elendige, at to ikke mere kunne
var jo indkaldt, hvorfor mange høstakke trække vognen.
endnu stod på markerne.
Da jeg meddelte bagageføreren dette, sva
Vi var tre kuske, der en dag gik efter hø, rede han: »Und denn haben Sie noch keine
og det varede ikke længe, inden vi fik kig besorgt?«
Dette svar var ensbetydende med, at jeg
på en stak, som vi ville tilegne os. Men hvad
så vi, da vi kom om på stakkens bagside? hurtigst muligt med hans velsignelse skulle
Der lå en såret soldat, som sanitetskolonnen stjæle et par, og det gjorde jeg.
ikke havde fundet. Endnu var der spor af liv
Det varede ikke mange dage, inden alle
i ham, for han bevægede læberne. Jeg bøjede kuskene hver især havde sit firspand.
mig ned i håb om at kunne forstå ham. Gan
Så skulle man også have en kusk mere,
ske svagt fik han fremstammet: »Vater ham jeg fik, var skomager i det civile liv og
unser«, hvad jeg opfattede som et ønske om, havde ikke mere forstand på en hest, end
at vi skulle bede Fadervor for ham.
jeg havde på hans skomageri. Han kunne
Til de to andre kuske sagde jeg, at det bruges til at bremse vognen, når det gik ned
måtte de da gøre. Jeg ikke, sagde den ene; ad bakke og til at overvåge, at der ikke blev
jeg heller ikke, sagde den anden. Ja, så må stjålet fra os, når jeg skulle skaffe hestefo
jeg jo. Kan I tage jeres pikkelhuer af, knæle der.
og folde jeres hænder, så vil jeg.
Vi skrev nu 1916.
Derpå tog jeg om hans venstre hånd, som
I 1915 havde jeg været hjemme på orlov
han klemte meget svagt, lagde min højre sammen med kompagniskriveren. Det var
hånd på hans pande og bad så Fadervor på vor Feldwebel, der havde givet os den, hvad
tysk, og da jeg var færdig, var han død.
han slet ikke måtte, han var jo kun under
De to andre skulle jo skynde sig ned til officer. En orlovssededel skulle underskrives
køretøjerne; der kunne blive kommanderet af en officer.
afmarch, og uden kuske var det noget for
Det var min agt dengang at rende over
færdelig noget.
grænsen, men jeg gjorde det ikke, da det
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kom til stykket, for hvad kunne der så ikke
vederfares min Feldwebel af ubehagelighe
der for min skyld.
Jeg rejste igen tilbage til østfronten. Skri
veren og jeg mødtes i Hamborg og fortsatte
den videre rejse sammen.
Da vi meldte os tilbage hos Feldwebelen,
sagde han, det var vel nok godt, vi kom igen.
Vi lå den gang stadig ved Dynafloden, og
jeg overtog igen mit køretøj.
På Vestfronten var kampene særlig hårde.
Uha, de breve, jeg fik hjemmefra, havde ofte
bud om, at nogle af mine kammerater var
faldet.
En nat, jeg havde sluppet mine heste løs
og ikke ville risikere at blive trådt på, havde
jeg redt mit natteleje inde under min vogn.
Jo, hvad tænker man på? Jeg var helt
alene, det var fuldmåne og ikke en sky på
himlen. Hvad kunne man andet end folde
sine hænder og sende sine bønner til ham,
der råder over alting på jorden såvel som i
himlen. »Skal vi da alle gå til i denne skån
selsløse krig?«
Man kunne jo ikke få svar. For mit eget
vedkommende har jeg aldrig haft den tanke,
at jeg ikke skulle komme hjem.
Mange har jeg talt med, der var klare
over, de ikke kom hjem, og i mange tilfælde
kom forudanelsen til at passe.
I min vogn har jeg befordret mange af
kammeraternes små pakker, der ikke var
plads til i deres tornystre. Ejermændene over
lod til mig at disponere over det betroede,
hvis døden skulle indhente dem.
Af og til var der af den grund lidt at gøre
godt med til andre.
Engang i 1916 var jeg noget syg af diarrhe. Jeg kunne ikke holde maden i mig, og
jeg havde mest lyst til at sige farvel til den
ne verden.
Der kom kun det rene blod, og med korte
mellemrum meldte trangen til at besørge sig.
Jeg lå i en lade iklædt en fåreskindspels fuld
af lus. Min tilstand tiltrods fik jeg ordre til
at køre efter proviant en 10-15 km borte.
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Mange gange måtte jeg af vognen for at få
bukserne ned, men omsider nåede jeg Rakiski, navnet på den station, hvortil alle lev
nedsmiddelforsendelser til vor nordarme
skete.
Der kom jeg til at tale med en artillerist
om min tilstand. Det kan jeg nemt ordne,
sagde han. Du skal simpelthen spise alle de
brændte kaffebønner, du kan få ned, og om
to dage er du din diarrhe kvit. Døt kom til
at passe.
Godt var det, at jeg fik den køretur. Ikke
alene gjorde den mig rask takket være det
gode råd, men i Rakiski fik jeg også ham
stret forskellige ting, bandt andet 300 pund
havre ekstra til hestene, et godt supplement
til den smule, vi fik udleveret. Nu havde vi
gryn, mel, sukker, brød og salt ikke at for
glemme. Vi kunne få næsten alt hos russer
ne for salt, da de levede mest af kartoffel
suppe, og det var ikke godt uden salt. Til
suppen spiste de tørt brød; de ville gerne ha
ve et stykke af vores, som de syntes smagte
bedre.
Jeg havde også en kæreste i Rusland. Hun
var rigtig nok 70 år, men man tager jo det,
man kan få. Kæresten vaskede mit undertøj.
Det blev ikke kogt, >som vi gør det hjemme.
Hun anbragte sig ude i et vandløb ved en
stor 'Sten, hvorpå hun lagde det våde vaske
tøj, som hun bearbejdede ved slag med en
køllelignende trægenstand, et værktøj der
næppe kendes i Danmark. Hun brugte ikke
sæbe, og dog var hendes vaskemetode så
effektiv, at både lus og snavs var fjernet
efter denne primitive behandling.
Til gengæld gav jeg den gamle kone alt
hvad jeg kune undvære, salt var det vigtig
ste. Somme tider pillede hun svampe i sko
ven til mig. De smagte dejligt, især når de
blev lavet til med lidt fetalje.
Husene i Rusland var bygget af træbjæl
ker lagt oven på hinanden og tappet i hjør
nerne, så de kunne holde sammen. Imellem
bjælkerne var lagt mos for at tætne for vin
den.

Husene havde kun én stue, og den var tapetseret med gamle aviser, så man var glad
for at få en af vore. Engang imellem fik jeg
Flensborg Avis, så måske 'sidder -der nogle
af dem endnu som tapet, hvis ikke det hele
er brændt.
Hele landsbyer har jeg set gå op i luer, og
det må have været en katastrofe især for
gamle mennesker. Et sådant par har jeg set
måtte nøjes med at sove i deres tildels uskad
te bageovn, mens de byggede et nyt hus af
træ. Udvendigt fugede de det med kogød
ning, der desværre ikke var holdbar i frost
vejr. Taget blev tækket med træspåner eller
halm.
Et stenhus var en stor sjældenhed. Så man
et, var det som regel en skole.
Mange, især ældre mennesker, kunne ikke
skrive deres navn, hvilket vi gang på gang
oplevede, når vi havde rekvireret en ko eller
et par får til feltkøkkenet, og skadelidte af
os fik udstedt et bevis på, hvor mange rubler
vi skønnede, det afleverede var værd. Bad vi
•dem sætte deres navn på beviset, blev signa
turen ikke et navn, men et eller andet tegn
som kunne være tre krydser.
Nu var vi nået til oktober 1916, og vi lå
stadig ved Dynafloden.
Jeg fik besked på, hvis jeg ville have den
orlov, jeg havde til gode, skulle det være nu,
da der var mulighed for, vort regiment skulle
flyttes sydpå.
Så kan det nok være, der var en, der fik
travlt med at få samling på det, der skulle
med hjem og få tilintetgjort resten.
Der skulle siges farvel, for det var ikke
meningen, at man skulle se mig igen, for nu
ville jeg til Danmark, hvis det på nogen må
de var muligt.
Det værste var at sige farvel til den ene
af de heste, jeg havde haft med fra garniso
nen ved krigens begyndelse. Hvor var man
kommet til at holde af sådan et dyr. Mangen
en nat har vi ligget tæt op ad hinanden for
at holde varmen. De andre heste stod mig
ikke så nær.

Karl Hellesøes »russiske kæreste«. Foto april
1916.

Den første etape på hjemrejsen var med
feltbåd - bygget af tyske pionerer. Fra den
var der omstigning til et tog på en bane
strækning, der var anlagt længe før krigen,
og snart var vi i Insterburg, hvor vi skulle
afluses, bades og have vort tøj vasket og des
inficeret.
Det værste var, da vi igen skulle have
tøj på, at det var vådt. Der nyttede ingen
kære mor, det var bare om at få klunset på.
Heldigvis kom vi ind i en varm ølstue, hvor
vi kunne opholde os i en hel time inden to
gets afgang mod Berlin.
Hviding station var jo grænsestation til
Danmark, så de høje herrer var meget be
tænkelige ved at lade mig rejse. De mente, at
Skærbæk bedre kunne gå. Men så kom der
en Hauptmann, der sagde, at jeg skulle rejse
til den station, der var opgivet på min or
lovshjemmel.
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Ungdomsbillede af Helga Hellesøe, født Ander
sen. Foto: Frederik Tornøe. Ringe. Ryslinge.

Når jeg var Gefreiter, var det tegn på, at
jeg havde opført mig godt. Da jeg skiftede
tog i Tinglev til et mod Tønder, begyndte
mine medpassagerer at tale sønderjysk, og
det lød lifligt i mine ører. Efter togskifte i
Tønder, nåede jeg uantastet Hviding.
I Hviding lå den gård, hvor jeg sidst hav
de tjent som karl, inden jeg skulle være sol
dat. På den gård følte jeg mig hjemme, og
der vidste jeg, jeg var velkommen som gæst,
når jeg havde orlov.
Nu var jeg så nær den danske grænse, jeg
kunne komme, og jeg havde hele 14 dages
orlov. Vi talte begribeligvis om den forestå
ende flugt ud af Tyskland, og denne flugt
kunne jo kun ske i nattens mulm og mørke.
Det var midnat, da jeg startede min flugt
til Vester Vedsted, en vejlængde man nor
malt højst er en time om at tilbagelægge.
Men klokken blev fire, inden jeg nåede frem.
I første omgang var jeg kommet ubemær
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ket over grænsen, men så slog det klik for
mig, og uden at vide af det, var jeg igen på
den tyske side, og så mistede jeg bevidsthe
den. Hvor længe? Det vidste jeg ikke, men
længe i hvert fald.
Da jeg atter kom til mig selv og fik mig
orienteret, kravlede jeg i en grøft med nord
lig retning, indtil jeg var sikker på, at nu
var jeg på dansk område. Og der var en, der
drog et lettelsens suk.
»Hvem der?« Det var en dansk grænse
gendarm, der antastede mig uden for Vester
Vedsted by.
»Det er Karl Hellesøe« svarede jeg. »Godt
du kommer Karl! Vi har ventet på dig i flere
dage, for vi vidste, du var hjemme på orlov.«
Han fulgte mig til det hus, min plejemor
fra mine drengeår boede i. Hun var nemlig
flyttet til Vester Vedsted inden krigen. Hun
skulle helst ikke ængstes mere end højst
nødvendig, når der blev banket på hendes
dør ved nattetid.
Gendarmen forklarede Sine - for sådan
hed hun - at der var en, der ønskede at tale
med hende.
Det skulle da vel ikke være Karl, gættede
hun, og det var det jo, og omsider var jeg
i sikker havn efter en sindsoprivende nat.
Endnu så mange år efter kan jeg komme
til at ryste over hele kroppen ved tanken om
denne nat.
Kun få dage blev jeg i Vester Vedsted, for
jeg turde ikke opholde mig så nær ved græn
sen til Tyskland.
Jeg skrev til min gode ven Niels Petersen,
som var gået over noget før og havde fået
plads på en gård på Sjælland, om at skaffe
mig en plads. Det lykkedes omgående hos en
svoger til den gårdmand, han tjente hos. Se
nere tjente jeg på en gård i Bringstrup, hvor
man havde en præst, som hed Severinsen.
Han gjorde meget for os sønderjyder.
Da Niels Petersen var gift, og det var lyk
kedes ham at få sin kone over grænsen, fik
han en bestyrerplads hos landbrugsminister
Ole Hansen, der havde en gård i Bringstrup.

Ole Hansen var den første bonde, der var
medlem af kongens råd.
Ole Hansen og hustru kom som regel kun
hjem hver 14. dag for at tilse virksomheden.
Ikke længe efter våbenstilstanden kom jeg
igen i min gamle plads, som jeg rejste fra i
1912 for at aftjene min værnepligt.
Den første november 1919 tog jeg plads
på en stor gård i Haved ved Rejsby hos Hans
Michael Hansen - en kæmpe på 362 pund.
Han havde gået hjemme som vagtmand og
fået passet sin gård godt, så hos ham var der
mad nok. I det år, jeg tjente der, blev jeg for
lovet med en dejlig pige, der, som jeg har
nævnt, havde mistet sin eneste bror Frede på
vestfronten.

*
Man nærmede sig nu den tiende februar
1920, afstemningsdagen i I. zone, og det
første fornødne var et flag og en flagstang.
Somme havde flag liggende fra før 1864.
Andre syede selv et af forhåndenværende
materialer, og atter andre - vel nok de fleste
- hentede et i det gamle land.
Afstemningsdagen tog jeg til min kærestes
hjem for at afgive min stemme i Hviding
sogn. Undervejs så jeg det første tog, der
kom med afstemningsgæster nord fra, gæs
ter, der skulle til deres fødesogn for at stem
me Sønderjylland hjem til Danmark.
Jeg stod af cyklen, tog min hue af og hil
ste i tankerne de rejsende velkommen.
Et sådant øjeblik kan ikke beskrives, det
skal opleves.
Som det regnede, haglede og blæste, men
hvad gjorde det på sådan en uforglemmelig
dag?
Vort afstemningslokale var i Råhede Kro.
Efter afstemningen skulle der festes i for
samlingshuset. Alle husmødre kom med
hjemmebagværk, mens kaffen var hentet i
gamle Danmark. Huset var fyldt til briste
punktet.

Efter krigen var Karl Hellesøe på Vallekilde,
hvor dette billede er taget.
Foto: Henrik Nielsen & Søn. Vallekilde.

Valgresultatet måtte hentes ved nærmeste
telefon, hvor der sad en og tog imod de for
skellige meldinger, der kom fra hele landsde
len.
I løbet af dagen tiltog blæsten i styrke, og
mange flag og flagstænger ødelagdes, men
det var kun småting imod det store, der var
sket.
75 procent havde stemt for Danmark.
Tydeligt husker jeg sognerådsmedlemmer 
ne, da de alle iført egnens festdragt, diplo
matfrakke, kom med afstemningsresultatet
for Hviding sogn.
Sognerådsformanden hed Sigfried Gotthardsen, de andre var Villads Midtgård fra
Lundsmark, Bejer Hostrup, Høgsbrogård,
Hans Schmidt Møller, Råhede og Hans Jefsen Christensen, Høgsbro. Der var et med
lem til, men hans navn har jeg glemt.
Resultatet i Hviding var 88 procent for
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Danmark, og det til trods for de mange tyske
embedsmænd, toldere og grænsegendarmer,
banefunktionærer, lærere og vor præst.
Midt i glædesrusen måtte vi mindes de
mange, der blev derude på slagmarkerne , og
huske de mange lemlæstede.
Nu skulle grænsepælene flyttes til syd for
Tønder, og nordfra fik vi lærere og præster
og nye embedsmænd.
Den syvende februar 1921 holdt min kæ
reste Helga og jeg bryllup. Vi skulle bo i
hendes og min svigermors hjem i Råhede.
Der hørte fire tønder land til.
Min kone syede for fremmede. Svigermor
lavede mad, hvad hun var ovenud god til,
og jeg gik på arbejde for en dagløn på tre
kroner plus kosten.
Svigermor havde før 1914 sat ti tusind
mark i Tønder Landmandsbank. De gik tabt,
da de tyske mark efter krigen blev værdiløse.
Pengene var tiltænkt Helgas bror Frede som
startkapital, men Frede var jo som før omtalt
faldet i Frankrig.

Og hvordan så vore veje ikke ud? Jo, der
var noget at tage fat på.
I 1923 begyndte man på havdiget ved
Rejsby takket være et stort tilskud fra den
danske stat.
I to år havde jeg arbejde der. Første år
tjente jeg 1400 kr., andet år blev det til
1600. Så skulle man i fagforening for at
fortsætte med offentligt arbejde, hvorfor der
ikke var mere digearbejde til mig.
Mens digebygningen stod på, fik vi en
stormflod sidst i august 1923, og ved den
lejlighed druknede nitten digearbejdere.
Da diget var færdigt, fik det navnet Chri
stian X's dige. Kongen selv foretog navngiv
ningen.
Efter ceremonien var der frokost for kon
gen, amtmanden og digebestyrelsen hos di
gegreven, gårdejer Truels Stauning Jensen i
Rejsby.

*

Der er endnu nogle data, der hører mine
erindringer til.
1923 elektrisk lys. Hvor nemt!
1935 min svigermor dør pludselig.
1939 til 1945. Anden verdenskrig på
grund af Hitler.
Folkepension med gode dage.
1965 dør min hustru, der i lang tid havde
været meget træt.

Omsider var Genforeningen en kendsger
ning. Det var en forarmet landsdel Danmark
modtog.
Jordene var udpint og slemt forurenet på
grund af mangel på arbejdskraft.
Kreaturerne var tvangsafleverede til men
neskeføde og var betalt med mark, der blev
værdiløse.
Hestene var taget i det omfang, det skøn
nedes forsvarligt uden at skade landbruget
for meget.
Der måtte ikke skæres hakkelse af utærskede havreneg til hestefoder, så hestene
var som regel i en sølle foderstand i hvert
fald i vintermånederne.
I øvrigt skulle alle kornsorter afleveres
efter endt tærskning.
Kobberkedler var gravet ned med sølvtøj
i. Kirkeklokker var beordret ned for at om
smeltes til militære formål.
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*

Efter endnu fire år alene på ejendommen
flytter jeg ind på »Riberhus« alderdomshjem
i Ribe, og her er jeg meget glad for at være.
På hjemmet har jeg en god ven, der besøger
mine små indkøb.

Den 28. maj bliver jeg 83. Det er ufatte
ligt, jeg skal blive så gammel, da alle mine
kammerater forlængst er døde, nogle ligger
begravet rundt omkring på slagmarkerne.
Nu er jeg bundet til to stokke og tager én
dag ad gangen, og så går det nok, som det er
bestemt for mig.

De Gliemannske kort over
nordslesvigske amter
AF H. P. JENSEN

Bo Bramsen lod i »Gamle Danmarkskort«
kortene ophøre med at være kunst i slutnin
gen af 1700-tallet. Derefter var de korrekt
gengivne og massefremstillede brugskort.
Denne regel har undtagelser. En af dem
turde være de såkaldte Gliemannske kort
over Danmarks amter, der udkom enkeltvis
i 1820'erne og sluttelig i et samlet værk:
Korter over Amterne i Danmark.
Dansk Biografisk Leksikon har en side om
Johan Georg Theodor Gliemann, der var født
12. juni 1793 i Oldenborg. Hans fader døde
i 1810. Den unge mand kom samme år til en
slægtning i København. Her blev han stu
dent i 1812 og juridisk kandidat i 1816. Efter
volontørtjeneste i Rentekammeret fra 1820
blev han fuldmægtig i det holstensk-lauenborgske renteskriverkontor i 1824. Han blev
gift med Frederike Cathrine Fiedler, datter af
C. F. Fiedler til Basnæs. På denne herregård
døde han den 28. juli 1828, kun 35 år gam
mel. Et kort, men virksomt liv.
Allerede som dreng havde Gliemann inter
esseret sig for korttegning og sidenhen ud
viklet denne interesse til virkelig færdighed.
Han må have været usædvanlig initiativrig
og begavet. Udover uddannelse og levebrød
fik han tid til at foretage lange fodrejser til
næsten alle landets egne. Han fik et stort
stedkendskab og interesse for topografi i al
mindelighed. Allerede som student skrev han
en del. I 1816 fik han en opfordring fra pro
fessor O. C. Olufsen til en udførligere be
skrivelse af Danmark, der endog skulle kun
ne afløse Pontoppidans »Danske Atlas«.
Han fik en ikke ringe økonomisk støtte i de

vanskelige år efter Statsbankerotten, men
han var dog for ærgerrig. Han magtede ikke
at indsamle og bearbejde det store antal en
keltoplysninger. Det samlede værk, der ville
være løbet op i en snes bind måtte opgives,
og der kom kun et enkelt bind om Køben
havns amt i 1821.1
Værket skulle have haft et stort kortma
teriale, og dette nåede Gliemann selv at teg
ne. De fleste af kortene var amtskort. De
blev litograferede af Mansa og Hartwig og
trykt i Det Kongelige Steentryk. Kortene må
være fremkommet enkeltvis. Mange af dem
bærer teksten, at de kan købes gennem C.A.
Reitzels boghandel i Store Kjøbmagergade
No. 6.
Hvornår det samlede værk udkom vides
ikke, men formentlig i 1829. Kortdateringen
går fra 1824 til 1829, skønt Gliemann jo
døde i 1828, så der må have foreligget efter
ladte arbejder.
Bibliografisk Leksikon nævner, at amts
kortene fik meget stor udbredelse. Der kan
eftervises flere oplag. Oplagsstørrelsen ken
des ikke. For samtiden må kortene have væ
ret af ny og stor kvalitet. Det er egentlig
ejendommeligt, at de er så sjældne i vore
dage, som tilfældet er, og tilmed ret uænse
de. De fortjener bedre.
Oprindeligt er de sandsynligvis udkom-

1. I forordet til Eiler Hagerup Tregders kendte
Haandbog for Reisende, København 1824,
nævnes som kilde Gliemanns: Den Danske
Stats topografiske Beskrivelse, 1ste bind.
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met i sort og hvidt. Støder man på dem, er
de dog ofte kolorerede. Som oftest kan man
se, at der er tale om en efterkolorering. An
dre er så regelmæssige i koloreringen, at man
fristes til at tro, der er tale om farvetryk.
Grundlaget for korttegningen må have
været Videnskabernes Selskabs opmålinger
suppleret med andet kortarbejde som f.eks.
danske og udenlandske postrutekort. Gliemann har næppe kunnet foretage selvstæn
dige opmålinger, men har kombineret ud
mærket. Gliemann tegnede forøvrigt selv
postrutekort. Et eksempel er givet i »Gam
le Danmarkskort« på side 151 som fig. 140.2
Alt Gliemanns kortarbejde er på en gang
nøjagtigt og dekorativt og desuden i be
kvemme formater. Nøjagtigheden er støttet
af hans tynde, men rene streg og de velvalg
te skrifttyper. Terrænsignaturerne (skov, he
de, mose, eng) er ikke særligt fremtrædende,
men ved eftersyn tydelige nok. Kortbilledet
er derfor ikke overlæsset og uoverskueligt.
Det afbildede står meget klart på papiret,
særligt når konturerne er trukket svagt op
med farve. Stednavnene er ikke vanskelige
at finde og et nærmere studium af kortbla
det giver gode oplysninger.
Det dekorative beror på den sjældne hel
hed, der især præger amtskortene. Korttitlen
står iøjnefaldende og velplaceret, i reglen
diskret indrammet af skriftsløjfer. Signatur
forklaringer og detailoplysninger falder altid
let i øjnene uden at trykke kortet. Skriftty
perne er rene. Sproget godt dansk med de
uundgåelige tyske indslag, særligt i de syd
slesvigske amter. Gradindelingen er letlæse
lig. Målene er i danske mil i forholdet en
dansk mil = en decimaltomme.
Gliemanns fortræffelige tegnearbejde og
kompositoriske evner blev folkeeje, fordi li-

2. Postkortet med stationer og ruter i Tregders
håndbog var tegnet af Theodor Gliemann og
bærer teksten Kiøbenhavn 1820 samt Lose's
Steentryk.
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tografiet samtidigt slog an. I 1820 var Det
Kongelige Steentryk blevet oprettet med
kaptajn J. N. B. Abrahamson som direktør.3
Formålet havde især været at mangfoldig
gøre landkort med tilhørende tabeller og tek
ster til brug for den forbedrede skoleunder
visning. Man må hurtigt være nået frem til
en god teknik, og indtil 1843 løb en stor pro
duktion gennem Steentrykkeriet.
Mansa og Harthwig gengav Gliemanns
pertentlige og dog klare streg lydefrit. Tryk
ket står rent på godt papir. Helhedsindtryk
ket er noget usædvanligt velafstemt. Øjet
hviler med behag på kortet og finder let de
ønskede detailler. På hvert kort glæder en
keltheder. Hvad enten det ligger som enkelt
ark eller sidder i det samlede værk, sort
hvidt eller koloreret i afdæmpede farver, er
det af sjælden dekorativ virkning.
»Korter over Amterne i Danmark« omfat
tede også Slesvig, og de nordslesvigske am
ter vil nu om dage have særlig stor interesse
for danske samlere. De er følgende:

Kort over Den Søndre Deel af Ribe Amt.
1827.
Denne del af amtet omfatter:
1. Riberhuus Birk (med Manø).
2. Loe Herred.
3. Vesterland Føhr. og Amrom Birk.
4. Møgeltønder Birk og Grevskabet
Schackenborg.
5. Ballum Birk (med Rømø Sønderland,
Jordsand og List på Sylt).

3. Allerede i 1815 havde musikhandler C. C.
Lose i København oprettet et stentrykkeri,
men uden talent og held ifl. Jørgen Sthyr i
Dansk Grafik bind II, 1800 til 1910. Den
pædagogisk interesserede kaptajn J. N. B.
Abrahamson indså, at litografiet gav mulig
hed for billig mangfoldiggørelse af landkort,
tegninger, tabeller o.l. og på hans forslag
købte Staten Loses materiel i 1820.

Kort over Haderslev Amt samt Staden
Haderslev og de adelige Godser Gram og
Nübbel. 1828.
Amtet omfatter:
1. Haderslev Herred.
2. Tyrstrup Herred.
3. Gram Herred.
4. Hvidding Herred.
5. Nør Rangs trup Herred.
6. Frøs og
7. Kalslund Herreder.
Kort over Apenrade og Ly gomkloster Amter
samt Staden Apenrade. 1829.
Kortet omfatter: Lygomkloster Amt.
Lygomkloster Birk og til Loe Herred, Ribe
Amt, (Brede Sogn)
Apenrade Amt:
1. Sønder Rangs trup Herred.
2. Ries Herred.
3. Warnitz Birk samt Cancelligodset
Høkeberg.
Kort over Tønder Amt samt Staden Tønder,
de fleste adelige Godser af andet Angler
District, endeel octroyerede Koge og nogle
Cancelligodser. 1829.
Kortet omfatter:
1. Tønder Herred.
2. Høyer Herred.
3. Slux Herred.
4. Kar Herred.
5. Lundtoft Herred.
6. De tre Lehnsfogderier i Widing Herred.
7. De fire Lehnsfogderier i Bøking
Herred.
8. Landskabet Sylt.
9. Landskabet Østerland Føhr.
Kort over Flensborg Amt samt Staden
Flensborg og den største Deel af de til 1ste
Angler District hørende adelige Godser.
1828.
Amtet omfatter her Vis Herred, hvor Bov
sogn og dele af Hanved sogn i 1920 kom til
Danmark, skønt de egentlig ikke hørte til et
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nordslesvigsk amt. Forholdet modsvaredes
af Tønder amts halvering, hvor Sydtønder
amt, der nu er en del af Nordfrieslands amt,
forblev ved Tyskland.
Kort over Amterne Sønderborg og Nordborg
tilligemed de fyrstelige Augustenborgske
Districter og Grevskabet Reventlau-Sandberg
samt Godserne Ballegaard og Beuschau.
1825.
Nordborg amt omfatter:
1. Nørre Herred på Als og
2. Ærøe eller Arrøe.
Sønderborg Amt omfatter:
3. Sønder Herred paa Als.
4. Nübbel Herred med tilhørende Fogderi
Sundewitt-Nübbel i landskabet
Sundewitt.

Hvert af disse kort er værdifulde kilder
i hjemstavnshistorien.
Den gamle slesvigske jurisdiktionsforvir
ring fremgår af alle kortene, mest iøjnefal
dende i Ribe og Haderslev amter. De mange
spredte ejendomme i Haderslev amt, der
havde tilhør til Ribe amt, er angivet ved en
bogstavbetegnelse.
Interessante fænomener er de octroyerede
koge, cancelligodserne og de få og spredt be
liggende nordslesvigske godsers tilhørsfor
hold til de såkaldte Angler godsdistrikter.4
De pertentlige kort gør det muligt at føl
ge de gamle vejes forløb ret nøjagtigt. I no
gen grad kan skønnes om udstrækningen af
hede, moser og eng.
På Haderslev amtskort falder det for, at
landsbyen Roost fejlagtig er tillagt Hviding
herred som en del af Arrild sogn. Uanset
(sluttes s. 173)
4. De octroyerede koges administration, cancelligodsernes individuelle historie og de sles
vigske godsers opdeling i distrikter er udfør
ligt beskrevet i J. P. Trap : Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig,
København 1864, der nu foreligger i faksimi
le.

Alssangen
AF ANDERS JOHNSEN

Pastor Kristen Karstensen.

Når man på Als mødes til fest, få eller man
ge, så vil man i de fleste tilfælde, på et eller
andet tidspunkt under festen synge Alssan
gen. Man ser sangen på tryk i alle mulige
festlige farver, men hvad der altid mangler,
er forfatternavnet. Har man glemt hvem for
fatteren er? I det efterfølgende skal kort re
degøres for, hvem manden var, der skrev
denne sang, som stadig synges, endskønt
det er over 140 år siden forfatteren skrev
hyldestsangen »Af Österhavet vove«, hvor
han priser det skønne Als.
Den 25. april 1809 fødtes i Kær i Ulkebøl
sogn en dreng, som i dåben fik navnet Kris
ten Karstensen. Forældrene var bolsmand
Karsten Davidsen og hustru Marie Hans
datter. Det viste sig, at drengen havde gode
evner for det boglige; da han voksede til,
blev det bestemt, at han skulle forberedes til
latinskolen, og det kunne heldigvis ske hos
kapellanen i Ulkebøl præstegård. I 1827, da
han var 18 år gammel, blev han elev på Ribe

Kathedralskole. Tilsyneladende kom der i
skoletiden religiøse tanker frem hos Kristen
Karstensen, og efter at han i oktober 1831
var blevet student, for øvrigt med det højeste
eksamenstal blandt årets studenter, rejste
han til Københavns Universitet for gennem
det teologiske studium, at nå frem til præste
gerningen. Det lykkedes i alle måder. Den
8. juli 1836 blev han teologisk kandidat med
karakter laudabilis (rosværdig). Stiftamt
mand grev Knuth antog den unge teolog som
huslærer, og Kristen Karstensen bestred den
ne lærergerning til grevens fulde tilfredshed.
1839 blev Dybbøl præsteembede ledigt.
Lensgreve Reventlow, der ejede grevskabet
Sandbjerg i Vester-Sotterup, havde kaldsret
til embedet, og et anerkendende ord fra grev
Knuth har nok medvirket til, at lensgreven
indstillede Kristen Karstensen som en af de
tre, der skulle holde prøveprædiken i sogne
kirken i Dybbøl. Kristen Karstensens prøve
prædiken har nok været den, de Dybbølboer
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Omkvædet til Alssangen synges på en særlig måde, og organist ved Havnbjerg kirke Jes Solmer
har skrevet noderne til hele verset ud.
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fandt bedst, for 28. april blev han valgt til
sognets præst med 82 af 105 afgivne stem
mer og 11. juni ordineret i Ullerup kirke. To
dage senere blev han indsat i embedet i Dyb
bøl.
Kristen Karstensen havde under studiet i
København mødt en ung pige Emma Jensine
Kieldsen, som blev hans hustru. Vielsen blev
foretaget i Lyngby kirke 31. maj 1839, og
Kristen Karstensen kunne således føre sin
unge brud med ind i Dybbøl præstegård.
Hun blev ham en stor støtte i hans præste
gerning og nationale kamp for den danske
sag.
Kristen Karstensen gik op i sin gerning

med stor alvor. Grundtvigs forkyndelse og
folkelige virksomhed havde påvirket Karsten
sen, fædrelandet var ham en hjertesag, og da
Treårskrigen udbrød, var der ikke tvivl i
Karstensens sind om, hvor han skulle bruge
sine evner og kræfter. Resultatet udeblev
heller ikke. Under krigen blev han afsat af
den provisoriske regering og måtte forlade
præstegård og menighed, men kom trolig
tilbage, såsnart muligheden var til stede.
Foråret 1857 blev Kristen Karstensen ud
nævnt til provst for Åbenrå og Sønderborg
provsti og i december samme år blev han
både kaldet til sognepræst i Broager og Rid
der af Dannebrog.

Alssangen. Fotokopi fra Landsbiblioteket, Åbenrå, af Gamle og nye Sange til Brug for Skolen og
Livet. Samlet af K. Karstensen. 3.die forbedrede og forøgede Oplag. Sønderborg 1864.
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Både i Dybbøl og Broager blev præsteparret meget afholdt. Præstegården var et søgt
sted, af såvel folk fra sognet som udensogns.
Alvor og gammen kan godt sammen, det
fandt man bekræftet i præstegården. Kristen
Karstensen blev en af den tids mest ansete
præster i Sønderjylland. Hans forkyndelse
drog mange til kirken; det ligefremme præg,
der var over al hans færden, stammede nok
fra det jævne bondehjem på Als, men også
fra en sund og alvorlig tankegang. Både det
muntre og alvorlige og omsorg for sin me
nighed lå Kristen Karstensen meget på sinde,
han deltog i menighedens sorger og glæder.
Dette gav han ofte udtryk for i digte og lej
lighedssange, han skrev salmer, fædrelands
sange, barnedåbssange, bryllupsviser, ja, til
enhver lejlighed kunne han gennem sine dig
te og sange tolke de følelser, der var hos den
jævne mand og kvinde.
På opfordring udgav Karstensen i 1849
nogle smådigte, som han kaldte dem. Her
findes Alssangen »Af Østerhavets vove«.
Den er også med i den sangbog han udgav i
1851, »Gamle og ny sange til brug for sko
len og livet«. Karstensen gør opmærksom på,
at de er samlet med særlig tanke for det dan
ske folk i Sønderjylland. På begge bind er
angivet, at nettoindtægten tilfalder forfatte
rens betrængte sognefolk. Dybbøl sogn blev
ikke skånet i Tre-års krigen, der har sikkert
været brug for hjælp, også for hvad disse to
små bøger kunne indbringe.
1864 var Karstensens virke i hjemstavnen
slut. Han blev afsat fra embedet og ikke nok
hermed, han blev udvist fra hertugdømmet
Slesvig med omgående virkning. Da hjem
stavnen nu var lukket for ham, søgte han
præstekald på Fyn, og 12. september 1864
blev han kaldet til sognepræst i Gelsted. I
Gelsted øvede præsteparret også en god ind
sats for kirken og sognets vel, i de 18 år, de
fik lov at virke der.
Karstensens hustru Emma Jensine var født
i København 10. september 1811, døde i Gel
sted 21. september 1876, og 1. november
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1882 døde Karstensen af lungebetændelse. I
Gelsted kirkebog fra 1869-1892 står på
sidste side følgende, underskrevet med J. K.
(utvivlsomt Kristen Karstensens søn Jens
Kars tensen, født 24. november 1840 i Dyb
bøl. Han deltog som frivillig officer i krigen
1864, blev præsteviet 1869 og samme år fa
derens medhjælper i embedet i Gelsted. I
1883 blev Jens Karstensen kaldet til sogne
præst i Tårs på Lolland og blev senere sog
nepræst i Lillehedinge på Stevns):
Den sønderjyske folkedigter, provst Kris
ten Karstensen, Ridder af Dannebrog, var
sognepræst her fra september 1864 til no
vember 1882. Gammel flyttedag den 1. no
vember kl: henad 2 om morgenen flyttede
han hjem. Han var født i Kjær på Als i våren
den 25. april 1809 og var først bondekarl.
Den 28. april 1839 blev han folkevalgt sog
nepræst i Dybbøl på Sundeved. Oprørerne
afsatte ham en kort tid i 1848 og 49, i hvil
ken han var feltpræst i den danske hær. Se
nere 1856, blev han provst over Sønderborg
og Aabenraa provstier. Han har kun søgt
embede to gange, endda han har havt tre.
Broager blev ham givet uden videre, indtil
det ulykkens år 1864, da han for sin dansk
hed måtte lide meget i Preussernes fængsler.
Efter Dybbøls fald blev han af fjenden for
vist fra Sønderjylland.«
På begravelsesdagen mødte et stort følge.
En deputation med sognerådsformanden som
ordfører, mødte i præstegården med en sølv
krans fra sognets folk, det skulle være det
synlige tegn for den højagtelse og hengiven
hed, som de havde haft for deres sjælesørger.
En æresport var opført ved præstegården af
Våbenførerforeningen for Gelsted sogn, og
medlemmer af sognets sygeforsikring bar li
get af deres sognepræst til den blomster
smykkede kirke, Landarbejderforeningen var
ligeledes mødt frem med floromvundner fa
ner.
Flere kaldsbrødre talte i kirken, fremhæ
vede Karstensens kærlighed til land og folk
og hjemstavnen, som han aldrig kunne

glemme og efter 1864 aldrig fik lov at gense.
Kristen Karstensens og hans hustrus grav er
stadig bevaret på Gelsted kirkegård, og på
Als vil hans navn blive husket og bevaret
gennem Alssangen.

Kilder:
Slesvigske præster, ved Carsten Petersen.
Præstehistoriske samlinger, ved Aage Dahl.
Rigsarkivet.
Sønderjyske årbøger 1923-1924.
Ulkebøl kirkebog. Landsarkivet Aabenraa.
Gelsted kirkebog. Ved embedet.
Foto: fra gårdejer Peter Karstensen. Kær.

Boganmeldelser
Sydslesvig i tekst og tal

Sydslesvigsk Forening har genudgivet »Syd
slesvig i tekst og tal«. Den er jo ikke så for
nem som den første udgave af håndbogen,
der kom i 1955, dengang redigeret af Johs.
Hoffmeyer og Bent A. Koch. Og er det med
vilje, man nu har opgivet den korrekte defi
nition på Sydslesvig, nemlig som værende
den sydlige del af Sønderjylland, og nu alene

nøjes med at placere landsdelen mellem den
danske grænse (skal vel være den dansk-tys
ke grænse) i nord og Ejderen i syd?
Men under alle omstændigheder er det
værdifuldt at have en sådan sammentrængt
oversigt over det danske arbejde i Sydslesvig
og alle dets forgreninger.

fortsat fra side 168
sogneforholdet lå Roost til Nørre Rangstrup
herred.
Det vil overraske mange betragtere, at
Lundtoft herred endnu i 1828 hørte til Tøn
der amt, der således nåede Østersøen både
ved Aabenraa og Flensborg fjorde.
Tønder amtskort viser i Tinglev sogn Co
lonien Sophiendal. Gjelså optræder på Ribe
og Haderslev kortene som Jardeaa. Bredeå
har sit oprindelige udløb ved Skræderholm
og ikke som nu gennem Ballum sluse.
Der kan fordrives mange timer med de
gamle kort, der kan fortælle og overraske
igen og igen.5

Så uænsede Gliemanns kort end har været,
blive de nok også en dag værdsatte og efter
tragtede som samlerobjekter.
Bo Bramsens mening om, at kartografien
ophørte med at være kunst sidst i 1700-tal
let, er sikkert rigtig, men der var en over
gangsperiode og i den virkede Johan Georg
Theodor Gliemann, en fremmed fugl, der
gjorde det godt i og for Danmark.

5. I Sønderjysk Månedsskrift nov.-dec. 1978
var kortet over Apenrade og Lygumkloster
amter samt kortet over Nordborg og Sønder
borg amter afbildet, hhv. s. 378 og 389.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. april: Odense universitet vil forsøgsvis
for en periode af tre år gennemføre frisisk
sprogforskning.
SSV henstiller til landsregeringen i Kiel,
at den går byrådet i Vyk begribeligt, at det
under henvisning til forbundsrepublikkens
anseelse kræves, at beslutninger om at op
retholde navnet Friederich-ChristiansenStrasse efter en i Holland dømt krigsforbry
der bør ændres.
8. april: I en kommentar til bladet Slesvigland skriver formanden for Grenzfriedensbund Athur Thomsen, at bladet efter hans
mening ikke kan være et bidrag til fred ved
den dansk-tyske grænse, men at det tvært
imod får grænsekampen til at blusse op igen,
og han opfordrer til at lade bladet gå ind
igen.
Antallet af mejerier i Slesvig-Holsten er
siden 1956 faldet fra 437 til 99.
14. april: I mindet om den i Flensborg fødte
nu afdøde operasangerinde Edith Brodersen
indstifter hendes mand, redaktør Kjulman
Havelund, et legat, som skal tildeles en
dansk sanger eller sangerinde.
17. april: Sydslesvigsk Forening i det tidlige
re Husum amt oplyser, at man har et kon
stant medlemstal, samt at Husumhus, der i
en artikel i Flensborg Avis blev betegnet som
Sydslesvigs mindst brugte hus, sidste år har
været benyttet af næsten 18000 mennesker.
Sydslesvigsk Forenings formand, Ernst
Vollertsen, sagde på mødet i Husum, at den
problemstilling, bladet Slesvigland har rejst
omkring en slesvigsk identitet, ikke er noget
problem idet der ikke eksisterer nogen sles
vigsk identitet i dag. Målssætningen for det
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danske arbejde i Sydslesvig er en klar dansk
målsætning.

20. april: Ved en højtidelighed mindes man
100-året for oprettelsen af Plaetner-stifteisen
i Flensborg, som efter en netop afsluttet re
staurering har plads til tolv ældre familier
eller enlige.
23. april: Rektor Knud Fanø, Duborgskolen,
oplyser, at elevtallet efter sommerferien vil
stige fra de nuværende 865 elever til over
900.
Sydslesvigsk Forening i Gottorp amt, som
tæller 2637 medlemmer, vil starte en hverve
kampagne for at opnå bedre kontakt med
alle familier med tilknytning til det danske
arbejde. Ialt er der i det forløbne år i amtet
gennemført 326 arrangementer med 17.550
deltagere.
Indenfor de tyske skoler i Nordfrislands
amt tilstræber man at få klassekvotienten
yderligere sænket. I øjeblikket har 62 pct. af
grundskolerne mindre end 25 elever pr. klas
se, 30 pct. ligger mellem 26 og 30, mens 8
pct. har mere end 30 elever. I hovedskolen
har 49 pct. under 25 elever, 33 pct. mellem
26 og 30 og 18 pct. over 30 elever.
Under en sprogdebat i Harreslev danske
skole oplyste skoleinspektør Alfred Jacobsen,
at det ikke stod så galt til med brug af det
danske sprog, som først antaget. Kun 5 ud
af skolens 123 forældrepar taler ikke det
danske sprog. I 63 hjem kunne en af foræl
drene tale dansk og i 54 hjem begge foræl
dre. Ca. 30 hjem havde dansk som hjemmesprog.

25. april: Foreningen Sydslesvigsk Selvhjælp
kan i år uddele 14.400 DM til en ræke for
mål i Sydslesvig. Foreningens mindstekontingent er 200 DM om året.

27. april: På en af Sydslesvigsk Erhvervs
forening arrangeret erhvervsweekend på
Christianslyst peges fra flere sider på den
erhvervspolitiske skævhed mellem Sydsles
vig og andre vesttyske områder. Forbunds
dagsmedlem Heidi Simonis pegede på, at der
på Karl Otto Meyers initiativ er ydet bety
delige ekstra midler, men det har hidtil givet
for ringe resultater.
28. april: På Sydslesvigsk Forenings general
forsamling i Flensborg amt trak formanden
gennem ca. ti år, skoleleder Gerhard Ernst,
Husby, sig tilbage og afløstes af Günter We
ber, Harreslev. SSF i Flensborg amt tæller
3773 medlemmer, og der er gennemført 282
arrangementer med knap 13.000 deltagere.
Gerhard Ernst beklagede i sin beretning den
stigende passivitet i SSF.

30. april: Kommunerådet i Hanved kræver
en afstandtagen fra bladet Slesvigland som
betingelse for kommunetilskud til det danske
arbejde.

NORD FOR GRÆNSEN
1. april: Der Nordschleswigers første chefre
daktør og medstifter af Bund deutscher
Nordschleswiger i 1945, Ernst Siegfried Han
sen, er død 62 år gammel.

9. april: Ved mindehøjtideligheder i Hader
slev og Bredvad mindes 40-årsdagen for
Danmarks besættelse. I Søgård mødes 150
veteraner af den styrke, som ved Søgårdlej
ren tog kampen op med tyske tropper.
En lederartikel i Der Nordschleswiger om
besættelsen den 9. april, som nærmest glori
ficerer »Krigstogtet mod Norden«, fremkal
der almindelig forundring. Jydske Tidende
kalder artiklen deprimerende og chokerende.
48 af ialt 70 sønderjyske forsamlingshuse
er nu tilsluttet en fælles organisation »Søn
derjysk Forsamlingshusforening«.
Udnyttelsen af sønderjyske børnehjem har

været stærkt faldende og kun 68 pct. af den
forhåndenværende kapacitet udnyttes. Det
er derfor tanken at nedskære antallet af bør
nehjemspladser fra 96 til 55 i de børnehjem,
der drives af Sønderjyllands amt, oplyser so
cialudvalgsformand Erik Oksborg.
11. april: I en leder skrevet af chefredaktør
Siegfried Matlok, Der Nordschleswiger, ta
ges der skarpt afstand fra 9. april-lederen,
hvis fremkomst fra et pressebureau i Ham
borg, redaktøren beder den sønderjyske be
folkning om undskyldning for.
Haderslev byråd afviser en henstilling fra
friluftsrådet om igen at sætte Slivsø-området
under vand. Alene erstatningsspørgsmålet
for den indvundne landbrugsjord vil blive
uoverskuelig.
Repræsentanter fra Sønderborg med borg
mester Harry Christensen i spidsen nedlæg
ger i Berlin en krans ved graven over Bruno
Topff, præsidenten for republikken Als i
1918.
17. april: Bund deutscher Nordschleswigers
generalsekretær Peter-Iwer Johannsen siger
på et møde i Tønder, at da der ikke kan reg
nes med en ændring af valgloven, er der hel
ler ingen realistisk mulighed for et tysk fol
ketingsmandat i overskuelig fremtid. Kræf
terne bør derfor koncentreres mest om at
samle flest mulig stemmer til amtsrådsval
get.
Ved Galsted i Nr. Rangstrup kommune
findes i en urnegravplads en ca. 2000 år
gammel guld-fingerring fra den ældre ro
merske jernalder.
18. april: Med en parade og march til Dyb
bøl skanser mindes Sønderborg garnison
stormen på Dybbøl i 1864.
Folketingets presseloge besøger Tinglev
kommune, dels for at markere 10-året for
kommunalreformen i 1970, dels for at un
dersøge udviklingen i en af forholdet dansk
tysk præget grænsekommune.
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Indenfor det tyske mindretal er der i følge
Vestkysten ønsker fremme om, at redaktør
Siegfried Matlok opstilles som tysk folke
tingskandidat, da det skønnes, at han vil
være i stand til at genoplive samarbejdet
med Centrum-Demokraterne, idet Slesvigsk
Parti kun gennem samarbejde med et dansk
parti kan gøre sig håb om at få et mandat.
Trods visse principielle betænkeligheder
har indenrigsministeriet nu givet tilladelse til
oprettelse af Sønderjyllands husholdnings
skole i Rødding.

19. april: Under sit Tinglev-besøg optager
Folketingets presseloge også kontakt med det
tyske mindretal og informeres på den tyske
efterskole om tyske mindretalsaktiviteter.

20. april: I en samtale med Morgenavisen
Jyllands-Posten siger borgmester J. Børsting
Andersen, Tønder, at miljøfolkene, der an
griber -det fremskudte dige, ikke ved, hvad
de taler om. Han betragter landmændenes
ønsker om landvinding som lige så seriøs
som miljøfolkenes ønsker om at bevare om
rådets natur. Samtidig bør man heller ikke
glemme sikkerheden for de tusinder, der bor
bag digerne.
Videre peger borgmesteren på, at Sønder
jylland bør styrkes økonomisk og erhvervs
mæssigt i samme takt som det sker i Syd
slesvig eller Holsten. Ellers ligger -den dansk
tyske grænse ikke fast.

23. april: I Slotsgade i Åbenrå er et nærmest
kassabelt hus fra tiden 1795-1798 efter gen
nemført restaurering blevet genetableret til
en smuk beboelsesejendom.
24. april: Lederen af det hamborgske presse
bureau, som har ansvaret for den famøse 9.
april-leder Der Nordschleswiger bragte, be
klager i en presseudsendelse det skete.
Det sønderjyske badevand er bortset fra
Åbenrå fjords inderste del af fremragende
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kvalitet, fremgår det af en rapport fra Søn
derjyllands amtskommune.

27. april: Rektor D. Keller Hansen, Sønder
borg, siger i en samtale med Jydske Tidende,
at folkeskolen har svigtet overfor historie
undervisningen. Uden historie bliver ens
univers indsnævret, og det er fattigt. Han
finder det vigtigt, at man ved ansættelser af
folk i Sønderjylland, også ser på deres til
hørsforhold.
H. P. Hanssens Mindefond uddeler
115.000 kr. til 12 sønderjyske forsamlings
huse.
Radiorådsformand Ole Espersen erkender
på et pressemøde i Tønder, at der let kan la
ves mere TV fra grænselandet, men danske
seere skal ikke foreløbig regne med et TV 2
eller Nordsat.
Generalkonsul Arne Fog Pedersen slår på
et efterfølgende lyttermøde til lyd for et re
gionalt TV-Syd frem for TV 2 og satelitter.
Generaldirektør Laur. Bindslev mener at et
regionalt TV vil blive for dyrt. Det vil koste
7 mill. kr. i driftsudgifter.
28. april: Sønderjyllands Erhvervsråd peger
på anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
ved anlæg af naturgasnettet, da der næppe
kan skaffes tilstrækkelig indenlandsk ar
bejdskraft.
Formanden for Arbejderbevægelsens søn
derjyske Landsforening Willy Olsen finder
tanken rystende og mener, at arbejderbevæ 
gelsens repræsentanter i erhvervsrådet bør
udskiftes.
Fra mindretalstysk side ankes over, at
Danmarks Radios Tysklandsreportager ofte
fremstilles ensidigt og tendentiøst. Mindre
tallet ønsker også en rimelig hensyntagen fra
DR's side overfor hjemmetyske interesser.

30. april: Sønderjyllands Forsøgsscene har
bestået i 20 år og har i denne periode vist
160 skuespil med ca. 1100 opførelser.
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Læs Grænsefforeningens blad

GRÆNSEN

Boghandel
VI har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
pä hylderne
Haderslev - Tlf. 52 25 71

Fire numre om året: 20 kr.
Bestilles hos
Grænseforeningen,
Peder Skrams gade 5,
1054 København K.
Tlf. (01) 11 30 63
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Herning:
(07) 125300

Århus:
(06) 125300

IDRÆTSHØJSKOLEN
I SØNDERBORG

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

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

Kontortid: kl. 9-12

A

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

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S
Vestergade 14, 6500 Vojens
Telf. (04) 54 12 26

Ladelund
Landbrugs og Mælkerlskolø
Brørup station

Sønderjyske afdelinger

MORSØ STØBEGODS

Jyllands
Kreditforening

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 5270 00

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 3855

Grænselandets liv
Grænselandets sang
møder De i

Jydske Tidende
Syd- og Sønderjyllands store blad

HADERSLEV

Mød
Bankrådgiveren i
PRIVATbanken

HØJST ANTIK
v. E. Lund Christiansen
Køb og salg af sønderjyske
antikviteter.
Forretning:
Søndergade 24, 6270 Tønder.
Parkering: Vis a vis Hostrup’s Hotel.
Postadresse: DK 6254 Øster Højst.
Telf. (04) 77 51 36.

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Sønderjysk Månedsskrifts adresse:

H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Seminarieadjunkt Jørn Buch, Marielystvej 10, 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08.
Viceskoleinsp. Chr. Stenz, Tøndervej 173, 6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45,
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.

Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

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

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

HADERSLEV BANK

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmlngsen

AKTIESELSKAB

Vi skaffer
penge
til huse.
Kreditforeningen Danmark

Søndergade 16, Postbox 103,
6200 Åbenrå.Tlf. (04) 62 74 00.

BRØDRENE GRAM % « VOJENS

De fleste ta’r os for
pengenes skyld
I Sparekassen træffer De folk med
økonomi som speciale.
Fagfolk, som ved, hvordan man får noget
ud af pengene, og som gerne vil hjælpe
Dem til en god handel. Det kalder vi SparekacQonQ (TSl/nnnmi.cQn/irQ

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

Økonomiservice Spørg

SPAREKASSEN

