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DEN STORE EGNSVANDRING
I år skal vi se Sild. Egnsvandringen finder sted 

lørdag den 6. september 1975
Prisen bliver 70 kroner pr. deltager, og for 
disse penge får man:
Busbefordring, færgebilletter Havneby-List 
retur. På udturen morgenkaffe i kande plus 
to halve rundstykker. På Sild kører vi til den 
gamle landsbykirke i Vesterland, St. Niels, 
hvor pastor H. F. Petersen fortæller om øens 
kirker samt lidt om det danske arbejde.
Derefter kører vi til Hans Meng-skolen, hvor 
man spiser medbragt mad - øl eller soda
vand til maden er med i prisen.
Efter frokosten holder universitetslektor Ole 
Harck et foredrag om Sild før og nu (med 
lysbilleder).
Efter en times frikvarter i Vesterland (til kaf
fedrikning eller andet på egen bekostning) 
kører busserne forbi Tinnumborg, man ser 

Hjemstavnsmuseet i Keitum, et gammelt fri- 
serhus samme sted og Keitum kirke. Tilla
der vejret det, bliver der også lejlighed til at 
se lektor Ole Harcks udgravninger i Arch
sum.
Billetter til museer er med i prisen.
På hjemvejen serveres en god mørbradgryde 
om bord, men drikkevarer (til søpriser) beta
les af den enkelte deltager.
Sønderjysk Månedsskrifts abonnenter kan 
deltage i turen, der er arrangeret af Histo
risk Samfund for Sønderjylland. Nærmere 
oplysninger kan fås ved omgående henven
delse til ekspeditionen, Landsarkivet, 6200 
Åbenrå. Telefon (04) 62 46 83. Deltagerantal 
250.

HADERSLEV MUSEUM
Den 4. september - 24. september afholder museet udstilling:

Masker fra vikingetiden
Udstilingen er lavet af Asger Dragsholt for Ålborg historiske 
museum.
Hosstående maske er fra Århus-runestenen. Den er udstillin
gens bomærke og vil blive anvendt til plakaten. Den kan foldes 
ud og der vil blive fremstillet et antal af disse, som børnehaver 
m.fl. vil blive tilbudt, ligesom den kan fås på udstillingen.

HANDELSBANKENS HUS I TØNDER 
viser indtil 15. september 1975 

Kistebilleder 1650-1870
Vestergade 14. Åbent: Daglig 14-17 undt. mandag. Fri adgang.

Flintestuen Stjernegade 7, Sønderborg,
Der er åbent hver dag undt. lørdag/søndag klokken 15-18.
Udstillingen omfatter det bedste af et halvt hundrede tusinde fortidsfund: store og små økser, 
dolke, pile, hjortetakker og østersskaller, knogler etc., fra køkkenmøddinger m.v.
GRATIS ADGANG!
Interesserede gæster er velkomne til selv at finde en erindring i den store gave-rodekasse.

Marie og Troels Nielsen, 
Rådhustorvet 11, Sønderborg



Fru Marie Hansen i Ellum siddende ved sit kniple skrin med de mange stokke. Skomagerkuglen med 
vand kaster lys ned over arbejdet.

Træk af kniplekunstens historie
AF ESTHER JEGIND WINKEL

Kapitlet om Tønderkniplingerne udgør kun 
en lille - men for os naturligvis ikke uvæ
sentlig del - af den internationale kniple- 
kunsts historie.

Med udgangspunkt i sin barndoms by, El
lum, fortæller fru Esther Jegind Winkel, So
rø, om de skiftende moder og mønstre inden 
for denne luksus-kunstindustri i europæisk 
perspektiv.

Tønderegnens udstillingsaktivitet de senere 
år blev rig på oplevelser for knipleentusia- 
ster, ja, for enhver, som blot har det mind
ste kendskab til og interesse for kniplekun- 
sten. Man har kunnet glædes over disse 
skatte, hentet frem fra museernes samlinger 
og privates gemmer. Ved at betragte de ud
stillede kniplinger måtte man stadig respek
tere og beundre de vestslesvigske kvinder 

for den dygtighed og umådelige flid, hvor
med de har fremstillet disse fine ting under 
forhold, som vi i dag næppe kan gøre os 
forestilling om.

I min lille hyggelige hjemby Ellum, hvor 
min far var lærer i årene 1884 til 1906, bo
ede sidst i forrige århundrede en dygtig 
kniplerske, Marie Hansen, som foruden sit 
stillesiddende erhverv også vaskede storvask 
for lærerfamilien. Efter dagens strenge ar
bejde, fortaltes der, satte Marie sig om afte
nen ved sit knipleskrin med mønstret »Ro
sen« og virkede endnu nogle timer. Samme 
skrin med samme mønster findes på Tønder 
museum den dag i dag. Det er museernes 
fortjeneste, at der er bevaret så betydelige 
samlinger, som til sene tider vil vidne om 
det gamle kunsthåndværk og dets udøvere.

Det kunne måske være interessant i den-
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Ukendt kunstner: Elizabeth I, (1533- 
1603). National Portrait Gallery, Lon
don.
Knipling: Punto in aria.

ne forbindelse at beskæftige sig lidt med 
kniplingernes oprindelse og deres vandring 
gennem stilarterne.

Man skal helt tilbage til tiden omkring 
1500-tallet, hvor der i Italien forarbejdedes 
syede kniplinger, som kaldtes Reticella, ud
ført med små bitte knaphulssting på lærred 
med udtrukne tråde i ret stive, men karakte
ristiske, geometriske mønstre.

Reticellaen ændrede efterhånden karakter, 
så man i stedet for at følge lærredets tråde, 
begyndte at sy over udspændte tråde på per
gament i luftige mønstre, punto in aria, og 
netop disse blev umådelig udbredte. I Ge
nua fremstilledes kniplede Reticella næsten 
udelukkende med de vanskelige formslag.

De første reticella forarbejdedes for stør
stedelen i klostrene og anvendtes til ud
smykning i kirkerne og til præsteskabets 

dragter. Men længe varede det ikke, før 
kniplinger fandt vej til ikke-kirkelige kredse 
- kniplinger kom på mode.

Fra Spanien kom moden med pibestrim
mel ved hals og håndled. Pibestrimmelen 
voksede og voksede og blev efterhånden til 
store pibekraver af dimensioner omtrent som 
møllesten. Denne mode holdt sig i 1500-tal
let og endda et stykke ind i baroktiden. På 
samtidens portrætter ser man utallige eks
empler på, at renaissancetidens festdragter 
er smykkede med pibekraver og store, op
retstående, stærkt stivede kraver kantet med 
brede Reticella. Kniplinger blev snart stærkt 
efterspurgte ved de europæiske hoffer. Por
trætter af den engelske dronning Elizabeth I 
(1533-1603) og den skotske Marie Stuart 
(1542-1587) viser i hvor høj grad de skøn
ne kniplinger blev værdsat. Katarina af Me-
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Rubens: Catharina Grimaldi, ca. 1620.
Kingston Lacy, Ralp Bankes.
Møllestenskrave.

dici (1519-1589) og senere Maria af Medici 
siges at have ført moden med sig fra deres 
hjemland Italien, da de blev gift med de 
franske konger.

De italienske kniplingers succes i mode
verdenen blev en spore til stadig udvikling 
af tekniken, idet de fulgte tidens stilretning 
i mønsterudformningen. Under fællesbeteg
nelsen Venetianske Kniplinger, point de Ve
nice å relief, vandt disse særprægede knip
linger frem først i 1600-tallet og blev 
uovertrufne i deres art. Også disse var syet 
over pergament, og de pragtfulde barokran
kers blomster og bladmønstres udfyldninger 
bestod af en mangfoldighed af grunde om
givet af en meget fremhævet kontur, relief, 
det hele sammenholdt af tremmer, brides, 
med ganske små rosetter.

Det siger sig selv, at det blev dyrt for 

landene at importere de kostbare kniplinger 
fra Italien, og det foregik ikke uden knurren 
fra finansministrene, men moden var ubøn
hørlig og efterspørgslen steg. I Spanien blev 
det en overgang forbudt at bære kniplinger, 
og i Frankrig endte det med, at den dygtige 
statsmand J. B. Colbert (1619-1683) tyede 
til den udvej at hente italienske kniplersker 
til Frankrig, for at de kunne lære fra sig og 
landet blive selvforsynende. Det lykkedes 
virkelig at få en industri banket op.

De italienske kniplinger blev efterlignet til 
forveksling, men med årene fik de franske 
også deres eget særpræg og opnåede en 
fremragende placering.

Alencon, Argentan, Arras og Sedan blev 
de byer, som hentede sig størst ry for deres 
meget smukt udførte, over pergament syede 
kniplinger. Ifølge Ludvig XIVs dekret af
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Frans Hals: Barneportræt, ca. 1620. 
Berlin-Dahlem, Staatliche Museen. 
Knipling: Reticella.

1665 blev disse under ét kaldt point de 
France.

Fremme i 1700-tallet kom rokokotidens 
lette slyng og yndefulde blomsterranker til 
at præge mønstrene, der nu fremtrådte på en 
netagtig bund, le reseau, der blev syet så tæt 
og fin som tyl, måske inspireret af den knip
lede bund. Tekniken nåede en fuldkommen
hed uden lige i ynde og perfektion.

I begyndelsen af baroktiden ca. 1630 af
tog moden med de enorme pibekraver og i 
stedet kom den mere behagelige nedfalden
de, såkaldte hollandske, krave, som vi her
hjemme kender fra portrætter af Christian 
IV. Disse kraver med tilhørende brede man
chetter af lærred, kantet med brede knip
linger, smykkede både kvinde- og mands
dragter, som var skåret af klæde, silke, fløjl 
eller brokade. I Frankrig gik man dengang 

som nu forrest i opfindsomhed på modens 
område, og store summer ofredes på de 
pragtfulde stoffer. Kniplinger anbragtes 
overalt på damernes rober og herrernes 
dragter; selv officererne drog i felten med 
kniplingsprydede uniformer. Herom fortæl
ler magister Henny Harald Hansen i sin 
bog Klædedragtens Kavalkade: »Støvlerne 
har indtil 1630 skafter som vore dages ride
støvler, men bliver efterhånden videre for
oven og smøges ned som en bred krave, 
hvorved kniplingerne, der pryder støvle
strømperne, der bæres som mellemlag for at 
beskytte silkestrømperne, kommer til syne 
som brede manchetter, cannons, under knæ
et. Det er trediveårskrigens tid (1618-1648) 
og man skulle synes, at krig og kniplinger 
kun passede dårligt sammen. Men nej, dette 
sarte, fine tålmodighedsarbejde, skørt som
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Samtidigt stik: J. B. Colbert (1619-83).
Knipling: Point de France.

spindelvæv, findes anbragt overalt på sol
daterdragten. Foruden på støvlestrømperne 
er der kniplinger også på manchetterne, på 
kraven, der ligger ud over skuldrene, både 
på trøjen og harnisket. Kniplinger kanter 
ligeledes det brede skærf, der er bundet om 
livet.«

Man fatter næsten ikke omfanget af dette 
forbrug!

Også forfatteren R. Broby Johansen be
skæftiger sig med emnet i sin bog Krop og 
Klær: »Marquis de Dangeau fortæller om, 
hvordan den af spanierne indesluttede fran
ske armé havde opbrugt alle kniplinger og 
anmodede den øverstkommanderende Mar
quis de Castagnaga om at lade nogle knip
lingshandlere slippe gennem belejringskæ
den. Det bevilges dem og de franske office
rer køber for 10.000 daler kniplinger. Da de 

skal betale, vil sælgerne ikke modtage belø
bet - de Castagnaga har galant ønsket at 
afholde alle udgifter i forbindelse med 
transaktionen. Folk, der bærer kniplinger 
ved, hvad de skylder hinanden; de Castag
naga viste næppe tilsvarende artighed over 
for sine egne menige soldater.«

På samme tid som i Italien voksede knip- 
leindustrien i Flandern med Bruxelles som 
hovedcenter. Man må antage, at kniplekun- 
sten har været kendt og dyrket flere steder 
i Europa først i 1500-tallet, vel navnlig i 
klostrene, og at det var moden, der blev år
sag til dens kolossale udbredelse.

De enkle flettekniplinger var, så vidt vi
des, de første. Senere kom båndkniplingerne, 
som blev kniplet med få pinde i et slynget 
mønster, samlet med brides (nu kendt som 
russisk knipling).
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Ukendt kunstner: Anders Bille (1600- 
57). Maleri på Gavnø.
Knipling: Reticella.

Efterhånden ændredes teknik, og man gik 
over til stiliserede blomstermotiver, nogle 
med urtepotter, af lærredsslag på en regel
mæssig dobbeltslagsbund, oftest cinq trous. 
De fik navn efter den belgiske by Binche, 
hvor denne særlige barokknipling udvikle
des og i tidens løb blev overordentlig smuk; 
men den var sen i udførelsen. Der var ikke 
konturtråd om mønstrets rundinger, men en 
såkaldt klar kant, som også havde en gan
ske god virkning. Kendetegnende for Binche 
var tillige fond de neige, snebund, hvoraf 
fandtes omkring ti variationer, som var van
skelige at kniple, men brød lidt på lærreds
slagsmotiverne. De smukke Binche-kniplin- 
ger blev også kendt i Tønder og kniplet 
meget her.

De nordfranske Valencienneskniplinger 
kan sidestilles med Binche, men er endnu fi

nere i tråden og vist de allerseneste at knip
le, ofte med op mod 1200 pinde. Mønstrenes 
rigt varierede blomster- og bladmotiver ud
førtes med lærredsslag og havde klar kant. 
Bunden bestod af firfletninger, som i 1700- 
tallet dannede runde huller, men ændredes 
senere op mod 1800-tallet til at krydses, så 
de blev firkantede som gitterværk. Tråden 
betød meget for det færdige resultat, og den 
forstod de i Flandern at spinde så fin, som 
ingen andre steder, så fin, at kniplerskerne 
måtte sidde i fugtige rum med deres arbejde, 
da trådene ville springe i tør luft.

Til de mange berømte flamske kniplinger 
hører også de smukke Malineskniplinger, 
som udmærker sig ved dejlige blomstermo
tiver, kantet af konturtråd, på sekskantet 
bund, eisgrond, med to flettede og fire sno
ede sider.
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Tønder-knipling. - De fleste gamle kniplinger er nu i forvaring på museerne; men denne 
er i privateje, den tilhører fru Agnete Gabs i Tønder, som har fået den af sin gudmor, 
Marie Hattesen i Ellum; denne havde arvet den efter sin moder, der i sin tid havde fået 
den som foræring af kniplersken Marie Hansen. Den smukke udførelse viser, hvor fuld
komment hun beherskede kunsten.

Byen Lille i Nordfrankrig gav navn til 
endnu en art knipling, som kom til at nyde 
stor yndest for sin lethed og mønsterskøn
hed blandt andet også i Tønder, som helt 
tog tekniken til sig og fordanskede den i en 
rigdom af henrivende mønstre, smalle som 
brede, de som især blev berømte under nav
net Tønderkniplinger.

Lille- og Tønderkniplingen har den smuk
ke tylsbund, fond clair, som særkende, til
lige kunne man i denne bund effektfuldt 
indvirke de, efterhånden så karakteristiske, 
points d'esprit, som herhjemme i ældre tid 

kaldtes virkener, i nyere tid galslag, i Sve
rige mandler. Tillige var konturtråden om 
mønstrenes rundinger samt picotkanten 
obligatorisk både i Lille og Tønder.

Af de flamske kniplinger fandtes dog in
gen som de underskønne Brysselerkniplin- 
ger, der også fik det største ry. De adskilte 
sig fra de andre nævnte, ved at være dels 
kniplede og dels syede. Tillige brugtes det 
også at applikere de syede/kniplede motiver 
på en færdig kniplet bund, den sekskantede 
brysselerbund, drochelgrond, men også tyls
bund anvendtes. Til store bestillingsarbejder,
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Duchessekniplings-krave. Ca. 1850.

tegnet af kunstnere til kirkeudsmykning og 
lignende, indgik ofte personer, fugle, engle, 
søjler, blomster og ornamenter i mønstrene, 
og her var det umuligt for en enkelt knipler
ske at komme nogen vegne med arbejdet. 
Man brugte derfor at specialuddanne knip- 
lepigerne, således at hver havde sit arbejds
felt og benævnedes derefter. De syede dele 
på kniplingen, Point a l'aiguille de Bruxelles, 
udførtes af:
la pointeuse (syede blomsterne)
la foneuse (syede prydstingene i toilé'en)
la monteuse, (satte dele sammen med brides 

eller syet net)
og de kniplede, Denteile aux fuseaux de 
Bruxelles, af:
la plateuse, (kniplede de massive dele af 

blomsterne (plat))
la formeuse, (kniplede pryd-udfyldningerne) 

la striqueuse, (satte delene sammen og sy
ede dem på den kniplede bund)

la drocheleuse, (kniplede tyls strimlerne, 3-4 
cm brede)

la jointeuse, (satte tylsstrimlerne sammen) 
la dentelliere, (kniplede den afsluttende 

kant).
Denne fremgangsmåde var en lettelse på et 
af de utroligt komplicerede mønstre, som 
kun lederen havde det egentlige overblik til 
at fuldende.

Endelig må omtales en noget nyere art 
hørende under de flamske kniplinger, nem
lig: Point duchesse, som omfatter dels Brys- 
seler-duchesse, hvor de enkelte mønsterdele 
kniples for sig og samles med kniplede bri
des, og som særkende et fint syet motiv, 
indsat som medaillon i kniplingen, dels 
Brügge-duchesse, kniplet i lidt grovere tråd
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C. A. Jensen: Martha Lorentzen, f. 
Hjort (1770-1842). Kunstnerens svi
germoder. Omtalt i Sig. Schultz: C. 
A. Jensen., udg. 1932. Portrættet vi
ser borgerskabets brug af kniplinger 
til pyntelige hovedtøjer og kraver.

i samme stil som foregående, dog uden ind
satte syede motiver.

Foruden alle de nævnte kniplingsarter 
fandtes endnu mange rundt om i Europa 
med hver sit særpræg, for eksempel havde 
man på øen Malta specialiseret sig i silke
kniplinger, hvori malteserkorset altid dan
nede en del af mønstret. I klosteret Vadstena 
i Sverige blev en rose i mønstret kendeteg
net »Vadstenas Rose«.

Flere særprægede kniplinger fortjente at 
nævnes i denne kortfattede oversigt, men 
jeg har forsøgt at beskrive den, der blev 
udviklet såvidt, at de kunne navngives ef
ter de kendteste centre, hvor der naturligvis 
også blev fremstillet andre former og tekni
ker, som var almindelige og salgbare.

Rokokotidens smukke dragter blev nok 
den mode som kniplingerne »stod« bedst til, 

og som krævede uanede mængder af disse. 
Kims tnerne i kniplecentrene forstod at give 
kniplingerne den rette esprit af lethed, som 
hørte denne tid til, og kravene var store til 
kvalitet og mønstervariation. Knipleindu- 
strien blomstrede i Europa og var på sit 
højeste i slutningen af 1700-tallet, efter re
volutionen i Frankrig forenkledes moden 
hurtigt og efterspørgslen svandt ind. Om
trent samtidig opfandtes en kniplemaskine, 
som kunne fremstille tyl og senere selv me
get vanskelige mønstre, især Valenciennes. 
Alt dette gjorde, at priserne på de håndfor
arbejdede kniplinger faldt katastrofalt. Fa
brikanterne prøvede at udvide markedet til 
fjernere liggende lande, og Amerika blev en 
overgang en indtægtskilde.

Stort set måtte man dog se i øjnene, at 
den blomstrende knipleindustris æra var ved
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Christian IV. (Stik efter A. Wucht ers maleri).
Kongen bærer over sin rustning en knipling, hvis mønster går igen i forenklet form 
i vore dages kendte Christian IV-knipling.



Christian IV slår riddere den 5. oktober 1634. (Kobberstik af Simon de Paz. Originalen i Det kgl. 
Bibliotek).
På billedet ses hvor fremherskende moden med kniplinger var ved det danske hof. På kraver, man
chetter, skærf og støvleskafter anvendtes de i stor stil. Dog bemærkes hos den ældre generation 
de stivede - og ustivede - møllestenskraver. På den lille balkon ses nogle få tilstedeværende af hof
fets damer, også iført dragter med store kraver. Den knælende herre, som modtager ridderslaget, 
er Christian Thomesen Sehested.

at være forbi efter en stadig udvikling gen
nem mere end 400 år.

For nu at slutte, hvor vi begyndte, med 
vore egne tønderske kniplinger, som hævde
de sig smukt på markedet og som op mod 
midten af 1800-tallet havde nået højdepunk
tet af fuldkommenhed i udførelse, må de 
også ses i sammenhæng med den øvrige eu
ropæiske kniplekultur, hvorfra de hele ti
den modtog inspiration. Især havde Binche 
og Lille som nævnt stor betydning for ud
vikling og fornyelse i Vestslesvig.

Christian IV stimulerede i høj grad knip- 
leindustrien ved selv at bære sønderjyske 
kniplinger på sine dragter og derved slå to
nen an på modens område. Endnu opbevares 

i arkiverne beviser på kongens indkøb af 
kniplinger.

Den hjemlige kniplehistorie kan interesse
rede læse nærmere om i en række værker. 
Her skal blot nævnes:
Emil Hannover: Tønderske Kniplinger. 1935. 
Sigurd Schoubye: Kniplingsindustrien på

Tønderegnen. 1968.
Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog.

1955.
og to artikler i Sønderjyske årbøger, 1966:
Ebba Busch: Fra en kniplerskes dagbog, 

s. 66.
Bodil Tornehave: Regnskabsmetoden i 

Berthe Marie Alexandersens ugebog, side 
80.
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H. O. Hansen og Indre MissionAF MORTEN KAMPHÖVENER
Redaktør Morten Kamphövener, Åbenrå, 
supplerer sin artikel »Johannes Tonnesens 
idealsogn« (juni 1975) med nogle få oplys
ninger.

Som nævnt i artiklen i Sønderjysk Måneds
skrift, juni 1975, om Johannes Tonnesens 
reaktion over for betænkningen vedrørende 
ordningen af de kirkelige forhold i Nord
slesvig efter 1920 havde H. P. Hanssen al
lerede næret ængstelse for påfaldende sving
ning i tysk retning inden for Indre Mission. 
Kendt er redegørelsen i hans erindringer for, 
hvorledes han havde opfordret den kendte 
danske indremissionær Anders Stubkjær til 
at foretage en rejse rundt til kendte danske 
folk inden for den nordslesvigske Indre 
Mission. Uheldigvis tog Stubkjær først ind 
hos pastor Nie. C. Nielsen, Sommersted, 
som han var godt kendt med, og da Som- 
mersted-præsten blev betænkelig ved, at det 
var H. P. Hanssen, der var initiativtager 
til den forestående rundrejse, alarmerede 
han formanden pastor Tonnesen i Hoptrup, 
som sendte advarsler rundt til de mænd, 
Stubkjær skulle besøge, idet de betragtede 
undersøgelsen som et politisk foretagende.

Det viste sig, at advarslen ikke blev fulgt, 
idet Anders Stubkjær på sin tilbagerejse af
lagde beretning om sine iagttagelser til H. 
P. Hanssen. Det ses heraf, at H. P. Hanssen 
gennem årene nøje fulgte udviklingen inden 
for det kirkelige liv. Det var, som allerede 
nævnt, også tilfældet, da de kirkelige for
hold ved genforeningen skulle ordnes, og 
ifølge Johannes Tonnesens opfattelse ser det 
ud til, at han tilslutter sig tanken om en fæl

les sogneordning, som ville gøre tyske fri
menigheder overflødige.

I sin tid havde H. P. Hanssen efter for
handlinger med den daværende redaktør af 
»Kristeligt Dagblad«, H. I. F. C. Matthiesen 
(efter genforeningen sognepræst i Hader
slev) været medvirkende til, at KFUM-sek- 
retæren J. M. Kylling blev hjemkaldt til 
Sønderjylland, hvor han kom til at organi
sere et kristeligt ungdomsarbejde i Nord
slesvig. Kylling var stærkt påvirket af Ol- 
fert Ricard og vel også af dennes stærke 
nationalfølelse. Det lykkedes ham snart at 
få stor tilslutning og samle tilhørere til sine 
kristelige og nationalt betonede foredrag.

At denne bevægelse måtte vække mod
stand hos de tyske præster inden for Indre 
Mission, er forståelig. De havde - sikkert ik
ke uden bagtanke - ment, at det, de kaldte 
»politik«, altså det folkelige og nationale, 
skulle holdes uden for det kirkelige og kri
stelige liv, men vel nok med den mulighed 
for øje, at en sådan holdning ikke ville være 
til skade for tyskheden. Det førte 1912 til 
det store brud inden for den nordslesvigske 
Indre Mission. Tolv utilfredse præster slut
tede sig sammen, udgav skriftet »Det gam
le Budskab« og tog afstand fra formanden, 
pastor Hans Tonnesen og hans holdning, 
idet de blandt andet beskyldte ham for at ha
ve ladet sig påvirke af otte unge præster, der
iblandt hans søn Johannes Tonnesen, og af 
deres liberale anskuelser. Det er en lang og 
indviklet historie, men hvis den har været 
en af årsagerne til bruddet, bør det ikke 
glemmes, at de alle, selv om de var tyske af 
sind, var modstandere af tvangsfortysknin
gen.
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Under kriseårene i trediverne udstedtes støttelove om jordforbedring. De havde samtidig til hensigt 
at yde de arbejdsledige beskæftigelse. Billedet viser kanalarbejde ved Fogderup.

TøndererindringerAF J. P. KNUDSEN
Jordfordeling, dræning, mergling og andre 
jordforbedringsarbejder var oftest rentable, 
men det kunne ske, at konjunkturerne i ty
verne gik på tværs af det arbejde, som Det 
danske Hedeselskabs medarbejdere udførte.

Fhv. distriktsbestyrer J. P. Knudsen, Tøn
der, giver i dette afsnit af sine erindringer 
eksempler herpå.
I årene fra 1864 til 1920 skete der navnlig 
på landbrugets område meget lidt, man kan 
vel næsten sige, at der på dette område var 
stilstand, driften var den samme hele pe
rioden igennem. Opdræt af ungdyr på gee- 
sten (alt hvad der ikke er marsk), og fed
ning af stude i marsken, var den mest al
mindelige drift, som de gunstige afsæt
ningsforhold for kød til det store Tyskland 
betingede. Dennes driftform gjorde, at den 

overvejende del af landbrugsarealet var ud
lagt med græs, eller man kan måske ret
tere sige bestod af naturlige, vedvarende 
græsarealer, således som alle de naturlige 
eng- og kær jordsarealer i geesten og marsk- 
arealerne ude mod vest. Denne drift var ret 
ekstensiv, den krævede ikke stor arbejdsind
sats, og den krævede ikke store bygninger 
til en gård.

Her finder jeg anledning til at indskyde 
en bemærkning om den vestslesvigske form 
for almindelige og mindre landbrugsejen
dommes bygninger.

Den første tid slog det mig, hver gang 
jeg kom ind i stuerne på en gård, at der var 
en gennemtrængende staldlugt i hele huset, 
nu mærker jeg ikke dette mere, så vant er 
jeg blevet til, at det hører sig til.
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Grunden til denne lugt er, at den almin
delige gamle byggeform er den, at stald og 
stuehus på en eller anden måde er sammen
bygget, man kommer enten fra forhaven ad 
hoveddøren, som næsten aldrig bliver brugt, 
ind i en entré, som i almindelighed går helt 
gennem huset - eventuelt adskilt ved en dør 
- eller man kommer fra gårdspladsen mod
sat vej ind i den samme entré. Til den ene 
side for entreen har man køkken og stuerne, 
til den anden side udgang til stalden gennem 
et eller andet rum, men i alle tilfælde er der 
den dejligste forbindelse mellem stald og 
stuer.

Princippet i denne byggeform går endnu 
igen i mange nybygninger, idet man, selv 
om stald og stue ikke er bygget ud i et, 
bygger en forbindelsesgang fra entreen gen
nem vaskerum eller lignende rum til stal
den. Den nære forbindelse mellem menne
sker og dyr kan man ikke undvære, måske 
er det selve duften, der er tiltalende.

Påstået sønderjysk stædighed
Den første tid blev jeg gang på gang me
get forbavset over at erfare, hvor mange 
hektar der hørte til ejendomme med relativt 
små bygninger; ligeledes undrede det mig, 
at man sjældent traf på en nybygget gård. 
Grunden til denne stilstand på landbrugets 
område må, som det ofte er nævnt, i det 
væsentligste søges i den omstændighed, at 
fødselsoverskudet forlod landsdelen; nogle 
tysksindede rejste sydpå, de unge danske 
rejste enten til Danmark eller til Amerika. 
Det var meget sjældent, at en gård deltes. 
Det modsatte, at to gårde lagdes sammen, 
fordi der ikke var nogen til at overtage den 
ene, var meget almindelig.

En anden grund til, at der i den danske, 
nordslesvigske befolkning ikke i den tyske 
periode skete fremskridt på landbrugets om
råde, tror jeg, er den, at danskerne var me
get utilbøjelige til at ville lære af det, der 
kom til dem sydfra - en tiltalende side af 

den sønderjyske stædighed. Den samme 
modvilje hos tyskerne, mod hvad der kom 
nordfra efter genforeningen, har vi ved He
deselskabet absolut ikke mærket noget til - 
tværtimod har vi følt, at de tysksindede 
landmænd mindst lige så gerne har modta
get vejledninger, gjort brug af vore planer 
og meldt sig som medlemmer af Hedesel
skabet, som de dansksindede har gjort det.

I denne forbindelse finder jeg anledning 
til at indskyde en bemærkning om den på
ståede sønderjyske stædighed. Jeg synes, jeg 
har gjort den erfaring, at den påståede stæ
dighed i det væsentligste viste sig som stæ
dighed overfor tyskerne, og jeg kan også 
udtrykke det på den måde, at danskheden 
i mange tilfælde kun viste sig deri, at man 
drillede tyskerne. Jeg har været tilbøjelig til 
at kalde den danskhed for negativ. Nogen 
stædighed over for det nye, vi kom med, har 
jeg ikke mærket ud over dette, at der altid 
er nogle ikke mindst ældre, der altid er 
skeptiske over for noget nyt, men det kan jo 
også have sin berettigelse.

Hvorom alting er, kan vi være enige om, 
at landsdelen (her må jeg dog bemærke, at 
når jeg i disse mine erindringer taler om 
landsdel eller egn, tænker jeg i særdeleshed 
på det gamle Tønder amt, som er det om
råde, jeg kender bedst, og hvor mit arbejde 
har ligget) i henseende til landbrugsbedrif
terne var meget langt tilbage for almindelig 
dansk landbrug, som landbrug blev drevet 
i det gamle land.

Et utal af forbedringer
Nu da landbruget her kom ind under 

samme betingelser, som nord for den gam
le grænse, var det naturligt, at man også 
søgte at indrette sig efter de nye forhold.

Staldene skulle udvides til flere køer og 
svin, laderne skulle udvides til at modtage 
en væsentlig større avl, græsmarkerne skul
le dyrkes med roer og korn, men for at det
te kunne lade sig gøre, måtte arealerne 
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drænes og mergles, og der skulle plantes læ
bælter mellem markerne. Forud for drænin
gen måtte i mange tilfælde foretages uddyb
ning og regulering af det vandløb, drænin
gen skulle føres ud i, og endelig måtte 
markvejene udbygges, idet arealerne lå me
get spredt og ofte langt fra bygningerne. 
En sammenlægning af jorden for at bøde på 
de lange markveje var også påkrævet. Man 
vil heraf kunne se, at der krævedes et me
get omfattende arbejde og særdeles store in
vesteringer for at bringe det landbrug, der 
passede til tyske forhold, i overensstemmel
se med danske landbrug og danske afsæt
ningsforhold.

En dyr forbedring
Selv om alle disse omlægninger og for
bedringer i sig selv skulle være nødvendige 
og rentable for ikke at sige påkrævede, kun
ne iværksættelse i hurtigt tempo komme til 
at virke modsat hensigten.

Et eksempel kan vise dette. En meget dyg
tig fremskridtsmand på en meget stor gård, 
formand for landboforeningen og meget an
det, skulle gå foran med omstilling til dansk 
landbrug; han investerede på flere områder, 
det jeg kender bedst var, at han afvandede 
og opdyrkede et meget stort areal, som tid
ligere næsten intet udbytte havde givet og 
fik det bragt op på meget høj ydeevne (en 
fin græsmark). For at udnytte arealet fuldt 
ud, købte han stude, som skulle græsses fe
de. De blev ganske rigtigt fine, men nu ske
te der det, at prisen på stude faldt så stærkt 
fra det tidspunkt han købte dem, til det tids
punkt de skulle sælges, at den forretning 
næsten var nok til at ødelægge manden i 
stedet for at bringe det fremstød, som var 
tilsigtet.

Et foretagende, som normalt skulle være 
en absolut fin forretning, var med til at 
give stødet til, at manden måtte sælge går
den.

Noget i samme retning skete desværre for 

mange af de dygtigste landmænd, fordi 
konjunkturerne svingede den ene gang ef
ter den anden i tiden fra 1920 til lidt efter 
1930. Trods nogle skuffelser og tab var det 
almindelige dog det, at der blev udført et 
stort arbejde af landbruget for at tilpasse 
driften efter de nye forhold.

Da forholdene i landbruget efter flere om
skiftelser var allerdårligst i 1930-31, kom 
der en grundforbedringslov, hvorefter der 
kunne ydes lån og tilskud til grundforbed
ringsarbejder, en lov som i meget høj grad 
var med til at sætte fart i omlægning af 
landbruget.

Samtidig kom en lov om jordfordeling, 
således at landmænd så at sige uden om
kostninger kunne få deres meget spredte jor
der lagt sammen og i de fleste tilfælde få 
jorden nærmere ejendommen. Nu var dette 
jo ikke så let, idet gårdene meget ofte lå 
samlede i landsbyer. Jordene kunne ikke 
flyttes, men samtidig med jordfordelingen 
kom Statens jordlovsudvalg, som efterhån
den har fået meget stor betydning, idet man 
opkøbte de jorder, der ved jordfordelingen 
kom til at ligge længst borte fra byerne. En 
enkelt gang overtog udvalget en gård, og 
udvalget fik ofte præstegårdsjorder at dispo
nere over.

Nye husmandsbrug i udmarken
Jeg har før antydet, at de enkelte gårde 
havde langt større jord tilliggende, end der 
svarede til bygningerne. Mange af disse ej
endomme så en fordel i at afhænde en del 
af arealet mod at få resten bedre samlet om
kring ejendommen; driften blev derved bil
ligere, og man kunne ved at passe et min
dre areal bedre, dyrke lige så meget på dette 
som tidligere på et stort meget spredt lig
gende areal, særlig når man tilmed fik det 
tilbageblevne areal drænet, merglet og om
givet med læhegn.

Ved alle disse ombytninger, afståelse af 
tiloversblevne arealer og ved køb af ejen
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domme blev Statens jordlovsudvalg tid til 
anden ejer af mange og store arealer. Ved 
yderligere ombytninger fik staten arealerne 
samlet ude i udmarkerne.

Ved særlige bevillinger fra staten blev 
der bygget såkaldte udstyknings ve je ud gen
nem sådanne arealer. Arealerne blev afvan
dede og opdyrkede og derefter udlagt til 
husmandsbrug.

På denne måde er der her i landsdelen og 
ikke mindst i det tyndt befolkede Vestsles
vig opstået den ene by efter den anden på 
områder, som forhen blev meget lidt ud
nyttet. Udstykningen her i det tidligere Tøn
der amt har i meget ringe udstrækning be
stået i at slå store gårde i stykker - selv om 
det er sket - men den væsentlige udstyk
ning til husmandsbrug er foregået på udmar
ken, der derved hel og fuldt er inddraget i 
produktionen.

Førhen var der meget ringe interesse for 
hygge ved huse og gårde. Alle de nye ejen
domme får nu gratis en beplantningsplan 
både for have og læbælte omkring husene, 
som for læ om markerne, og de får meget 
billige planter gennem alle de nyoprettede 
plantningsforeninger. Dette gælder for så 
vidt også gamle ejendomme, hvilket sam
menholdt med alle de ny ejendomme, har 
bevirket, at egnen efterhånden helt har skif
tet karakter.

I 1920 kunne man, når man kom nord 
fra over den gamle grænse, uden i øvrigt 
at vide, hvor den lå, temmelig nøjagtig ud
pege den på grund af forskel i plantninger
ne, i dag er grænsen på dette punkt fuld
stændig udvisket.

Nye plantager til nytte og hygge
Foruden plantninger omkring ejendomme 
og marker er der i den forløbne tid efter 
genforeningen anlagt mange småplantninger 
og større plantager. Jagtforeninger har for
anstaltet og betalt anlæg af mange helt små 
plantninger til støtte for vildtets trivsel, men 

det, der har betydet mest, er de private 
plantningsselskaber, der tid til anden er op
stået. Af sådanne kan nævnes:

Plantningsselskabet Sønderjylland, der 
foruden ret store plantager har anlagt en 
stor planteskole i Skærbæk med filial i Lø
gumkloster, disse to planteskoler udleverer 
årligt millioner af planter til plantning i 
Sønderjylland. Videre kan nævnes Køben
havnerplantagen, Skibelundplantagen, Cim- 
bria, Løgumkloster Sparekasse, Hedeselska
bet foruden mange enkeltmands plantager 
og kommunale plantager.

De arealer, der af disse selskaber og en- 
keltmænd i tidens løb er tilplantede, er for 
en meget stor dels vedkommende hedeare
aler, men der er også i ret stor udstrækning 
købt opdyrket sandjord af så dårlig en boni
tet, at dyrkning som almindelig agerjord har 
været meget usikker og i tørre år helt uren
tabel.

Foruden at give et godt direkte udbytte, 
har disse sandjordsplantager dels bevirket, 
at læforholdene på sådanne områder i høj 
grad er forbedrede til gavn for det alminde
lige landbrug og dels, at nedbøren om som
meren er forøget.

Veje på det tørre
I min virksomhed i dette landområde har 
jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at 
de fleste af de helt gamle veje følger høje, 
relative tørre arealer. Vi kender alle hær
vejen eller oksevejen, der har sit forløb langs 
Jyllands højderyg, men i mindre stil går det 
samme princip igennem ved anlæg af min
dre veje. Når man siger anlæg skal det for
stås således, at vejene naturligvis ikke op
rindelig er anlagt, men man har færdedes fra 
sted til sted ad de mest bekvemme lokalite
ter, det vil igen sige ad højderygge. De spor, 
man tid efter anden har dannet ved færdsel 
af en eller anden form, er senere forbedrede 
ved tilførsel af lyng som på Rømø eller sten 
og grus, og de er efterhånden udbygget som 
offentlige veje.
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Med hensyn til dyrkning af de lave, fra 
naturens side, fugtige arealer er afvanding 
og opdyrkning af de almindelige kærarealer 
langs vandløbene gået hurtigt, knapt så hur
tigt er det gået med marsken, som fra natu
rens side skulle være den allerbedste jord
bund i Danmark. Ved genforeningen var 
Tønder-Høj er marsken inddæmmet, men ik
ke afvandet, der kunne således ikke ske 
oversvømmelser fra havet af saltvand, der
imod kunne der, når sluserne i havdigerne 
lukkedes på grund af højvande i havet, ske 
oversvømmelse af ferskvand indefra.

Afvanding og dyrkning af marsken 
Det samme var tilfældet for marsken om
kring Brede Å, hvor der var bygget havdige 
omkring 1914. Marsken omkring Brede å 
og nordpå lå åben ved genforeningen, det 
samme gjaldt betydelige marskarealer på 
Rømø og Manø og nord for den gamle 
grænse fra Vedsted til Esbjerg. Alle disse 
ubeskyttede marskarealer er ved bygning af 
havdiger i tiden efter genforeningen nu be
skyttede mod oversvømmelser fra havet, 
men det kniber stadigvæk med at få area
lerne således afvandede, at dyrkning som 
almindelig agerjord og bebyggelse kan 
finde sted. Bedst er det i Tønder-Højer mar
sken, hvor der som allerede nævnt i 1926- 
32 blev foretaget en stor kunstig afvanding; 
her er bygget enkelte nye veje og bygget 
en del nye ejendomme ligesom ret store are
aler er drænede og bliver dyrkede som al
mindelig agermark. Dyrkning og bebyggel
se af marsken går meget trægt af mange 
grunde:

1) Ejes en meget stor del af markarealerne 
af ikke-landmænd boende overalt i landet - 
enkelte i udlandet. Disse arealer lejes ud til 
græsning, det er i reglen en lokal mand, 
der repræsenterer ejerne. Ejerne af disse 
arealer er normalt ikke interesserede i at 
ofre noget på forbedringer, så længe det ik

ke er absolut påkrævet, og så længe der er 
efterspørgsel efter græsfennen. Man kalder 
marskfennen »grønne obligationer«, det er 
pengeanbringelse at købe en marskfenne. 2) 
ejes en mængde marskfenner af legater der 
ligesom de private ikke-landmænd er tilfred
se med at få det ud af arealerne, som udlej
ning til græsning kan give. 3) er man fra of
fentlig side noget betænkelig ved at bygge 
ejendomme i lave arealer, som kun er be
skyttet af et havdige. 4) er en grundig af
vanding og dræning af den vanskelig gen- 
nemtrængelige klægjord meget kostbar og 5) 
skal der normalt tilføres arealerne meget sto
re kalkmængder for at få den meget svære 
jord gjort dyrkklar, og at marsken, som 
den ligger hen i græs, giver et relativt godt 
udbytte uden egentlige investeringer.

Svært at bygge i marsken
Til alt dette kommer, at der skal bygges 
veje gennem områderne, dette er dyrt på 
den vanskelige bund. Bygning af ejendom
me på denne jordbund, hvor der er fare for 
at husene synker, er også en dyr foranstalt
ning, og dertil kommer yderligere, at jor
den er meget dyr i indkøb. Og endelig kan 
dyrkningen slå helt fejl, når dyrkeren ikke 
kender alle enkeltheder ved marskjordens 
dyrkning.

Alt ialt vil man forstå, at det ikke er så 
lige en sag at gå i gang med marsken, der 
skal investeres meget store kapitaler, inden 
man kan være sikker på ét godt resultat.

En af de første oplevelser under mit arbej
de, jeg erindrer med glæde, var et møde et af 
de første år. Jeg forelagde til vedtagelse 
blandt en større kreds af lodsejere planen for 
regulering og delvis rørlægning af et vand
løb, der havde sit forløb ind gennem ved
kommende landsby.

Der havde kort forinden været et oriente
rende møde ved hvilken lejlighed vi drøftede 
et skitseprojekt til sagens gennemførelse 
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med en del af lodsejerne. Det møde, jeg vil 
referere, var altså det andet møde i sagen.

Jeg forelagde som nævnt planen og rede
gjorde for den økonomiske og juridiske side 
af sagen og stillede den til drøftelse. Jeg 
husker ikke enkeltheder ved drøftelsen, men 
efter en kortere drøftelse og det traditionel
le kaffebord var sagen vedtaget i den fore
lagte form.

Før mødet sluttede var der en af de mest 
interesserede mænd - formentlig en dansk
sindet - der rejste sig og sagde: Dette her 
varsler en ny tid for Sønderjylland; nu har 
jeg fulgt den sag i vor vandløbsprotokol 
helt tilbage til omkring 1870, og kan se af 
denne protokol, at der igennem årene er af
holdt masser af møder om denne vandløbs
regulering og drukket masser af kaffepun
che, uden at der er sket andet, og nu har vi 
ved to møder fået en plan udarbejdet og 
vedtaget, uden at der er drukket en eneste 
kaffepunch. Det varsler en ny tid for Søn
derjylland.

Da dræningsplanen lod tysk vand 
løbe gennem en dansk mark
Ved mit arbejde gennem årene har jeg så 
at sige aldrig bemærket, at det politiske 
har spillet nogen rolle, selv om der måske 
nok i baggrunden har været et og andet, 
som ikke er kommet frem i lyset. Kun i et 
tilfælde har jeg direkte mærket det.

Ved Statens Jordlovsudvalgs oprettelse af 
husmandsbrug har det vel nok været det 
normale, at man har foretrukket dansksin
dede ansøgere til brugene, men helt udeluk
ke tyske ansøgere har man hverken villet 
eller kunnet, udelukkende af den grund, at 
det er statens penge man arbejder med, og 
de tysksindede er statsborgere såvel som de 
dansksindede.

Engang vi havde udarbejdet en drænings
plan for sådan en statshusmand på en ny
oprettet ejendom, kom vi ud for det tilfælde, 
at det både var naturligt og praktisk at lede 
drænvandet fra husmandens arealer gennem 

en privat grøft på en nabogårdmands mark. 
Dette kunne man ikke gøre uden videre. Der 
blev derfor fastsat en dag til et møde om sa
gen, som i og for sig skulle være en ren ba
gatel nærmest en formssag, men der burde 
indføres en overenskomst om sagen i sog
nets vandløbsprotokol.

Gårdmanden, husmanden og jeg mødtes 
hos husmanden, hvor jeg forelagde sagen 
og regnede med, at vi hurtigt kunne nå til 
enighed om en indførelse i protokollen, men 
jeg skulle erfare noget helt andet. Gårdman
den havde den ene indvending efter den an
den og foreslog alle mulige andre løsninger 
på spørgsmålet, hvorved man kunne undgå 
at berøre hans areal. En eller anden af hans 
løsninger kunne teoretisk og vel også prak
tisk gennemføres, men det blev meget dyre
re for husmanden og meget upraktisk, og da 
jeg slet ikke kunne forstå, hvorfor gårdman
den var imod min plan, blev jeg ved med at 
arbejde for denne som den absolut bedste.

Vi handlede og handlede, var ude at se 
på forholdene i marken, fik eftermiddags
kaffe og forhandlede videre efter kaffen. 
Endelig kom grunden. Gårdmanden følte sig 
til sidst trængt op i et hjørne, og da han 
ikke kunne finde flere forslag og flere grun
de til at modsætte sig planen, røg det ud af 
ham: Æ vil it ha det tyske vand ned gen
nem min mark! Husmanden var tysksindet 
og gårdmanden hørte til de mest fanatiske 
danskere på egnen. Det vidste jeg slet intet 
om før mødet.

Nå, da han fik luft, og vi kom i ro igen, 
snakkede vi videre, og sagen kom i orden, 
som af os foreslået.

Hvad danskerne kunne lære 
af tyskerne
En erindring, som karakteriserer forskel
len på dansk og prøjsisk mentalitet, har jeg 
fra et møde i Højer, hvor jeg en dag om en 
eller anden afvandingssag skulle have for
handling med en kreds af tyske bønder, som 
ejede marskarealer.
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Hedeselskabets bygning i 
Tønder er opført i 1913. Den 
skulle dengang bruges til 
vinterskole for landbrugs
elever, men anvendtes kun 
én vinter hertil. De unge 
blev efterhånden indkaldt til 
krigstjeneste.

Mødet var fastsat til kl. 14. På slaget kl. 
14 trådte jeg ind af døren til mødelokalet 
(jeg har altid sat en ære i at være præcis til 
mine møder, selv om de andre sjældent var 
det); omkring et langt bord sad alle lods
ejerne på plads, de rejste sig, og formanden 
anviste mig pladsen for bordenden, og mø
det kunne begynde.

Den prøjsiske autoritetstro sad endnu fast 
forankret i disse ældre, stoute tyske bønder; 
den er nu forlængst borte, det vil sige, den 
uddør med de gamle, og det præcise har 
man efterhånden ødelagt ved at være upræ
cise, navnlig har vore landboforeninger en 
stor del af skylden herfor, idet foreninger 
ofte har fastsat møder til time før 
man agtede at begynde.

Jeg har derfor ikke så sjældent henvist 
danske landmænd til at lære af deres tyske 
kolleger.

Forhandlinger om de afvandingsplaner vi 
tid til anden har forelagt for en større eller 
mindre kreds af landmænd har altid artet 
sig på mange forskellige måder; der har væ
ret meget dramatiske men også mange hyg
gelige forhandlinger, en af de hyggelige vil 
jeg lige nævne.

Jeg havde udarbejdet en lille afvandings
plan, vel over et halvt hundrede hektar om
fattende 15-20 lodsejere. Vi blev placeret 

rundt om et stort bord, kortene over area
lerne og tegninger med profiler m.v. blev 
udbredt på bordet foran os. Jeg forklarede 
planerne, gav en oversigt over omkostnin
gerne og gjorde nøje rede for et forslag til 
fordeling af omkostningerne på de enkelte 
lodsejere, hvorefter ordet var frit.

Forhandlingen var jo ikke så højtidelig, 
idet den der tog ordet ikke skulle rejse sig, 
men kunne blive siddende og bare snakke 
løs, dog pænt en ad gangen. Resultatet blev, 
at så at sige alle tog ordet, og alle kritise
rede enten det ene eller det andet ved pla
nen, ved overslaget eller ved fordeling af 
omkostningerne. Jeg forsøgte så godt jeg nu 
kunne det at forsvare både det ene og det 
andet. Da vi således havde drøftet planen en 
tid, blev det kaffetid. Vi fik kaffen og snak
kede om alt muligt andet, medens vi drak 
kaffe. Da vi så var færdige med kaffen og 
skulle videre med sagen, sagde jeg: Nu skal 
vi jo have skrevet protokol (den skrev jeg 
altid), må jeg så skrive i protokollen, at sa
gen blev forelagt og grundigt gennemdrøf
tet og kritiseret af lodsejerne, men efter en 
længere drøftelse vedtoges planen enstem
migt uden ændringer. Forsamlingen grinede, 
talte videre om alt andet, medens jeg skrev 
protokollen, som så blev underskrevet af al
le de mødte.
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Nørrevold og Søndervolds beliggenhed i Arrild sogn. Fiskebækken er grænse mellem Nørre Rang
strup og Hviding herreder.

Store bro i Arrild sognAF H.P. JENSEN
Arkæologernes undersøgelser af voldstedet 
Nørrevold, Arrild, har inspireret sparekasse
direktør H. P. Jensen, Agerskov, til at gen
opfriske nogle af sagnene om den uhygge
lige, hovedløse bromand, der holder til ved 
Arrild Bro.

I sommeren 1974 begyndte Haderslev Mu
seum under ledelse af museumsinspektør 
Hans Neumann og i samarbejde med Natio
nelmuseets 2. afdeling ved museumsinspek
tør Hans Stiesdal en flerårig undersøgelse af 
det middelalderlige voldsted Nørrevold på

gårdejer Hans Bergholdts ejendom, Rugbjerg, 
Arrild ejerlav og sogn. Nørrevold og nabo
volds tedet Søndervold på gårdejer Hans Pe
tersens ejendom, Roost ejerlav, Arrild sogn, 
dateres til sidste halvdel af 1300-tallet, og 
om begge voldsteder og deres ejere af slæg
terne Skram, Limbæk og Sappi haves nogen 
viden fra skøder og testamenter. Flere mid
delalderforskere, bl. a. dr. phil. Lis Jacobsen 
og magister C. A. Christensen, har for år 
tilbage beskæftiget sig med voldstedernes 
historie. Noget selvstændigt trykt arbejde 
foreligger dog ikke.
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Nørrevold ligger ved Fiskebækken, et 
vandløb, der udspringer ved Nitriskjær i 
Agerskov sogn. Bækken adskiller Roost ejer
lav, der hørte til Nørre Rangstrup herred, 
fra Arrild ejerlav, der lå til Hviding herred. 
Allerede under første års udgravning frem
kom imidlertid spørgsmålet, om Fiskebæk
ken tidligere kan have haft et andet forløb 
vest om Nørrevold i stedet for som nu øst 
om.

For en sådan antagelse taler, at Nørrevold 
vides at have haft tilliggende på Roost Nør
remark, altså øst for åen, forøvrigt den jord, 
der udgør gården Sandet, der i 1800 tallet 
er udstykket fra Roost Fogedgård. Endvidere 
nævner Søren Abildgaard i rejsedagbogen 
fra Nordslesvig 1775/76, at Nørrevolds mure 
i 1774 var brudt ned af husfogeden Chr. 
Outzen. Tilbage stod alene et kraftigt kam
pestensfundament, der var emne for somme
rens udgravninger, og hvor et ældre lavere 
liggende fundament kom til syne. Voldste
dets ældste historie fik muligvis derved til
lagt yderligere tid. Chr. Outzen besad Foged
gården ved Roost og kan vanskeligt tænkes 
at have ladet et sådant arbejde udføre på an
den mands mark. Endelig tyder terrænfor
holdene på, at Fiskebækken, der indtil de 
store vandløbsreguleringer i dette århundre
de lå som et klassisk dansk vandløb, stærkt 
bugtet i meget bløde enge, kan have bevæget 
sig i terrænet.

Opgaven på Nørrevold vil formentligt 
kræve en årrække, men kan allerede nu for
ventes at bringe ikke ubetydelige landvin
dinger af historisk interesse for landets sen
middelalderforskning og særligt for den lo
kalhistoriske viden om den relativt ukendte 
midtsønderjyske egn, hvor Arrild sogn gri
ber hen over en herredsgrænse.

De store voldsteders oprindelige formål 
kan der endnu kun gisnes om. Begge har 
formentligt ligget ved betydningsfulde vej
strøg, der dog begge næppe spores i terrænet 
mere. Nørrevold ved en ældgammel forbin
delse mellem Rurup og Arrild. Søndervold 

ved en vej fra Roost efter Løgumkloster. 
Mulighederne omfatter spærrende funktioner 
ved disse vejes passage af Fiskebækken, til- 
flugtborge og et vågent øje har særlig Hans 
Stiesdal for den mølledrift, der sandsynligvis 
er sket i nærheden af begge voldsteder.

Den direkte forbindelse mellem Roost og 
Arrild sker i dag ad en vej, der næsten går 
i lige linie, og som passerer Fiskebækken 
over Store Bro, der før vandløbsregulerin
gerne har haft en anden og ældre placering. 
Broens første byggeår kendes ikke, men an
tageligt har den i 1700-tallet afløst et vade
sted som passage. Adskilligt tyder på, at 
denne direkte vejforbindelse mellem Roost 
og Arrild er yngre end de to vej forløb i vold
stedernes nærhed. Når resultatet af Nørre
volds undersøgelse skal udmøntes, vil en 
samlet vurdering af egnens topografiske for
hold være nødvendig, hvor vanskeligt det 
end måtte være at genkalde sig egnens ud
seende så langt tilbage som 1300-tallet.

Andetsteds i landet vides broer og vade
steder at have været centrer for omfattende 
sagnkredse, og disse har ikke uden udbytte 
kunnet sættes i relation til konkrete detaljer 
af teknisk og topografisk natur, som efter
hånden er erkendt. Det vanskelige og fare
fulde har sat sig spor i fantasien og fortæl
lekunsten.

Store Bro eller Arrild Bro over Fiskebæk
ken har været et sådant centrum for en ikke 
ubetydelig sagnkreds. Roostbonden Hinrich 
Thomsen nedfældede i 1912 i en beskeden 
lommebog, hvad han havde hørt fortælle, 
under titlen Om Bromanden ved Arrild Bro. 
Hans gengivelse var neutral og med lune. 
Det er iøjnefaldende, at gengivelsen var 
præget af hans egen tid, og at et ældre og 
sandsynligvis mere omfattende sagnstof 
har eksisteret og er gået tabt. (Teksten er 
gengivet i nutidig retskrivning, men iøvrigt 
ordret):

I min barndom og ungdom fortaltes ad
skilligt om »Bromanden«, hvem man i dag
lig tale kaldte »Klemet«, den lille grå mand,
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Luftfoto af Søndervold, Roost ejerlav, Arrild sogn.

der gik igen og stundom viste sig for vej
farende mellem Arrild og Roost, altid øst 
for »Store Bro« eller egentlig mellem »Store 
Bro« og det nærmeste øst for denne liggende 
ledgab (lejgaf), der førte ind til Peter Enne- 
marks eng syd for vejen.

Han (Klemet) gik altid uden hoved, men 
han bar det under venstre arm. (NB. slægten 
Ennemark i Roost hedder Ennemark, i daglig 
tale »Jermmark«, og navnet skrives endnu 
med to n'er til forskel fra de andre Enemar
ker i egnen). Uden at kunne indestå for, at 

jeg fortæller aldeles rigtigt, for hukommel
sen kan jo svigte, når man er henved 70 år 
gammel, skal jeg meddele følgende enkelt
heder, ikke efter trykte optegnelser, men 
efter hvad jeg har hørt i min barndom og 
ungdom.

1) Oprindelsen til sagnet skal stamme fra 
om ved Erik af Pommerns tid. To herresæder, 
befæstede borge med volde og dybe grave, 
lå ved Arrild å. I talen kaldes de nu Nørre
vold og Søndervold. Nørrevold, der ligger 
vest for åen, omtrent syd for gården Rug-
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Luftfoto af Nørrevold, Arrild ejerlav og sogn. (Foto 1964).

bjerg, havde navnet »Ørnsholm«. Sønder- 
vold, der ligger øst for åen, ligger langt mod 
syd på Roost mark. Der var strid mellem 
ejerne af de to borge, og en juleaften blev 
striden udfægtet mellem de to riddere. Begge 
borge blev afbrændt, og så mødtes de to fjen
der med deres folk ved »Store Bro«, dengang 
et vadested, og dér faldt de begge og de fle
ste af deres folk. Ridderen fra Nørrevold 
skal have været den skyldige - enten hed 
han Mogens eller Moritz Podebusk. Navnet 
på Søndervold-manden kendes ikke - og den

grusomste. Til straf herfor måtte han gå igen 
og bære det afhuggede hoved under armen. 
Nu spores han ikke mere. Inden ridderen fra 
Søndervold med sine folk overfaldt Nørre
vold, inden eller ved deres komme dertil, og 
da man frygtede det værste, var det, at to 
jomfruer med penge og kostbarhedsskrin 
imellem sig for at redde det og også for at 
redde deres ære, sprang ud i »Jomfruhøllet« 
(i åen ved Nørrevold) og dér fandt deres 
død. Den ene af jomfruerne sagde da: Mine 
fødder ere så kolde, den anden svarede: Mine 
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ligeså, og så foretog de dødsspringet. (Når 
der er skrevet og trykt: Mine ben ere så 
kolde, er det urigtigt). - Når man stangede 
ål i »Jomfruhøllet«, kunne man også i min 
ungdom høre klangen af jernskrinet, når 
man stangede på det.

2) Hos Hans Martensen i Roost Sønderby, 
den mand, på hvis mark Søndervold lå, tjen
te i årene om ved 1850 en tjenestekarl Jørgen 
Langwadt, han var ikke bange for katten, 
som man siger. Han gik en juleaftensdag om 
eftermiddagen til Arrild. Der boede hans va
skekone, og han gik derover for at aflevere 
smudsigt tøj og hente det rene. Om aftenen 
i forvejen var han blevet fortalt om »Bro
manden«, og han havde gjort nar ad over
troen. Da kom han forbi Peter Ennemarks 
ledhul - på henvejen havde han et æble i 
lommen. Det tog han op og satte på en led
pæl med de ord: Klemet, du skal også have 
noget til juleaftens nadver. Da han gik hjem 
og i tusmørket var kommet godt over både 
Lille og Store Bro, kunne han ikke komme 
forbi leddet, og efter stort besvær kom han 
hjem dryppende våd af sved. Men hvad han 
havde set eller oplevet, ville han ikke fortæl
le til nogen. Dog, en udtalelse kom han med: 
Aldrig mere skal jeg byde Klemet juleaftens 
nadver.

Jørgen Langwadt blev senere gift, boede 
i Branderup, blev tækkemand, kom i mange 
år rundt på egnen at tække, blev en gammel 
mand, men han ville aldrig holde snak om 
Klemet.

3) Engang i halvtredserne kom der to store 
jyske studehandlere, den ene var Kr. Lunds- 
gaard fra Randers-egnen, en aften mellem 
9 og 10 kørende fra Husum til Roost. De 
ville overnatte hos gårdejer Jep H. Refsing, 
som de var godt kendt med, tit havde hand
let med, og som var lidt af Lundsgaards fa
milie. Da de kom, var de som forstyrrede i 
hovedet, og deres heste skummede af sved. 
De fortalte, og de kendte ikke, hvad der i 
folkemunde fortaltes om Klemet: Da de kom 
til det omtalte »lejgaf«, kunne deres heste, 

to overmåde kraftige heste, på én gang næ
sten ikke trække vognen af stedet, og heste
ne rystede af angst. Ved at se om bag i vog
nen opdagede de, at der var en fremmed, en 
lille grå mand med hovedet under armen, og 
så havde de nok. Kusken piskede på, alt 
hvad han kunne, de vovede ikke oftere at se 
sig om, og da de kom til Roost, var de næ
sten syge. Det var ædruelige folk og ingen 
fantaster eller spasmagere.

4) Redaktør P. Skovrøys (i Tønder) fader 
var i en årrække smed i Arrild, inden han 
flyttede til Løgumkloster. Gamle Niels Brik 
i Roost var et klummerhoved af en smed at 
være. Derfor fik H. Skovrøy Roosternes bed
re arbejde. Deraf fulgte, at han ved Valborg- 
dag og Mortensdag, forår og efterår, også 
gik til Roost med sin regning. Så kom han 
næsten hver eneste gang i klammeri med 
»Bromanden«, der »hildede« ham, så han 
måtte hoppe hjem. Jeg har hørt mere end 
én gang herom i min faders hjem. Smeden 
gruede stedse for turen hjem. Han havde 
rigtignok sådanne dage fået adskillige små 
sorte, og det kunne Bromanden måske ikke 
lide. Derom kan man tro, hvad man vil, 
men smed Skovrøy var forøvrigt en mand, 
der ikke gerne drak for meget. (Dette afsnit 
er noget forkortet).

5) Det hed sig, der var en skat skjult i 
Søndervold, som lå i Marten Hansens Mel
vad (marknavn), og en dag ville nogle unge 
karle, der tjente på gården, prøve deres lykke 
ved skattegraveri. Men skulle det lykkes, 
måtte det være midnat og nymåne. Udrustet 
med spade og skovl gik de derned og gav 
sig til værket, men de kom i stor skræk lø
bende hjem, for da de havde godt begyndt 
at arbejde, stod volden i lys lue, og en stor 
sort puddelhund med ildøjne for ud af vol
den, og så tog skattegraverne halen mellem 
benene. Sådan fortaltes i mine drengeår, 
men der tilføjedes, at karlene sikkert havde 
oplevet mere, thi de ville såre nødigt tale 
om den fart.

6) Gamle sognepræst Ørbech (Anders 
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Thomsen Ørbech), der var præst i Arrild 
1839 til 1870, talte ofte forblommet om 
»Klemet«, »Bromanden« og »Podebusk«, og 
om, at han kunne »mane ham ned«.

Det er i grunden alt, hvad jeg kan huske 
om denne gengangersag, og en del deraf 
endda usikkert, men digtet er det ikke. Det 
var og er så, at jeg i den retning altid har 
været meget lidt troende på fortællinger om 
den slags syner og oplevelser og helst lo 
deraf, derfor lagde jeg ikke videre mærke 
dertil, ellers havde der vist været meget 
mere at fortælle.

H. Thomsen, 
den 25. 2. 1912.

Hinrich Thomsen skal ikke høre for sin 
»svage tro«, vi må være taknemlige for, at 
han så sobert gengav, hvad han havde hørt 
fortælle som barn og ung. Teksten kunne 
nok friste til kommentarer. Den fortvivlede 
roman om Thule Vognsen har ikke været 
skrevet forgæves. »Podebusk« var Lis Ja
cobsen hård ved allerede i 1934. At pastor 
Ørbech har haft det tykt bag ørerne, er Hin
rich Thomsens fortælling kun et yderligere 
bevis på.

Fiskebækken, der i sit øvre løb dannede 
skel mellem Agerskov og Toftlund sogne og 
siden mellem Toftlund og Branderup sogne 
og slutteligt herredsskel i Arrild sogn, løb 
i ældre tid gennem meget brede og dyndede 
enge. Ved tøbrud og vandflod førte vand
løbet store vandmængder, der var hårde ved 
broer og diger og vanskeliggjorde færdsel 
på veje og i vadesteder

Jørgen Fausbøll fortæller således, at stam
faderen Tammes på Mandbjerg (Thomas N. 
Fausbøll) på vogntur i 1800-tallet fra Rurup 
til Arrild blev hængende midt i strømmen 
med vognen. Han måtte spænde hestene fra 
og bringe sig og familien ridende og vadende 
ind på fast land under følelsen af at være i 
livsfare. Lignende autentiske begivenheder 
kendes, og Arrild Bro eller Store Bro og dens 
forløber vadestedet har nok været et Scylla, 
når sejlende høstakke om sommeren eller 
isflager i tøbruddet (som tilfældet ofte var) 
spærrede det smalle gennemløb.

Den farlige passage og de engang sted
fundne voldsomme begivenheder omkring 
de to voldsteder har været grobund for sagn
kredsen omkring Store Bro.

Den flittige maler Hans LungAF MANFRED SPLIEDT
Kunst er mange slags lige som kunstkøberne 
er forskellige. Der skal være noget for en
hver smag, og er ejeren af et kunstværk glad 
for sin erhvervelse, skal man ikke være 
»bedrevidende«. Om dette og om en naivi- 
stisk tysk maler, der boede i Haderslev en 
kort årrække omkring den anden verdens
krig skriver redaktør Manfred Spliedt, Birke
rød - ikke uden et stænk selvironi.

Rundt omkring i Haderslev og omegn kan 
man i stuerne på væggene finde oljemalerier 
og akvareller i en meget naturalistisk stil 
med motiver fra Haderslev. Disse billeder 
forestiller kirker, historiske bygninger, ma
leriske smøger, gamle huse, som renæssance
husene på Klingbjerg og landskabelige de
taljer som stengærder og levende hegn. Far
verne er stærkt koloristiske og bærer ikke 
just præg af det sønderjyske vejrligs dæm
pede farvetoner. Billederne er enten mærket 
med et HL eller »Hans Lung«.
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Gæst i Nordslesvig
Hans Lung og hans familie må være kommet 
til Haderslev i 1937. De kom fra Bayern, og 
de forblev bajuvarer i domkirkens skygge. 
Hans Lung var en dygtig »Spinnmeister«, 
og som sådan havde han fået stilling hos 
Schaumanns klædefabrik. En familie med 
tyske håndværkertraditioner. En livstil af 
konservativt tilsnit, hvor det ydre er mindst 
lige så vigtigt som det indre. Dette være 
sagt for at forklare en sammenhæng med de 
ualmindelig mange billeder, der som nævnt 
endnu findes i Haderslev. Kort efter 1945 
forlod familien Lung atter Sønderjylland. 
Som tyske statsborgere, der ikke havde sagt 
nej til Hitler, måtte de forlade landet. Da de 
rejste hjem til deres derangerede fædreland, 
trak de på skulderen. Det havde jo kun væ
ret en slags gæsteoptræden. Aber eine schöne 
Zeit, som de sagde.

Den flittige maler
Den store kunstforståelse var ikke just Hans 
Lungs stærke side. Men han elskede at fæst
ne motiver til lærreder henholdsvis papir og 
vælge det rette maleriske udsnit. Og han var 
en flittig maler. Hver søndag i godt vejr 
drog han af sted på cyklen med staffeli, far
ver, pensler og lærred eller tegneblok. Og 
inden aften havde han frembragt den nyde
ligste gengivelse. Et færdigt billede. Ofte nå
ede han to motiver på en søndag. Ét om for
middagen og ét om eftermiddagen. Frokosten 
elskede han i det grønne, bag et stengærde, 
en busk eller et skur. Fru Lung var altid 
gavmild, når hun smurte sin mands mad
pakke.

Om vinteren stod han derhjemme og ma
lede, ved sit store vindue fra et af baghusene 
i Storegade med udsigt over Dammen.

Motiverne var enten variationer over som
merens høst eller direkte kopier. For han 
havde mange kunder, der totalt forelskede 
sig i hans gengivelser af sønderjyske motiver 
i et sydlandsk farvevalg, der mere passede 
til Bayern. Og sit Bayern forblev han tro, 

ikke blot ved at se de sønderjyske motiver 
gennem bajuvariske briller, men ret så flit
tigt derhjemme i stuen at male sydtyske 
bjergmotiver efter fotografier - motiver, der 
ligeledes fandt god afsætning til de sønder
jyske hjem.

Portrætter
Hans Lungs håndelag medførte også en ræk
ke opgaver som portrætmaler. Men han måt
te udføre arbejdet efter et foto, og den di
rekte kontakt mellem model og maleren var 
yderst sparsom. Hvad mon der forresten er 
blevet af den stribe »førerbilleder«, som han 
malede efter fotografier af Hitler, og som de 
mere ambitiøse hjemmetyskere havde hæn
gende - men den slags spørgsmål regnes det 
jo endnu som upassende at stille. Men også 
denne produktion af »ægte« oliemalerier af 
føreren hører med til billedet af den flittige 
bajuvariske maler, der var på gæstevisit i 
Haderslev.

Sidst i halvtredserne var jeg inde hos en 
haderslevsk håndværkerfamilie, der havde et 
af Lungs store lærreder hængende. Det klas
siske motiv - domkirken set hen over Dam
men fra Højskolehjemmets park ( i dag Ho
tel Norden). Familien var egentlig lidt kede 
af, at de ikke i tide - som de sagde - havde 
sikret sig nogle flere motiver fra deres by. 
Lidt tåbeligt forsøgte jeg at trøste dem med, 
at det jo nu nok alligevel ikke var den store 
kunst, som de var gået glip af. Det var jo 
nærmest farvelagte fotografier.

- Åh, ja, svarede familien. Men et hånd
gjort billede er der nu alligevel mere ved 
end et foto.

Jeg bødede på min dumhed ved at forære 
dem de to lærreder, som min far og mor 
havde haft hængende formodentlig ud fra 
de samme betragtninger.

En enkel akvarel beholdt jeg. En gang 
imellem tager jeg den frem og stiller den op 
ad væggen. Det sødmefyldte billede minder 
mig om ufredsårene under krigen.
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Grænsen under besættelsen
AF JOHAN PETER NOACK
Det er vist nok ikke god tone at svare på an
meldelser. Men alligevel. Med vanligt pole
misk talent har redaktør Bjørn Svensson i ju
ni-nummeret af Sønderjysk Månedsskrift ta
get en række synspunkter fra min bog om 
det tyske mindretal under besætelsen under 
kærlig behandling. Artiklen har imidlertid 
mere karakter af debatoplæg end egentlig 
anmeldelse og er da heller ikke af redaktø
rerne anbragt under den sædvanlige rubrik 
for anmeldelser. Jeg ser heri en opfordring 
til at fremsætte en replik.

Bjørn Svensson rejser i sin artikel en lang 
række spørgsmål. Det er næppe rimeligt, at 
jeg her bruger plads til indgående at kom
mentere dem alle. I stedet vil jeg hovedsage
lig samle mine bemærkninger om de to vig
tigste punkter. Det drejer sig for det første 
om årsagerne til, at Hitler ikke under besæt
telsen benyttede sig af lejligheden til at gen
indlemme Nordslesvig i Tyskland. Og for 
det andet om opfattelsen af den hjemmety- 
ske partiledelses politik i sommeren 1940, 
herunder specielt tolkningen af Jens Møllers 
udtalelser om grænsen.

Et par steder er jeg - måske ikke helt 
uforskyldt - blevet misforstået, fordi jeg har 
udtrykt mig for kortfattet. Det gælder såle
des i spørgsmålet om kulturel autonomi, som 
det tyske mindretal en overgang i tyverne 
indføjede i sit program. Da jeg kun lige har 
strejfet problemet, nævner jeg ikke, at det i 
sin konsekvens ville kræve oprettelse af et 
såkaldt nationalt kataster. Det var denne re
gistrering af mindretallets medlemmer, der 
ville komme til at stride imod bestræbelser
ne på at vinde de »blakkede« for tyskheden. 
Nok udgjorde derfor mindretallets skolekrav 

fra 1937 en fordring, der ville kunne føre 
frem mod en større grad af autonomi. I sit 
fulde omfang derimod blev autonomipro
grammet først taget frem igen fra omkring 
årsskiftet 1941-1942. Det er derfor ikke rig
tigt, som Bjørn Svensson hævder, at jeg har 
overset skolekravene fra 1937. Og i øvrigt 
nævner jeg side 151, at en del af disse krav 
blev opfyldt i 1939.

På enkelte punkter lægger vi nok forskel
ligt i ordene. Det gælder udtrykket polarise
ring, som jeg har brugt til karakteristik af si
tuationen i mindretallet i de sidste krigsår. 
Jeg har hermed kun villet sige, at afstanden 
mellem de markerede ydersynspunkter i den 
indre diskussion blev langt større hen imod 
krigens slutning, end den synes at have væ
ret tidligere. Bjørn Svensson foreholder mig 
derimod, at der ingen tegn var til, at min
dretallet »delte sig mellem de to yderpunk
ter«. I øvrigt kan jeg tilslutte mig, at bogen 
ville have vundet ved en behandling af min
dretallets brede lag. Men i modsætning til 
Bjørn Svensson mener jeg ikke, at der fore
ligger noget egnet materiale til belysning 
heraf. Auslandsbriefprüfsteiles uddrag af 33 
breve fra hjemme tyskere har jeg i hvert fald 
ikke turdet bruge til at beskrive stemningen.

Hitler og grænsen
Tanken om at oprette et storgermansk rige 
spiller en stor rolle i mange forklaringer på, 
hvorfor den dansk-tyske grænse ikke blev 
flyttet. I Hitlers tågede forestillinger om eu
ropæisk integration på racistisk grundlag var 
de skandinaviske folk privilegerede. Som en 
del af det germanske herskerfolk ville de må
ske blive indlemmet i det storgermanske ri
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ge og, hvem ved, kan hænde endog næsten 
opnå at blive ligestillet med tyskerne. Hvis 
Danmark alligevel skulle være et »Gau« i ri
get, havde det jo kun underordnet betyd
ning, hvor Gau-grænsen skulle gå. Og utidig 
diskussion af et så ligegyldigt problem ville 
blot genere en smidig indpasning. En sådan 
forklaring lyder i det mindste meget tilfor
ladelig.

Hitler fremsatte faktisk ved en del lejlig
heder udtalelser, der i al deres vaghed måske 
kan tolkes i denne retning. Bjørn Svensson 
har samlet en pæn buket af dem. Og han har 
selv i et interview med v. Renthe-Fink, den 
tyske gesandt i Danmark fra 1936 til 1942, 
fremdraget et referat af endnu en udtalelse 
fra 1936, som jeg beklageligvis ikke har væ
ret opmærksom på. På sin vis er der altså 
dokumentation til forklaringen.

Ét er imidlertid hvad politikere siger, et 
andet hvad de faktisk gør. Også i disse år 
oplever vi jo en ganske vist lidt anderledes 
beskaffen europæisk lyrik. Ikke desto min
dre, hvad de såkaldte Europæiske Fællesska
ber dækker over er jo i det væsentlige uenig
hed om priserne på blandt andre ting syd
frugter og kalvekød. Det hindrer naturligvis 
ikke, at også lyrikken på enkelte områder 
kan komme til at virke bindende. Men man 
skal ikke tro, at det altid er det, der er me
ningen med den.

Hvad Hitler faktisk foretog sig i det 
dansk-tyske grænsespørgsmål, er let at be
svare. Han foretog sig ingenting. Ganske 
vist er det meget vel tænkeligt, at han i et 
par afgørende situationer som forud for 9. 
april 1940 og juni 1940 har fået problemet 
forelagt. Det ved vi imidlertid intet om. Fø
reren selv beærede ikke de hjemmetyske le
dere med sin tilstedeværelse, når de blev 
kaldt til Berlin for at stå skoleret. Det var 
embedsmænd fra det tyske udenrigsministe
rium og folk fra det såkaldte Volksdeutsche 
Mittelstelle, der førte forhandlingerne.

Hvad vi kender til sådanne drøftelser og 
de interne overvejelser, der gik forud, tyder 

på, at af disse to instanser førte det tyske 
udenrigsministerium det store ord. I den ud
strækning, Hitler har fået det nordslesvigske 
problem forelagt, er det rimeligvis sket på 
det tyske udenrigsministeriums initiativ og 
med det tyske udenrigsminsiteriums ledsa
gende argumentation. Bagefter kan han så, 
hvis han da kerede sig om det, over for sig 
selv og andre have forsvaret sin manglende 
indsats under henvisning til sin storgerman
ske ideologi. Det er jo blandt andet det, man 
har en ideologi til.

For det tyske udenrigsministerium indgik 
grænsespørgsmålet som en brik i hele spillet 
omkring beherskelsen af situationen i det be
satte Danmark. Det er i dette spil, man må 
søge forklaringen på, at Nordslesvig ikke 
blev genindlemmet i Tyskland. Fastlæggel
sen af de store linier i besættelsespolitikken 
i foråret og sommeren 1940 skete, som Hen
ning Poulsen i sin disputats »Besættelses
magten og de danske nazister« har vist, 
blandt andet og måske først og fremmest 
med blikket rettet mod reaktionen i England 
og USA. Fra nyere undersøgelser af tyske 
historikere ved vi, at hensynet til at holde 
USA uden for krigen spillede en stor rolle 
for Hitler på denne tid. Og argumentet duk
kede på det tyske udenrigsministeriums ini
tiativ op i de retningslinier, Volksdeutsche 
Mittelstelle et par dage efter 9. april udstak 
for mindretallets politik under besættelsen.

Jens Møller og grænsen
I min fremstilling af den hjemmetyske parti
ledelses grænsepolitik kritiserer Bjørn Svens
son nogle centrale punkter. Behandlingen af 
spørgsmålet er »undskyldende« og »lægger 
ansvaret på de brede lag«. Jeg har under
streget, at ledelsens strategi i sommeren 
1940, hvis man da overhovedet kan bruge 
dette ord i sammenhængen, var mindre of
fensiv og konspiratorisk end almindeligt an
taget. Endelig har jeg i denne forbindelse til 
grund for min vurdering af en tale, Jens 
Møller holdt 28. juli i Kjelstrup, lagt en gen-
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givelse i et brev fra direktør G. Vogelgesang 
i stedet for en måske rigtigere version i en 
indberetning fra den tyske konsul i Åbenrå.

Det første punkt er i og for sig af mindre 
betydning. Det har hverken været min op
gave at undskylde eller fordele ansvaret. Det 
har alene været mit sigte at karakterisere og 
forklare mindretalsledelsens politik. Vil man 
imidlertid tage stilling til skyld og ansvar, er 
det klart, at man ikke kan nøjes med at be
tragte de resultater, jeg har lagt frem for be
sættelsesårene. Man må også tage udviklin
gen i trediverne med i sine overvejelser. Det 
var jo ganske klart partiledelsen selv, der i 
sidste halvdel af trediverne bidrog til at ska
be det pres af forventninger om en grænse
flytning, som under besættelsen blev til en 
uindfrielig prioritet. Enkelte steder i bogen 
har jeg kort berørt denne sammenhæng (s. 
87 og s. 175). Men jeg gentager, ansvarets 
placering er ikke en videnskabelig opgave.

Partiledelsens strategi i sommeren 1940 
var næppe så offensiv og konspiratorisk som 
almindeligt antaget. Den grundlæggende 
kendsgerning fra 9. april 1940 eller tidli
gere og nogle år frem var modstriden mel
lem forventningerne i mindretallet om en 
grænserevision og de tyske myndigheders 
afvisende holdning. Det skabte en til tider 
akut tillidskrise mellem den øverste parti
ledelse, her specielt Jens Møller, og resten 
af den artikulerede tyskhed. Kritikken gjorde 
sig kraftigt gældende inden for partiet. I 
hvilken udstrækning den afspejlede en til
svarende utilfredshed i »de brede lag«, har 
jeg ikke haft materiale til at beskrive. Den
ne utilfredshed er et gennemgående tema i 
min bog og som sådan behørigt dokumente
ret med materiale fra bilagene til den Parla
mentariske Kommissions beretninger, fra 
Bovrup-arkivet, fra Deutsches Auslandsin
stituts arkiv samt fra SD-indberetninger.

Denne tillidskrise er det væsentligt at ha
ve in mente ved vurderingen af Jens Møl
lers grænsepolitiske udtalelser. Han måtte 
forsøge at styrke tilliden til sin politiske le

delse ved at tilbagevise påstande om, at der 
ikke ville blive tale om en grænserevision. 
Det gjorde han ved adskillige lejligheder i 
sommeren 1940. Sådan må man forklare den 
udtalelse 16. juni i Tinglev, der gav anled
ning til rygter eller paroler og flagdemon
strationer berammet til Versaillesdagen 28. 
juni. At Jens Møller meget tænkeligt selv i 
anden omgang har næret forhåbninger om, 
at den psykose, der blev resultatet af hans 
udtalelse, ville blødgøre de tyske myndig
heder, er en anden sag. Da skuffelsen på ny 
indfandt sig, vendte også tillidskrisen tilbage 
med fornyet styrke. Tilmed skærpedes den 
yderligere ved de uheldige omstændigheder 
omkring hvervningen til Waffen-SS.

Den nu skærpede tillidskrise er baggrun
den for Jens Møllers udtalelser på blandt an
det mødet 28. juli i Kjelstrup. Til mødet her 
og i Rødding 16. september kommer dertil 
den særlige komplikation, at Jens Møller i 
disse nordlige strøg af landsdelen måtte be
kæmpe - ikke helt ubegrundede - rygter om, 
at partiledelsen var villig til at gå ind for en 
mindre omfattende grænserevision end gen
indlemmelse til Kongeåen. Jens Møllers ud
talelser her gengav den tyske konsul i en 
indberetning kort efter som følger:

»Man taler meget om grænsen. Nogle si
ger, at den kommer til at ligge ved Åbenrå, 
andre påstår ved Hoptrup osv. Det er alt
sammen vrøvl, som grænse kan der kun væ
re tale om Kongeåen. Jeg ikke alene tror det, 
jeg ved det. Køb rolig Deres flag og flag
stænger. «

Bjørn Svensson foreholder mig, at jeg 
burde have lagt dette referat til grund for 
min fremstilling i stedet for G. Vogelge
sangs. Ved nærmere eftertanke må jeg give 
ham ret. Konsulen har fået sin version be
kræftet hos Rudolf Stehr, der var tilstede 
ved mødet. Vogelgesangs kilde derimod, Pe
ter Petersen, har antagelig afsvækket sit re
ferat noget for ikke helt at udlevere parti
føreren til den stærkt kritiske Vogelgesang.

Imidlertid har jeg svært ved at se, at det 
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ændrer noget afgørende ved fremstillingen. 
Skifter man Vogelgesangs version ud med 
konsulatets, bliver det ganske vist om muligt 
endnu mere indlysende, at Jens Møller har 
ført sine tilhørere bag lyset. Men han er og
så i denne version i defensiven. Ikke blot må 
han mane rygterne om en sydligere grænse
dragning i jorden. Han må også ind på den 
uheldige flagpsykose i tiden før Versailles- 
dagen. Det gør han fikst ved at kæde flag
køb sammen med forvisning om grænse
revision. Spørgsmålet om en forudgående 
flagdemonstration, der var det væsentlige 
punkt i rygterne godt en måned tidligere, 
glider han også her helt udenom.

I min samlede karakteristik af mindretals
ledelsens politik i denne fase har jeg blandt 
andet brugt udtrykket »en vis subjektiv op

rigtighed«. Jeg sigter dermed til den ønske
tænkning, der utvivlsomt prægede også par
tiledelsen selv i overvejelserne i grænse
spørgsmålet. I en række andre forhold der
imod var der i hvert fald tale om, at den 
øverste partiledelse førte såvel de lavere kad
rer som resten af mindretallet bag lyset.

Skal man inddrage betragtninger over 
skyld og ansvar, forekommer det mest nær
liggende at pege på forholdet mellem den 
øverste partiledelse på den ene side og re
sten af mindretallet på den anden. Det er 
imidlertid en diskussion, jeg som historiker 
ikke har villet tage op. Den kan kun føres 
i mindretallet selv. Men jeg skal da gerne 
sige, at de resultater jeg har fremlagt ikke 
fritager mindretalsledelsen fra noget ansvar. 
Tværtimod.

En bryllupsinvitation
Da et gammelt hjem i Øster blev opløst, 
fandt man en indbydelse fra 1772 i et af 
gemmerne. Gårdejer Senius Tiedemann, 
Hovslund gengiver den:

Højt ærede kjere Ven, Nis Nissen.

Eftersom det haver behaget den almægtige 
Gud, sampt paarørende Venners raad og 
consens, da er forhen ved en Kristelig Tro
lovelse begynd og nu berammet at fuldbyrde 
med den ærlige og velagte unge Karl, Jørgen 
Pedersen fra Horsbyk.

Er derfor min venlige Bøn og Begiering til 
min kære Ven, at du vil giøre mig og min 
Kierste dend Ære at komme ud til os, til 
Horsbyk Fredagen dend 13 November kl. 9 
om Formiddagen for at Zire og gelede Brude 
Skaren til Kirken, og dermed andre Nogle 

Behagelige Bøner til Gud, om et Velsignet 
ægteskab at anholde, og naar Samme er til 
Ende være os Siden følgagtig til nend an
ordnede Bryllups Gaard i Horsbyck og der 
med andre Indbudne lader dig et lidet Trac- 
temente være behageligt, og nu beder ieg 
kjære Ven og Broder, om du vil være af den 
Godhed og gjøre mig dend Ære at være Lede 
Svend til Kirken, og naar vi kommer (in) til 
Bryllups Gaarden, giøre os samt andre gode 
Venner dine liden tieneste som derhos fører 
slig tieneste og Høiæres Beviisning lover ieg 
samt min Kiereste igien at aftiene og for
skylde.

Horsbyck dend 6te. november. Anno 1772. 
Min høitærede Vens og Beredvilligste 
tienerinde med all
Stine, Kiersten Pedersdatter.

Senius T.
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Duborg slot omkring år 1700.

Svundne tiders rejsende 
oplever Sydslesvig
En bremersk rådsherre, Heinrich Meyer, gennemrejser 
Sydslesvig 1642

Bystyret i Bremen sendte i 1642 en af sine 
rådmænd, dr. jur. Heinrich Meyer, på en rej
se til Danmark. Både på hen- og tilbagerej
sen kom hen gennem Sydslesvig. Meyer før
te dagbog på denne rejse, og originalmanu
skriptet opbevares i stadsbiblioteket i Bre
men. I »Die Heimat« 1912 findes den tyske 
originaltekst omfattende den del af rejsen, 
der foregik på Jyllandssiden. Nedenstående 
oversættelse er foretaget af overbibliotekar 
Torben Glahn, København, og omfatter kun 
rejsen i Sydslesvig.

Da Heinrich Meyer kom til Kiel, fortæller 
han om Eideren:

»Bemeldte flod har en bro, som man pas
serer, og den skiller fyrstendømmet Holsten, 
der hører til det hellige romerske rige, fra 
fyrstendømmet Slesvig, hvilket hertugen af 
Holsten har som len af den danske krone. 
Efter at vi havde passeret ovennævnte bro 
og nogle marker, kom vi forbi en landsby, 
kaldet Gettorp, derpå gennem en skov til en 
sandet vej ved vandet, som førte os ind i 
byen Egernførde (Ecklenfordt). Det er en 
temmelig udbygget by, dog ubefæstet som 
de andre holstenske byer. Da den ligger ved 
havet, er den ret driftig, og der er megen 
skibsfart knyttet til den. Især bliver det her 
bryggede øl udført til andre byer. På grund 
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af sin virkning skal det fordum af kardinal 
Raimand være kaldet caca bella, og det kal
des endnu sådan af mange. Her går en ud
løber af havet temmelig langt ind i landet, 
derfor har byen megen strid om fiskeriet 
med adelsmanden von Brocdorff på Winde
by (Wingeby), der er nærmeste nabo, og 
hvis gård man ser ved strandbredden.

Når man er kommet over broen, op på 
højderne, er der adskilligt krat og kornmar
ker. Vi kom til floden Sli (Slye), som flyder 
fra havet op til Slesvig, og navnlig sildene 
på dette sted, som kaldes Schlye-sild er me
get lækre. Med prammen passerede vi den 
nævnte flod her, hvor den ikke er synderlig 
bred (mens den dog højere oppe ved Slesvig 
skal brede sig mere og p.g.a. dybden være 
fuld af skibe). Vi gjorde ophold ved Mysun- 
de (Missund), hvor der er et bekvemt værts
hus, og en af de holstenske hofbetjente ple
jer som biindtægt at få overdraget færgefar
ten.

Landet mellem Egernførde og Slien kaldes 
Schwantzen. Det går fra Mysunde til Angel. 
Vi kom gennem småskove, marker og enge, 
og derpå øde strækninger og hede, hvor 
landsbyerne var spredt, men sognekirkerne 
lå afsides i markerne, så at sognebørnene 
desto bekvemmere kunne komme til dem.

Overnattede i byen Flenssburg. Det er en 
smuk velbygget by, og langs fjorden, som 
bryder herind, er der anseelige huse. Den fik 
sin stadsret af Valdemar den 3. konge af 
Danmark anno 1288.* Den har en gennem
gående, lang gade og der drives her temme
lig megen håndværk og handel p.g.a. den be
kvemme skibsfart. Denne by, der er en del 
af Slesvig, hører til kongen af Danmark, som 
oppe på det på højderne liggende slot har en 
amtsmand residerende.«

Den 22. april forlod Heinrich Meyer Flens
borg. Den 5. juni om middagen nåede han 
samme by på tilbagevejen:

* Det var hertug Valdemar og årstallet var 
1284.

»Her udskiller sig oven for byen til ven
stre den vej, der går til Kiel. Vi fulgte den, 
der går til højre gennem noget krat og san
det, sumpet og øde landskab til Stenderup 
(Stendorper) kro, et enkelt værtshus, som 
Christian den 4. lod bygge til rasteplads. 
Derfra er vejen et morads og derfor ikke 
brugbar i vådt vejr. Vi kom til Gottorff-sko- 
ven, omtrent en mil lang, hvor vi så meget 
vildt løbe omkring. Der var også herlige fi
skedamme.

Vi kom så til Gottorff, og holdt rast i et 
bekvemt værtshus foran slottet. Det er præg
tigt bygget af kvadersten, ligger ved Slie- 
bredden, der går op til det, og som her er 
opstemmet. Der går også en bro over den. 
På slottet skal især være en stamtavle over 
oldenborgske grever ligesom over de hol
stenske hertuger helt tilbage til Widukind, 
en saksisk konge. Der er et ovenud smukt 
bibliotek. Foran slottet er den fyrstelige lyst
have, der dog ikke kunne beses p.g.a. at rej
sen skulle fortsættes og fordi det var sent om 
aftenen. Et kort stykke vej neden for slottet 
ligger byen Slesvig, forhen kaldet Heidenbuy 
og bygget på fælleden her af Henrik den 1., 
romersk kejser og hertug af Sachsen, nu kal
det Slesvig, fordi Slien har sit udspring her. 
Den lille by, hvorfra dog hertugdømmet har 
sit navn, er meget simpel at se til, skal også 
have meget snævre gader. Den har en dom
kirke, og man holder endnu kanniker, end
skønt bispeembedet efter reformationen blev 
ophævet og inddraget af Danmarks konge.

På dette sted ændrer sproget sig, og end
skønt indbyggerne kan læse dansk, bruger 
de dog det tyske sprog. Herfra kom vi gen
nem en hede, så til højre Dannevirke (Den- 
newarck), som går fra mare balthico helt til 
oceanum, og som danskerne har opført mod 
sachsernes indfald i Jylland. Forbi Cropper- 
busch, der ligger isoleret på heden med 
landsbyen lidt borte, der siges her at foregå 
hexeri (Zaubereien, mon Räubereien: ud
plyndringer?). Videre nogle tørvemoser til 
Sorger Kruge. Der er der en bro over Sorge- 
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floden, som ved vintertid skal være ubekvem 
at benytte p.g.a. oversvømmelser. Kom gen
nem et lille krat, hvor der er enkelte huse, 
der kaldes Arensted-Busch (Arendsee), dér 
er der foregået mange mord og plyndringer. 
Kom derefter ind i en forstad og derpå til 
en lille by Rendsborg, der har en stor sø, 

som driver møllerne uden for byen, og som 
flyder ud i Eiderstrømmen, der her fører for
bi lige nedenfor byen, hvorfor skibe fra Ve
sterhavet kan løbe an her. Slottet er bygget 
af mursten og ikke synderlig anseeligt. Byen 
er temmelig godt bebygget og folkerig.

Boganmeldelser
Mørklagte Rejser. Vi sender flygtninge til 
Sverige. Årsskrift for Frihedsmuseets Ven
ner. 1975. 48 sider. 13,50 kr.

Tyngdepunktet i årsskriftet er Robert Jen
sens efterladte optegnelser fra efteråret 1943, 
16 sider, der læses i ét stræk, og som må 
virke stærkt både på ældre, der husker den 
tid, og på unge, der kun har hørt derom.

Robert Jensen mistede livet i sommeren 
1944, da en af de unge medhjælpere i flygt
ningsorganisationen optrådte som stikker, 
men hans egen beretning om det arbejde, 
han udrettede for de mange flygtninge, blev 
bevaret. Og den bør læses.

Af årsskriftet fremgår det, at Frihedsmu

seets store problem er pladsforholdene, der 
var beregnet til et stillestående museum, men 
ikke til det levende museum, det har udvik
let sig til, og Frøslevmuseets store problem 
er den forestående isolation, som nedlæggel
sen af CF-kasernen ved siden af, vil betyde.

løvrigt noterer man sig specielt, at inter
essen for de to museer findes inden for alle 
aldersklasser.

Årsskriftet kan kun købes på de to mu
seer og på Nationalmuseet. Der kan man og
så købe en række bøger og andet for billige 
penge - blandt andet en grammofonplade, 
der kort og godt hedder »4. maj 1945«. Den 
koster 13,80 kroner og er vel værd at eje for 
alle, der sad ved radioen den aften.

ibs

Friedrich Jessen:
KIRCHE IM GRENZLAND
Heimatliche Arbeitsgemeinschaft
Nordschleswig 1973

I anledning af, at de tyske frimenigheder i 
Nordslesvig i 1973 havde bestået i 50 år, 
har menighedernes førstepræst gennem man
ge år, Friedrich Jessen, skrevet en bog om 
menighedernes historie. Første trediedel af 
bogen handler dog om de nationale proble

mer i den sønderjyske kirke siden reforma
tionen. Denne del er en kritisk kommentar 
til danske fremstillinger af periodens kirke
historie ud fra mottoet: vi var ikke så slem
me, som danskerne har gjort os til, og dan
skerne var ikke så gode, som de selv tror, 
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og med den metode kommer man ikke ret 
langt. Efter denne introduktion følger en 
redegørelse for den danske kirkepolitik i 
Nordslesvig efter genforeningen. Denne 
oversigt kan være af værdi for tyske læ
sere ved at give dem en vis forståelse for 
den danske folkekirkes, internationalt set 
meget ejendommelige organisation. I Tysk
land er stat og kirke adskilt og kirkens op
bygning derfor helt anderledes. Forfatteren 
mener, at man i folkekirken har været mere 
fiks (geschickt) til at give plads til mindre
tal end i landskirken i Slesvig-Holsten.

Efter 1920 blev der ansat tyske præster 
under folkekirken i de 4 købstæder, og der 
blev skabt mulighed for tyske gudstjenester, 
hvor der var klare ønsker derom, og alle fik 
frit valg med hensyn til sproget ved kirke
lige handlinger.

På baggrund af en sådan redegørelse er 
det svært for læseren at forstå, at hjemme- 
tyskerne i 1923 følte sig i en tvangssitua
tion, så de nødvendigvis måtte oprette sær
lige frimenigheder.

Rigtignok var stillingen væsentligt ringe
re for tyskerne end før 1914, men da var, 
delvis af politiske grunde, det tyske element 
i kirken blevet stærkt overdimensioneret i 
forhold til behovet. Ingen kan fortænke 
hjemme ty skerne i, at de foretrak frimenig
heder for folkekirken, det var et led i den 
tids politiske bestræbelser for at gøre min
dretallet til en stat i staten, men realiteten 
er nok snarere den, at den slesvig-holstenske 
landskirke udstrakte sin virksomhed til 
Nordslesvig. Man begyndte med en menig
hed i Tinglev i 1923 og i løbet af en år
række var der oprettet syv præsteembeder; 
da krigen kom, var der i realiteten en dob
belt ordning, således at der var tyske folke
kirkepræster i købstæderne, medens det i 
landdistrikterne var den »Nordschleswigsche 
Gemeinde«, som varetog de kirkelige opga
ver for de tysksindede.

Denne deling fik betydning i naziårene. 
Købstadspræsterne stod på den tyske beken

delseskirkes standpunkt, medens frimenig
hederne fulgte kirkeledelsen i Kiel, som hør
te til de såkaldte »Deutsche Christen«. Om 
dette forhold hedder det s. 88: »Den nord
slesvigske menighed stod »officielt« bag 
D.C. Kirkeledelsen i Kiel (DeutscheChristen), 
som den var afhængig af. »Officielt« bety
der, at der her intet kan eller skal siges om 
den enkeltes tanker og optræden. Forfatte
ren, der dengang var præst i landskirken, 
ved, hvor svært det var«. Så »fikst« kommer 
Friedrich Jessen uden om det alvorligste og 
vanskeligste problem i de menigheders hi- 
store han beskriver. Tænk, om han havde 
haft mod til at forsvare de præster, der hav
de forsvar behov eller til at forklare deres 
adfærd. Men som andre hjemmetyskere li
ster han stille uden om nazitiden for at be
skrive sammenbruddet og retsopgøret i 1945 
og genopbygningen derefter. Købstadpræ
sternes gode gerninger og store indsats kom
mer her til kort. Han finder retsopgøret lige 
så uretfærdigt som afnazificeringen i Tysk
land, men han kan citere Hal Kochs kritik 
af den danske kirkes holdning til retsopgø
ret. Hjemme ty skerne har endnu ikke haft 
en »Hal Koch« til at gøre op med nazismen.

Bogen slutter med en skildring af den nu
værende afspændte situation. Der er stadig 
4 tyske folkekirkepræster i de tidligere køb
stæder og igen 7 frimenighedspræster i de 
gamle landdistrikter, men modsætningerne 
er udlignet: »Den nordslesvigske menighed 
er i henhold til loven en frimenighed, den 
står dog ikke i modsætning til folkekirken, 
men føler sig snarere som den tyske del af 
sognemenigheden som i byerne«, sådan sam
menfatter pastor Jessen sin opfattelse. Det 
er et smukt og godt standpunkt, men hvis 
hans historieskrivning skal tjene til at be
vare og udvikle menighedens bevidsthed om 
sig selv, så har han forsømt en god lejlighed 
til en alvorlig og dybtgående behandling af 
sit emne.

Troels Fink
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Private Personarkiver i Landsarkivet for de 
sønderjyske Landsdele. Arkivregistratur ud
givet af Landsarkivet i Åbenrå. 1975.

De forbedrede magasinforhold efter Lands
arkivets udbygning har blandt andet bety
det, at man har fået opfyldt ønsket om at 
kunne begynde en registrering af de mange 
indleverede arkivalier.

Den første fortegnelse - over Landsarki
vets bestand af private personarkiver - fore
ligger nu. Senere følger en fortegnelse over 
foreningsarkiver.

Listen, der rummer godt 800 navne, giver 
så vidt det har været muligt at skaffe det 
oplysning om navn, stilling, bopæl (fmtl. 
ved afleveringen) og dødsår.

Der er udarbejdet brevskriverlister til en
kelte arkiver, eksempelvis til H. P. Hanssens 
omfangsrige korrespondance, der omfatter 
ikke mindre end 218 pakker, langt det stør
ste privatarkiv.

I modsætning til denne enorme brevveks
ling kan den ældste brevskriver, borgmester 
Jens Hansen, Åbenrå, nævnes. Han har bi
draget til samlingen med ét brev fra 1619. 
Flere er registreret med et enkelt brev, så
ledes også urmager Peter Green, Åbenrå, 
1765, men flertallet står opført med en eller 
et par pakker. De personarkiver, der rum
mer et større antal breve, er udelukkende 
kendte navne, for eksempel forstander Hans 

Lund 84 pakker; man finder flere lægenav
ne: Mads Michelsen: 11 bind og 28 pakker, 
Hans Lorenzen: 22 pakker og tandlæge Jo
nathan Smith med 3 bind og 34 pakker. 
Amtmand Kr. Refslund Thomsen: 24 pakker, 
mens amtmand, lensgreve Otto Schack kun 
er noteret for én pakke. Men hans erindrin
ger er jo også udgivet i bogform, lige som 
biskop Frode Beyers, der med 1 bind står 
som frimenighedspræst Thade Petersens og 
pastor Carsten Petersens modsætning, idet 
den første har efterladt 23 pakker, den an
den et bind og 35 pakker.

Claus Eskildsen og direktør Anker Calløs 
arkiver omfatter hver 39 pakker, mens de 
sønderjyske redaktør-arkiver selvsagt er 
blandt de største. Nie. Svendsens er: 123 
pakker, Ernst Christiansens: 4 bind og 52 
pakker, Anders Lebecks: 42 pakker og A. 
Svenssons: 40 pakker.

For alle arkiver gælder det, at de først er 
offentligt tilgængelige, når de er 80 år gam
le. For nogle, der beklageligvis ikke er mær
ket, gælder særlige regler. For resten vil en 
privat tilladelse fra familien formentlig oftest 
give den interesserede adgang før de 80 år 
er gået. ibs

NEFA Dokumentation:
Nordisk bibliografi for folkelivs forskere.
Lund 1975. Pris 18,- d. kr.

Lidt forsinket, men meget nyttig for etnolo
ger og folklorister kommer »Nordisk biblio
grafi for folkelivsforskere, 1972«, udsendt af 
NEFA Dokumentation.

Tidligere er udkommet 1969-70 og 1971; 
den nye udgave rummer forskellige forbed

ringer: Færøsk litteratur er bedre repræsen
teret, personregisteret er blevet suppleret 
med et emne- og stednavneregister, et stort 
arbejde, der dog mere end modsvares af den 
forhøjede brugsværdi, og endelig bliver ind
holdsfortegnelsen mere og mere specialiseret 
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for hvert nummer. Listen over gennemgåede 
tidsskrifter, årbøger m.v. er omfattende, me
re end hundrede udgivelser følges, en impo
nerende række nordiske publikationer, men 
for at blive ved det nære anføres det over
raskende, at Sønderjyske årbøger udgives i 
Sønderborg - til gengæld er »Fra Alssund og

Sundeved« i 1972 »Kroer og gæstgiverier« 
ikke med.

Da NEFAs forlag er under afvikling, op
stod problemet om distribuering - dette pro
blem har Dansk Kulturhistorisk Museums
forening lovet at løse for fremtiden.

ibs

Fortegnelse over avisartikler 
i 1974
VED BIBLIOTEKAR NIELS H. KRAGH NIELSEN

Følgende forkortelser er anvendt: Flensborg Avis: F1A. Jydske Tidende: JT.
Der Nordschleswiger: DN. Sønderjyden: S. Vestkysten: V.

A. BIBLIOGRAFI . HJÆLPEKILDER . ARKIVVÆSEN

B. HISTORISKE ORGANISATIONER . MUSEER . TIDSSKRIFTER
1 Bram, Eskild: Slægtsgårdene ligger med fine, gamle håndarbejder. [Sønderborg Mu- 

ums tekstilafdeling]. (JT 7.4.).
2 Jürgensen, Viggo: Gammel by i vinterdragt. [Frilandsmuseet i Haderslev]. (F1A 

30.12.).

C. PRESSENS HISTORIE . AVISER
3 Møller, Peter J.: Tønder havde 6 avis-redaktioner. (V 18.11.).
4 Sønderjyden. Takke-, afskeds- og gallanummer. [Skrevet af »gamle« Sønderjyden- 

journalister]. (S 16.11.).

D. ALMINDELIG HISTORIE
5 Brandt, Jørgen: Historisk ret og selvbestemmelsesret. (F1A 28.3.).
6 Christensen, Johannes: Danskhed i Slesvig og Skåne. (JT 10.7.).
7 Fog Pedersen, Arne: National identitet er ikke noget, der hører fortiden til. (F1A 

9.9).
8 Kristensen, Jørgen: Nationalitet - eller: fra helstat til delstat, 1-3. (F1A 21.10. (1-2), 

22.10. (3)).
9 Kronika, Jacob: Den usynlige faktor. Spredte minder fra »Dengang« ... [Marinc-
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10

11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26

27
28

29

30
31

32
33

34
35
36
37

38

maleren Jul. Gregersen. Danskheden i grænselandet]. (F1A 4.6.).
Linnemann, Willy-August: Den første - den sidste slesviger? Brev til Jacob Kronika. 
(F1A 22.8.). Også indlæg af Nicolai Biichert.
Schmidt, Jens Chr.: Jordopkøb og national kamp. (V 16.10.).
Sprogforeningens Almanak 1975. Anm. af E. B. (JT 4.12.).
Sønderjyske årbøger 1973. Anm. af Morten Kamphövener. (JT 13.1.).

Forhistorie og historie indtil 1848
Bonefeld, Olav J.: Det enestående Fjelstrup-krus [på Haderslev museum]. (JT 17.2.). 
Bykæmearkæologien supplerer historikernes forskning [delvis fra Flensborg]. (F1A 
3.8.).
Harck, Ole: Geologer og arkæologer samarbejder ved vore kyster. (F1A 10.8.). 
lex.: Vort kendskab tli Dannevirke på det nærmeste fordoblet! (F1A 30.12.). 
En ny guldalder midt i krisetider. Guldhornene genskabes. (F1A 5.8.).
Observator. Ældste by ved Haderslev fjord ved Starup kirke? (JT 28.7.).
Harck, Ole: Arksum-borg på Sild dateres til tiden omkring Kristi fødsel. (F1A 9.3.).
Petersen, Kai: Den store stormflod for 340 år siden (V 10.10.).
SKL. Muldvarp ledte arkæologer på sporet. [Udgravning i Bistoft, Angel]. (F1A 
20.7.).

1848-64
Bendorff, J. C.: Soldaterbreve fra 1851-52 fundet i gammelt chatol [skrevet af An
ders Bøtteher, f. 1827]. (V 27.3.).
Bonefeld, Olav ].: Tragedien den 5. april 1849 på Egemførde fjord. (JT 21.4.).
Hansen, Bernhard: Istedløven. Fortid, nutid, fremtid. (F1A 6.3.).
Kardel, H.: Schicksalsjahr 1864 in Versen. (DN 12.6.).

1864-1914
Clausen, H. C.: Langs den gamle grænse [1864-grænsen]. (V 30.7.).
Fredslund, Hans: Da den tyske jordpolitik slog fejl. (V 6.7.).

1914-18
Tiedemann, Senius: Vor russer Gregoriew. Et eftermæle - efter 55 års forløb. (JT 
17.3.).
Wolff, Jørgen: Dagbog fra Krigen 1914^18 [skrevet af Peter Riisbøll]. (V 4.11.). 
Wolff, Jørgen: En uforglemmelig juleaften i Feldhamlejren 1918. [Hans Christensen, 
Kongshoved]. (V 23.12.).

1918-20
Ramsing, Ejnar: Genforeningsdagen: 15. juni 1920. (F1A 15.6.).
Rudbeck, Fr.: To år efter - og grænsen holdt. (V 9.11.).

1920-40
Bøgh Andersen, Niels: Unge tanker i 30'ernes Sydslesvig I-II. (F1A 12.6., 13.6.).
Dirks, D.: Dansk ungdom på besøg i Sydslesvig i 1920'erne. (F1A 20.5.).
Jensen, H. P.: Pilgrims vandring. [Erindringer fra 30'erne]. (JT 14.3.).
Nørgård, Anker: Faren fra syd afværgedes i første omgang. [Det unge Grænse- 
værn]. (V 15.6.).
Sieverts, Kaj: En vinternat af de sjældne. [Erindringsbillede i 40-året for Det unge 
Grænseværns oprettelse]. (F1A 7.2.).
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1939-45
39 Bram, Eskild: Mennesker og skæbner bag hvide krigskors. [Luftkrigen over Søn

derjylland]. (JT 20.10.).
40 Fanger i Frøslesvlejren 1944-45. Ved Jørgen Mågård. Ny udgave. - Anm. af K. Feil

berg. (F1A 4.4.).

1945-
41 Bram, Eskild: De spærrede grænsen, vil nu udvide den. (JT 22.9.).
42 Bram, Eskild: Mindretallenes ønske: Et storsindet Europa. (JT 13.10.).
43 Hansen, Bernhard: Grænseforeningen før og nu. (F1A 14.2.).
44 Hansen, Bernhard: Mindretal og mindretalsskoler. (F1A 24.1.).
45 Johannsen, Svend: Dagbogsoptegnelser og erindringer, 1. del, 1-22 og 2. del, 1-38. 

(F1A 19.10.-31.12.).
46 Kronika, Jacob: Er »det ideelle hjørne« flyttet? (F1A 26.7.).
47 Larsen, Arne G.: Virkelig ideelt! [Det ideelle hjørne]. (F1A 31.7.).
48 Nägele, Horst: Et tysk-dansk problem. (F1A 23.3.).
49 Rudbeck, Er.: Grænselandets dansk-tyske balance. (JT 6.4.).
50 Rudbeck, Er.: Hvor der er gærende kræfter. (JT 7.6.).
51 Rudbeck, Er.: Mindretallene. (F1A 17.10.).
52 Rudbeck, Er.: De nationale mindretals fremtid. (F1A 7.9.).
53 Svensson, Erik: Ønsker man grænsen mellem dansk og tysk rykket nordpå? (F1A 

7.2.).
54 Thomsen, Ingolf: En ny slags slesvigere skal sikre danskhedens overlevelsesmulig

heder. (F1A 22.8.).

1945- Sydslesvig
55 Ernst, Gerhard: Noget om hellige køer og den sydslesvigske virkelighed. (F1A 27.3.).
56 Euttrup, Hans M.: Tradition og fornyelse. Kulturpolitiske betragtninger i Sydsles

vig. (F1A 12.8.).
57 Grage, K.: SSV vil lægge sig i selen for det ny Slesvig-Flensborg amt. (F1A 2.2.).
58 Hansen, Hans W.: Hvor bliver sydslesvigernes bidrag itl kulturlivet i Sydslesvig 

af? (F1A 11.1.).
59 Johannsen, Svend: Den sydslesvigske virkelighed. (F1A 22.3.).
60 Jørgensen, Hans Ronald: Formålsparagraffen. (F1A 19.3.).
61 Lindstrøm, Anders Ture: Fra fattiggård til moderne industriland. [Siesvig-Holsten]. 

(F1A 20.4.).
62 Lindstrøm, Anders Ture: Fra London til Kiel. For 25 år siden indledtes de vanske

lige forhandlinger om Kiel. (F1A 12.4.).
63 Nielsen, Ditlev: Forbindelserne til Sydslesvig. (JT 9.6.).
64 Rudbeck, Er.: Slesvig-Holsten - en kommende nordisk nation (JT 13.2.).
65 Sonne Jakobsen, Steen: Hvem yder og hvem nyder kulturelt i Sydslesvig? (F1A 

29.1.).
66 Winckelmann, Gunnar: Hvad med kulturen indenfor SdU? (F1A 14.9.).

E. LOKALHISTORIE . TOPOGRAFI
Nordslesvig

67 AGERSKOV. Jensen, H. P.: Gården Faarhus - ligger øde. (JT 5.5.).
68 AGERSKOV. Jensen, H. P.: En søndag formiddag - ved Agerskov kro. (JT 21.4.). 

ALLER. Se nr. 236.
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ALS. Se nr. 251.
69 ARRILD. Jensen, H. P.: Jessens piger var eftertragtede partier. [Fogedgården i 

Roost]. (JT 1.6).
ARRILD. Se også nr. 254.

70 AVENTOFT. Bøgh Andersen, Niels: Min barndoms landsby. (F1A 23.12).
71 BEDSTED. Haugård, Henning: Bedsted får igen en præst, 1-2. [Forgængere]. (V 

2. og 3.8.).
72 BEDSTED. Haugård, Henning: Bedsted sogns trafikårer, 1-3. (V 2., 3. og 7.1.).
73 BOV. Ramsing, Ejnar: Vandretur i Frøslev lyngpolde. (F1A 22.4.).
74 BRØNS. -ch: Brøns kirke har meget, men dette er perlen! [»Guds øje opsat i våben

huset]. (JT 7.4.).
CHRISTIANSFELD. Se nr. 212.

75 DYBBØL. Lampe, ]ens: Striden fortsatte i gæstebogen. [»Skansehuset«]. (JT 3.11.). 
GRAM. Se nr. 245 og 253.

76 HADERSLEV. Dose, J.: Die kleinen Handwerker waren recht selbstbewusst. [Axel 
Henningsen erindringer]. [Hadersleben um die Jahrhundertwende]. DN 3. og 5.12.

77 HADERSLEV. Gamle gadenavne fortæller historie. (JT 8., 15. og 22.9., 6., 13., 
20. og 27.10., 3. 10. og 24.11., 1., 8., 15., 22. og 29.12.

78 HADERSLEV. Kardel, Harboe: Als Hadersleben 18 Sattler und 52 Schuhmacher 
hatte [1904-05]. (DN 31.12.).

79 HADERSLEV. Torp, H.: Beretning om livet omkring 1900-tallet. (V 27.12.).
80 HADERSLEV. Torp, H.: En historie om det gamle hus på Naffet [nr. 12]. (JT 10.3.).

HADERSLEV. Se også 198, 233-34, 237 og 242.
HJERPSTED. Se nr. 200.

81 HOLBØL. Bach, Finn: - Vi vil meget gerne se mange flere danskere på St. Okseø. 
(JT 25.8.).

82 HOLBØL. Husted, H.: »På den lysegrønne ø«. (F1A 12.10.).
HOSTRUP. Se nr. 214.

83 HYGUM. Fredslund, Hans: Da kejserens pakæsel kom til Sdr. Hygum. (V 23.12.).
84 HYGUM. Fredslund, Hans: Hygum kro's historie går tilbage til 1558. (V 10.1.).

HYGUM. Se også nr. 227.
85 HÆRVEJEN. Dose, J.: Meilensteine am uralten Heerweg. (DN 26.3.).
86 HØJER. Joh. P.: Atten kaffepunch kostede tre mark på Højer marked. (V 29.8.).
87 HØJER. Pilegård, John: Fra livlig skibsfart til ren idyl. (V 12.1.).
88 KONGEAEN. Clausen, H. C.: Kongeåen hvisker sagte om 56 sorgomsuste år. (F1A 

8.8.).
89 KONGEÅEN. Kamphovener, Morten: Hvad Kongeåens bølger kan nynne om -. 

(JT 26.10.).
90 LØJT, -bøl: Spinder selv — og laver smør og ost. Tilflyttede til Barsø. (JT 7.7.).
91 NR. RANGSTRUP HERRED. Jensen, H. P.: I kaptajn Jagds spor. Egnsskildring fra 

1848. (V 19.10.).
92 NR. RANGSTRUP HERRED. Jensen, H. P.: På en sten i Lillebælt for 200 år siden. 

[Søren Abildgaards rejse]. (JT 15.12).
93 RØDDING. Jespersen, Jens: Da Brændstrup blev stationsby og »æ Kleinbahn« åb

nede. (V 16.4.).
RØDDING. Se også nr. 210.

94 RØMØ. Ramsing Lorenz, Ejnar: En ø og en mand med store planer. [Asger Lin
dinger]. (F1A 16.11.).
RØMØ. Se også nr. 248.

95 SKÆRBÆK. Meier, Chr. L: Da alle tolv til helved for. [Misthusum]. (JT 27.12.).
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STARUP. Observator: Ældste by ved Haderslev fjord ved Starup kirke? (JT 28.7.). 
STARUP. Se nr. 19.
SØNDERBORG. Dose, ].: Warum es einen Löngang gibt. (DN 3.8.).
TOFTLUND. Jensen, H. P.: Da Toftlund by fik vokseværk. (V 25.1.).
TYRSTRUP HERRED. Petersen, Jens A.: Den grænse skilte aldrig beboerne i Tyr
strup herred 1-3. (F1A 2.12., 4.12. og 5.12.).
TØNDER. Dose, J.: Tonderaner Heimatchronik. (DN 18.9.).
TØNDER. Feddersen, Inga: Tonderns Häuser erzählen aus längst vergangenen Zei
ten. (DN 31.12.).
TØNDER. Kardel, Harboe: Tondern in den Augusttagen 1914. (DN 31.7. og 1.8.). 
TØNDER. Lorenzen, J. N.: Fra Tønder slotsbanke. - Anm. af H. J. Gläser. (DN 
6.7.).
TØNDER. Se også nr. 199 og 243.
UBJERG. Dose, J.: Wöchnerinnen kamen betrunken zur Kirche in Uberg. (DN 
31.12.).
VEJSTRUP. Petersen, Jens A.: En afkrog midt i verden (FlA 14.3.).
0. HØJST. Lauridsen, Sv.: Efter mørketid kom forår - og det begyndte i Højst. 
[Det skete i Højst, 2]. (V 30.12.).
0. HØJST. Lauridsen, Sv.: Præsten måtte gå i kloster og forære »Holm« væk. 
[Det skete i 0. Højst, 1]. (V 28.12.).
0. HØJST. Lauridsen, Sv.: Uden Enewald havde mange »aldrig förnummen rosen«. 
[Det skete i Højst, 3]. (V 31.12.).
0. LØGUM. Tiedemann, Senius: 83 sendte takke-brev til Christian den 8. (JT 10.3.). 
ÅBENRÅ. Der var engang ... [fotografier]. (JT 22.9.).
ÅBENRÅ. Kardel, Harboe. Vor 70 Jahren wurde die Silvesterfreude getrübt. (DN 
31.12.).
ÅBENRÅ. Det kønne, gamle Åbenrå. Fotografier af Erik Smedegård. (JT 9.6.). 
ÅBENRÅ. Åbenrå bys historie, bind 3. - Anm. af Harboe Kardel. (DN 28.12.). 
ÅRØ. mat-: Vi sejlede stærkt, for lasten var is. [Jørgen Hansen Sørensen, f. 1884, 
fortæller]. (JT 10.3.).

Sydslesvig
Grage, K.: Sydafrikanske diamanter gjorde Sydslesvig 1.000 hektar større. [Sønke 
Nissen-Kogen]. (FlA 1.6.).
Jensen, Henning: Asken Ygdrasil i sin hjemstavn. En søndagstur ind i Danmarks 
mytologi, som kan studeres på Sydslesvigs vesteregn. (JT 16.6.).
Jensen, Henning: En pinsetur til Fr. W Lübkekoog. (FlA 2.6.).
Kraft, Horst: Til Flensborg ad vandvejen. (FlA 17.8.).
EGERNFØRDE. Se nr. 218 og 226.
EJDERSTED. Jensen, Henning: Søndagstur i juli går til Ejdersted. (JT 10.7.).
FLENSBORG. Christiansen, Johannes: Mellem Oksevejen og Kobbermøllebugten 
(FlA 19.8. og 28.10.).
FLENSBORG. -Ibr: Et hensygnende kvarter [Nørregade]. (FlA 16.10.).
FLENSBORG. Ramsing, Ejnar: Det gamle Flensborg. [Billedserie]. (FlA 16. og 26.4., 
20.5.).
FLENSBORG. Rudbeck, Fr.: Det skæve Danmark. (FlA 19.7.).
FLENSBORG. Thomsen, Ingolf: Om at se opad i Flensborg. (FlA 24.12.).
FLENSBORG. Se også 209, 215, 217, 228 og 230.
FØR. Jensen, Henning: Æglægning, andesteg og andet i varmen på Før. (FlA 19.7.). 
FØR. Se også nr. 140.
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GARDING. Sieverts, Kaj: Stallerslægten Sieverts' Eiderstedkirke i Garding. (FlA 
16.2.).
GELTING. Hansen, Bernhard: Hvad danske bør vide, når de går i land i Gel ting. 
(F1A 1.7.).
HANVED. Clausen, H. C.: Da Zahle blev rasende på Hanved-præstens »Fuhrwerk x. 
(F1A 24.8.).
HOGE. G.: Idyl på Hoge. (F1A 23.9.).
NORDSTRAND. Grage, K.: Da Nordstrand ejedes af hollandske købmænd. (F1A 
23.12).
NYKIRKE. Hansen, Bernhard: Nykirke som kommende anløbshavn på Angels nord
kyst. (F1A 8.4.).
OCKHOLM. Sieverts, Kaj: Af en vestslesvigsk kirkes saga. (V 28.12.).
SILD. Se nr. 20 og 255.
SØRUP. Sieverts, Kaj: Sørup kirke i Angel. (F1A 9.10.).
TREJA. Se nr. 219.

F. PERSONALHISTORIE
Borgerskaber i Åbenrå 1686-1868. Ved Morten Kamphovener. - Anm. af Anker 
Nørgård. (V 17.8.).
Faber, Frederik: Mindernes besøg II, 1-9. (JT 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 
8.12., 15.12., 22.12., 29.12.).
Fog Pedersen, Mette: Sønderjyder. - Anm. af Jørgen Hamre. (F1A 16.1.).
Kronika, Jacob: Flensborg-Drenge. (F1A 16.11.).
Kronika, Jacob: Kaj Munk og »Manden i Flensborg«. [Ernst Christiansen]. (F1A 
5.1.).
Nielsen, Bodil: Barn i Sydslesvig. (F1A 18.11.).
ANDERSEN, H. C. Dodt, Margrethe: En sensommerfærd, H. C. Andersen på Før 
1844. (JT 28.9.).
ANDRESEN, JØRGEN. Andresen, Estrid: Et menneskliv i grænselandet. (JT 29.12.). 
ARP HANSEN. Se nr. 203.
BALSLEV, BIRGITTE. Lykkelig livsgerning gav glæde til mange. (JT 1.3.).
BECK, PETER. Beck, Peter: Dansk dreng i Sundeved. - Anm. af Anker Nørgård. 
(V 21.3.).
BØDKER, POUL CLAUSEN. Lampe, Jens: En løj tinger i fransk tjeneste. (F1A 1.5.). 
BØGH ANDERSEN, NIELS. Bøgh Andersen, Niels: Fiskersøn fra Aventoft. - Anm. 
af Esklid Bram. (JT 25.10.). - Af Anker Nørgård (V 22.11.). - Af Jørgen Hamre 
(F1A 26.10.).
BØGH LARSEN, ARNE. Engelbrecht, Bernd: Digter og forfatter Arne Bøgh Larsen, 
Jaruplund, æresgæst i Sæby. (F1A 24.8.).
CHRISTIANSEN, CHR. Hjelholt, Holger: En talsmand for det danske sprog i Mel
lemslesvig. (F1A 25.6.).
CLAUSEN, FRANCISKA. Franciska Clausen. Af Troels Andersen og Gynther Han
sen. - Anm. af obs JT 3.11. - Af Viggo Jürgensen F1A 2.11. - Af Ulf Gudmundsen 
V6.ll.
CLAUSEN, INGWARD MARTIN. Dose, J.: Kaufmansglück und - leid in Mexico. 
(DN 24.12.).
DOSE. L. L.: Også en Dose-slægt i Nysted på Lolland. (JT 29.12.).
DOSE, CAI. Dose, J.: Ein Schleswiger als Kirchenbaumeister. (DN 16.12, 18.12.).
GABS, ARNE, erik c: Vejrprofeten i Tønder bryder sin tavshed. (V 1.2.).
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HALD TERKELSEN, ANNA. Bram, Eskild: Gammelt håndarbejde tilpasset nutids
hjem. (JT 20.12.).
HOLSTEIN, CHRISTINA FREDERIKKE VON. Bech, Ole: Historien om den mær
kelige adelsdame ved Christiansfeld. (JT 12.5.).
JESSSEN, ERIK. Nørgård, Anker: I anerkendelsens varme gror det bedste i et men
neskes sind. (V 31.12.).
KRONIKA, MARIA. V.: Mere flensborgsk var ingen. Frk. Maria Kronika død, 81 
år gammel. (F1A 15.8.).
LOBSIEN, WILHELM. Christiansen, W.: Wilhelm Lobsien, Tønderdreng, der blev 
halligernes digter. (JT 5.3.).
LORENTZEN, FINN, mat-: Folk vil ikke se på en fattig kunstner. (JT 25.8.).
MATTHIESEN, CLAUS P. Lampe, Jens: Alsingeren, der blev Danmarks største 
frugtforsker. (JT 12.9.).
MEYER, WILHELM. Clausen, H. C.: Polyppernes opdager svigtede i national hen
seende. (F1A 12.10.).
MUNCH-KNUDSEN, HERMAN, erik c.: Havet og den vide horisont lærer os at 
være ydmyge. (V 27.3.).
NICOLAISEN, PETER. Alsing, Hanne: Maler fylder 80 - hans kunst 75. (JT 
24.11.).
NICOLAISEN, PETER. Jürgensen, Viggo: Peter Nicolaisen, der gjorde sig fri af 
Emil Nolde og blev vesteregnens maler. (F1A 1.4.)
NICOLAISEN, PETER. Nørgård, Anker: - Jeg har søgt at male som Jeppe Akjær 
digtede. (V 31.12.).
NICOLAISEN, PETER. Se også nr. 206.
NOLDE, EMIL. Emil Hansen aus Nolde. Hrsg, von Flensburger Studienkreis. - 
Anm. af Jane Bossen. (F1A 30.10.).
NOLDE, EMIL. Matthiesen, Annelise: Min oldemor påvirkede verdenskunsten. (JT 
17.11.).
NOLDE, EMIL. Se også nr. 204.
OXHOLM. Jensen, H. P.: Fatte folks grumm bøhn. - Oxholms-slægternes oprin
delse. (JT 8.9.).
PALTH, HAINE F. Ægte sønderjydes lange liv markeret af fem uniformer. (V 
22.4.).
PETERSEN, A. Se nr. 205 og 207.
SCHMIDT, FREDERIK. Faber, Frederik: Mindernes besøg. - Anm. af Morten Kamp
hovener. (F1A 11.9.).
SCHMIDT-GORSBLOCK, HANS. Böhle, Hanjörg: Kraft und Vermögen zu weiterer 
literarischer Arbeit. (DN 13.9.).
SCHROEDER, ERLING. Observator: Min tip-tip-oldemor var søster til Torden
skjold. (JT 31.3.).
SIEVERTS, JOHAN RUDOLF. Sieverts, Kaj: Johan Rudolf Sieverts, Katrineherd: 
1695-1727. Af en Ejdersted-sognepræsts saga. (FlA 15.6.).
STAUNING, TH. ATL: Th. Staunings dramatiske udvisning fra Flensborg. (FlA 
14.1.).
STAUNING, TH. Larsen-Bjerre, H.: Th. Stauning og Sønderjylland. (S 16.11.).
SVENSSON, KATI. Bram, Eskild: En sønderjysk kvinde. (JT 27.1.).
TIEDJE, JOHANNES.Hnnsen, Bernhard: Johannes Tiedje. (FlA 13.3.).

G. FOLKEMINDER
And-: Til jernkonfirmation på Kegnæs: Syv ældre mødes. (JT 10.3.).
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Både og bådfolk i marsken. - (Anm. V 2.1.).
Holdt, J. M.: Hjemmebryg gav god begravelsesstemning. (JT 22.9.).
Miang dam - og sagnet om to forsvundne sørøverskibe. (V 24.6.).
(Holde, Emil): Als Emil Nolde noch Kind war. [Juletiden]. (DN 24.12.).

H. LITTERATURHISTORIE
Linnemann, Willy-August: Afsked med en familie. (F1A 12.8.).
Se også nr. 157.

I. SPROG
Andresen, Chr.: Slægter, dør, men sproget binder ... (F1A 18. og 20.5.).
Bjerrum, Marie: Sønderjylland med i 5 års dialekt-plan. (JT 11.9.).
Bram, Eskild: Hvorfor sønderjyderne egentlig taler dansk. [Anmeldelse af H. V.
Gregersen: Plattysk i Sønderjylland]. (JT 10.11.).
Brøndegaard, V. J.: Manødrenge og Aakjærs græs. [Om landsdelens plantenavne]. 
(JT 20.3.).
Jessen, Jørn: Danskundervisningen i Slesvig-Holsten. (F1A 11.5.).
Kamphövener, Morten: Om tonegangen i sønderjysk -. (JT 1.9.).
Kamphovener, Morten: Om vedholdende sprogbrug i sønderjysk. (JT 25.1.).
Lindstrøm, Anders Ture: Tvesprogethed er både en fordel og et problem. [Samtale 
med professor Bent Søndergård]. (F1A 26.1.).
Mach, Rudolf: I Agtrup tales der fem sprog. [Søren Ryge Petersens specialeopgave 
i dansk]. (F1A 14.12.).
oh.: En betragtning over »Jensen-navnet«. (F1A 14.10.).
Ordbog over Fjoldemålet. Af Marie og Anders Bjerrum. - Anm. af Anne-Marie 
Thomsen. (F1A 3.12.).
Rudbeck, Er.: Skal vi fortsat tale dansk? (JT 15.8.).
Søndergård, Bent: Den højere danskundervisning i Slesvig-Holsten. (F1A 19.3.).
Se også nr. 77.

J. KUNST . KUNSTHISTORIE
Fog Petersen, Mette: Ensomhed. - Anm. af Jørgen Hamre. (F1A 4.11.).
Rosendal, Jens: Akademi-tanken og Højer. (V 13.2., F1A 18.-19.2.).

Arkitektur
Christensen, Olav: Haderslev-ejendom i Jugendstilen. (JT 31.12.).
Clausen, H. C.: Gamle huse er sagen i Tønder. (V 12.10., F1A 15.10.).
Schoubye, Sigurd: Nøgternt set kan det ikke betale sig at restaurere. [Hjerpsted 
præstegård]. (JT 12.6.).

Maler- og billedhuggerkunst
Jensen, Harry: Kunst og kultur i Sydslesvig. (F1A 17.1.).
Troppenz, Uwe-M.: Brutalität der Wahrheit oder: Seltsame Liebe zum Menschen. 
[A. Paul Weber]. (DN 5.7.).
Troppenz, Uwe-M.: Die Kleine Nachtmusik ist violett. [Maleren Arp Hansen]. 
(DN 21.9.).
Troppenz, Uwe-M.: Melodien - rostrot und gewitterblau. [Emil Nolde]. (DN 12.3.).
Troppenz, Uwe-M.: Wenn es A. Petersen/Röm in den Fingern kribbelt. (DN 13.7.). 
Troppenz, Uwe-M.: »Zeichne man lieber Buchstaben-das da ist der reine Quatsch«. 
[Peter Nicolaisen]. (DN 29.11.).
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Wawrzy n-Lund, Edith: Er war kein richtiger Kerl als er Maler werden wollte. [An
dreas Petersen/Röm]. (DN 11.10.).
Se også nr. 148, 158, 162-66.

K. KIRKEHISTORIE
Bram, Eskild: Den yndigste rose blev fundet ved Tønder. [Anders Malling om jule
salmer]. (JT 22.12.).
Hansen, Bernhard: Dansk kirke i Flensborg gennem 400 år. (F1A 6.9.).
Jørgensen, H. M.: Rødding frimenighed har 100 års jubilæum. (V 13.6.).

L. SKOLEFORHOLD . SKOLEHISTORIE
Bach, H.: En gymnasieskole ved Genforeningen, 1-2. (JT 21. og 22.9.).
Bech, Ole: Christiansfelds berømte skoler startede i 1775. (JT 27.12.).
Berg Sørensen, Palle: Lejrskolen Brændstoft ved Flensborg fjord. [Rinkenæs]. (F1A 
15.6.).
Dose, J.: Schulmeisterkontrakt vom Jahre 1738. [Rørkær]. (DN 21.10.).
Hansen, Bernhard: Da Duborg-skolens skolehus indviedes for 50 år siden. (F1A 
29.6..)
Hansen, Bernhard: En hilsen til Sydslesvigs danske skoler. (F1A 10.8.).
Hansen, Bernhard: Lidt om dansk folkeskoles historie i Flensborg. (F1A 28.2.).
Hansen, Bernhard: Lidt om Jes Kruse-skolens tilblivelse. [Egernførde]. (F1A 4.12.).
Hansen, Bernhard: Skole, der er ældre end sin dåbsattest. [Treja]. (F1A 23.10.). 
Lewejohann, Bernd: Heimstatt des deutschen Lebens an der Förde. [Gråsten-skolen]. 
(DN 26.4.).
Nørgård, Anker: Succes på en ensom post. [Annelise og Thomas Voss i Guide dan
ske skole]. (V 28.12.).
-rik: Lille skole er ideel, navnlig for de yngste. [Førstelærer Lauritz Petersen, Bov- 
rup]. (JT 30.6.).
Rudbeck, Pr.: De danske skoler som mønster for de tyske. (F1A 27.12., V 28.12.). 
Schulz, Hermann: - at drive dansk pædagogisk virksomhed i Sydslesvig. (F1A 
11.9.).

M. BIBLIOTEKER . RADIO . ALMINDELIG OPLYSNING
Hamre, Jørgen: Om et biblioteksforsøg i Egernførde 1973-74. (F1A 3.12.).

N. FORENINGSLIV . IDRÆT . FORSAMLINGSHUSE
Fredslund, Hans: Gymnastikken har 80-års jubilæum i Hygum i år. (V 18.3.).
Hansen, Bernhard: Borgerforeningen og Flensborg omkring 1920. (F1A 13.5.).
Jürgensen, Viggo: Klosters kutteklædte klokkere. [Broderorden]. (F1A 23.12).

Kronika, Jacob: En »Kanslerstue«. [Flensborg, St. Knudsgilde]. (F1A 6.4.).

O. BEFOLKNINGSFORHOLD . BEFOLKNINGSSTATISTIK

P. FORVALTNING . LOV . RET
Forvaltning
Grage, K.: Farvel til et (godt) amt. [Flensborg amt sammenlægges 24. marts med 
Slesvig amt]. (F1A 2.3.).

Retsvæsen
Flagstad, Bengt: Kriminaliteten i Sønderjylland. (JT 15.10.).
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Grevsen, Jens: Henrettelsen på Erlev Galgebakke. [1780]. (JT 24.11.).
Mere om henrettelsen på Erlev Bakke 1780. (JT 8.12.).
Mortensen, I.: Henrettet efter drab og flugt fra Skads til Husum 1635. (V 26.1.).
Observator: Reportage fra den sidste henrettelse i Aller 1700. (JT 4.8.).

Militærvæsen
Drescher, H. P.: Da Haderslev fik sin første kaserne. (V 23.12., JT 22.12.).

Postvæsen
Bram, Eskild: Postvæsen i 350 år efter startskud i Haderslev. Sønderjyllands sær
stilling i postvæsenets historie. (JT 5.5.).

Forsikring, forsørgelse, fattigvæsen
Henningsen, Lars N.: Fordrivelse af fattigfolk. Fra fattig væsenets brogede fortid. 
(JT 3.7.).
Mårup, Birgit: Gården nær Kongeåen, der blev feriehjem for sydslesvigere. [Ben- 
netgård i Københoved]. (V 23.2.).
Wawrzyn-Lund, Edith: Ausschlafen ist hier Pflicht. [»Quickborn«, Kollund]. (DN 
20.4.).

Sundhedsvæsen
Dose, J.: Apotheker Battus: Weingeschenk mit königlichen Privilegien. [Haders
lev]. (DN 24.7.).

Q. ØKONOMISKE FORHOLD . ØKONOMISK HISTORIE
Bachmanns vandmølle 175 år. (S 30.9.).
Callesen, Gerd: En verden at vinde. - Anm. af Anker Nørgård. (V 1.11.).
Maarup, Birgit: I Gram bliver uldskyer til stabler af tæpper. (V 26.1.).
Petersen, Jens A.: Fra Hejlsminde til Stenderuphage. [Fiskeri]. (F1A 29.7.).
Vaupell Christensen, ].: Danmarks første svævefly blev bygget i Åbenrå. [Om 
Fritz Stöbeners pionerarbejde i 20'erne]. (JT 24.2.).
Se også nr. 76 og 78.

Samfærdsel
Bram, Eskild: Den gamle færgemand på Rømø fortæller. [Laur. Nielsen]. (JT 14.7.). 
Bram, Eskild: Oksevejen kan ideelt måle sig med Fugleflugtslinien. [Samtale med 
den tyske konsul i Åbenrå, J. Ristedt]. (JT 27.1.).
Oksbjerg, Erik: Vand- og landeveje. (JT 31.3.).
Stendevad, Finn: På sporet af amtsbanerne på Als. [Med litteraturfortegnelse]. (JT 
10.3.).
Se også nr. 93 og 131.

R. NATURFORHOLD
Jensen, Henning: Marskens muligheder er mange. (F1A 19.1., JT 13.1.).
Lorentsen, Laur.: Endrupskov Aftægt en del i stor naturpark. (JT 22.9.).
Nielsen, Poul Anker: Arrild - Sønderjyllands Mallorca. (V 3.8.).
ol.: Er Sild dømt til undergang? (F1A 30.11.).
SL: Tolk - fantasi og virkelighed. [Vildt- og eventyrpark]. (F1A 27.7.).
Se også nr. 73.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. juni: Der holdes danske årsmøder i Flens
borg, Slesvig og Tønning med i alt 9.300 
deltagere. Aftenmøderne i dagene forud be
søgtes af 5450 deltagere. Den danske rege
rings repræsentanter var undervisningsmini
ster Ritt Bjerregaard og justits- og forsvars
minister Orla Møller.

Den danske voksenundervisning i Sydsles
vig afholdt i sæsonen 1974-75 ialt 250 kur
ser med 3372 deltagere eller lidt flere end 
året før.

2. juni: Medlemmer af »Det militære Læse
selskab Rendsborg«, alle officerer i den dan
ske hær, aflægger et besøg i Dannevirkestil- 
lingen.

3. juni: Allerede nu fastslås det, at de dan
ske SSV-stemmer i Valgkreds I Flensborg 
ved forbundsdagsvalget 1976, hvor SSV ik
ke opstiller, kan blive tungen på vægtskålen. 
Det forventes at såvel ministerpræsident 
Gerhard Stoltenberg som forbundsminister 
Egon Bahr vil lade sig opstille i kredsen, 
hvor der sidst var godt 15.000 danske stem
mer.

4. juni: Arkitektfirmaet Kjær og Richter, 
Århus, vandt arkitektkonkurrencen om Du- 
borgskolens ny tilbygning.

5. juni: I forbindelse med diskussionen om
kring Radio Syd, peger Flensborg Avis på, 
at det i Sydslesvig har været betragtet som 
en selvfølge, at der med oprettelsen af den 

ny regionalradio i Åbenrå var skabt mulig
hed for, at dansk radio og tv gav en til
strækkelig dækning både nord for og syd 
for grænsen. Som led i Egernførde festugen 
afholdes en vellykket dansk musik- og folk
loreaften.

7. juni: Angels levende hegn svinder. Hvor 
man tidligere regnede med 100 m levende 
hegn pr. ha, er tallet nu reduceret til 60 m 
pr. ha. Dog er Angels karakter af et rekrea
tivt område stort set blevet bevaret.

7. juni: På Sydslesvigsk Vælgerforenings 
hovedudvalgsmøde meddelte landdagsmand 
Karl Otto Meyer, at han til efteråret trækker 
sig tilbage som landsformand for SSV.

Inden for Flensborg Industri- og Handels
kammers område, kommer mere end 40 pct. 
af importen fra Danmark, mens der til Dan
mark kun eksporteres 15 pct. af den sam
lede eksport.

9. juni: I Tarp holdes et nordisk venskabs
stævne med deltagere fra Finland, Norge og 
Sverige.

Medlemmer af den sies vigholstenske 
Landspressekonference besøger danske in
stitutioner i Flensborg.

11. juni: Den pædagogiske Højskole i Flens
borg vil indføre frisisk som supplerende 
fag.

12. juni: Sydslesvigsk Forening har i det 
forløbne år mistet 513 medlemmer ved 
dødsfald. Det samlede medlemstal 21.420 
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omfatter dog en fremgang på 232. Som for
mand genvalgtes skoleleder Ernst Meyer, 
mens skoleleder Gerhard Ernst, Husby, ny
valgtes som næstformand. Niels Bøgh An
dersen trak sig tilbage fra næstformands
posten. Arbejdsfællesskabet Det tyske Sles
vig valgte finansminister Gerd Lausen som 
ny formand. Fællesskabet opretholder 16 
børnehaver, 3 skolehjem, 4 sygeplejestatio
ner og en række ungdoms- og fritidshjem i 
Sydslesvig.

13. juni: Duborgskolen dimitterer 52 elever, 
nemlig 28 studenter og 24 realister. Skolens 
elevtal var pr. 1. juni 561 og ventes efter 
ferien at være 580 fordelt på 28 klasser.

Ved dimissionsfesten på Hiort Lorenzen- 
skolen i Slesvig oplyser skoleinspektør Hans 
Albert Møller, at 95 pct. af skolens nye ele
ver har besøgt en dansk børnehave.

En række danske skoler i Sydslesvig mel
der om stigende elevtal efter det nye skole
års begyndelse.

25. juni: Kiels universitets medalje overræk
kes til generalkonsul, professor Troels Fink.

Under et diskussionsmøde på Jaruplund 
højskole oplyste fhv. biblioteksdirektør dr. 
H. P. Johannsen, at det tyske biblioteksvæ
sens udgifter i landdistrikterne beløb sig til 
7,12 DM pr. indbygger, mens det tilsvaren
de beløb i Flensborg er 10 DM pr. indbyg
ger. I modsætning til Danmark, hvor biblio
teksvæsnet er kommunalt, sorterer hele det 
tyske biblioteksvæsen i Sydslesvig under 
den tyske grænseforening, som også mod
tager de offentlige tilskud.

NORD FOR GRÆNSEN

3. juni: Folketingsmand, redaktør Jes 
Schmidt forsøger under skolelovsdebatten 
forgæves at hindre, at tysk udgår som ob
ligatorisk fag og overgår til valgfrit fag.

5. juni: Gennem den særlige støtteordning 
for vanskeligt stillede øsamfund vil man nu 
søge at stoppe afvandringen fra Arø. Øen 
har en befolkning på 205 mod 278 i 1960.

7. juni: I Padborg indvies en ny tysk børne
have til 40 børn. Det er den første tyske 
børnehave, der bygges med direkte støtte i 
henhold til den danske børnehavelov.

Vestkommunerne i Sønderjyllands amt 
advarer i et fællesoplæg mod dannelsen af en 
sønderjysk centerby. Der peges på, at Es- 
bjerg-Kolding og Flensborg-Tønder er na
turlige centrer. Der peges iøvrigt på, at de 
fem kommuners befolkningstal i 1910 ud
gjorde 16,5 pct. af regionens befolkning, 
men i dag kun er 13,7 pct. Befolkningstil
væksten har i de sidste 25 år i hele regionen 
været 44,5 pct. men kun 21,3 pct. på vester
egnen.

8. juni: Fremtiden for St. Jyndevad forsam
lingshus tegner sig mørk, udtaler forman
den, gårdejer Bahne Nicolajsen, Østerholm. 
Der må regnes med en økonomisk belast
ning på godt 1000 kr. om året foruden ud
gifter til krævet nybyggeri på 180.000 kr.

Hedeselskabets kontor i Åbenrå, der op
rettedes i 1923, nedlægges af rationalise
ringshensyn.

10. juni: Tinglev kommune beslutter, at 
Burkal skole med ca. 100 elever skal ned
lægges.

Menighedsrådet for den katolske kirke i 
Sønderborg vil afholde tyske messer lørdage 
og søndage i sommertiden og desuden høj
messe både på dansk og tysk.

12. juni: Efter protester fra hovedstyrel
sen for Bund deutscher Nordschleswiger og 
fra den tyske folkegruppe beslutter det ty
ske ungdomsforbund alligevel at afholde et 
møde på Knivsbjerg.

12. juni: På Folkehjem i Åbenrå afsløres et 
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maleri af afdøde chefredaktør L. P. Chri
stensen, Flensborg Avis.

14. juni: Toftlund kommune beslutter fra 
næste skoleårs begyndelse at nedlægge sko
lerne i Åbøl og Tirslund.

Deutsche Selbsthilfe har i det forløbne år 
ydet 58 lån til sammenlagt 481.000 kr. Ialt 
har Selbsthilfe siden starten i 1959 ydet 894 
lån til et samlet beløb på 3.037.622 kr.

Af ministerpræsident Gerhard Stolten
bergs særlige fond ydes 100.000 DM til bla
det Der Nordschleswiger og 50.000 DM til 
den tyske fælleslandboforening for Nord
slesvig.

Turistforeningen i Åbenrå vil i år udgive 
en tysksproget ferieavis. Bladet udkommer 
6 gange og i et oplag på 10.000 eksempla
rer.

Byrådsmedlem, lektor Hans-Jürgen Nis
sen, Åbrfrå, erklærer over for Der Nord- 
schleswiger, at danner Socialdemokratiet og 
Slesvigsk 'Parti efter næste kommunalvalg 
igen et flertal, vil man fortsat støtte Social
demokratiets borgmesterkandidat mod at 
blive sikret posten som viceborgmester. Den 
nuværende af Slesvigsk Parti valgte vice
borgmester gårdejer Jep Nissen vil dog ikke 
fortsætte.

16. juni: I forbindelse med 25-års jubilæet i 
den tyske privatskole i Ravsted betegner 
skolekonsulent Arthur Lessow den nye dan
ske skolelov som kortsynet og uforståelig.

Det tyske mindretal holder Knivsbjergfest 
med ca. 500 deltagere. Hovedtaler var for

manden for Bund deutsche Nordschleswiger 
gårdejer Gerhard Schmidt, som i sin tale un
derstregede, at stemmetallet er afgørende for 
mindretallets forhandlingsmuligheder.

18. juni: Det tyske gymnasium i Åbenrå 
dimitterer 32 studenter. Gymnasiet besøges 
af 205 elever.

19. juni: Deutsche Selbsthilfe vil i øget grad 
søge kontakt med ungdommen. Målet må 
være at alle, der udskrives fra tyske skoler 
bliver medlemmer, siger formanden gdr. 
Leif Nielsen, Vollerup.

24. juni: 56 pct. af seerne i Tønder kom
mune vælger tysk TV før dansk TV, frem
går det af en undersøgelse gennemført af et 
hold elever fra Tønder kommuneskole. Kun 
36 pct. foretrækker det danske program.

Ved en fest i det tyske generalsekretariat 
tages der officiel afsked med Bund Deut
scher Nordschleswigers mangeårige for
mand, gårdejer Harro Marquardsen.

25. juni: Fremskridtspartiet i Løgumkloster- 
kredsen opstiller et medlem af det tyske 
mindretal, Sv. Berdiin, Ravsted som partiets 
kandidat. På Sprogforeningens årsmøde i 
Åbenrå henstiller formanden, gårdejer Chr. 
Speggers, til Danmarks Radio, at modtager
forholdene i Sydslesvig for dansk TV for
bedres. Mens Sprogforeningens medlemstal 
er let faldende, kunne Sønderjydsk Skole
forening meddele om en stigning i medlems
tallet fra 9630 til 9884.

Rettelse:
I juli 1975, side 295, 1. spalte, linie f.n. er 
følgende linier faldet ud:

»Hvad tror du, manden vil sige?«
»Det skal jeg nok ordne. Jeg kan flytte 

om tre uger!«

»Ja! Men hvad tror du dog, manden vil 
sige til cyklen?«

Manden, Hans Christian, kom op, så cyk
len og spurgte: »Er det din cykel, Peter?«

»Ja!«
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OUGAARDS
Boghandel

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

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

De gamle jyske 
kreditforeninger

JYDSK CRUNDEJER-KREDTTTORENINC

Og
NYJYDSKE KJØeSIADCREOnTORENING

er nu
Haderslev - Tlf. 52 25 71

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 72 15 50

FO R E 1*1 ■ 1*1 G S1*1
DAMMARKHerning: Århus:(07) 125300 (06) 125300

Idrætshøjskolen I Sønderborg
Højskole med lederuddannelse i 
gymnastik, boldspil, fri Idræt og 
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og 
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd 
og kvinder fra 3/5-28/7.
Tlf. (04) 42 1Q 48 Bent Brier

M. Schaumanns Klædefabrik A/S WINDFELD-HANSENS
Afd. for kemisk rensning TRYLIN BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
5 måneder fra januar. Korte kursus 

juni-december.

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Læs
Dannevirke

Sønderjyllands ældste blad

Jyllands 
Kreditforening

Haderslev museum 
Tlf. 52 2362

Museet på Sønderborg slot 
Tlf. 422539

Tønder museum 
Tlf. 72 2657

Aabenraa museum 
Tlf. 62 2645

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

OVE ARKIL A/S KREDIT
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR FORENINGEN

HADERSLEV DANMARK

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl &. Frøhandel 
Aabenraa

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn



HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).

Sønderjyske antikviteter sælges. 
E. Lund Christiansen, Bredgade 4, 
6254 Øster-Højst. Tlf. (04) 74 51 36.

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

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmingsen

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

Sy
ge

plTRY I
HØJSKOLE

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

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

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1975/76 helst 

1. maj, senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 12 30

De fleste ta’r os for 
pengenes skyld

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

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

Spørg

SPAREKASSEN

BRØDRENE GRAM % • VOJENS




