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Til vore læsere:
TAK
til de abonnenter, der har betalt for Sønder
jysk Månedsskrift 1974.
MEN ENDNU
er der nogle, der ikke har indsendt de 42,kroner til postkonto 4 26 82, Historisk Sam
fund, 6200 Åbenrå. Sender De pengene, slip
per vi for at sende Dem en personlig erin
dringsskrivelse.
Endelig er der blandt endnu-ikke-betalerne
beklageligvis nok nogle, der

SLET IKKE
ønsker at fortsætte med at læse Sønderjysk
Månedsskrift. De få, som det drejer sig om,

og som vi så at sige i forventningens glæde
har sendt de første 1974-hæfter gratis, har vi
en anmodning til.
Vi har ved et uheld fået trykt for få marts/
april hæfter. Indtil i dag har vi kunnet forsyne
nye abonnenter med alle 1974-hæfterne, men
bunden er snart nået med museumshæfterne.
Hvis de, der ikke ønsker at fortsætte abonne
mentet, vil returnere deres marts/april-hæfte
til
Sønderjysk Månedsskrift,
Landsarkivet,
6200 Åbenrå,
siger vi tak. Vi kan ganske vist ikke sælge
de »brugte« hæfter, men vi kan da stille dem
til rådighed for nyabonnenterne, hvis de øn
sker det.
Med venlig hilsen
REDAKTIONEN

Guldhornsspillet
Et historisk friluftsspil med 40 skuespillere opføres i
MØGELTØNDER SLOTSPARK 27. - 28. og 30. Juni kl. 20.00
*
Kom og oplév et skuespil om en af historiens store gåder!
Tekst: Per Jespersen. Musik: Bue Lund Nielsen og H. J. Henningsen. Instr.: Arne Aabenhus.
Arrangør: Det blandede Distrikts Husholdningsforening.
*
Postkort med helt nye guldhornsmotiver sælges for 75 øre pr. stk. til fordel for opførelsen.
Kortene kan bestilles på telefon (04) 74 53 76.
Billetterne koster 15,- kroner, børn 6,- kroner,
og telefon (04) 72 20 22 (kl. 9-17.30) og (04) 74 63 81 (kl. 9-20) modtager bestilling.

4. august 1974: Historisk søndag I Sydslesvig.

7.-9. Juni 1974: Årsmødedage i Sydslesvig.

12. maj-3. juni 1974 er der udstilling på Bymuseet I Flensborg:

Albert Chr. Reck. Slesvig-Holsten og Afrika
(Oliemalerier, akvareller, tegninger og tæpper).

Indtil 30. 6. 1974 vises »Gammelt dansk sølv« i Handelsbankens Hus i Tønder (Vestergade
14). Hverdage undt. mandag kl. 14-17. Fri adgang.

Socialdemokratisk satirisk tegning fra et tysk
rigsdagsvalg. Teksten lyder: Socialdemokratiet

er det eneste parti, der går fremad«. (»Der wahre
Jacob« ).

Rigsdagsvalget 1898
AF ERIK NØRR
Valget til den tyske rigsdag i 1898 indebar
typiske situationer med hensyn til valggeo
metri og de vanskeligheder, som et mindre
tal, der ønskede at stemme efter såvel natio
nal som politisk overbevisning, kom ud i.
Cand. mag. Erik Nørr, Århus, skildrer
valget og dets følger både i Sønderjylland og
i den århusianske presse, hvor Peter Sabroe
kommenterede valgresultatet i Demokraten.

Ved valget den 16. juni 1898 — et af de for
den danske befolkning i Sønderjylland så
vigtige valg til den tyske rigsdag - skulle
det vise sig, om den lille fremgang, fra det

foregående valg i 1893 kunne bevares1.
De ydre betingelser var ikke særlig gode.
Den nye overpræsident Ernst Matthias von
Köller var begyndt på den umenneskelige
udvisningspolitik, som efter valget skulle
sætte sit præg på landsdelens hverdag, og
mange steder søgte de preussiske embedsmænd at true statsansatte og pensionister til
at blive hjemme eller stemme tysk. Endelig
søgte tyskerne at øge det potentielle tyske
vælgerkorps ved midlertidige ansættelser af
folk syd fra og sørge for, at disse blev op
taget på valglisten.
Danskerne opstillede i 1., 2. og 4. slesvig-

1. Om periodens almindelige politiske udvik
ling se Sønd. Hist. V p. 183 ff og Macke
prang p. 183 ff.

2. Ikke mindst red. J. Jessen havde kritiseret
den manglende indsats i de truede egne syd
på (Sønd. Hist. V p. 202).
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holstenske valgkreds. I modsætning til val
get i 1893, hvor Gustav Johannsen opstil
ledes alle tre steder, sørgede man denne
gang for at sprede valgkampindsatsen ved
at opstille tre kandidater2: Gustav Johann
sen i 1. kreds, der bestod af Haderslev og
Sønderborg Amter, gårdejer C. P. Wolff i
2. kreds (Aabenraa og Flensborg Amter)
samt redaktør J. Jessen i 4. kreds (Tønder
og Husum Amter).
Preussernes snedige valggeometri var i
høj grad med til at afgøre valget3. Man hav
de sørget for, at de to sikre dansksindede
amter Haderslev og Sønderborg kom til at
udgøre første kreds, hvor der således ingen
fare kunne være for Gustav Johannsens
mandat. Men herved blev de danske chan
cer i 2. kreds væsentligt forringet. Efter geo
grafiske kriterier havde det været mere ri
meligt, at opdelingen havde været Haders
lev + Aabenraa Amter og Sønderborg +
Flensborg Amter, hvorved chancen for to
danske mandater ville være noget bedre.
I det følgende skal vi udelukkende se på

valget i 2. kreds. Der blev her opstillet ikke
færre end 5 kandidater, idet de borgerlige
tyskere ikke havde kunnet samles om en en
kelt kandidat4. Danskernes kandidat var som
nævnt C. P. Wolff, socialdemokraterne op
stillede Frederik Holzhäuser, og endelig var
der tre såkaldte »rigstro« kandidater: M.
Jebsen (nationalliberal), Raab, der repræsen
terede det tysk-sociale reformparti og agrar
erne, samt læge Asmus Duus (de tysk-frisindede). M. Jebsen var grundlægger af
Abenrårederiet og af Knivsbjergselskabet
samt næstformand i den tyske forening.
Det tyske valgsystem indebar flertalsvalg
i enkeltkredse. Men betingelsen for at blive
valgt i første valgomgang var, at en af kan
didaterne opnåede mindst halvdelen af alle
gyldige stemmer. I modsat fald skulle der
finde en anden valgomgang sted, hvor alene
de to kandidater, der fik flest stemmer i
første omgang, deltog5.
Tallene fra 1893 var ikke særlig opmun
trende for de danske forhåbninger om at
vinde kredsen:

I alt

1893
Danskerne (Johannsen) ................................
Nat.lib. (Jebsen).............................................
Frisindede (Halben) ....................................
Soc.dem. (Mahlke)........................................

3180
6415
3195
4072

Aab. Amt Flb. Amt
2255
1390
208
252

925
5025
2987
3820

Deraf
FL By
471
1506
1125
2841

Resultatet førte til omvalg mellem Jebsen og
Mahlke, og ved dette sejrede Jebsen6.
Danskernes eneste chance i 1898 var ty
skernes uenighed. Valgkampen prægedes da

også i høj grad heraf. Socialdemokraterne
blev stærkt angrebet af de borgerlige partier
og deres blade, hvori man kraftigt opfordre
de til at stemme på de rigstro partier (de,

3. Kortet over valgkredsenes grænser hos Jes
sen: Haandbog p. 360/61 viser tydeligt den
preussiske valggeometri, som var blevet
praktiseret siden valget i 1871.
4. Se Fl. Avis 19.5. og 25.5.1898.
5. Om valgreglerne se Jessen: Haandbog p.
352-54.
6. Tallene her er taget fra Følgeblad til Hejmdal 28.6.1898; jfr. tallene hos Jessen:

Haandbog p. 366-84 og Nikolaj Andersen
(Sdj. Aarb. 1912 p. 173-207).
7. Raab udsendte flyveblade, der bar over
skriften »Den tyskeste Kandidat«. M. Jebsens organ »Neuer Apenrader Anzeiger«
misbilligede dette (11.6.98), da man anså
Jebsen for den mest protyske (her ifølge
Fl. Avis; hverken Kgl. Bibi, eller Statsbibl.
har Aabenraa-avisen).
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Fra den sønderjyske grænse.
»Puds dem, gendarm! Vi må
se at få gjort det pak til ty
skere«. (Tegning af Bruno Paul).
Billedet er ligesom tegningen
side 153 lånt fra C. E. Jensen &
F. ]. Borgbjerg: Socialdemokra
tiets Aarhundrede, bd. I. Kbh.
1904.

der er trofaste over for kejser og rige), og
hertil hørte i hvert fald hverken danskerne
eller socialdemokraterne. Men heller ikke de
rigstro partier kunne enes. Man kæmpede
om at være den »tyskeste« af kandidater
ne7.
Uenigheden mellem de tyske grupper kun
ne komme til at betyde dansk sejr, hvis C.
P. Wolff blot kunne opnå så mange stem
mer i første omgang, at han kom på om
valg. Et omvalg mod socialdemokraten ville
sikkert give ham en del stemmer fra tyskere,
som fremfor alt ville hindre socialdemokra
tiets fremmarch, eller et omvalg mod en bor
gerlig tysker ville uden tvivl ligesom i 1881
give støtte fra socialdemokratiske og frisin
dede kredse8.
8. Gustav Johannsen sejrede i 1881 ved om
valget i 2. kreds, på trods af at tyskerne
tilsammen havde stort flertal i 1. omgang
(Mackeprang p. 139-41).

I den tyske agitation blev danskerne og
socialdemokraterne sat i samme bås. Raab
og Jebsen gjorde det for at få ikke-socialistiske vælgere til at undlade at stemme på
danskerne. Socialdemokraterne gjorde det
for at få danske vælgere til netop at stemme
socialdemokratisk: I et valgopråb, som blev
uddelt fra hus til hus, søgte de at overbevise
vælgerne om, at de bedre end den danske
kandidat kunne repræsentere den proteste
rende danske befolkning imod preussisk
økonomisk, social og national undertryk
kelse9.
Fra dansk side advarede man imidlertid
imod socialdemokratiet. Wolff fremhævede
på et vælgermøde i Broager 6/6, at de so
cialistiske utopier ville betyde en fuldstæn
dig ruin for arbejderne, som nok behøvede
9. Socialdemokraternes valgopråb er delvis
gengivet i Fl. Avis 15.6.98 og fyldigere i
Demokraten 16.6.
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bedre kår, men ikke en omkalfatring af den
nuværende samfundsform10. I dagbladet
Hejmdal fremkom en længere opfordring
under overskriften »Arbejdere«, hvis offi
cielle præg viste sig ved, at den udleveredes
fra Vælgerforeningens kontor. Heri frem
førtes, at de danske kandidater ikke var re
præsentanter for et parti eller en klasse, men
Resultatet af valget den 16. juni 1898
blev følgende12:
Danskerne (C. P. Wolff) ............................
Nat.lib. (M. Jebsen) ....................................
Frisindede (Duus) ........................................
Tysk soc.reformp. + agrar. (Raab)...........
Socialdemokratiet (Holzhäuser)...................

repræsentanter for en befolkning, og man
bad indtrængende de dansksindede arbejde
re om ikke at lade sig forlede af socialdemo
kratiet til frafald, men at huske »at I ned
stammer fra en dansk Befolkning, at I er
Børn af danske Fædre og Mødre, at I har
danske Minder og taler det danske
Sprog«11.
I alt

Aab. Amt

Fl. Amt

3349
3745
2521
4423
4017

2381
1032
225
502
253

968
2713
2296
3921
3764

Deraf
Fl. By
485
1445
1245
651
2934

Selv om den danske kandidat havde fået
en lille stemmefremgang i både Aabenraa
(126) og Flensborg (43) Amter, manglede
der stadig knap 700 stemmer for at komme
på omvalg. Danskerne stod alt for svagt i
Flensborg By og især i det sydlige af Flens
borg Amt, hvor man overhovedet ingen ak
tivitet udfoldede, med det resultat, at der i
hele Angel ikke blev afgivet en eneste stem
me på Wolff.
Da ingen af kandidaterne opnåede de
godt 9000 stemmer, der krævedes for at
blive valgt i første omgang, måtte der af
holdes omvalg mellem Raab og Holzhäuser
den 24. juni. Da der ingen dansker deltog i
omvalget, opstod problemet for de dansk
sindede vælgere, hvorledes de skulle for
holde sig ved valget. Det var et meget van
skeligt spørgsmål. Umiddelbart ville en del
være mest tilbøjelig til at støtte socialde
mokraten, som var den mest venligsindede
over for danskerne, men på den anden side
var der heller ingen tvivl om, at en del af

danskerne ikke kunne støtte socialdemokra
tiet. Men for de fleste af den sidstnævnte
gruppe var Raab, som i de danske aviser til
stadighed omtales som antisemitten eller re
ligionshaderen, ikke noget alternativ13.
Vælgerforeningens forretningsudvalg vej
ledede delvis de usikre dansksindede vælge
re, idet det udtalte, »at medens vi holde det
for givet, at ingen dansk Mand vil stemme
på den tyske Antisemit, saa tør vi dog hel
ler ikke anbefale de danske Vælgere at kaste
deres Stemmer over paa Modkandidaten«.
Grunden til at Vælgerforeningen ikke kunne
støtte socialdemokraten var, dels at dette
parti havde frataget danskerne næsten alle
arbejderstemmer i Flensborg, dels at social
demokratiet ikke havde opført sig solidarisk
i 1. og 4. valgkreds, hvor de ikke havde no
gen udsigt til at vinde valget. Derfor måtte
det »nærmest« overlades til den enkelte væl
ger, om han ville deltage i valget eller ej14.
De lave valgtal fra omvalget - 8148 til
Raab og 5451 til Holzhäuser - kunne tyde

10. Hejmdal 7.6.98; Fl. Avis 10.6.98.
11. Hejmdal 9.6.98.
12. Følgeblad til Hejmdal 28.6.98; jfr. Jessen:
Haandbog p. 366-84 og Nikolaj Andersen
i Sdj. Aarb. 1912 p. 173-207.

13. Jfr. Fl. Avis 19.6.98. Avisen synes næsten
at foretrække Raab frem for Holzhäuser.
En antisemit ville ikke være så farlig, da
han ville blotte det tyske parti og aldrig
blive genvalgt.
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på, at danskerne i høj grad havde afholdt sig
fra at stemme den 24/6. I forhold til første
valgomgang var stemmetallet dalet med ca.
4500. Raabs store flertal gør det dog tvivl
somt, cm socialdemokratiet kunne have vun
det, selv om Vælgerforeningen havde opfor
dret til at stemme på Holzhäuser.

Peter Sabroes meninger
Den socialdemokratiske politiker og redak
tør P. Sabroe (1867-1913) beskæftigede sig
indgående med rigsdagsvalget i sit blad De
mokraten15.
Overskriften til artiklen den 16. juni an
tydede, under hvilken synsvinkel han an
skuede valget: »Socialdemokraternes Møder
forbydes. - Fødemidlernes Fordyring ved
Tolden. - Vore Partifællers Opraab.« P. Sa
broe betragtede valget som et led i den in
ternationale socialistiske bevægelses kamp.
Det vigtigste spørgsmål var det økonomiske:
brødprisernes fordyrelse og korntolden, hvis
højde skyldtes agrarerne, som derfor måtte
bekæmpes. Det nationale sættes i anden
række. Sabroe gik endog så vidt, at han ud
talte, at »nationalt set kan det være ligegyl
digt enten Danskerne eller Socialdemokratiet
gaar frem, men politisk maa man ønske So
cialdemokraterne den største Fremgang i an
den Kreds«.
Sabroe fik et personligt indtryk af valg
slaget i anden kreds, idet han var udsendt
af Demokraten som korrespondent, og han
opholdt sig på valgdagen (16/6) i det social
demokratiske centrum Flensborg. Han kun
ne derfor ikke undgå at tage stilling til det
forhold, at socialdemokratiet havde taget
næsten alle de danske arbejderstemmer i by
en. Her var Sabroe klart i modstrid med det
14. Forretningsudvalgets udtalelse er trykt i
Hejmdal 20.6. og i Fl. Avis 21.6.98.
15. Se Demokraten 15.6.98 og fgl. dage.

danske parti; han anførte nemlig, at blandt
de danske arbejdere stemte »de fleste og de
intelligenteste« socialdemokratisk16.
Også den danske kandidat C. P. Wolff
karakteriserer han ud fra partistandpunktet,
ikke det nationale: Selv om han tilhører de
danske sønderjyders højre fløj, kan han al
ligevel ifølge Demokraten ikke sammenlig
nes med det danske højre, eftersom han går
ind for lavere militære udgifter og mindre
told cg en udvidelse af frihedsrettigheder
ne17.
Når man læser Sabroes og andre socialde
mokratiske blades artikler18, får man næsten
det indtryk, at det danske socialdemokrati
16. Demokraten 16.6.98.
17. Smst.
18. F.eks. Socialdemokraten og Fyns Social-Demokrat.
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Peter Sabroe (1867-1913). Medarbej
der ved Demokraten 1888-1908 (fra
1895 som medredaktør). Medlem af
Folketinget 1901-1913.
Når Peter Sabroe i denne artikel
omtales for sin rolle i 1898, må det
erindres, at han i 1912 sammen med
EmilMarott skarpt protesterede imod,
at danske socialdemokrater endnu en
gang støttede tyske partifæller ved
valget i Sønderjylland, se Sønderjysk
Månedsskrift, august 1970, side 229.
(Foto fra Lokalhistorisk Samling,
Århus).

selv deltog i valget. Sabroe fandt det ganske
naturligt på valgdagen den 16. juni for en
større forsamling i Flensborg at bringe det
danske socialdemokratis hilsen til det tyske
broderparti. Efter Sabroes tale forsøgte det
tyske politi at få fat på ham, men han und
slap og tog straks derefter tilbage til Dan
mark19.
Sabroes optræden i Flensborg fik betyd
ning i den kongerigske avisdebat, idet Aarhuus Stiftstidende og senere også andre høj
reaviser anklagede Sabroe og Demokraten
for tyskervenlighed. Stiftstidende lagde ud
under en stor overskrift: »P. Sabroe som
19. Episoden er omtalt uden kommentarer i Fl.
Avis 18.6.98.
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tysk Agitator«. Idet bladet henviste til Flens
borg Avis' omtale, anførtes der, at Demo
kraten havde udsendt sin »professionelle
Agitator« til Flensborg for at deltage i so
cialisternes arbejde imod de danske valgkan
didater, medens alle fædrelandskærlige i
spænding imødeså de danskes valgchancer.
Stiftstidende mente, at dette måtte være top
punktet af hvad danske socialistførere burde
driste sig til20.
I de følgende dage fortsatte debatten om
Sabroes udtalelser. Demokraten tog kraftigt
til genmæle og kaldte Stiftstidendes omtale
for »Et dumt, perfidt Angreb«. Sabroe hav
de ikke i Flensborg sagt noget fjendtligt
20. Aarhuus Stiftstidende 18.6.98.

Theodor Julius Tünch Thomsen (1859
-1923). Redaktør af Aarhuus Stifts
tidende 1889-1920. 1 polemikken
tegnede han Aarhuus Stiftstidende
som Peter Sabroe Demokraten. (Foto
fra Lokalhistorisk Samling, Århus).

imod danskerne, men tværtimod sagt, at
både det danske og tyske socialdemokrati
måtte protestere imod det tyske embedsty
ranni. Det bedste forsvar for Sabroe var
ifølge bladet, at hans udtalelser ingen be
tydning havde i den sønderjyske avisdebat.
Ikke engang »højrebladet« Flensborg Avis
kritiserede forholdet. Derefter gik bladet til
angreb på Aarhuus Stiftstidende og partiet
højre: Det danske højre og det tyske højre i omvalget repræsenteret af »Antisemiten og
Brødfordyreren« Raab - sættes i samme bås.
Og man spørger Stiftstidende, hvorfor de ik
ke støtter deres partifæller. Demokraten har
selv svaret herpå, det tør Stiftstidende ikke,
fordi det er det tyske højre, der forfølger de
danske i Sønderjylland. Funch Thomsens

(Stiftstidendes redaktør) danskervenlighed
bestod i, at han overfaldt en landsmand,
fordi denne blev jaget af det tyske politi på
grund af frisindede udtalelser21.
Flere af højrebladene fortsatte den kritik,
som Aarhuus Stiftstidende havde påbe
gyndt22. Vort Land mente, at det ikke var så
mærkeligt, at de danske arbejdere i Flens
borg svigtede, når det danske socialdemo
krati, der havde »vore egne Hjemmetyskere
med Hr. Sabroe i Spidsen«, agiterede for det
tyske socialdemokratis kandidater.
Men de socialdemokratiske blade forstod
21. Demokraten 20.6.98.
22. Se f. eks. Vort Land 22.6.98 og Fyens Stifts
tidende 21.6.98.
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at slå igen23. De kaldte højreavisernes an
greb for perfid journalistik og foragtelig
agitation og beskyldte dernæst højrebladene
for at støtte danskhedens argeste fjender, de
tyske antisemitter. Den noget hidsige debat,
hvor der blev anvendt meget kraftige ud
tryk, kom efterhånden mere til at vedrøre
kampen mellem højre og socialdemokratiet
end valget i anden kreds.

Sabroes optræden i Flensborg var kun en
detalje i rigsdagsvalget 1898, som især hav
de betydning i den interne århusianske (og
danske) politik. Men valgkampen og Sabroe-detaljen er skildret her, da episoderne
på bedste vis afslører et nationalt partis
største dilemma: Et nationalt enhedsparti
kan ikke repræsentere bestemte grupperin
ger (af økonomisk, social, religiøs eller an
den art) uden at støde andre grupperinger
fra sig. Det er nødvendigt, at kandidaten be
finder sig nogenlunde i det politiske spek
trums midte eller i hvert fald kan anerken
des af et stort flertal.
Dette dilemma betød, at Flensborg i lø
bet af 1880'erne for en lang årrække gik
tabt for det danske parti; de dansksindede
arbejdere følte sig bedre repræsenteret af det
tyske socialdemokrati, og det betød, at dan
skerne ved omvalget i 1898 ikke kunne tage
parti for Holzhäuser, således som Sabroe og
mange andre med ham agiterede for. En så
dan stillingtagen ville have skadet det dan
ske parti ved senere valg. At den danske
kandidat i 2. kreds ved det efterfølgende
rigsdags valg i 1903 opfordrede til at støtte
den socialdemokratiske kandidat ved omval
get er ikke i modstrid med regelen om, at et
nationalt parti ikke kan støtte en af fløjene,
men havde sin særlige forklaring i, at mod
kandidaten »antisemitten« Raab havde støt
tet Köllerpolitikken24.
Det er det samme dilemma, det danske
23. Demokraten 22. og 23.6.; Fyns Social-Demokrat 23.6. og Socialdemokraten 23.6.98.
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mindretalsparti SSV må kæmpe med endnu
i dag. Partiet er nødsaget til at vise et så
alsidigt ansigt som muligt uden dog at risi
kere, at partiets eget særpræg går tabt. Ved
forbundsdagsvalg, hvor SSV ikke mere op
stiller, kan partiet ikke uden at lide alvorlig
overlast opfordre sine vælgere til at stemme
på noget bestemt tysk parti, men må nøjes
med lige så vage udtalelser, som Vælgerfor
eningen fremsatte før omvalget i 1898.
Et andet problem, der kan diskuteres i
forbindelse med 1898-valget: Hvordan bør
de danske politikere forholde sig til valgene
syd for grænsen?
For socialdemokratiet var der i 1898 som
nævnt ingen tvivl. Valget i Sønderjylland
var en del af det tyske valg, som igen var
en del af den internationale socialdemokra
tiske bevægelses kamp for magten. De fle
ste overskrifter i de socialdemokratiske avi
ser var: »Det tyske Valg« i modsætning til
mange af overskrifterne i de borgerlige bla
de: »Valgene i Sønderjylland«.
Indstillingen i højreorienterede aviser var
tilsyneladende mere national. Nationaltiden
de skrev efter hovedvalget 16. juni: »Der
vil saaledes blive Omvalg mellem Antisemi
ten og Socialdemokraten, hvis Udfald ikke
interesserer os, da de Danske ikke deltage i
dette«25. Men det var også noget lettere for
højrebladene at slå på det nationale; de kun
ne ikke som de socialdemokratiske identifi
cere sig med et af de tyske partier, især på
grund af disse partiers holdning til den dan
ske befolkning, og socialdemokraten så man
i hvert fald ikke gerne valgt. Ved at spille
på de nationale strenge kunne man så sam
tidig, ligesom Aarhuus Stiftstidende, angri24. M. Andresens opfordring, som blev støttet
af dagbladet Hejmdal, blev stærkt angrebet
af J. Jessen og Fl. Avis. Se Hejmdal og Fl.
Avis omk. rigsdagsvalget 16.6.1903; jfr.
Sønd. hist. V p. 224—25.
25. Nationaltidende 20.6.98; jfr. Vort Land
22.6.98.

be socialdemokraterne for tyskervenlighed.
Den danske politiske kamp udvidedes til at
omfatte Sønderjylland26. Dette var ikke sær
lig gunstigt, set med det danske partis øjne.
Med en entydig opbakning fra Danmark
ville partiet have stået stærkere, og de tyske
partier ville have haft sværere ved at be
skylde danskerne for at repræsentere be
stemte grupper.
Med hensyn til dette problem ændredes
forholdet efterhånden. Köllerpolitikken hav
de her sin særlige betydning. Modsat myn
dighedernes hensigt forårsagede den en stør
re samling af de danske kræfter både i Søn
derjylland og i Kongeriget, hvor det sønder
jyske spørgsmål blev noget man for alvor
beskæftigede sig med. Alle Kongerigets par
tier fik efterhånden en mere positiv Sønderjyllandspolitik, som førte frem til Genfor
eningen i 1920.
Ser vi på forholdene i dag, så er de dan
ske partier stort set enige om at støtte den
danske befolkning i Sydslesvig. De danske
partier ville ikke forholde sig til et landdags
valg i Slesvig-Holsten på samme måde, som
socialdemokratiet gjorde det i 1898. Hvis
en dansk politiker, af hvad partifarve han
end var, deltog i en sydslesvigsk valgkamp,
hvor han agiterede for et af de tyske partier,
så ville dette af mindretallet og af den dan
ske opinion betragtes som utilstedelig ind
blanding. På dette punkt er SSV bedre stil
let i dag, end det danske parti var i 1898.

26. Sabroe-episoden synes ikke at have beskæf
tiget venstreaviserne; i hvert fald omtales
den ikke i Aarhus Amtstidende, Politiken
og Dannebrog, men både Demokraten og
Aarhuus Stiftstidende tager udtalelser om
valget i almindelighed i Politiken og Dan
nebrog til indtægt for deres eget stand
punkt. Demokraten 23.6. (Dannebrog 22.6.
og Politiken 21.6.); Aarhuus Stiftstidende
22.6. (Politiken 21.6.98).

Peter Sabroe var både som redaktør og som
folketingsmand en ivrig agitator, der især havde
hjerte for de små i samfundet. Pølgelig var han
i lange tider karikaturtegnernes yndlingsoffer.
Denne tegning af Jens Ravnholm er lånt fra
Lokalhistorisk Samling, Århus.
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Breve om udgravningerne
i Nydam Mose
AF PETER BECK

Lektor Peter Beck, Åbenrå, har kigget i nogle
gamle breve, skrevet af Nørremølle-slægtens
medlemmer, og har her gengivet et uddrag,
der handler om udgravningen af Nydam
mose.

De efterfølgende beretninger om udgravnin
gerne i Nydam Mose fra 1859-63 i Vester
Sottrup sogn på Sundeved er uddrag af bre
ve, skrevne af ejeren af Nørremølle Chri
sten Hanssen (1852-92), fader til den kend
te sønderjyske politiker H. P. Hanssen. Chri
sten Hanssen havde en yngre bror, der som
sin berømte brodersøn hed H. P. Hanssen
(1828-1912). Han var 15 år gammel kom
met i handelslære i Flensborg, og da hans
far Christen Hanssen (1784-1848) døde, ar
vede han en større pengesum, og med den i
lommen rejste han ud i det store eventyr.
Men inden afrejsen havde han og broderen
Christen Hanssen lovet at ville skrive til
hinanden hver måned, uden hensyn til om
brevene blev besvarede eller ej, indtil den
ene erfarede, at den anden var død. Dette
løfte holdt de til Christen Hanssens død i
92. Efter den tid fortsattes brevvekslingen
mellem H. P. Hanssen og Christen Hanssens
børn til 1912.
H. P. Hanssen fik en noget omtumlet
skæbne, idet han et par gange mistede sin
formue, men hver gang blev han kærligt
hjulpet af Christen Hanssen. 1851 kom H.
P. Hanssen til Shanghaj, hvor han begyndte
som bogholder i et handelshus. Et par år se
nere tilbød man ham en fin stilling i Øst
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asiens næststørste handelshus, Dent & Co.
Tolv år efter ankomsten til Shanghaj blev
han en af husets fem ledende chefer! Te og
silke var forretningens hovedartikler. Efter
en handelskrise i 1867 spillede huset fallit;
men under nye former arbejdede man sig
frem igen. 1876 forlod han Kina og rejste til
London, hvor han fik en ledende stilling i
husets derværende afdeling. 1900 trak han
sig tilbage, men bevarede en vis tilknytning
til firmaet som rådgiver indtil sin død. Men
trods de store forhold, han levede under,
fulgte han nøje med i alt, hvad der foregik
på Nørremølle og i sognet, så intimt og nær
værende, at broderen om Nydam-bådens fin
dested i mosen kan skrive, »der hvor du
veed de laadne Tørf var«! H. P. Hanssen be
søgte flere gange sin hjemegn og bragte
hver gang mange fine og fremmedartede
gaver med hjem, hvad også fremgår af bre
vet fra 7. september 1863, da man på Nør
remølle havde besøg af Christian Jürgensen
Thomsen. I det hele taget viser læsningen af
hans breve, at hans interesser spændte me
get vidt; han var således fortrolig med
dansk guldalderlitteratur, og en bog som
»Adam Homo« kunne han næsten udenad.
Var H. P. Hanssen således en dannet
mand, var broderen, den anden brevskriver,
det ikke mindre. Dette fremgår også af de
her meddelte brudstykker. Sammenligner
man f.eks. hans beskrivelse af fundene med
den, Engelhardt giver i sin bog om Nydam,
forbavses man over, hvor velorienteret han
er, især i beskrivelsen af bådens konstruk-

tion. I sine breve beskæftiger han sig indgå
ende med indenrigs- og udenrigspolitik. Han
skriver f.eks. meget om udsigterne til krig
i 1863, og selvfølgelig er der meget om 64,
som han oplevede på nærmeste hold. Også
kirkelige forhold omtales grundigt. I et af
brevene skriver han meget udførligt om »en
doctor S. Kierkegaard«, »en stor reformator,
jeg vil tillade mig at kalde ham saadan.« Så
interesseret er Christen Hanssen, at han har
købt Søren Kierkegaards tidsskrift »Øjeblik
ket«! »Jeg har haft de første Nr. af dette
Blad og maa tilstaae at der er megen Sand
hed i hvad han siger ... og Præsterne her
hos os ere ikke det de skulle være«; og så
følger der nogle haarde angreb på stedets
præster i Kierkegaardsk ånd.
Breve:

Nørremølle d. 20. Juni 1859

Forrige Uge havde vi Besøg af en Adjunct
Engelhardt fra Flensburg som er Inspecteur
for den slesvigske Oldsamling, der er bleven
oprettet der i de sidste Aaringer. Forrige Aar
fandt Broder Jørgen nemlig ved Tørvgravningen forskjellige Oldsager men nu havde
han selv Lyst til at lede Udgravningen og
benyttede dertil Pintseferierne. Resultatet
var heldigt. I de første Dage gik det ikke
saa godt men tilsidst over Forventning. Han
fandt saaledes 14-15 Landsespyd med Ha
ger på de fleste, flere Sabler, en heel Piil
med jern Spids en Mængde Skjold, som rig
tignok vare i Stykker da de ere af Træ og
ikke meget tykkere end en cigarkasse, et par
Skjoldbugler af Bronce som sidde midt paa
Skjoldet, en Øxe med Skaft, en Hestehov en
Sabelsked, flere Zirater af Bronce, o.s.v. Det
interesserede ham især at faa at vide hvor
lange Landserne havde været nemlig rigelig
5 Alen, som ogsaa at han fandt Spidserne til
Pilene. Der er i de sidste Aar paa Kongelig
Regning ogsaa foretaget lignende Udgrav
ninger i en Mose i Sønder Brarup og funden
en Masse af lignende Gjenstande dog kun

Conrad Engelhardt (1825-1881). På bagsiden
står: »Hr. Chr. Hansen paa Nørremølle fra De
res hengivne Engelhardt. Juni 1872«, og Chr.
Hansen har tilføjet: »som gravede i Nydam
Mose«.

Træ og Bronce, Jernsagerne maa være fortæ
rede der, og af Træsagerne var det kun for
Vandmængden mulig at faa Stumper op. Det
er interessant at vide at disse Sager med
temmelig Vished kunne antages at have lig
get i Mosen siden det tredie Aarhundrede
efter Chr. F. altså 15-1600 Aar og at see
hvor vidt de gamle Romere allerede dengang
vare i Industrien. Mange Ting gjøres ikke
bedre nu. Hvad det har været for Folk der
har været her fortier Historien men at det
har været Romere eller havt Paavirkning af
romersk Kultur sees af at der i Brarup er
fundne en Del romerske Mønter, fra de før-
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ste Keisere efter Chr. F. Den sidste regjerede
188 Aar efter.
Nørremølle den 6. Aug. 1859
Du vil see af foranstaaende at Herr Engel
hardt med Familie er hos os i denne Tid. Han
boer hos Asmussen paa Sandbjerg og fore
tager hver Dag Udgravninger af Oldsager i
Nydam. Han har fundet mange Ting. De
første fire Dage fandt han nemlig: 10 Jern
sværd, 7 Spænder til Sværdremmene 89
Jernspidser til Spyd og Landses tager 2 Træ
buer, 25 Pilespidser af Jern undtagen 3 som
vare af Horn og godt bevarede, samt 6
Hvæsses tene til Pilene. 7 Øxer med Skaft 17
Skjoldbugler hvoraf 3 med løs Broncerand
og en uhyre Masse Træskjold som dog alle
vare istykker; 9 Knive hvoraf 3 med Træ
skaft, 5 Jernsyle med Træskaft og 1 med et
nydelig forarbeidet Hornskaft; 1 Beenkam
godt bevaret med meget smukke Zirater. 1 Hesteskelet med Jernbiddet i Munden; der
næst 1 fuldstændig Bidsel. 1 stort Træstyk
ke, vistnok en Aare o.s.v. Desuden er senere

164

funden 4 Sølvmønter hvoraf de to ere fra
Antonius Pius som regjerede i Rom omtrent
130 Aar efter Christo. Sagerne have saaleles sandsynlig ligget 15-1600 Aar i Mosen.
- Alle disse Ting ere fundne i Broder Jør
gens Mose paa en Plet af omtrent 15 DAlen.
Nørremølle d. 6. Novb. 1859.

Den 14. October havde vi Besøg af Hans
Majestæt Kongen i Nydam. Hr. Adjunct En-

Denne tegning af Nydambåden er udført af
Magnus Petersen til C. Engelhardts egen beskri
velse af mosefundene. Men både denne beskri
velse og senere fortolkninger af fundet må tages
med forbehold; blandt andet har Harald Åker
lund bidraget med en række interessante teorier,
der ikke alene omfatter selve den oprindelige
konstruktion, men også en overbevisende på
stand om, at der er byttet om på for- og agter
stavn. Museumsinspektør Mogens Ørsnes gør i
forordet til 1970-udgaven udførligt rede for teo
rierne.
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gelhardt kom Aftenen i forvejen, og under
rettede os derom. Kongen havde ladet ham
kalde d. 13. Kl. 1 Efter, og sagt ham, at han
vilde til Nydam, og at han (E.) skulle gaae
om bord paa Dampskibet ved Flensborg d.
14. Kl. 7 m; saa vilde han stige i ved Lyksborg. Disse Efterretninger bragte E. os om
Aftenen, og kjørte siden igjen. Det kan nok
være at der blev Travl i Leiren. Jeg maatte
strax ned med et læs Brædder til et Gulv, og
op til Pastor Meyer og Math Døen efter
Dannebrogs flag. Jeg fik Mosen at arrangere,
da Kuntz vilde modtage ham ved Sandbjerg
med en Sang som han først skulde have la
vet. Sandbjergerne fik Travl med Landings
broen, men fik det smukt arrangeret. Om
Morgenen da jeg havde alt istand paa Mo
sen, og Arbejderne havde Hullet afrømt til
Oldsagerne, begav jeg mig, skjønt mod min
Villie til Sandbjerg, meest fordi Kuntz bad
mig om at hjælpe ham og Børnene at synge,
men urolig over, at der ingen Tilsyn var paa
Mosen, hvorom Engelhardt havde bedt me
get. Det var som om jeg havde skullet følge
min Anelse; thi efterat vi havde ventet paa
Sandbjerg til Kl. 11 Form, kom der Bud fra
Nydam, at Kongen sad deroppe i god Ro. Vi
fik altsaa Alle, men især Præsterne, Inspecteuren. Herredsfogden og øvrige Honoratio
res en lang Næse. Planen var nemlig bleven
forandret. De seilede ind til Fisnis, og her
bad Engelhardt om at sende Bud til os, men
det blev ikke tilladt, der kunde gaa Bud fra
Mosen, saa seilede de atter til Nybøl Vand
mølle, og her vare hans Vogne ankommen
som kjørte dem til Mosen. Der var kun gan
ske faa paa Mosen, da han kom, og det gik
af med stille Musik, idet han med det Sam
me gik til Graven, som var paa Jørgens Mo
se, og lod Arbeiderne begynde. Det var som
han gjorde dette for at undgaae al Opsigt el
ler for at slaa Præsterne en Plade, thi da han
havde sat sig, sagde han: Nu kan I sende
Bud efter dem ved Sandbjerg. Hans Ophold
varede vidst 3 Timer, og hans Cavalerer vare
saa Kjede, thi det var koldt. Han skal have
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været meget fornøiet og tilfreds med de
fundne G jens tande, og gav en Doceur til Ar
beiderne og de trufne Forberedelser af 100
Rd. Der var en uhyre Mængde Mennesker
tilstede som bragte ham et »Længe leve« ved
hans Afreise.
Nørremølle d. 7. Sept. 1863

Der er atter i Aar under Adjunct Engel
hardts Ledelse bleven gravet efter Oldsager
og det er gaaet heldigt, foruden at have fun
det en heel Mængde af de sædvanlige Ting
Spyd, Sværd Landser Buer Øxer Skjoldbræder o.s.v. fandtes i Jørgen Jørgensens Mose,
der hvor du veed de laadne Tørf var, et stort
Langskib. Samme er 35 Alen langt og saa
friskt at det vil kunne sammensættes igjen.
Det er paa Midten kun 4^2 Alen bredt og
løber spidst til mod begge Ender. Plankerne
ere Eeg og sammennittede med Jernsøm.
Derimod er det besynderligt at Spanterne
have været bundne fast ved Plankerne med
Bastreb hvilket var tydeligt at see, thi paa
Plankerne var udarbeidet Klamper af sam
me Stykke Træ hvori vare Huller som pas
sede til de Huller som vare i Spanterne. Træ
et maa have været billigt thi da de havde saa
gode Søm var det dog meget næmmere at
sømme disse Klamper fast end at tage en
Blok af 4 tommers Tykkelse og arbeide det
meste Træ bort. Indretningen til at have
Aarerne i ved Roningen var også besynder
lig og der antages at den har været beman
det med cir. 40 Roerkarle. I Baaden fandtes
en Mængde Landser og Pile, Buer Øxer, et
par Riiskoste men som jeg antog for »Riholdter«. Baaden var der hugget hul i paa
Bunden og det lader altsaa til at bestyrke
den Mening at Sagerne ere henlagte i Mo
sen. Der har været en stor Mængde Menne
sker at see derpaa men de fleste kom for
gæves da Baaden kun fandtes i de sidste
Dage og den blev optaget og tildækket med
tørfdynd. Selv en Herre fra London var her
forleden dag med Engelhard. Jeg har ikke er-

faret hans navn af Kuntz hvor de vare et
par Timers Tid men han kendte godt Fir
maet Dent & Co.
En anden anseet dansk Mand Stifteren af
alle de forskjellige Museumer i Kjøbenhavn
den dig maaske bekjendte gamle Konferentsraad Thomsen har ogsaa været her og seet
paa dine Sager da han var en Dags Tid i
Nydam. Det morede os meget at han fandt
adskillige Ting som han efter sit Udtryk
»ikke kunde stikke«. De fleste havde han
men ikke saa smukke. Han fik 3 af de japanesiske Baand og Snorer nogle Prøver til
Museumet som han ikke havde. Lignende
som de to Skjærme havde han ikke seet. Det
var en prægtig gammel ligefrem Mand. En
gelhardt Kuntz og Tinne vor lille Anna og
jeg kjørte ham til Flensborg, hvor vi spiste
til Middag med ham hos (?) ...
Det formodes at Kongen som kommer til
Lyksborg d. 10. dm for at overvære Revuen
også kommer til Nydam da han sværmer
saa meget for disse Udgravninger.
Nørremølle d. 5. Nov. 1863

Den største Nyhed jeg denne Gang har at
meddele dig er at vi have haft Besøg af Kon
gen og Gemalinde paa Nydam, og at de med
Følge spiste Frokost hos Kuntz. Det blev
Kuntz meldt nogle Dage i forveien af En
gelhardt at Kongen ville komme, men tænk
dig deres forskrækkelse, da der om Morge
nen paa den bestemte Dag, mens de laae og
sov kom tre Læs med Betjente, Proviant
o.s.v. for at anrette Alt til Kongen i deres
Huus. Imidlertid gik Alt godt. Veiret var
gunstigt. Paa Mosen var der arbeidet forud
saa at Baaden No. 2 var udgravet og dens
Indhold, Spyd Stager og de sædvanlige Ting
udspilledes under Hans Majestæts Befaling.
Til Frokosten blev indbuden Broder Jørgen,
Jørgen Jørgensen og Kuntz foruden Inspecteuren Herredsfoged Fischer og Præsten og
Degnen fra Nybøl (vore Præster vare der ik
ke. Hansen er undskyldt for sin Svaghed,

men Krogh Meyer er det galt for da der blev
talt derom af Grevinden til Tinne). Af disse
spiste Fischer, Thojsen Pastor Christensen og
Broder Jørgen i Kuntzes Stue hvor Kongen
og Gemalinde og 2 Hofdamer, General Fens
mark og Adj. Engelhardt ogsaa vare. De øv
rige spiste i Skolen. Efter Broders Sigende
var det ganske gemytligt og utvungen. Kon
gen gav mange Historier til Bedste og var
saa ligefrem at de snart kunde glemme at
det var Kongen. Saaledes havde Tjenerne
glemt at bringe en Valnødknækker med.
Men een løb op paa Loftet og fik fat paa et
gammelt Stykke Brædt og en lille rusten
Hammer og gav Hans Maje, dette. Han saa
lidt skjelmsk derpaa men saa roste han det
og knækkede til hele Selskabet. Deraf blev
hans Fingre brune og Grevinden sagde da til
ham at han skulde tage lidt Citronsaft, det
tog det godt af. Saa! sagde Kongen, det kan
nok være, men veed Du hvad jeg vil gjøre?
Naar jeg nu kommer ombord paa Falken
(Turen gjordes nemlig til Vands til Nybøl
Vandmølle), saa taer jeg lidt Tjære og gni
der derpaa, og saa taer jeg lidt Smør ovenpaa, det taer det prægtig af. - Grevinden
forærede Tinne sit Portrait og desuden fik
de 50 RD for deres Uleilighed. Nørremølle d. 1. Dec. 1863

Siden mit Sidste for en Maaned siden er der
jo talt tungt til alle Danmarks Sønner. Vi
anede ikke at vor elskede Konge, saa livlig
og munter han var i Nydam, saa snart skul
de afsted. Hans Liig bliver idag ført fra
Lyksborg over Flensborg til Kjøbenhavn.
Der ere Mange herfra der henne for at led
sage det til Flensborg.
d. 3. Det var en stor Høitidelighed, hvor
om Alle ikke noksom kunne udtale sig. Der
var en saa uhyre Masse Mennesker at An
tallet angives mellem 20 og 30.000. Noget
uden for Flensborg gjortes Holdt og han ba
res derfra til Havremarkedet af Angelboer
Bønder der toge Flensborger Borgere ham og
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bare ham til Dampskibet. Alt om Aftenen
. .. (ulæselig tekst) ved Fakkelskin og Il
lumination hvortil kom alle Kirkeklokkers
monotone Klang, saa man nok kan tænke
sig at det har været en meget rørende Sce
ne. Det Hele gik taus og stille af . . .

NOTER
Engelhardt, Conrad E. (1825-81) er født i Kbh. I
1851 blev han udnævnt til adjunkt i engelsk og
fransk ved Flensborg lærde skole. På skolen var
der en slesvigsk oldsagssamling, som regeringen
havde grundlagt, og opsynet med den fik Engel
hardt. Derved blev han interesseret i arkæologi
og ledede senere de store udgravninger i Thors
bjerg Mose på Angel og 1858-63 i Nydam Mose
på Sundeved. I 1864 forsøgte han at bevare den
flensborgske samling for Danmark ved hemme
ligt at sende alt til Sjælland, men en bestemmelse
i fredstraktaten krævede den udleveret til Tysk
land. Efter 1864 ledede han andre udgravninger
i Danmark, og han har udgivet store, semukke
bøger derom; 1865 udkom således »Nydam Mose
fund«. Om hans skrifter kan siges, at de vil be
vare deres værdi som vigtige kildeskrifter.
Broder Jørgen, en ældre bror til Christen Hanssen,
ejer af gården Ravnskobbel i Dybbøl sogn; sogne
foged og stænderdeputeret.
Sønder Brarup, Thorsbjerg Mose, udgravet af En
gelhard 1859-61.
I det tredie Aarhundrede. I Johs. Brøndsted: Dan
marks Oldtid III 1960 siges om Nydamfundet:
»Som helhed rækker således fundet fra omkring
midten af det 3. århundrede til tiden omkring
500« (side 229).
En Del romerske Mønter. »Af romersk mønt frem
kom ialt 34 denarer, hvis prægninger spænder
over tiden mellem kejserne Vitellius (69 e. Kr.) og
Marcrinus (217 e. Kr.)« (Joh. Brøndsted anf. sk.
side 222).
Asmussen på Sandbjerg. Skovfoged på Sandbjerg
Gods.
Antonius Pius, kejser fra 138 til sin død 161.
Travl, sønderjysk for travlhed.
Pastor Meyer, Krogh-Meyer, diakon i Vester-Sottrup.
Math Døen, gæstgiver i Snogbæk i Vester-Sottrup
sogn.
Kuntz, Nis Kuntz, lærer og degn i Vester-Sottrup,
gift med Cathrine (Tinne) Kuntz, en søster til
Christen Hanssen.
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Eisnis, Fiskenæs øst for Gråsten ved indsejlingen til
Nybøl Nor.
Nybøl Vandmølle, midt på Nybøl Nors nordlige
bred; i luftlinie ca. 8 km fra Nydam.
Jørgen Jørgensen, gårdejer i Øster-Sottrup, ejede et
stykke af Nydam Mose.
»Riholdter« Det kan ikke sikkert fastslås, hvad
Christen Hanssen mener med dette ord, som han
sætter i anførselstegn. Måske mener han friholter
(fra nedertysk wrifholdt; se Ordbog over det
danske Sprog bd. VI, spalte 33). - En ældre fisker
i Sottrup Skov oplyser, at man før i tiden som
friholter brugte kokostov. Hvert enkelt tov var
ca. 3/4-l m langt, og man bandt så mange sam
men i et bundt, så det var 30-40 cm i diameter.
Disse blev så hængt uden for rælingen af en båd
for at beskytte den, når den stødte mod bolværk
eller andre både. I nutiden bruges gamle bildæk.
Måske Christen Hanssen så mener, at man i
gammel tid har avendt riskoste som friholter.
Dent & Co., se indledningen.
Konferentsraad Thomsen, Christian Jürgensen Thom
sen (1788-1865), museumsmand og arkæolog. Har
grundlagt den moderne forskning af forhistorien.
Ved at opstille oldsagerne i tre grupper efter det
materiale, de er lavet af, grundlagde han den ind
deling, der stadig anvendes: stenalderen, broncealderen og jernalderen. - Th. interesserede sig og
så for kunst, især kunstindustri og grundlagde
verdens første etnografiske museum. Hans af alle
anerkendte elskværdighed og store charme mær
kes også i dette brev.
Lille Anna, datter af Christen Hanssen.
Baaden No. 2. Om den skriver Engelhardt anf.,
skrift side 10-11: Den anden, dengang endnu
nogenledes fuldstændige Baad var af Fyrretræ og
omtrent af samme Længde som den nys beskrev
ne. Den laae jevnsides med Egebaaden i samme
retning, Nordvest-Sydost, og udgravedes ved
Kong Frederik den Syvendes Nærværelse paa Mo
sen, den 27. October 1863. Plankerne bleve ha
lede i Land de nærmest følgende Dage, lagte op
paa den tilstødende Mark og dækkede med Mosejord, indtil det betydelige Arbeide, som forestod
med Egebaadens Opstilling, maatte tillade at ta
ge dem under behandling. Begivenhederne gik
imidlertid tungt og sørgeligt hen over vore Ho
veder og forhindrede, at der fra vor Side kunde
gjøres noget for at redde den. At der fra anden
Side Intet er gjort for den, vidner ikke om nogen
synderlig Interesse for det Land, til hvis Historie
den knytter sig. Den har under den tydske Be
sættelse af Hertugdømmet henligget på Marken,
udsat ikke mindre for Luftens fordærvelige Virk
ning, end for Fremmedes Kaadhed. Man har taget

Stykker af den med sig og snart vil vel den sid
ste Levning være ødelagt og forsvunden.«
Fischer m. fl.: Fischer: Cancelliråd, herredsfoged i
Nybøl Herred, boede i Broager. Præsten fra Nybøl hed Christensen. Hansen: Nis Hansen, sogne
præst i Vester-Sottrup. Thojsen: Hans Jørgen
Thoysen, inspektør på Sandbjerg.
Fensmark. Johan Henrik Fensmark (1797-1871),
chef for adjudantstaben.
Om Frederik den Syvendes besøg i Nydam skri
ver Engelhardt: »Kong Frederik den Syvende var
to gange tilstede ved disse Undersøgelser; den
sidste gang var den 27. October 1863 - det var
tillige hans sidste antikvariske Udflugt - da Fyrretræsbaaden blev afdækket, og dens Indhold gra
vet ud. Han tog ind hos Skolelæreren og efterlod
sig ved sit jevne og ligefremme Væsen et venligt
Minde hos Beboerne, af hvilke flere vare hans Bordgjæster.« (Anf. skr. side 2).
Christen Hanssen f. 1855, senere ejer af Nørremølle)
overværede udgravningen af båden nr. 2, og han
har fortalt, at det læs brædder, der er tale om,
var bestemt til et gulv ude på mosen. En læne
stol (nu i dattersønnen civilingeniør Jørgen Ove
Eriksens eje) blev bragt ned på mosen fra Nørremølle bestemt til grevinde Danner, der herfra
overværede udgravningen iført lysegrå silkekjole
med krinoline. Kongen havde hvide skindhand
sker på, og til stor forundring rodede han med
dem på rundt i mudderet! (mundtlig overlevering
meddelt mig af fru Eriksen). En af arbejderne ved

udgravningen var Paul Adam (udtalt Adam). Om
ham fortæller H. P. Hanssen: En dag, da kong
Frederik kom over fra Lyksborg, var Paul mødt i
et flunkende nyt blårlærreds skødskind. Under ar
bejdet råbte kongen pludselig: »Paul, Paul, kom
herhen!« Paul kom. »Vend dig om,« sagde kon
gen. Paul parerede ordre. Så tog kongen sin lom
mekniv op og skar uden videre et blankt broncespænde af Pauls nye skødskind. Det var et hen
ved to tusind år gammelt bronzespænde, som
Paul havde fundet i mosen og behandlet som en
nyttig genstand mellem alskens skrammel! (Til
bageblik I side 71).
Havremarkedet, i den sydlige del af Flensborg.

Den store brevsamling mellem Christen Hanssen og
hans bror H. P. Hanssen sen. findes nu på Sønder
jysk Landsarkiv i Aabenraa. De her meddelte breve
blev første gang trykt i Aabenraa Statsskoles års
skrift 1964. Enkepastorinde Dorothea Eriksen (18901966), et barnebarn af brevskriveren Christen Hans
sen, hjalp mig dengang med udgivelsen og gav mig
mange værdifulde oplysninger.
I 1969-70 er Conrad Engelhardts tre bøger om
mosefund udkommet i en ny smuk udgave, og for
dem, der vil vide mere om Engelhardt og om forsk
ningens standpunkt i dag, kan det stærkt anbe
fales at læse de livfulde og instruktive indledninger
af udgiveren Mogens Ørsnes. Efter indledningerne
finder der fyldige litteraturhenvisninger.

Børnerim - endnu engang
Antikvitetshandler E. Lund Christiansen i
Øster-Højst har en halvglemt børneremse i
hovedet og spørger, om der er nogen, der
kan hjælpe hans hukommelse.
Han mener, at rimet stammer fra Åbenrå,
og han kan huske følgende:
»Ri, ri te mærken
å køb en gammel ko-------

Op a Sønderport (Søndergade?)

- der mødte vi en gammel kwai;
den ku' hverken------ (?)
Så tog jeg min store kniv-----Og så følger der noget med en brand.
Hvem kan glæde hr. Lund Christiansen
med at fylde hullerne ud? Hans telefonnum
mer er (04) 74 51 36. Men Sønderjysk Må
nedsskrift, (04) 52 17 37, modtager også
gerne besked.
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Gerd Callesen kritiserer
Under overskriften »Don Quijote rider igen«
har Gerd Callesen sendt denne kritik af Bjørn
Svenssons anmeldelse i Sønderjysk Måneds
skrift (januar 1974, side 10 ff) af hans ma
terialesamling om det danske socialdemo
kratis holdning i nationale og internationale
spørgsmål.

I sin kritik af det af mig udgivne kildehæfte
følger B. S. den metode, han også anvendte
i 1970 over for min dissertation. Metoden
består i følgende:
1) han orienterer ikke læseren om, hvad
det er for en bog, han kritiserer, han beskri
ver ikke bogens formål,
2) han pådutter den intentioner, den ikke
kan opfylde,
3) kritikken er proportionsforvrængende,
4) kritikken er præget af såret forfænge
lighed,
5) hans »dokumentationer« er i mange til
fælde ubeviselige påstande - i det mindste
belægger han dem ikke. I de øvrige tilfælde
har de ikke noget med bogen at gøre,
6) kritikken er overfladisk og sjusket.

Disse punkter skal i det følgende kort eksem
plificeres. Jeg vil ikke konkret tilbagevise
B. S. Det tjener ikke noget formål at disku
tere med ham, han vil til enhver tid holde
fast ved sine forvanskninger. Imidlertid me
ner jeg, at læserne af Sønderjysk Måneds
skrift ikke skal få det indtryk, at jeg ved at
tie giver B. S. ret. Imidlertid giver B. S.'s ar
tikel mig anledning til at spørge, hvorfor
han, der åbenbart interesserer sig så stærkt
for emnet, ikke selv skriver en bog/afhand
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ling
Det
han
kun

om emnet, som han nu opfatter det?
vil jo også være spændende at se, om
kan arbejde selvstændigt, eller om han
kan reagere?

1) Hæftet, jeg har udgivet, er et kilde
hæfte til undervisningsbrug i gymnasier etc.
Eleverne skal ved hjælp af sådanne hæfter
kunne lære at behandle forskellige kilders
værdi. Deraf følger hæftets pædagogiske op
bygning og omfang. Hvad omfanget angår
(40 sider), kunne det have været længere,
forlagets planlægning er, at hæfterne i al
mindelighed skal være på ca. 48 sider; hvad
enten det er på 40 eller 48 sider, kunne det
ikke dække perioden 1872-1928, som B. S.
kræver (side 21). På grund af omfanget, og
fordi eleverne skal lære at kunne behandle
kilderne selvstændigt, er kommentarerne
sparsomme, de rejste problemstillinger få:
resultatet med arbejdet skal ikke være givet
på forhånd. Kort sagt, B. S. negligerer ud
gangspunkterne og bebrejder mig, at jeg ikke
har lavet en anden samling på f. eks. 500
sider - lige som i 1970.
2) Ved ikke at tage hensyn til den gene
relle indledning kan han lade, som om det
igen udelukkende var det slesvigske spørgs
mål, det drejer sig om. Det væsentlige ved
samlingen er imidlertid, om eleverne kan
finde ud af, hvad Socialdemokratiets forhold
til internationalismen var - hovedtitlens
emne - hvordan og hvornår det ændrede sig.
Derfor er der i det generelle forord et oplæg
til indholdsmæssig analyse af internationa
lismen og dens rolle for arbejderbevægelsen.
Derfor står der, at »hverken Socialdemokra
tiet eller Sønderjyllands historie i alminde
lighed er behandlet i dette hæfte«. Derfor

står der også, at dette specielle spørgsmål er
»anvendt som eksemplarisk model«. Det har
altså ikke været hovedformålet at belyse
Socialdemokratiets forhold til det slesvigske
spørgsmål - det fremgår klart af oplægget men til internationalismen og det specielt
med henblik på brugernes (= elevernes)
muligheder for at arbejde med hæftet. B. S.
ser bevidst bort fra dette og pådutter hæftet
en intention, det ikke kan opfylde - som i
1970.
3) Mine kommentarer fylder ca. 4 sider i
hæftet; efterB.S.s mening skulle de have væ
ret brugt til at kommentere alt andet end det,
jeg har oplyst om. I 1. afsnit (valget 1906)
burde jeg således have skrevet en masse ting,
som enten allerede stod i kilderne selv eller
er af ringe betydning for hæftets emne:
f. eks. den russisk-japanske krig, Lütkens
forhandlinger, Optantkonventionen af 1907
O.S.V., o.s.v. Det kunne jeg have gjort, hvis
hæftet var, hvad det ikke kan være: en alt
omfattende samling om Socialdemokratiets
politik over for det slesvigske spørgsmål.
Tydeligst bliver Svenssons metode side
14, hvor han bebrejder mig, at 3. afsnit om
»Socialdemokratiet og krigsudbruddet« ikke
har »meget med det slesvigske spørgsmål at
gøre«. Det er måske rigtigt, men det har
desto mere at gøre med kildesamlingens
egentlige formål.
Han bebrejder mig endvidere, at jeg ikke
har omtalt II. Internationales stilling til kri
gen korrekt, men kun brugt én sætning om
det. Bortset fra, at han nøjes med en påstand
over for et ret kompliceret historisk problem
- »at socialdemokraterne aldrig havde kun
net blive enige på dette punkt« - så kunne
jeg selvfølgelig godt have skrevet en side til
om Internationalen og krigsproblemet - eller
200 uden at have udtømt emnet. Det er pro
portionsforvrængning - som i 1970.
4) I 1970 var B. S. fornærmet over, at jeg
ikke havde taget hensyn til et brev, en ad
varsel kaldte han det, som han havde skre
vet til min far, i år er han fornærmet over,

at jeg ikke har optaget hans videnskabeligt
værdiløse kritik af min afhandling i littera
turlisten (side 12). Såret forfængelighed som i 1970.
5) B. S. påstår, at det var den danske
regerings betænkeligheder, der gjorde udsla
get i situationen i 1906 (side 12). Dokumen
tation?
B. S. påstår, at af de 2544 stemmer, Mi
chelsen fik ekstra ved omvalget i 1912, var
de fleste uden tvivl tilført fra dansk side
(side 12). Dokumentation?
B. S. skriver, at Gerson Trier udmeldte
sig af Socialdemokratiet i 1916 og Marie
Nielsen i 1918, og at sidstnævnte endda se
nere blev kommunist (side 14). Det er kor
rekt, men hvilken betydning har det for
hæftet?
B. S. påstår, at »Internationalen på kon
gres efter kongres havde diskuteret en reso
lution om at forhindre krig gennem strejke,
men at socialdemokraterne aldrig havde kun
net blive enige på dette punkt« (side 14).
Påstanden er ikke særlig central, derimod er
den ny - i det mindste for de historikere, der
har undersøgt dette emne, men måske kan
B. S. dokumentere den?
På samme måde er hans andre »dokumen
tationer« ikke andet end påstande eller ir
relevante - som i 1970.
6) Side 14 fastslår B. S., at jeg i 3. afsnit
ensidigt har ladet venstreorienterede social
demokrater komme til orde og det endda
uden at gøre opmærksom på det. Begge dele
er forkerte, og det er betegnende for B. S.'s
pålidelighed. Det er anført, at Socialisten var
organ for diskussionsklubberne, »der funge
rede som en slags venstrefløj i Socialdemo
kratiet«. Det er anført om Gerson Trier og
Marie Nielsen, at de var marxister, altså på
partiets venstrefløj. Der står om J. P. Niel
sen, at han var Socialistens redaktør, altså
på venstrefløjen. Men da B. S. åbenbart har
læst hæftet, som fanden læser Biblen, har
han »overset« det, og at der er uddrag af en
tale af Borgbjerg og af en artikel i Social-
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Demokraten (side 25-26). Og det var ikke
partiets venstrefløj. Sådan er B. S.'s kritik:
overfladisk og sjusket - som i 1970.
Endelig en bemærkning om, at en stor del
af materialierne er forkortede: B. S. har spe
cielt kritiseret to tilfælde. Jeg har forkortet
af pladshensyn, det var i dette tilfælde et
nødvendigt hensyn. Det er aldrig behageligt
at måtte udvælge kilder af et meget stort
materiale og endvidere at måtte forkorte
dem. Det er imidlertid gjort på en måde, så
jeg over for mig selv kan forsvare udvalget:
intet for dette hæfte væsentligt er udeladt af
kilderne. At B. S. er af en anden mening,
kan ikke undre - tværtimod.

Det primære ved hæftet er - bortset fra
dets indhold - at det er undervisningsmate
riale. Det undrer mig, at redaktionen ikke
har kunnet finde frem til en anmelder, der
kunne kritisere hæftet på dets egne præmis
ser. En sådan kritik kunne have hjulpet bru
gerne og kunne være blevet optaget i en
eventuel ny udgave. I stedet for har redak
tionen valgt at viderebringe B. S.'s nationa
listiske halløj - som i 1970. Og det er det
virkeligt beklagelige - som i 1970. Men det
skal ikke afholde mig fra at beskæftige mig
med emnet, og man har da lov til at håbe
på bedre tider - også for Sønderjysk Må
nedsskrift.
Gerd Callesen.

Svar til Gerd Callesen
Gerd Callesen har samlet en række udtryk for
at karakterisere min kritik af ham. Hvad jeg
har skrevet, er - siger han - »overfladisk«,
»sjusket«, »proportionsforvrængende«, »præ
get af såret forfængelighed«, »videnskabeligt
værdiløst«, kort sagt »forvanskninger« og
»nationalistisk halløj«. Derfor vil han »ikke
konkret tilbagevise« mig.
Jeg mener, at Gerd Callesen ikke konkret
tilbageviser mig, fordi han ikke kan tilbage
vise mig. Men hans metode gør det nødven
digt for mig at svare udførligere, end hans
indlæg er værd. Den interesserede læser bør
tage januarhæftet af Sønderjysk Måneds
skrift frem og følge med i min anmeldelse
af hans kildesamling; thi virkelig dokumen
tation vil kræve genoptrykning af største
delen. Men efterfølgende vil dog være til
strækkelig fyldestgørende til at afsløre, hvem
der i virkeligheden rammes af Gerd Callesens
glosesamling.
For det første påstår Callesen, at jeg ikke

172

har beskrevet formålet med hans materiale
samling. Men jeg har i min anmeldelse side
10 ikke blot fremhævet, at det drejer sig om
en materialesamling, om et udvalgt kilde
materiale, og yderligere citeret de tre for
mål, Gerd Callesen har angivet, at hans egne
kommentarer havde, men jeg har tilmed
præciseret bogens sigte ved at gengive kilde
hæftets hovedtitel »Socialdemokratiet og in
ternationalismen« og fremhæve den drej
ning, temabehandlingen får i undertitlen
»Kilder til belysning af det danske socialde
mokratis syn på det slesvigske spørgsmål«,
og den begrænsning, emnet derefter får på
det indre titelblad med tilføjelsen »1906-24«.
Endelig har jeg ordret gengivet Callesens
overskrifter over de fire af materialesamlin
gens fem afsnit og hvert sted anstillet be
tragtninger over relationerne mellem over
skrift og indhold, altså dømt hæftet på dets
egne præmisser. F. eks. har jeg side 14 kriti
seret, at Callesen fortier noget, der er cen-

tralt i relation til overskriften »Internationa
lismen og krigsudbruddet«, så det er uden
føje, han påstår, at jeg har negligeret det in
ternationale perspektiv og lader, som om det
udelukkende er det slesvigske spørgsmål, det
drejer sig om.
Det er en forbløffende påstand, at min an
meldelse savner en redegørelse for hæftets
formål. Ingen forfatter ville kunne forlange
den udførligere, end jeg har givet den.
Men når Callesen vil anvende det slesvig
ske spørgsmål til at belyse det danske social
demokratis holdning i national og interna
tional henseende, fordi »arbejderbevægelsens
historie er i almindelighed ikke tilstrækkelig
belyst til, at andre emner end det her valgte
kan bruges til en kildesamling om interna
tionalisme-nationalisme i arbejderbevægel
sen«, så kan man i hvert fald forlange, at
hans kildeudvalg er relevant, at hans citater
er korrekte, og at hans oplysninger er rig
tige. Callesens materialesamling opfylder
imidlertid ikke disse elementære krav. Det
har jeg dokumenteret.

Proportionsforvrængning
For det andet tillægger (»pådutter«!) Gerd
Callesen mig intentioner, jeg ikke har haft,
og han benytter sig i sin kritik af propor
tionsforvrængning. Han skriver således, at
jeg »kræver«, at hæftet skal dække perioden
1872-1928, og han giver den endnu en tak:
»Kort sagt, B. S. negligerer udgangspunk
terne og bebrejder mig, at jeg ikke har lavet
en anden samling på f. eks. 500 sider------ «.
Men jeg har ikke krævet. Jeg har tilladt mig
at skrive: »Jeg mener nu, at man savner den
nødvendige baggrundsviden, når Gerd Calle
sen ikke kort resumerer det danske socialde
mokratis støtte til de tyske partifæller i Søn
derjylland helt fra 1872 på bekostning af
landsdelens danske parti, der nedvurderes i
kraftige vendinger«. Derefter kommer jeg
selv med et resumé på 16 linjer og fortsæt
ter: »Kun når man medtager denne bag

grund, forstår man helt situationen i 1906,
hvor Gerd Callesen begynder«.
Det er denne vurdering, der hører til en
anmelders ret, som får Gerd Callesen til at
snakke om krav og fabulere om »f. eks. 500
sider«. Proportionsforvrængning. Han behø
vede ikke at udvide hæftet fra 40 til 48, end
sige til 500 sider for at imødekomme mine
indvendinger. Der kunne have været lavet et
hæfte til ug på de 40 sider.

Callesens fire eksempler
For det tredje påstår Gerd Callesen, at
mine »dokumentationer« enten er »ubevise
lige« eller ikke har noget med bogen at gøre.
Jeg skal gerne kommentere samtlige de ek
sempler, han fremdrager under punkt 5,
nemlig i alt fire.
Han efterlyser dokumentation for min på
stand (side 12) om, at det var den danske
regerings betænkeligheder, der gjorde udsla
get i situationen i 1906. Svar: Gerd Callesen
kan f. eks. læse »Social-Demokraten«s le
dende artikel 13. oktober 1906, hvor der
udtrykkeligt henvises til betænkelighederne
»i danske regeringskredse« og en dermed
stemmende henvendelse fra regeringspartiet
samt de andre partier til det danske social
demokrati med henstilling om ikke at lade
en af deres rigsdagsmænd deltage i det plan
lagte møde, »da det ellers kan få udseende af
en indblanding fra dansk side i indre tyske
anliggender«. Og artiklens konklusion gør
det klart, at socialdemokratiet har bøjet sig,
fordi »der fra kredse, som står den danske
regering nær, næres frygt for, at man i
Tyskland ikke vil bryde sig om ...«
Andet eksempel: »B. S. påstår, at af de
2544 stemmer, Michelsen fik ekstra ved om
valget i 1912, var de fleste uden tvivl tilført
fra dansk side (side 12). Dokumentation?«
Det er klart, at det kan jeg ikke dokumen
tere. Her som i de andre tilfælde anfægter
Gerd Callesen nemlig ikke dokumentation,
jeg har givet, men lader som om mine syns173

punkter er udtryk for en utilfredsstillende
dokumentation. Når jeg anfører, at det »uden
tvivl« forholder sig sådan, er dermed angi
vet, at dokumentation ikke foreligger, men
at jeg kan begrunde min vurdering. Og det
skal jeg gerne gøre. Når den socialdemokra
tiske kandidat Peter Michelsen, som ved
hovedvalget den 12. januar 1912 kun havde
opnået 7377 stemmer, ved omvalget otte
dage senere opnåede 10.521 stemmer, må
han have fået tilført stemmer fra andre par
tier. Det er her nærliggende at regne med, at
Michelsen har fået stemmer fra det danske
parti, hvis kandidat Peter Grau ved hoved
valget havde fået 3.560 stemmer, men som
ikke kunne deltage i omvalget og derfor sammen med andre danske - opfordrede til
at stemme på Michelsen i denne omgang.
I følge Dybbøl-Posten den 22. januar 1912
regnes halvdelen af de danske at have stemt
på Michelsen ved omvalget, og i følge Hejmdal den 22. januar 1912 stemte den anden
halvdel af de danske ikke på Michelsen, bl. a.
som protest imod Sundbo, en dansk social
demokrat, der havde anbefalet de danske
sønderjyder at stemme på Michelsen allerede
ved hovedvalget, hvor det imidlertid ville
være sket på den danske kandidats bekost
ning. Halvdelen af de danske stemmer sva
rer til tre fjerdedele af Michelsens stemme
tilvækst. Hvis Callesen vil bestride denne
vurdering, bør han oplyse, hvor han mener,
at Michelsen fik de nye stemmer fra. Tror
han, at den socialdemokratiske kandidat i lø
bet af en uge kunne forøge sit stemmetal på
7377 stemmer med en tilvækst på 2.544,
altså en tredjedel, i kraft af naturlig tilstrøm
ning til partiet? Eller tror han, at stemmerne
kom fra de tyske borgerlige partier? Eller
tror han slet ikke noget?
Tredje eksempel (der er udbygget i punkt
6): Callesen bekræfter min oplysning om, at
Gerson Trier meldte sig ud af Socialdemo
kratiet i 1916 og Marie Nielsen i 1918, men
spørger, hvilken betydning disse oplysninger
har for hans kildesamling. Mit svar: Det har
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den betydning, at de ikke just egner sig til
at tages som udtryk for »det danske social
demokratis syn«.
Under punkt 6 fortsætter Gerd Callesen:
»Side 14 fastslår B. S., at jeg i 3. afsnit ensi
digt har ladet venstreorienterede socialdemo
krater komme til orde og det endda uden at
gøre opmærksom på det. Begge dele er for
kerte, og det er betegnende for B. S.'s påli
delighed«.
Den første del af referatet er korrekt, den
sidste del er ukorrekt. Jeg har ikke skrevet,
at Gerd Callesen ikke havde gjort opmærk
som på, at det drejede sig om venstreoriente
rede socialdemokrater, men jeg noterede, at
han ikke havde oplyst, at de to udmeldte sig
af socialdemokratiet. Min påstand er korrekt,
Gerd Callesens er det ikke, og pålideligheden
kan vi jo lade læserne afgøre.
Fremdeles henviser Gerd Callesen til, at
3. afsnit også omfattede en tale af Borg
bjerg og en leder i Social-Demokraten. Hvil
ket er korrekt, men de handler bare ikke om
det danske socialdemokratis angrebne glid
ning over i det nationale. Borgbjergs tale var
en hyldest til det internationale socialdemo
krati, som skulle gøres endnu stærkere, og
den ledende artikel gav tilslutning til Morten
Pontoppidan, der havde advaret Danmark
imod at deltage i verdenskrigen mod Tysk
land for at generobre Sønderjylland. Men
når venstrefløjen citeres for beskyldninger
om, at »vore socialdemokratiske repræsen
tanter har efterhånden fået lavet en helt ny
teori for arbejderklassen, en teori, der først
og fremmest har nationen som grundlag«,
ja, så er det en fejlagtig disposition alene at
gengive venstrefløjens syn på disse forhold,
men ikke en eneste artikel fra »vore social
demokratiske repræsentanter«, der har frem
stillet en helt ny teori om det nationale. Det
er dog denne glidning fra det internationale
til det nationale, der er et hovedtema i Calle
sens materialesamling, og så er det ret for
bløffende, at han ikke har fundet plads til
ét eneste citat, der kan illustrere hovedfløjens

syn på dette fundamentale område, der er
angrebet af venstrefløjen. Det kan tilføjes, at
3. afsnit i alt omfatter 18 spalter. Deraf fyl
der Borgbjergs tale og artiklen i Social-Demokraten halvanden spalte. Staunings for
handlinger med det tyske socialdemokrati
fylder to spalter, Gerd Callesens egne kom
mentarer fylder halvanden spalte, og tilbage
bliver så 13 spalter, der udelukkende og en
sidigt er afsat til venstrefløjen, nemlig med
næsten 7 spalter til I. P. Nielsen og 6 til de
to udtrådte (Gerson Trier og Marie Nielsen).
Fjerde eksempel: Gerd Callesen er over
rasket over min påstand om, at den social
demokratiske Internationale aldrig havde
kunnet nå til enighed om at forhindre krig
gennem strejke, og han fremstiller det som
noget nyt for de historikere, der har under
søgt dette emne. Det forbavser mig ærlig
talt, at Callesen kan skrive sådan noget. Han
kan jo f. eks. læse »Det danske socialdemo
kratis historie« (ved E. Wiinblad og Alsing
Andersen), bind I, side 131, om Internatio
nalens kongres i København 1910. Her blev
der fremsat et engelsk-fransk forslag om, at
kongressen skulle udtale sig for krigsstrejke,
navnlig inden for våbenfabrikker og sam
færdsel. Der står: »Forslaget mødte sympati
hos delegerede fra England, Frankrig, Rus
land, Polen og Norge, men blev foreløbig
henlagt«. Det er jo en jubilæumshistorie, og
man pletter ikke jubilæet ved at opholde sig
for meget ved den mangel på sympati, der
fik forslaget til at strande. Men Gerd Calle
sen kan sikkert uden vanskelighed få be
kræftet, at jeg har ret, når jeg siger, at det
først og fremmest strandede på den tyske
modstand. Eller er det virkelig en nyhed for
Callesen, at den tyske Ledebour skarpt an
greb forslaget?
Mærkeligt nok bemærker Callesen for alle
tilfældes skyld, at spørgsmålet ikke er cen
tralt. Det forstår jeg ikke. Når afsnittet har
titlen »Internationalismen og krigsudbrud
det«, må det dog være et centralt spørgsmål,
hvilken holdning socialdemokratierne har

haft til krigsudbruddet.
Men det er altså disse fire eksempler, der
er Callesens bevis for den beskyldning, at
mine dokumentationer blot er påstande, der
enten er ubeviselige eller ikke har noget med
bogen at gøre.
Til gengæld er han påfaldende tavs, hvor
jeg virkelig har sat ind med dokumentatio
ner.

Callesens ukorrekte citater
F. eks. har jeg dokumenteret, at Gerd Cal
lesens citater er ukorrekte. Jeg har således
side 14-15 dokumenteret, at Callesens ud
drag giver et falsk indtryk af forhandlinger
ne mellem Stauning og det tyske socialde
mokrati i 1915. Jeg har side 15 dokumen
teret, at Gerd Callesen ved sine citater groft
har forvansket indtrykket af den danske kri
tik af Stauning-Wels overenskomsten 1923.
Og jeg hav side 19-20 dokumenteret, at Gerd
Callesen har citeret I. P. Nielsens brev fra
maj 1924, som om der blev citeret hele af
snit, men at han i virkeligheden i tre tilfælde
skærer midt ind i en sætning uden at antyde,
hvad han har gjort. Den citering har intet
med videnskabelig metode at gøre.

Callesens ukorrekte oplysninger
Jeg har yderligere dokumenteret, at Gerd
Callesens oplysninger i flere tilfælde er
ukorrekte. F. eks. har jeg side 12-13 (jfr.
Sdj. M. augusthæfte 1970 side 230-232) do
kumenteret, at den socialdemokratiske I. P.
Sundbos opfordring til sønderjyderne om at
stemme på den tysk-socialdemokratiske kan
didat allerede gjaldt hovedvalget den 12. ja
nuar 1912, hvor stemmerne ville blive taget
fra den danske kandidat. Callesen har på
stået, at Sundbos opfordring først gjaldt om
valget den 20. januar 1912, hvorved Sundbo
ville have ligget på linje med opfordringerne
fra de danske sønderjyder i stedet for skabe
en konflikt, en helt fundamental fejlfremstil175

ling af denne sag. Jeg har side 14 dokumen
teret, at Callesen har fået Marcus Rubins be
kendte artikel fra 1911 galt i halsen. Og jeg
har side 16 dokumenteret, at Callesens frem
stilling af Stauning-Wels overenskomsten
1923 er forkert, fordi han tilsyneladende
ikke har kendt og i hvert fald ikke nævnt
dens forgænger, overenskomsten af 1921.

Callesens ukorrekte
fortegnelser og fortielser
Jeg har fremdeles dokumenteret, at Calle
sens citatudvalg tjener til at fremkalde et
bestemt billede, det billede, han ønsker at se,
og at han har udeladt citater, der kun kan
være udeladt, fordi de ville have forstyrret
dette billede. Lægger man Callesens kom
mentarer til hans citatvalg, viser der sig en
klar fortegning af kendsgerningerne.
Jeg har således i januarhæftet side 12 do
kumenteret, at Callesen fortegner billedet,
når han fremstiller aflysningen af mødet i
1906 udelukkende som en imødekommenhed
over for de sønderjyske protester imod det
socialdemokratiske rygangreb, men helt for
tier den udenrigspolitiske baggrund. Jeg har
side 15 dokumenteret, at Gerd Callesen sy
stematisk har slettet alle udtalelser, der kun
ne sætte spørgsmålstegn ved hans påstand
om, at SPD i 1915 stadig stod på selvbe
stemmelsesrettens grund. Og jeg har side
18-20 dokumenteret, at Callesen systema
tisk har udeladt konkretiseringen af den dan
ske socialdemokratiske kritik af de tyske so
cialdemokraters medansvar for de tyske
overgreb.
Jeg har endnu flere indvendinger over for
Gerd Callesens arbejde. Hverken i hovedlin
jerne eller i detaljer har han magtet sin op
gave. Synspunkter og kendsgerninger kom
mer ikke til deres ret. Men særlig slemt er
det, at han ikke honorerer kravene til den
videnskabelige sandhedssøgen, men svarer
på kritik med personlige angreb i stedet for
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med konkret tilbagevisning, med at gå løs
på personen i stedet for at tage fat på sagen.
Herom har jeg kun to bemærkninger tilsidst. Gerd Callesen misforstår mig, når han
tror, at jeg er »fornærmet« over, at min
kritik af hans tidligere arbejder ikke er op
taget i hans litteraturliste. Mine bøger er i
forvejen placeret i så mange litteraturforteg
nelser, at Callesens udeladelse hverken gør
fra eller til. Men jeg mener, at den er et nyt
udslag af hans fortielsessystem. Når materi
alesamlingen skal anvendes ved undervis
ning og hjælpe eleverne til at behandle kil
derne selvstændigt, burde Gerd Callesen
overlade til eleverne selv at vurdere, om det
er ham eller mig, der har ret. I stedet auto
riserer han sine synspunkter ved at fortie
andres kritik af dem.
Gerd Callesen har også misforstået situa
tionen, når han opfatter min kritik som dik
teret af såret forfængelighed over, at han
ikke tog hensyn til den forhåndskritik, jeg
den 8. februar 1968 havde fremsat over for
hans far på dennes foranledning. Jeg bruger
ikke min knappe fritid på at skrive et brev
på 5 sider for at afværge fejltagelser hos en
ung mand, jeg ikke kender, uden at gøre det
af bedste vilje og for at vise hans far en
venlighed. Personlig kan jeg pleje min for
fængelighed betydeligt mere ved at lade
Gerd Callesen begå alle de dumheder, han
kan, og lade ham gøre det offentligt, så jeg
kan komme til at imødegå ham offentligt.
Gerd Callesen minder om, at jeg har kaldt
mit brev fra 1968 en advarsel. Nå ja. I Sdj.
M. 1970 side 406 nævnte jeg, at brevet rum
mede en advarsel imod at benytte Færøerne
som illustration til en påstået dansk Köllerpolitik for at undskylde den tyske, hvilket
Callesen havde eksperteret sig i. Men jeg må
stadig konstatere, at ingen advarsler, ingen
korrektioner, ingen dokumentationer hjælper
det mindste, når det drejer sig om Gerd Cal
lesen.
Bjørn Svensson.

Tyske gendarmer i Hviding sogn
AF MARTIN MADSEN

Fhv. gårdejer i Hviding Martin Madsen, nu
Gl. Rye, fortæller spredte træk fra århun
dredeskiftet om modsætningsforholdet mel
lem den dansksindede befolkning og de
tyske gendarmer.

det råd, at han skulle forsøge at få sagen for
en domstol, og det kunne han få ved at tage
hjem igen over grænsen fra Sdr. Fårup, hvor
han boede i den første tid efter udvisnin
gen, men han skulle så vidt muligt undgå
dommeren i Toftlund, fordi han var meget
politisk indstillet. Derimod skulle han rejse
Den af de tyske embedsmænd, der irriterede til Flensborg, for der, hvor overtrædelsen
den danske befolkning mest under fremmed- var sket, der skulle sagen rejses. Her var
herredømmet, var uden tvivl gendarmen. øvrigheden også mere humant indstillet.
Hver gang, det lykkedes at spille ham et
Dette råd rettede Jørgen Warming sig ef
puds, gjorde man det glad og gerne. De fle ter og indlogerede sig på Sommers hotel.
ste af begivenhederne trækker man i dag på Mads Warming anmeldte derpå sin far til
smilebåndet ad, men ikke alle var dog uden statsadvokaten.
alvor.
I tiden indtil sagen kom for domstolen,
Den mest tragiske er uden tvivl udvisnin forsøgte gendarmen flere gange at anholde
gen af Jørgen Warming, Råhede. Han var Jørgen Warming, når han om aftenen sneg
Optant og havde derfor ingen rettigheder.
sig hjem til Råhede over grænsen ved EnBaggrunden var, at tyskerne påstod, at derup fra Sdr. Fårup.
hans søn Mads Warming var på en dansk
En aften, han var hjemme sammen med
højskole, og de forlangte, at han omgående sine værtsfolk, var det nær gået galt. Hel
skulle komme hjem. Ellers ville Jørgen War digvis opdagede datteren Ellen gendarmens
ming blive udvist. Det havde imidlertid in pikkelhue skinne i måneskinnet, og i en
tet på sig. Mads Warming tjente på en gård fart for hun ind i stuen og fik faderen ud
i Ringe på Fyn, og han ville ikke forlade sin af en bagdør. Næsten i samme øjeblik rev
plads. Faderen rejste over og tryglede sin gendarmen fordøren op og gik hen mod
søn om at komme hjem, men han nægtede Mads Warming og sagde: »Jeg ved nok,
det, da det stred mod hans overbevisning, hvorfor Deres fader er vendt tilbage over
og han mente, at hvis han bøjede sig for grænsen til Flensborg.« »Det ved jeg også,«
tyskernes forlangende, ville de bare forlange svarede Mads Warming.
mere og mere, og han følte, at han så aldrig
Hvis Jørgen Warming var blevet pågrebet
ville blive en fri dansk mand. Men det var det aften, var sagen kommet for domstolen
meget svært for far og søn at sige farvel til i Toftlund, men nu måtte den altså rejses i
hinanden på Ringe Station.
Flensborg.
Udvisningsordren kom da også 8/9 1902.
Dommen faldt 18/12 1902 og blev straks
I sin store nød rejste Jørgen Warming deref indanket for overretten i Kiel. Den kom til
ter til Åbenrå og talte med H. P. Hanssen, at lyde på 2 dages arrest, fordi han havde
der netop på dette tidspunkt arbejdede me overtrådt udvisningsordren af 8/9.
get med optantspørgsmålet. Han gav ham
Dommen blev afsonet i Toftlund arrest.
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Mads Warming kørte selv sin far derover.
Her var imidlertid kommet en anden dom
mer, som ikke var så fanatisk. Han spurgte
helt forbavset Mads Warming: »Hvorfor
kommer Deres far her? Han kunne jo bare
være rejst over grænsen.« Hertil svarede
Mads Warming: »Far er blevet idømt straf
fen, og den vil han ikke løbe fra!« »Nå, ja
for mig gerne,« svarede dommeren. Han var
i øvrigt meget venlig, og Jørgen Warming
fik lov til både at få mad og sengetøj ude fra
byen.
Efter afsoningen spurgte dommeren Mads
Warming, hvad hans far nu ville. »Derom
har vi endnu ikke taget bestemmelse,« blev
ler svaret. »Nå, ja, det vedkommer jo heller
ikke mig,« svarede dommeren.
Mads Warming og hans far kørte derpå
til Råhede, og nu gik der to år, uden at der
skete noget. Men en dag først i september
1904 opdagede Jørgen Warming, at gendar
men fra Skærbæk kom nede fra Råhede by.
Han var netop ved at trække et par heste
ind i stalden, og han var straks klar over, at
det var ham, det gjaldt. Derfor skyndte han
sig ad en stige op på loftet og gemte sig i
noget utærsket rug. Mads Warming havde
også set gendarmen og skyndte sig hjem fra
marken.
Gendarmen fortalte, at han på amtsfor
valterens kontor i Skærbæk havde opdaget,
at Jørgen Warming var udvist, men at han
ikke havde rettet sig efter dommen. Han var
blevet gående hjemme, og nu havde han
gemt sig et sted på gården, for han havde
set ham komme trækkende med to heste.
Han havde desværre ingen tilladelse til at
undersøge huset, men nu ville han gå over
til en nabo, som havde telefon, og ringe til
Skærbæk for at få tilladelsen dertil. Inden
han gik, gav han tre tilfældige mænd, der
netop kom forbi, ordre til, at de skulle holde
vagt ved gården og pågribe Jørgen War
ming, hvis han forsøgte at flygte.
Mens dette stod på, var Mads Warming
oppe på stænget og rådførte sig med sin far,
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og de blev enige om, at han skulle forsøge
at snige sig fra gården over grænsen. Des
værre mislykkedes det. En af vagterne stod
netop der, hvor han prøvede at slippe ud, og
han satte efter ham ud over marken. Her
blev han indhentet af vagten og holdt fast,
indtil Mads Warming kom til og befriede
ham, og han fortsatte flugten.
Netop i dette øjeblik kom gendarmen til
bage. Han løftede sin revolver, idet han råb
te: »Stands, eller jeg skyder!« Jørgen War
ming standsede selvfølgelig øjeblikkeligt, og
gendarmen satte håndjern på ham og førte
ham tilbage til gården. Her stod en god ven
af ham, og han skammede gendarmen ud og
sagde: »Skammer De Dem ikke ved at læg
ge håndjern på en agtværdig gammel
mand?« »Nej,« svarede gendarmen, »War
ming kunne lade være med at flygte.« Han
tog dog håndjernene af ham.
Nu skulle Jørgen Warming så igen føres
til Toftlund og indsættes i arresten. Han
måtte selv bestemme, om han ville leje en
mand eller selv køre. Han valgte det sidste,
og kl. 2 om natten kom Mads Warming kø
rende med sin far til arresthuset i Toftlund.
Det var den samme dommer som for to år
siden. Han tog venligt imod dem, og det var
let at mærke, at han var vred over den be
handling, Jørgen Warming havde været ud
sat for. Han spurgte, om han havde været
over grænsen, efter at han havde siddet i
arresten for 2 år siden, og da han ikke hav
de været det, sagde dommeren: »Så er der
jo ikke sket nogen ny overtrædelse af udvis
ningsordren af den gamle mand, og så har
vi kun at føre ham over grænsen, men ven
der han tilbage, vil han blive straffet.«
Han kom nu til at bo hos datteren Ellen,
der sammen med sin mand Knud Troelsen
havde en gård i Vester Vedsted.
Efter at Jørgen Warming var ført over
grænsen, vovede han ikke at komme hjem
til Råhede og blive, men han gik derovre og
længtes efter sit gamle hjem, som Mads
Warming nu havde overtaget. Engang imel-

Fra den gamle grænseovergang ved Vedsted.
Selv om nogle af de tyske gendarmer udviste
megen nidkærhed i tjenesten, var der dog også

fredelige elementer blandt dem, hvad blandt an
det dette billede fortæller om. (Foto: Carl C.
Biehl, Gråsten. Historiske Samlinger, Åbenrå).

lem listede han sig om aftenen hjem over
engene. Måske blev han natten over, og næ
ste aften gik han igen med tungt sind tilba
ge til Vester Vedsted.
Han døde i marts 1914 på sygehuset i
Ribe, og man skulle jo ikke tro, at der kunne
være noget i vejen for, at han kunne blive
begravet på Hviding kirkegård ved siden af
sin kone, men det modsatte de tyske myn
digheder sig, og der måtte søges om tilladel
se hos regeringspræsidenten i Slesvig, og
først da denne tilladelse forelå, kunne den
gamle mand føres over grænsen og blive
begravet i den jord, han i så mange år så in
derligt havde længtes efter.

Andre knap så tragiske træk samler sig
om Hviding forsamlingshus. Her havde de
unge gymnastik, men det var strengt for
budt unge under 18 år at deltage, og derfor
indfandt gendarmen sig ofte for at overbe
vise sig om, at dette forbud blev overholdt.
Det nederste vindue i det gamle forsam
lingshus stod åbent, så de, der ikke havde
den påbudte alder, hurtigst muligt kunne
forsvinde ud af det, når gendarmen nærme
de sig.
Engang havde man fået to nye petrole
umslamper i forsamlingshuset, og man hav
de endnu ikke fået lært at indstille dem rig
tigt. Da man tændte dem ved mødets be
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gyndelse, var det umuligt at få dem til at
lade være med at ose. Gendarmen havde
netop indfundet sig den aften, men da den
sorte sod stadig blev ved med at dale ned
over forsamlingen, blev det ham dog for
meget, og han forlod forsamlingshuset.
Idet han gik, var der et af bestyrelsesmed
lemmerne, der endnu engang forsøgte sig
med lamperne ved at skrue lidt ved vægen
og give den lidt mere luft, og straks holdt
de op med at ose. Et vittigt hovede sagde da
med henblik på gendarmen: »Godt, at han
gik, så vi fik frisk luft.«
Alle møderne i forsamlingshusene skulle
jo i øvrigt anmeldes til øvrigheden 3 gange
24 timer inden afholdelsen. Ellers kunne
gendarmen forbyde mødet. Sådan gik det
den 2. august 1908. Da blev et foredragsmø
de forbudt, fordi det kun var anmeldt 2 gan
ge 24 timer før afholdelsen. En trykket
stemning bredte sig blandt tilhørerne og den
tilrejsende taler. Da reddede Hans Jefsen
Christensen ved en pludselig indskydelse
mødet. Han indbød alle de fremmødte til
kaffe i sit hjem i Høgsbro, og på privat
grund havde gendarmen ingen ret til at gri
be ind. Hurtigst muligt samledes man i de
rummelige stuer. Vinduerne blev lukket op
på vid gab. Tale og sang kunne let høres ud
på vejen, hvor gendarmen rasende gik frem
og tilbage under hele mødet.
I »Sønderjyden« fra juli 1912 kan læses
følgende lille flaghistorie:
»Husmand Christian Jepsen i Høgsbro har
et pynteligt Dannebrogsflag stående i sin
stue. En dag i midten af maj måned i år
havde Christian Jepsens kone sat flaget hen
i vinduet, der var lukket, uden at ane, at der
var noget galt i dette. Intet ligger hende
fjernere end at ville demonstrere.
Men hvad sker? Forbi kommer spankule
rende to stramme preussiske gendarmer, der
tilfældigt passerede gennem byen. De ser
flaget, går ind til Jepsens og foreholder den
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halvt forskrækkede kone hendes frygtelige
forbrydelse, og den skrækkelige fare, hvori
hun har sat den preussiske stat, er ikke
straks klar for hende; men hun lover dog, at
hvis der virkelig er noget galt i det, så skal
det ikke ske tiere.
Konen troede så, at sagen var klaret med
den advarsel og forskrækkelse, hun havde
fået. Men nej! Også herude på vestkysten
må vi, såvel som på Kegnæs, blive klar over,
at »Fundamentet for den preussiske Stat
hviler på Lydighed og Disciplin,« og her var
jo en særlig anledning til også at indprente
kvinderne dette. De har jo ikke været sol
dater og er måske ikke i så grad som mændene klare over, at blind underkastelse og
disciplin sættes langt højere i Preussen end
virkelig agtelse og respekt for et retfærdigt
regimente.
Jepsens kone modtog for en dags tid siden
en skrivelse, hvorefter hun havde at betale
en bøde på 10 mark, vel nok, fordi hun hav
de glemt, at et sådant pænt lille uskyldigt
flag kunne rokke ved »Fundamentet for den
preussiske Stat,« når det blev sat i vinduet
i stedet for på kommoden.«
En dansk-amerikaner var netop i disse da
ge på besøg i Hviding sogn, og da han hør
te flaghistorien, gik han ind til Christian
Jepsens og tilbød så rigeligt at betale bøden,
hvis han til gengæld måtte få det »stærke«
lille Dannebrogsflag med sig til Amerika.
Overleveringen fortæller, at Jepsens med
glæde gav ham flaget, som han tog med sig
til sit nye, store fædreland som et dyrebart
minde om Sønderjylland.
Disse træk om gendarmens færden i Hvi
ding sogn vil måske nok for mennesker i
dag stå som nogle underlige uvirkelige til
dragelser, men for den tids mennesker var
de højst alvorlige, og endnu står gendarm
huset i Enderup og taler sit eget tavse sprog
derom.

Guldhornsspillet
AF PER JESPERSEN
En drønende varm week-end i juni 1973
havde vi udstilling på Højer Ungdomsskole.
Mens sommerens varmedis flimrede over
marskens flade slette, underholdt lærer Chr.
Jensen, Gallehus, med sin violin i festsalen.
Denne troldmand tryllede på sit strengede
instrument blandt malerier, træsnit og op
hængte digte. Jeg sad ved bordet ved ind
gangen og fik kun noget af programmet
med.
En dag som alle andre - en dejlig dag,
fordi det er godt at være sammen med men
nesker, frugtbart at tale om og diskutere de
ophængte ting. Kun lidt anede jeg, hvad Chr.
Jensen havde i tankerne, mens han lod vio
linbuen stryge strengene.
Chr. Jensen havde travlt den dag, skulle
videre til optræden andet steds. På vej forbi
mig ved indgangen sagde han bare: »Hvad
med guldhornene?«
Jeg nåede ikke at svare, endsige spørge,
hvad der skulle ligge i den bemærkning. Men
vi mødtes næste dag på Højer Ungdoms
skole, og Chr. Jensen mødte mig med or
dene: »Nå, har du tænkt over det?«
Jo, det havde jeg. Jeg havde tænkt over,
hvad meningen var. Og Chr. Jensen fortalte
mig om sin ti år gamle drøm om et guld
hornsspil på Møgeltønder-egnen. Vi måtte
oplive denne gamle historie, gøre vor kost
bare historiske arv levende. »Og du skal
skrive teksten,« sagde han.
Det var en storm, der blev sat i gang. Vi
blev begge som besatte af ideen, tænkte og
drømte kun om guldhorn. Og det blev til en
masse møder i vort hus i Møgeltønder og i
Skovhuset i Gallehusskov. Det blev til næt
ters arbejde med personer og replikker - og
engang i oktober forelå teksten til et næsten
to-timers spil.
Nu begyndte først »det store arbejde«.

Chr. Jensen fik skaffet næsten samtlige 40
aktører fra hele Sønderjylland, og vi fik til
sagn fra Arne Aabenhus i Gråsten om, at
han ville instruere forestillingen.
Dybere og dybere trængte vi ned i histo
riens gådefulde dybder, mødte de historiske
mennesker: Erik Lassen, Kirsten Svendsdat
ter og Lægæst, der skabte de gyldne horn.
Og det historiske spils musik, der er kompo
neret af musikdirigenten Bue Lund Nielsen,
Haderslev, og H. J. Henningsen, Nibøl, har
fået os alle til at føle, at vi er med i en le
vendegørelse af forgangne tidsaldre.
Denne musik foreligger i tre udgaver:
Stines Sang i folkevisestil, Kirstens dans og
guldhornsmotivet, bygget over lurtonerne.
Alle vi, der arbejder med guldhornsspillet,
føler stærkt, at vi aldrig rigtig bliver færdige.
Men vi skal være færdige, for til sommer,
27., 28. og 30. juni, opføres Guldhornsspillet
i Møgeltønder Slotspark. Prøverne er langt
fremme, nerverne begynder at melde sig,
navnlig med hensyn til økonomien i det hele.
Ingen af de medvirkende modtager beta
ling, og alligevel skal der mange penge til.
Det kom da som en gave fra himlen, da
Karen Böll, Vennemose, forærede os fire teg
ninger med guldhornene i helt ny motiv
form. Vi har da ladet trykke 5000 postkort
med disse vidunderlige tegninger. Vi håber,
at mange vil hjælpe os med at bruge og
sælge disse kort i tiden inden premieren.
Til sidst vil jeg gerne takke for al den
støtte, hjælp og vejledning, vi har modtaget
overalt i Sønderjylland. Det var aldrig gået
uden. En speciel tak skal gå til lensgreve
Hans Schack, der har bistået os med vigtige
historiske oplysninger.
Vi håber på tre gode aftener i historiens
lys i Møgeltønder Slotspark!
Per Jespersen.
181

Fortegnelse over avisartikler
i 1973
VED NIELS H. KRAGH NIELSEN

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

1
2
3
4
5
6
7

A. BIBLIOGRAFI . HJÆLPEKILDER . ARKIVVÆSEN
Bonefeld, Olav ].: Barnehertugen Karl Frederik [f. 1700. Udmøntninger].
(JT 28.10.).
Bonefeld, Olav J.: Genforeningen for sidste gang. [Medaljer og tegn]. (JT 24.6.).
Bonefeld, Olav ].: Mejeritegnene i Nordslesvig. (JT 7.1.).
Bonefeld, Olav ].: Mønter i mosen. [Thorsbjerg og Nydam fundene]. (JT 9.9.).
Bonefeld, Olav ].: Nødpengesedlerne fra Avnbøl. (JT 16.9.).
Hansen, Bernhard: Korsets tegn i folkets banner [Dannebrog]. (F1A 15.6.).
Willatzen, Erik: Henholdende arkivpolitik afløst af »de åbne døre«. [Det sønder
jyske landsarkiv]. (JT 28.12.).

B. HISTORISKE ORGANISATIONER . MUSEER . TIDSSKRIFTER
anja: Når en interesse bliver lidenskab. [Lokalhistorikeren Hans Thordsen, V. Sot
trup]. (JT 22.4.).
9 Bram, Eskild: Museumsting skal ned fra sømmet og prøves i hånden. [N. A. Drewsen, Hokkerup]. (JT 7.10.).
10 Jensen, H. P.: Billedet skal være ærligt. [Om lokalhistorisk arbejde]. (V 4.12.).
11 Et nyt museum i Mejlby med gamle »ting og sager«. [Søren Welling, Mejlby Kunst
hus]. (V 16.4.).
12 Tønder Museum søger porthusets historie. (JT 9.9.).
8

C. PRESSENS HISTORIE . AVISER
Bram, Eskild: Hvorfor må vort TV-program ikke konkurrere med tre tyske? [Sam
tale med rektor Knud Fanø, Flensborg]. (JT 18.2.).
14 Dose, Johannes: Sonderburg konnte von 1865 bis 1929 erneut eigene deutsche
Zeitungen aufweisen. (DN 13.9.).
13

D. ALMINDELIG HISTORIE
Sønderjyske årbøger 1972. - Anm. af Kaj Sieverts. (V 2.1.).
Kardel, Harboe: Fünf Gedenkjahre im schleswigschen Grenzland [1848, 1864, 1920,
1945 og 1972]. (DN 25.7.).
17 Bram, Eskild: Hans gård blev pludselig et par tusind år gammel [gdr. Johs. Bruun,
Drengsted ved Skærbæk]. (JT 23.12.).
18 Besværgelse mod verdens undergang. [Den tyske forsker Willy Härtners teori om
Guldhornene]. (FlA 8.2.).
19 Hjerl-Hansen, Børge: Gåderne fra Gallehus. (JT 9.1.).

15
16

182

20
21
22

23
24

25
26

27
28
29

Hjerl-Hansen, Børge: Gåderne fra Gallehus 1-2. (F1A 12.1.-13.1.).
Andersen, Poul: To mindesten i Rinkenæs og Holnæs, der fortæller danmarkshisto
rie. [Faldne 6. og 7. april 1848]. (F1A 7.4.).
Hall Jensen, Arne: »Siden vedblev vi fægtende at retirere gennem Slesvig og ad
Flensborg til ...«. [To frontsoldaters beretning 1848]. (F1A 30.4.).
Jensen, H. P.: En episode fra Treårskrigen. [Capitain Reichenbachs tilfangetagelse
ved Bevtoft]. (JT 15.5.).
Kamphövener, Morten: Ved en fuglerede. [Bestræbelser for bevarelse af helstaten].
(JT 14.12.).
Ravn, L. S.: Den prøjsiske landråd på jagt efter »gåder«. [Historien om en Dybbøldegns lykønskning til rigsdagsmand Gustav Johannsen i 1881]. (JT 25.2.).
Thomsen, P. P.: »At bevare Fædrenejorden som fri Ejendom for vore Efterkom
mere ...«. [Løgumkloster og Omegns Sogneværn]. (F1A 21.12.).
Thomsen, P. P.: 60 år siden kampen for »den fri jord« gik ind. [Løgumkloster
Sogneværn]. (V 22.12.).
Jensen, Henning: Fia Lyrskov Hede til slagmarkerne i Nordfrankrig. (F1A 22.12.).
Sørensen, H. E.: Grænsen drages [Sønderjylland 1918-20]. Anm. af Hans Schack.
(V 23.12.72). Kommentarer til anm. af H. E. Sørensen. (V. 11.1.).

192030 Bram, Eskild: Der må være en grænse, og den fandt man i 1920. (JT 2.12.).
31 Fosmark, Johannes: Da Sønderjylland blev Nordens grænseland. [Samtale med
Peter Marcussen, f. 1899]. (V 6.12.).
32 Rudbeck, Er.: Sønderjyllands ungdom vågnede. [Det unge Grænseværn].
(F1A 3.10.).
33 Sjøqvist, Viggo: Erik Scavenius - Diskussion i F1A om E.S.'s forhold til Sønderjyl
land på grundlag af Sjøqvists bog. Bidrag af bl. a. Jacob Kronika 30.11., Peder Møl
ler 9.12. og Frants Thygesen 29.12.
34 Trommer, Aage: Modstandsarbejde i nærbillede. Det illegale arbejde i Syd- og Søn
derjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940—45. Anm. af E.H. (V 9.6.).
35 Vaupel Christensen, ].: Blodig mindedag [29.1. 1944. Luftmilitære begivenheder
over Sønderborg-egnen]. (JT 4.2.).
36 Husted, Håkon: Sommeren 1945 i grænselandet, 1-8. (F1A 10.3., 17.3., 31.3., 7.4.,
18.4., 5.5. og 19.5.).
1945Bram, Eskild: Arbejdskraften i grænseregionen kan blive et politisk spørgsmål.
(JT 11.2.).
38 Clausen, H. C.: Slesvig-Holsten har fortiden imod sig. (F1A 27.1. V 25.1.).
39 Matlok, Siegfried: Bilanz über die Zuschüsse für beide Minderheiten. [Samtale med
folketingsmand Johan Philipsen]. (DN 18.8.)
40 Fog Petersen, Arne: Grænsearbejdet trænger til at blive justeret. (V 20.2.).
41 Kamphövener, Morten: Tværs over skelbækken. (JT 30.10.).
42 Hagele, Horst: Ikke bare om folkedragter. [Dansk-tyske forhold]. (JT 12.10.).
43 Nägele, Horst: Levende dansk-ty sk debat efter EF. (V 5.3.).
44 Nägele, Horst: En tysk-dansk begravelse? (V 10.7.).
45 Nørgaard, Anker: Er der ny overalt? [Generationsskifteproblemer for mindretalle
ne]. (V 10.1.).
46 Nørgaard, Anker: Forundringens tid må være forbi. [Grænsearbejdet].
V 19.1.).

37

183

47
48
49
50
51

52

Rudbeck, Fr.: Efter festen. [Dansk-tyske dage]. (JT 24.10.).
Rudbeck, Fr.: Helstaten - historie eller en ny vision? (F1A 28.2., JT 23.2.).
Rudbeck, Fr.: Kan dansk og tysk mødes? (JT 5.8.).
Rudbeck, Frederik: Nationale mindretal: Folkets tabere. (F1A 24.5.).
Thomsen, Ingolf: Ung ved grænsen. [Anmeldelse af Grænseforeningens årbog
1973]. (F1A 2.3.).
Vilner, Victor: Hvad kan og vil Grænseforeningen? (F1A 13.6.).

1945- Nordslesvig
53 Andresen, Sigfred: Glæden i det danske. (F1A 27.6.).
53a Bram, Eskild: Fra Herning til Gladsaxe. [Valg i Sønderjylland]. (JT 25.11.).
54 Matlok, Siegfried: Mit etwas Wehmut ... [Generalsekretær Rudolf Stehr forlader
posten efter 22 år]. (DN 1.12.).
55 Matlok, Siegfried: Eine politische Absprache ist doch nicht verwerflich. [Samtale
med Jes Schmidt]. (DN 30.11.).
56 Matlok, Siegfried: Die Schleswigsche Partei muss sich mehr nach aussen öffnen.
[Samtale med Leif Nielsen, Vollerup]. (DN 17.2.).
57 Matlok, Siegfried: Volksgruppe darf sich nicht verzetteln. [Samtale med Schulrat
Arthur Lessow, Sønderborg]. (DN 10.3.).
58 Hansen, Ernst Siegfried: Im Grenzland gibt es mehr als einen Blickpunkt.
(DN 3.2.).
59 Lassen, Aksel: Mindretal og spærreklausul. (FlA 4.12.).
60 Lindstrøm, Anders Ture: Den socialdemokratiske broderstrid i grænselandet efter
1945,1-3. (FlA 12.11., 17.11., 19.11.).
61 Mogensen, Carsten R.: Det tyske mindretal og nazismen, I-II. (FlA 24.4., 25.4.).
62 Munkøe, Lars: Egnsudviklingenslovens betydning for Sydjylland. (JT 15.2.).
63 Volgmann, Peter: Unter Umständen hilft Gistrup der Schleswigschen Partei. [Sam
tale med Helmut Wolffhechel, kommunalbestyrelsesmedlem i Rødekro], (DN 14.7.).
64 Rudbeck, Fr.: Det tyske mindretals dilemma. (JT 30.12.).
65 Spliedt, Manfred: Hjemmetyskerne og nazismen. (FlA 12.5.).
66 Spliedt, Manfred: Vi har ventet længe nok. [Hjemmetyskerne og nazismen].
(FlA 23.5.).
67 Svensson, Bjørn: Den historiske sandhed. [Folketingsvalget i Nordslesvig og spær
reklausulen i den danske valglov]. (FlA 14.12.).
68 Westphal, Jürgen: Vom freundschaftlichen Nebeneinander zum konstruktiven Mit
einander. [Uddrag af foredrag]. (DN 18.12.).

1945- Sydslesvig
Abild, Carsten: Ærlig nutid og dansk fremtid i SdU. (FlA 7.6.).
Bram, Eskil: Trænger vi også til havkatte i dansk nationalt arbejde? (JT 24.4.).
Brandt, Jørgen: Åbning mod Danmark 1-2. (FlA 24.3. og 26.3.).
Clausen, H. C.: Åbenhed præger dansk arbejde i Sydslesvig. (V 1.2.).
Ernst, Gerhard: Man kommer ikke udenom SSF. (FlA 2.6.).
Futtrup, Hans: Sydslesvigs danske hverdag. (FlA 8.8.).
Harck, Ole: Tysk doktordisputats om SSV. [Karl-Friedrich Nonnenbroich: Die dä
nische Minderheit in Schleswig-Holstein nach 1945 unter besonderer Berücksich
tigung des Südschleswigschen Wählerverbandes]. (FlA 21.3.).
76 Jensen, Åge: Det danske arbejde i Sydslesvig. (FlA 9.1.).
77 Lindstrøm, Anders Ture: Romantik og realisme i dansk Sydslesvigpolitik. [Londonkonferencen 1948]. (FlA 20.10.).
69
70
71
72
73
74
75

184

78
79
80
81
82
83
84

85
86

87
88

89
90

91
92
93
94

95

96
97

98
99
100
101
102

103

Lorenzen, Chr.: SSV er åben for alle. (F1A 11.4.).
Lorenzen, Chr.: Vi danske må stå sammen. (FlA 4.6.).
Lovdal, Viggo: Årsmøderne i Sydslesvig. (JT 30.5.).
Møller, Peder: Dansk eller tysk i Sydslesvig? I-II. (FlA 6.6., 7.6.).
Nørgaard, Anker: Speget situation i landdagen i Kiel. [Vedr, nyordning af amts
grænserne på den sydslesvigske østkyst]. (V 22.1.).
Nørgaard, Anker: Vor mand i Kiel - en vigtig stemme. (V 22.9.).
Vestergård, Erik: Kompromis er et særligt begreb for sydslesvigerne-. [Samtale med
Samuel Münchow]. (FlA 24.3.).

E. LOKALHISTORIE . TOPOGRAFI
Nordslesvig
AGERSKOV. Jensen, H. P.: Fra det gamle Agerskov. (V 4.1.).
AGERSKOV. Jensen, H. P.: På Geestrup ting for 175 år siden. (JT 28.10.).
BEDSTED-LØ. Se nr. 250.
BEVTOFT. Se nr. 23.
BOV. Husted, Haakon: Padborg-lejrens endeligt. (FlA 6.8., JT 26.8.).
BREDEBRO. Se nr. 303.
CHRISTIANSFELD. Bech, Ole: Christiansfeld - en enestående by i Danmark fylder 200 år. (JT 14.4.).
CHRISTIANSFELD. Dose, Johannes: Ein Samenkorn trug reiche Frucht. 200 Jahre
Christiansfeld. (DN 20.12.).
CHRISTIANSFELD. Dose, Johannes: Die Tyrstruper »schnitten« des Königs Ge
mahlin. [1863]. (DN 22.5.).
FOLDINGBRO. Andersen, Valdemar: Foldingbro. - Anm. af Eskild Bram.
(JT 16.12.).
FOLDINGBRO. Mårup, Birgit: Foldingbro - den delte by. (V 5.5.).
FOLE. Præsteskoven i Fole er en rest af de gamle Farris-skove. (V 19.7.).
FOLE. Se nr. 253.
HADERSLEV. Dose, Johannes: Mahlzwang sicherte Existenz der Wind- und
Wassermühlen. (DN 31.12.)
HADERSLEV. Paber, Frederik: Mindernes Besøg, IX-XIII. (JT 7.1., 14.1., 21.1.,
28.1. og 4.2.).
HADERSLEV. 365 dage i Haderslev og omegn. (V 31.12.).
HADERSLEV. Se nr. 183, 209, 232, 233, 268, 290.
HELLEVAD. Jensen, H. P.: Hvad blev der af Goldbæk kirke. [Sten i Hellevad
sogn]. (JT 12.8.).
HØJER. Se nr. 229, 230, 231, 234.
HØJST. Se nr. 307.
HØRUPHAV. Thom: Kejserinden var mere populær end Kejseren. [Sommerbesøg i
Høruphav indtil 1912]. (JT 28.1.).
IMMERVAD. Dose, Johannes: Immerwatter Brücke erstand aus einem riesigen
Findling. (DN 4.8.).
KETTING. Lind, Hans: Livet på herregården Gammelgård i 700 år. (JT 3.6.).
KONGEÅEN. Winther, Chr.: Kongeåen - træk af dens historie som grænseå.
(V 26.1.).
LINTRUP. Fredslund, Hans: Dover er ældre end Lintrup og har før haft sin egen
kirke. (V 18.7.).
LINTRUP. Fredslund, Hans: Gamle historier fra Guldvejen, Kastbjerg, Hjortvad og
Kalvslund [delvis Lintrup s.]. (V 24.7.).

185

104
105
106
107
108

109

110
Ill

112

113
114

115
116
117
118
119
120

121
122

123
124
125

126
127
128

129
130
131

186

LINTRUP. Fredslund, Hans: Lintrup sogn havde engang seks købmænd og fire
kroer. (V 16.7.).
LINTRUP. Fredslund, Hans: Om gammelt og nyt fra Lintrup sogn. (V 13.7.).
LINTRUP. Fredslund, Hans: Tornumgård var tidligere et adeligt gods. (V 21.7.).
LØGUMKLOSTER. 800 Jahre Lügumkloster. (DN 18.4.).
LØGUMKLOSTER. Bartholdy, Olga: Munkelivet i Løgum Kloster. - Anm. af Mor
ten Kamphövener. (JT 25.4.). - Anm. af Anker Nørgaard (V 26.4.). - Anm. af In
golf Thomsen Fl A 30.4.).
LØGUMKLOSTER. Clausen, H. C.: Kulturen blomstrer nu i munkenes spor.
(F1A 16.5.).
LØGUMKLOSTER. Nørgaard, Anker: Kloster Lögum - locus dei. - Anm. af Jürgen
A. Wissing: Kloster Lögum. (V 3.3.).
LØGUMKLOSTER. Schjær Jacobsen, Louise: En by man hygger sig i, uden at gå i
stå. (JT 4.11.).
LØGUMKLOSTER. Se nr. 26, 27, 112, 248, 252.
MØGELTØNDER. Se nr. 18, 19, 20.
NORDBORG. Se nr. 286, 287.
NØRRE RANGSTRUP HERRED. Jensen, H. P.: Fra Løgum Kloster til Møllsånk.
Lidt om Løgum Klosters jordegods i Nørre Rangstrup herred. (JT 22.2.).
NR. RANGSTRUP. Se nr. 314.
REJSBY. Boysen, Chr.: Stormflodsdagen for 50 år siden. (V 28.8.).
REJSBY. Jensen, Jørgen: Da 19 mennesker druknede i stormfloden ved Rejsby.
(V 22.8.).
REJSBY. Lasse: Sad i hul i diget og så de andre drukne. [K. Larsen, Ringkøbing,
fortæller om Rejsby-katastrofen]. (V 29.8.).
REJSBY. Stormfloden 30. august 1923. (JT 29.8.).
ROAGER. Bischoff, Charitas: Erindringer fra Roager 1874-91 [i: Haderslev-samfundets årsskrift 1969-72]. Anm. af H. Oluf C. Bang. (F1A 18.8.).
RØDDING. Fredslund, Hans: Oksevejens forløb i Rødding kommune. (V 17.10.).
RØDDING. Jespersen, Jens: Gamle veje og stier i Brændstrup kommune. (V 9.5.).
RØMØ. Bundesen, Bunde: Vanskeligt at lukke hullet i dæmningen [Rømø-dæmningen november 1947]. (V 27.12.).
RØMØ. Dodt, Margrethe: Der var engang en ø -. (JT 14.7.).
RØMØ. Heydenreich, C.: Rømødæmningen blev Rømø's livsnerve. (JT 16.12.).
RØMØ. Se nr. 308.
SKRAVE. Hansen, Chr.: Den forsvundne vandmølle ved Langetved. (V 27.12.).
SDR. HYGUM. Fredslund, Hans: Guldvejen gennem Sdr. Hygum sogn. (V 29.10.).
SDR. HYGUM. Fredslund, Hans: Oksevej mellem gravhøje, galgebakke og tingsted.
(V 22.10.).
SDR. HYGUM. Se nr. 257.
SØNDERBORG. Dose, Johannes: Der erste Flieger über Sonderburg [1911].
(DN 17.7.).
SØNDERBORG. Her er løsningen på Sønderborg-billedet. [Hjørnet af Perlegade og
Reimersgade]. (S 20.1.).
SØNDERBORG. Sørensen, Claus: Ny kirke i gammel stil. [Christianskirken i
Sønderborg]. (V 25.5.).
SØNDERBORG. Se nr. 255, 256, 270, 276, 288.
TINGLEV. Dose, Johannes: Als der Landmesser nach Eggebek kam. (DN 17.7.).
TØNDER. Kardel, Harboe: Ostertor in Tondern. (DN 17.7.).
TØNDER. Sylvest, C. Stig: Der er liv i Tønders gamle huse (V 24.2.).

TØNDER. Se nr. 285, 289, 309.
ULLERUP. Se nr. 5.
132 VESTER-SOTTRUP. Sieverts, Kaj: Fra Vester-Sottrup kirke i Sundeved. (V 26.1.).
133 0. LØGUM. Tiedemann, Senius: Ad Oksevejen gennem 0. Løgum sogn, 1-3.
(JT 21.10., 4.11., 11.11.).
134 ÅBENRÅ. Elisabethsminde er 153 år gammel. (V 24.7.).
135 ÅBENRÅ. Kardel, Harboe: Aus der Geschichte des Ahrensbergs. (DN 21.7.).
136 ÅBENRÅ. Kamphövener, Morten: Dannebrogsskibe, Roland, Lodbrog og Karl af
Rise. Sagn og røverhistorier omkring Åbenrå. (JT 7.10).
137 ÅBENRÅ. Michelsen, Kai: Smukke pyntetavler i det gamle Åbenrå. (V 14.7.).
ÅBENRÅ. Se nr. 294, 304.
138 ÅRØ. Beck Madsen, Tove: Årø, hvor mennesker har levet i mange tusinde år.
(V 28.7.).
139 ÅRØ. Schultz Jørgensen, Per: Årø en brik i storkommunens planlægning. (JT 7.8.).
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Sydslesvig
AMRUM. ns-e: Kirkegården på Amrom med hvalfangernes gravsten. (F1A 29.10.).
BORDELUM. Sieverts, Kaj: Fra Bordelum kirke og sogn. (F1A 23.7., V 27.4.).
BREKLUM. Se nr. 251.
EGERNFØRDE. Se nr. 275, 283.
EJDER. Nørgård, Anker: Ejderdæmningen foran åbning. (V 16.3.).
EJDEREN. Larsen, Børge: Kæmpedæmning skal hindre oversvømmelser i Ejderen.
(JT 4.2.).
EJDEREN. Mach, Rudolf: Ejderdæmningen - et gigantisk bygningsværk.
(F1A 10.2.).
FEMERN. Lampe, Jens: En rundtur på Femern. [Gengivet efter Sprogforeningens
Almanak 1973]. (F1A 6.1.).
FLENSBORG. Bram, Eskild: Sidste sporvogn i Flensborg tegn på regionalpolitik i
Sydslesvig? (JT 3.6.).
FLENSBORG. Christiansen, Johannes: På pinsetur gennem Flensborg Frueskov.
(F1A 9.6.).
FLENSBORG. Christiansen, Johannes: Påsketanker på Flensborgs gamle kirkegård.
(F1A 20.4.).
FLENSBORG. »Flensborg-børn« om gamle dage. [Reaktioner på en artikel i Flens
borg Avis - Breve fra Hermann Duus og Kati Svensson til Jacob Kronika som tak
for mindeordene over Poul Kürstein]. (F1A 19.3.).
FLENSBORG. Hansen, Bernhard: »Hjemmet« stadig en værdifuld basis for danske
gøremål. [Mariegade 20, Flensborg]. (F1A 19.10.).
FLENSBORG. I.T.: Gør Flensborg bedre, smukkere, renere - [Samtale med borg
mester Helmuth Christensen]. (F1A 9.6.).
FLENSBORG. Johannsen, Svend: Vil Flensborg grave sin egen grav? (F1A 6.7.).
FLENSBORG, -odder: Flensborg og de 7-8000 gadetræer. (F1A 19.2.).
FLENSBORG. Rudbeck, Er.: Den sidste sporvogn er kørt ... [Flensborgs fremtid].
(F1A 20.6., JT 15.6.).
FLENSBORG. Se nr. 254.
GEELBYSKOV. Keil, Hans: »Når møllen rigtig suser, så kan jeg lave gryn ...«.
Minder om de to møller i Geelbyskov. (F1A 31.3.).
HUSUM. Nørgård, Anker: »Den grå by ved havet« vender blikket mod nord.
(V 14.4.).
KOBBERMØLLE. Christiansen, Johannes: Hvor Kobbermøllens valseværker larmede
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er der stadig liv (FlA 15.1.).
SLIEN. Hertz, Alex: Matematiske formier giver et stykke Sydslesvig karakter.
[Sliens nordbred]. (FlA 12.5.).
ULVESBØL. Sieverts, Kaj: Ulvesbøl kirke i Ejdersted og nogle sogneboere.
(FlA 2.4.).
VYK. Se nr. 312.
F. PERSONALHISTORIE
BOSSEN, NIS LUDOLF. Kronika, Jacob: Slesvigsk skibsfart-entusiast [Nis Ludolf
Bossen]. (FlA 5.5.).
BRODERSEN, HANS. Kronika, Jacob: En dansk angelbos gæstebog. [Hans Broder
sen, Store Tarup]. (FlA 14.4.).
BRORSON, NIKOLAI. Hansen Schmidt, H.: Høg over høg. [Om Nikolai Brorson,
præst i Bedsted Lø, fra 1735 slotspræst på Frederiksborg]. (JT 3.2.).
CHRISTENSEN, HARRY, hes: Fra Havbogade til borgmesterstolen. [Samtale med
Sønderborgs borgmester Harry Christensen]. (JT 7.7.).
DREWSEN, N. A. Se nr. 9.
FLAGSTAD, BENGT. Erik c.: Ikke sjovt at blive overflødig når man bare er 64 år.
[Politimester Bengt Flagstad, Toftlund]. (V 11.1.).
FOG PEDERSEN, METTE. Bagger, Torben: Livet lader sig leve - trods alt. [Inter
view med Mette Fog Pedersen]. (V 3.3.).
FROM, SIMON. Larsen, Børge: J. O. Krag har hovedskylden for venstresvinget i
dansk politik. [Samtale med folketingsmand Simon From, Bygun]. (JT 4.12.).
HANSEN, BERNHARD. Nuntius: Bernhard Hansen. 80. (FlA 20.1.).
HANSEN, HARALD J. Mattson, Sv. Aa.: »Pastor« Hansen har sat sin sidste avis
linie [typograf Harald J. Hansen, Haderslev]. (JT 9.12.).
HANSEN, PETER. Se nr. 259.
IVERSEN. Lampe, Jens: Slægten Iversen fra Svendsby i Angel. (FlA 16.7.).
JENSEN, THOMAS. Nørgård, Anker: Jeg vil spille med åbne kort. Flertal forpligter.
[Samtale med borgmester Thomas Jensen, Broager]. (S 5.1.).
JOHANNSEN, HANS IVER. Bram, Eskild: Man skal bare have mod til at vedstå
det tyske. [Samtale med Hans Iver Johannsen, mindretallets ny generalsekretær].
(JT 14.10.).
KALLENBACH PEDERSEN. Nissen, Jørgen: En mosaik omkring Kallenbach Peder
sen [præst i Rise-Rødekro 1921-40]. (FlA 6.8.).
KIILERICH-HANSEN, J. John P.: Advokat eller sjælesørger - samvittigheden følger
med. [Samtale med landsretssagfører J. Kiilerich-Hansen, Tønder]. (V 27.12.).
KLOGBORG. Mårup, Birgit: Utraditionel familie på »Haraidsholm«, Jels. [Familien
Klogborg]. (V 14.12.).
KNUDSEN, ELMO. Nørgård, Anker: Brødrekirkens danske biskop. [Samtale med
Elmo Knudsen]. (V 10.3.).
KRISTIANSEN, NIELS. Mårup, Birgit: Lillebil-vognmanden, der blev millionær og
gårdejer i Jels [Niels Kristansen]. (V 25.8.).
KRYSSING, C. P. Def Petersen, Daniel F.: Var dommen retfærdig? [Om C. P.
Kryssing]. (JT 30.12.).
KURSTEIN, POUL. Poul Kürstein død. [Nekrologer]. (FlA 8.1., 9.1., 10.1., JT 7.1.).
Kronika, Jacob: En blomst på Poul Kürsteins grav. [Erindringer]. (FlA 3.3.).
KØSTER, E. Bram, Eskild: Den danske degn er ikke uddød, men fortrækker nu til
en ø ... [Førstelærer E. Køster, Sdr. Sejerslev]. (JT 27.6.).
[Samtale med pastor Karl Magnus Laursen, Mjolden]. (V 3.3.).
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LAURSEN, KARL MAGNUS. Svend-e: Det lille sogn vil helst være sig selv. [Præst,
Mjolden].
LILDHOLDT, HUGO. Petersen, Hans: Fusion over grænsen. [Afskedssamtale med
bankdirektør Hugo Lildholdt, Åbenrå]. (JT 24.6.).
LÖW VON UND ZU STEINFURTH. Harrebye, Jens: Haderslebens letzter preus
sischer Landrat: Trug sich mit goldenen Lettern in Nordschleswigs Geschichte ein
[Hugo friherre Löw von und zu Steinfurth 1880-1969]. (DN 22.5.).
MADSEN, AGENGUST. -bøl: - Somme tider trækker min kone i snoren. [Samtale
med bankbestyrer Agengust Madsen, Kruså]. (JT 30.12.).
MADSEN, HANS. Madsen, Otto: Dansk statsborger - tysk embedsmand. [Gas
værksdirektør Hans Madsen, Flensborg, f. 1862]. (F1A 20.11.).
MALLING JACOBSEN, AAGE. Aage Malling Jacobsen død. [Tidl. toldgrænsein
spektør, ritmester]. (F1A 12.1., JT 11.1.).
MØLLER, JES PETER. Sørensen, Jens: En veteran fra 1864bscmfwyetaoni
f. Erlev 1837]. (JT 25.11.).
NIELSEN, I. P. Clausen, H. C.: »Bageren fra Dynt« [Folketingsmand I. P. Nielsen].
(F1A3.4.).
NIELSEN, I. P. Clausen, H. C.: Han forstod at mele den sønderjyske kage.
[I. P. Nielsen]. (V 12.4.).
NIELSEN, JØRGEN. Lind, Hans: En minderune om en alsisk »spillekant«. [Jørgen
Nielsen, Ketting]. (JT 9.12.).
NISSEN, OVE. Vestergård, Erik: Han ligner Stærkodder. [Ove Nissen, Runde
mølle]. (F1A 15.12.).
NYMANN, EDITH. Mattson, Sv.: Haderslev-frue flygtede over Kanalen i 1940.
[Edith Nymann]. (JT 6.5.).
PALUDAN-MÜLLER, SVEND B. Mattson, Sv. Aa.: Paludan-Müller modtog velsig
nelsen knælende med sit våben i hånden. (JT 18.11.).
PETERSEN, HANS EGON. Anker, Johs.: Præst i to kulturer. [Samtale med Hans
Egon Petersen, ny tysk præst i Sønderborg]. (S 10.2.).
PETERSEN, INGOMAR. Nørgård, Anker: Skrækkelige Ingomar siger hårde ord i
januar. (V 12.1.).
REVENTLOV, DETLEV. Nørgård, Anker: Jeg er ved at tabe tålmodigheden. [Sam
tale med pastor Detlev Reventlov, Sønderborg]. (V 19.2.).
RØRDAM, THOMAS. Nørgård, Anker: Ødegården i Småland min store oplevelse.
[Samtale med højskolelærer Thomas Rørdam, Rødding]. (V 30.1.).
SCHMIDT, GERHARD. Ich gebe entweder meinen Sitz im BdN - »Hauptvorstand
oder im Kommunalrat ab«. [Samtale med Gerhard Schmidt, Tørsbøl]. (DN 19.5.).
SCHMIDT, JES. Nørgård, Anker: Åbenhjertig snak med Jes Schmidt. (V 31.12.).
SCHUBERT. Bram, Eskild: »Æ klokmand«s sønnesøn takker nu af. [Lotte og Lars
Schubert, Flensborg]. (JT 7.1.).
SCHUBERT. Thomsen, Ingolf: Det menneskelige i forgrunden. [Lotte og Lars
Schubert]. (F1A 13.1.).
STEFFENSEN, JENS. Har samlet 5.000 bøger - nu kniber det med at læse dem.
[Jens Steffensen, Nordborg]. (V 27.12.).
SVENDSEN, NICOLAI. Clausen, H. C.: Vestslesvigeren Nicolai Svendsen. (V 31.7.).
SØRENSEN, JØRGEN CHR. Lampe, Jens: Jørgen Chr. Sørensen, skole- og kirke
manden fra Kettingskov. (F1A 19.1.).
SØRENSEN, NIELS. Lampe, Jens: En sønderjysk soldat i Napoleons-krigene.
[Niels Sørensen, Jegerup]. (JT 9.12.).
THORDSEN, HANS. Se nr. 8.
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THORUP NIELSEN, CHR. Nørgård, Anker: Friheden er kommet til landsdelen.
[Samtale med skoledirektør Chr. Thorup Nielsen, Flensborg]. (V 5.2.).
207 WITHEN, KAREN, anja: Jeg fik så travlt, da jeg blev pensionist. [Samtale med
Karen Withen, Sønderborg]. (JT 11.2.).
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G. ALMUELIV . FOLKEMINDER
Både og bådfolk i marsken. Ved A. Hjorth Rasmussen m. fl, - Anm. af Eskild
Bram (JT 23.12.). Anm. af Henning N. Olsson (V 13.12.).
Gravsen, jens: Da man tissede i byggrun i Erlev og blev helbredt. (S 30.4.).
Vandkær Thomsen, Viggo: Dramatisk sagn om kirkerne på Kegnæs og i landsbyen
Nykirke på Angel. (JT 7.1.).
Vom Weihnachten bis Dreikönigstag durfte auf den Höfen kein Rad rollen.
(DN 24.12.).

H. LITTERATURHISTORIE
Bram, Eskild: Willy-August Linnemann som samfundsrevseren. - Anm. af »Lov
giveren«. (JT 30.10.).
Bruun, Leif: Jeg skriver ikke for hverken at belære eller more mine læsere. [Sam
tale med forfatterinden Marie Wedelius, Haderslev]. (JT 3.6.).
Matlok, Siegfried: Die Metropole liegt auf beiden Seiten der Grenze. [Samtale med
Willy-August Linnemann]. (DN 12.5.).
Fog Petersen, Mette: Sønderjyder. - Anm. af Eskild Bram (JT 8.12.). Af Anker
Nørgård (V 14.12.).
Hamre, Jørgen: To af efterårets litterære nyheder, 1-2. [Willy-August Linneman:
Lovgiveren og sammes: Mindets ærbare kunst]. (FlA 21.11., 23.11.).
Lind, Hans: En minderune over en alsisk digter. [Kristen Karstensen (1809-1882)].
(JT 16.9.).
Marsken, dens digtere og digtning IV-V. Ved Henning Vejrup. (FlA 4.1. og 5.1.).
Mattson, Sv. Aa.: Haderslev-lærer debuterer med sønderjysk drengebog. [Over
lærer Hans Jensen]. (JT 23.12.).
P.: Ensomhed er godt - bare ikke når det påtvinges én. [Samtale med forfatteren
Marcus Lauesen]. (JT 4.2.).
Sieverts, Kaj: Hjemstavnssange fylder 50 år. [Fra Vestslesvig, forfattet af A. Otter
strøm, Ernst A. Kjørboe og A. Egeberg Jensen]. (FlA 8.1.).
Se nr. 165.
Skønlitteratur
Faber, Fr.: Hertugens ætling. En historie om historien. - Johannes Doses roman
»Frau Treue« bearbejdet og genfortalt. Indledning samt afsnit I—II. (JT 7.10., 14.10.,
21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. og 23.12.).
Kettlow, Dan v.: Løgum-Klosters klokkespil skal lyde. [Hyldest-digt]. (V 13.8.).
Ottosen, Martha: Julestemning. (FlA 22.12.).
I. SPROG
Brauer, Heinz: Carsten Boysen, Risum: Beskæmmende at kun få frisere kan skrive
deres eget sprog. (FlA 24.11.).
Rudbeck, Frederik: Sprog og mindretal. FlA 4.5.).
Stenz, Chr.: Sprog, sindelag og skole. (FlA 14.3.).
Tosprogethed et af danskhedens store problemer. [Samtale med Marie og Rolf
Wehmüller]. (FlA 27.1.).
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J. KUNST . KUNSTHISTORIE
Se også E. Lokalhistorie . Topografi
Gammel marsk-gård bliver kunstakademi. [Kier's gård i Højer]. (FlA 17.2.).
Nørgård, Anker: Sønderjyllands kunstakademi ind i marskgård. [Kier's gård i
Højer]. (V 13.2.).
Alsing, Hanne: Der kan komme en Højer-periode i kulturlivet. [Kiers gård].
(JT 11.11.).

Arkitektur
Christensen, Olav: Nogle af Haderslevs fredede bygninger. (JT 17.6.).
Bech, Ole: Haderslev har enestående chance for miljøbevaring. [Samtale med K.
Eggers Hansen, fmd. for Selskabet til bevarelse af gamle Bygninger]. (JT 18.2.).
Poulsen, Poul Grell: Måler Højer Mølle op til arkitekt-eksamensopgave. (JT 27.12.).

Maler- og billedhuggerkunst
Gudmundsen, Ulf: Franciska fortæller. [Maleren Franciska Clausen]. (V 27.10.).
Böhle, Hanjörg: Emil Nolde. (DN 3.3.).
Mattson, Sv. Aa.: Skaberglæden gør mig både stille og udmyg. [Maleren Arvid
Arp Hansen, Hoptrup]. (JT 22.4.).
238 Sallowsky, Axel Michael: Ein erfülltes Malerleben. [Peter Sandkamm-Møller,
Augustenborg]. (DN 12.5.).
239 Sallowsky, Axel Michael: Ein Maler des Lichts. Åge Nissen und seine nordschleswigsche Motivwelt. (DN 8.1.).
240 Søhuus, Ulla: Naturens skiften fanges af penslen. [Maleren Arne Overby, Gram].
(JT 30.12.).
241 Thomsen, Ingolf: Slesvigske maleres nyeste produkter. (FlA 14.7.).
242 VJillatzen, Erik: Kunstnerisk holdning blevet mere afklaret. [Åbenrå-maleren Paul
Sørensen]. (JT 15.4.).

235
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Kunsthåndværk
Jørgensen, H.M.: Vor hobby er vort erhverv. [Samtale om antikviteter med Inger
og Richard Riemann, Dover ved Foldingbro]. (V 17.8.).
244 Schlee, Ernst: Von alten Stühlen, vom Sitzen und vom Besitz. (DN 24.12.).
243

245

Teater
Bram, Eskild: Sydslesvig får et fællesteater. De danske gæstespil fremhæves.
(JT 28.10.).

246

Musik
Sydslesvigske Folkekor 25 år. (FlA 7.5.).
Se nr. 190.
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K. KIRKEHISTORIE
Boesen, Annemarie: Præsten skal have frihed — frihed til at følge sin samvittighed.
[Samtale med pastor A. Frees Christiansen, Taps og Vejstrup]. (JT 11.2.).
Christiansen, W.: Klosteret i Løgum engang Vestslesvigs største jorddrot.
(V 22.5.).
Grage, K. V.: Sydslesvigs første kvindelige præst: 25 år gammelt ønske realiseres.
[Samtale med pastor Alice Bielefeldt]. (FlA 22.12.).
Haugård, Henning: Apropos sognepræsteskiftet i Bedsted Lø. (V 30.4.).
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251
252

iro: Missionen gav Breklum et internationalt ry. Portræt af missionsgrundlægger
Christian Jensen. (F1A 1.5.).
Nørgaard, Anker: Cistercienserne beder for Løgumkloster hver dag ... [Samtale
med Olga Bartholdy om hendes »Munkeliv i Løgum Kloster]. (V 18.4.).
Se nr. 128, 132, 141, 159, 162, 172, 175, 181, 194,196, 210

L. SKOLEFORHOLD . SKOLEHISTORIE
Grevelig støtte til Foles første skole. (JT 28.1.).
Hansen, Bernhard: Duborg-skolens første eksamenshold for 50 år siden. (F1A 4.7.).
Hansen, A. P.: Student for 50 år siden. [Skolegang i Åbenrå og Sønderborg].
(JT 23.6.).
256 Lampe, Jens: Sønderborg Handelsskole 1873-1973. (F1A 27.9.).
257 Lassen, Knud: Eleverne i Kamptrup havde gaver med til læreren. (V 2.6.).
258 Lorentsen, Laurids: Glemte 5-øres frimærke - og blev forstander i Rønshoved.
[Samtale med Tove og Poul Petersen, Rønshoved skolehjem]. (JT 11.2.).
259 Peters-Lehm, G.: Sidste sønderjyske degn holder op efter 46 år. [Peter Hansen,
Hellevad]. (JT 2.9.).
260 Thomassen, Sv. E.: Om den 6-årige grundskole. (F1A 19.6.).
261 Thomsen, Ingolf: Det stigende elevtal giver os kræfter til kvalitetsforbedring af den
danske skole. [Interview med skoledirektør Chr. Thorup Nielsen]. (F1A 3.2.).
Se nr. 180, 206.
253
254
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M. BIBLIOTEKER . RADIO . ALMINDELIG OPLYSNING
Christiansen, Flemming: Fra folkesag til kommunalt biblioteksvæsen i Tønder.
(F1A 10.10., V 6.10.).
263 Engelbrecht, Bernt: På et år kører centralbibliotekets bogbil 121 ture og omsætter
godt 27.000 bøger. (F1A 25.6.).
264 Larsen, Børge: Centralbiblioteket skal ikke støtte verdensrevolutionen. [Samtale
med overbibliotekar G. Auring, Åbenrå]. (JT 10.6.).
265 ON: Nordborg bibliotek fik sin start i gammel degnebolig [13. jan. 1922].
(S 13.1.)
266 Rohleder, Peter: Et kulturcenter ved Nordens sydgrænse. (V 21.6.).

262

N. FORENINGSLIV . IDRÆT . FORSAMLINGSHUSE
Bram, Eskild: Skal landsbymiljøet bevares, hører forsamlingshusene med. [Samtale
med lærer Tage Madsen, Bylderup]. (JT 4.2.).
268 Hundert Jahre Dienst am Menschen: Der Hadersiebener Frauen verein. (DN 24.1.).
269 H.W.: Rødding blandt de første byer, der fik fritidsklub. (V 27.1.).
270 Jacobsen, Hans: Da var der noget ved det. [Ringridning i Sønderborg for 50 år
siden]. S [Tillæg] 6.7.).
271 Knudsen, Thorkild: Et alternativ til gadehjørnet. [Sønderborg kommunale Ung
domsklub]. (S 17.2.).
272 Engelbrecht, Bernd: »Hos os udelukkes ingen«. [»Laden« i Li. Jørl]. (F1A 26.11.).
273 Mose Madsen, J.: Spillelysten har aldrig været større. [Sdr. Vilstrup lottospil].
(V 10.2.).
274 Nørgaard, Anker: En tak til lunets lyse sønnner. [Om DSK]. (V 20.2.).
275 Petersen, Otmar: De har trillet bold i 25 år. [IF Egernførde]. (F1A 28.4.).
276 -sr-: Fünfzig Jahre Frauenbund [Sønderborg]. (DN 5.1.).

267

O. BEFOLKNINGSFORHOLD . BEFOLKNINGSSTATISTIK
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277

P. FORVALTNING . LOV . RET
Retsvæsen
Lomholt Pedersen, Aage: Das Jütische Low-Buch. Flensborg-udgaven af Jyske Lov.
(FIA 10.11.).

Militærvæsen
Herz, Alex: På togt med de nordiske »drager«. [Øvelse på Jagel flyvestation].
FIA 27.3.).
279 Mattson, Sv. Aa.: Jeg ønsker ikke den stramme form. [Oberst Frede.Gotthardsen,
Slesvigske Fodregiment]. (JT 20.5.).
280 Nørgård, Anker: Obersten træder af. [R. M. Larsen, Slesvigske Fodregiment].
(V 28.4.).
278

284

Forsikring, forsørgelse, fattigvæsen
Mårup, Birgit: Nu kommer Robert med middagsmaden. Plejehjemmet »Enghaven«,
Rødding, bringer mad ud til 26 ældre. (V 27.12.).
-Iler: 1.900 feriebørn har fået ferieplads. (F1A 17.7.).
Petersen, Odmar: Et minde om socialforsorg i Egernførde for næsten 200 år siden
forsvinder. [»Christians plejehjem«]. (F1A 24.9.).
Rise børnehjem bliver nedlagt. (JT 4.3.).

285

Sundhedsvæsen
Sylvest, C. Stig: Tønders medicinhus - en levende historiebog [apoteket]. (V 15.9.).

286
287

Brandværn
Nordborgs 90 år gamle brandværn i begyndelsen præget af tysk disciplin. (S 12.2.).
Wolff, Jørgen: Frivilligt brandværn i Nordborg i 90 år. (V 15.2.).
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Q. ØKONOMISKE FORHOLD . ØKONOMISK HISTORIE
Callesen, Gerd: Fünfzig Gimpel machten den Anfang. 100 Jahre Arbeiterbewegung
in Sonderburg. (DN 11.9.).
Callesen, Gerd: 100 Jahre Arbeiterbewegung in Tondern. (DN 25.5.).
Callesen, Gerd: En schwedischer Schneidergeselle war der Pionier und Gründer.
100 Jahre Arbeiterbewegung in Hadersleben. (DN 17.2.).
Jensen, H. P.: Det sønderjyske midtlands situation. (V 8.3.).
Madsen, Peter: S vestsønderjyske kommuner på sidesporet? (V 4.8.).
Tånquist, Svend: Planlægning i Nordslesvig. (F1A 17.11., JT 8.11.).

Handel
Det var vanskeligt at stifte en brugs i Åbenrå i 1923. (S 9.2.).
Nørgård, Anker: Den hårde hvidevarekonge i Vojens [P. Skousen]. (V 22.2.).
Der Tradition verbunden - der Zukunft verpflichtet. [»Brdr. Ewers«, Sønderborg,
125 års jubilæum]. (DN 30.10.).
Landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt
Bram, Eskild: Vadehavets gamle østersbanker søges genoplivet med »kæmper«.
(JT 15.4.).
Engelbrecht, Bernd: Sydslesvigske østers i Flensborg fjord og i vadehavet ved Sild.
(FIA 9.4.).
Hjellerup, C. M.: Statens Marskforsøg et stykke udviklingsarbejde. (V 18.4.).

193

300

Ganderup, Peter: Man bliver ikke millionær på at vise sin have frem. [J. Søbergs
have, 0. Lindet]. (JT 17.6.).

Håndværk, industri
anker: Han kan sy støvler, som man gjorde i 1800-tallet. [Samtale med Chr. Peter
Jessen, Broager]. (S 12.2.).
302 Christiansen, Ole: Avnbøls gamle mejeri blev firma med store fremtidsmuligheder
[Larutan]. (S 27.1.).
303 Klintø, Michael: Sko- og træskoeventyret i Bredebro. (V 21.4.).
304 Michelsen, Kai: Skibsbygger-livet omkring Sønderport [Åbenrå]. (V 21.7.).
305 Ganderup, Peter: Før var der 40 — nu er der to skræddere tilbage. [Johan Poulsen,
Hjerting ved Rødding fortæller]. (JT 14.1.).
306 Søhuus, Ulla: Karetmagerens værksted i Fole er et helt museum. [Christian Ham
mer fortæller]. (JT 20.1.).
301

Samfærdsel
Bendorff, J. C.: »E Kov« ved Højst var overfartssted! (V 16.4.).
Heydenreich, C.: Det går aldrig godt - men det gik alligevel. [Linjen Havneby-List
fylder 10 år]. (JT 26.6.).
309 Da Tønder var remisernes by. [Lokomotiv KS 271 og 25 navngivne jernbanefolk].
(S 27.1.).
310 Det var en lang rejse fra Åbenrå til æ Feld. [Minder fra 1907-1912]. (JT 15.4.).
311 Hansen, Bernhard: Dansk fortid omkring kanalvejen fra Kiel til Nordsøen.
(F1A 25.8.).
312 H.B.: Har drevet færgesejlads i vadehavet gennem 80 år. [Vyk dampskibsrederi].
(F1A 6.1.).
313 Hofmand Nielsen, Henry: Også før i tiden var vejene hårdt belastet. [Skærbækegnen 1689]. (V 10.9.).
314 Jensen, H. P.: Gamle veje i Nr. Rangstrup herred. (JT 9.9.).
307
308

315
316

317
318

Tu ris t væsen
Hansen, Gynther: Hvad sker der i Sønderjylland [turisme]. (V 16.6.).
Heydenreich, C.: Når det regner på præsten, drypper det på degnen. [Turisme på
Rømø]. (JT 7.10.).
Jensen, H. P.: En midtlandsopgave. [Turistarbejde i Nr. Rangstrup]. (V 30.4.).
Lorentsen, Keld: Bygger for femten millioner til turisterne. [Turistfaciliteter i
Skærbæk kommune]. (V 12.5.).

R. NATURFORHOLD
Brøchner, Finn: Vadehavet, et kompromis mellem hav og land. (V 10,3.).
Jørgensen, Poul Kr.: Nye og sjældne ynglefugle i Sønderjylland. (V 12.7.).
Nørgård, Anker: Fredning af Kongeådalen. (V 1.2.).
Oksbjerg, Erik: Landskabet som historisk arkiv. [Især om hegnenes historie[.
(JT 18.1.).
323 Oksbjerg, Erik: De slesvigske markhegn. (V 25.7.).
324 Rasmussen, Karl ].: Marskens afvanding - en af de vigtigste opgaver. [Udviklin
gen efter 1957]. (V 30.5.).
325 Sørensen, Claus: En barsk og ensom vagt i naturskønne omgivelser. (V 22.9.).
326 Sørensen, Claus: Stadig vildsvin i de alsiske skove. (V 6.10.).
319
320
321
322
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN
2. februar: Gennem et samarbejde mellem
Flensborg amt og Sønderjyllands amt skal
der etableres en fælles dansk-tysk veterinær
kontrol ved Padborg.
Flensborg amt vedtager inden opløsningen
en amtsudviklingsplan omfattende projekter
til i alt 265,7 mill. DM.

5. februar: Kommunerådet i Skovlund be
slutter herefter at give ensartede tilskud til
både danske og tyske børnehaver.
6. februar: Minister Egon Bahr mener under
et besøg i Husum, at landsregeringen i Kiel
blokerer opbygningen af det europæiske aka
demi i Husum med tyndslidte argumenter og
derved har hindret mulige bevillinger fra
Bonn.
7. februar: Under et fællesmøde for SSV i
Rendsborg-Egernførde amter slås til lyd for,
at man efter kommunevalget forhandler med
de tyske partier om at få nedsat et særudvalg
for mindretalsspørgsmål, hvor SSV kan
fremlægge sine ønsker og krav.
Ved udgangen af januar talte landet Slesvig-Holsten 35.000 arbejdsløse eller 4 pct.
Størst var arbejdsløsheden i Ditmarsken med
7,5 pct., mens Flensborg-området har 4,8

pct. eller over 2000 arbejdsløse flere end
sidste år.
9. februar: Husum amt forhøjer i 1974 sit
tilskud til amtets 8 danske sygeplejersker til
et samlet beløb på 42.400 DM., mens til
skuddet til det danske bibliotek forhøjes fra
2500 til 5000 DM.
Lektor Tams Jørgensen, Nordfrisisk Insti
tut i Bredsted, oplyser, at ca. 10.000 indbyg
gere på vestkysten mellem Ejdersted og Nibøl foruden på Sild, Før, Amrum og Helgo
land endnu behersker det frisiske sprog. På
fastlandet er tyngdepunktet for frisisk sprog
brug kommunen Risum-Lindholm.

14. februar: Borgerforeningen på Holmen 17
i Flensborg bliver nr. 1 i en facadekonkur
rence, som arbejdsfællesskabet for bybille
dets pleje udskrev i 1973.
15. februar: En artikel i tidsskriftet Schles
wig-Holstein, skrevet af Gerd Vaagt, rejser
spørgsmålet, om Istedløven kommer tilbage
til Flensborg, hvilket rejser en ny debat i
danske dagblade om Istedløvens fremtid.
Dansk Kirke i Udlandet meddeler, at man
til det ledige embede i Jørgensby i Flensborg
har udnævnt pastor Lars Otto Basbøl, Kø
benhavn.
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16. februar: Det tyske LO imødeser en indu
striel stagnation i Slesvig-Holsten. Antallet
af industribeskæftigede pr. 1000 er siden
1971 faldet fra 76 til 73. Især den nordlige
og midterste del af landet lider under stag
nationen og tilbagegangen. Også den sam
lede beskæftigelse er faldet fra 43,9 pct. i
1961 til 41,4 pct. i 1970.

Den tidligere amtsbygning for Flensborg
amt skal efter amtets nedlæggelse stilles til
rådighed for et tysk grænseforskningsinsti
tut under den tyske grænseforening og under
retsligt tilsyn af ministerpræsidenten.
Støttekredsen for Flensborg Avis har i det
første år dels tegnet 209 årsabonnenter, dels
skaffet anden form for støtte.

21. februar: På Dansk Skoleforenings fælles

28. februar: Flensborg byråd godkender på
sit sidste møde inden valget bygningen af et
nyt sygehus, som vil koste 60 mill. DM.
I Bredsted indvies en ny kaserne til græn

rådsmøde oplyses, at Flensborg by i regn
skabsåret 1974 vil yde 228.000 DM. til de
danske børnehaver og 15.000 DM. til skole
kørsel. Desuden stilles der en grund til rå
dighed til en ny dansk børnehave i Kappelgade, og byen vil desuden hjælpe ved ud
bygningen af Duborgskolen.
Til kommunevalget i Fjensborg, hvor der
skal vælges 43 mandater, er i alt opstillet
136 kandidater. Byen har 71.282 vælgere.
Der blev i 1973 anrettet skader for 45
mill. DM. under stormfloder på SlesvigHolstens vestkyst. Især Halligerne er stærkt
truet.
I Harreslev indvies Flensborg amts 11.
danske børnehave. Antallet af danske børne
haver i Sydslesvig er dermed oppe på 63.
23. februar: Der gennemføres en nyordning
for danske sydslesvigeres indlæggelse på

danske hospitaler. Sønderjyllands amtskom
mune ønsker herefter at få udgifterne, som
anslås til 150.000 kr., refunderet af staten.
Det samlede tilskud til Dansk Sundhedstje
neste anslås for 1973/74 til 4,1 mill. kr.
26. februar: I Kiellanddagen fremsætter Karl
Otto Meyer et lovforslag, der skal ophæve
den i 1970 vedtagne lov om, at tjenestemænd
ikke må være medlemmer af landdagen.

27. februar: Flensborg amtsråd vedtager of
fentlige tilskud til dansk kulturelt arbejde
i de kommende fem år. Sydslesvigsk For
ening og Dansk Centralbibliotek vil i 1974
få hver 10.000 DM.
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sebevogtningskorpset; den har kostet 26
mill. DM.

5. marts: Dresdner Bank opretter filial i

Flensborg.
6. marts: Den danske skole i Læk udvides

med en skolepavillon.
Socialrådmand Erwin Lingk, Flensborg,
finder, at det danske mindretal i Sydslesvig
om ikke forkæles så dog er forvænt. Praktisk
talt alle ønsker fra mindretallets side bliver
opfyldt.
SSV-landsformand Karl Otto Meyer: Der
bør være ligestilling, og denne er langt fra
til stede.
Der er lovet de tyske grænseorganisationer
2,9 mill. DM i 1974 af forbundsmidlerne.
Desuden modtager grænseorganisationerne
700.000 DM over Zonenrandförderungspro
gram.
7. marts: Ministerpræsident, dr. Gerhard
Stoltenberg yder af sit personlige rådigheds
beløb 3500 DM til erhvervelse af original
manuskriptet til Slesvig-Holsten-sangen, som
Landesbiblioteket i Kiel har fået tilbudt.
I Husum deltog i 1973 7611 personer i
i alt 204 danske arrangementer. Sydslesvigsk
Forenings medlemstal er 1161.
På det danske centralbibliotek i Flensborg

afholder Sydslesvigs danske Ungdomsfor
eninger en høring om, hvorvidt kulturelle
opgaver i Sydslesvig forsømmes på bekost
ning af politiske.
Lærer Carsten Abild finder i denne forbin
delse det danske engagement faretruende på
retur og foreslår et fælles medlemskort, som
mere giver en fornemmelse af, at man tilhø
rer det danske mindretal.
14. marts: Til Program Nord vil der i 1974
blive anvendt 88,6 mill. DM. Tyngdepunktet
for programmet er flyttet mod Rendsborg,
Egernførde og Slesvig amter samt Ditmar
sken.
Sydslesvigsk Forening holder i Idrætshal
len i Flensborg en »veteranfest« for personer,
der har været medlemmer af Sydslesvigsk
Forening før 1945. Desuden var indbudt en
række kunstnere, der gennem årene har un
derholdt ved danske arrangementer.

15. marts: I kredsdagen i det nedlagte Flens
borg amt vedtog CDU alene at oprette det
planlagte grænselandsinstitut i det tidligere
amtshus og stille det vederlagsfrit til rådig
hed for den tyske grænseforening, som skal
drive instituttet.
16. marts: Under behandlingen af en udvik
lingsplan for amt Nordfrisland til 290 mill.
DM siger gårdejer Carsten Boysen, at der
ikke længere er overskud af arbejdskraft i
landbruget, og at man bør passe på ikke at
tære mere på landbrugets arbejdskraft.

20. marts: Med 39 børnehaver, hvoraf 11
danske, står Flensborg amt næst efter Flens

borg by i spidsen for samtlige slesvigholstenske amter, oplyser formanden for amtets
ungdomsvelfærdsudvalg Ths. Lorenzen.
Trafikminister Jürgen Westphal oplyser,
at det vil vare 5 år, inden Flensborgs østlige
omkørselsvej bliver færdig. En bro over
Flensborg havn til at aflaste trafikken mel

lem den nordlige og den sydlige bydel vil
næppe kunne realiseres inden for en over
skuelig fremtid.
Under en sammenkomst med henved 300
deltagere tages der afsked med Flensborg
amt, som ophæves med kommunalvalget
den 24. marts.
21. marts: Under det afsluttende møde i
Haurup kommuneråd hædres det danske
medlem, fhv. landdagsmand, gårdejer Chr.
Mahler, Haurup, for 27 års indsats i rådet.
Haurup indgår ved kommunevalget i en
sammenlægning med Hyllerup, Ellund, Timmersig, Gottrupel og Hanved i en ny Han
ved kommune.

22. marts: Den slesvigske kvindeforening
har for tiden 43 kredse med 1153 medlem

mer, oplyser formanden fru Edith SigaardMadsen på foreningens generalforsamling.
24. marts: Ved kommunevalget i Sydslesvig
opnår SSV i alt 22.104 stemmer eller i for
hold til kommunevalget 1970 en fremgang

på 331 stemmer og i forhold til landdags
valget i 1971 en fremgang på 2414 stemmer.
Der mangler endnu stemmer fra en kom
mune, hvor valget er udsat til den 28. april.
SSV fik valgt i alt 96 mandater og regner
med at komme op på 100 efter de siden af
holdte kommunerådsvalg i Humtrup og
Isted.
I Flensborg byråd genvælges 8 danske
medlemmer, i Nordfrislands amt 2 og i
Flensborg-Slesvig amtsråd 3 medlemmer. I
Flensborg amts kommuneråd valgtes i alt 42
medlemmer, i Nordfrisland 42 og i Rendsborg-Egernførde 1 medlem.

27. marts: I Helligåndskirken i Flensborg vi
ser statistikken for 1973 følgende tal: Døbte
16 (1972 19), konfirmerede 38 (27), vielser
2 (2), begravelser 9 (14), gudstjenestebesøg
2543 (1928) og altergæster 1192 (1041).
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28. marts: I en ledende artikel i Flensborg
Avis kræves 5 pct.s spærreklausulen ophæ
vet, når det gælder det danske mindretal,
som i amter og kommuner er vanskeligere
stillet end de øvrige partier.
I samarbejde med oldtidsmuseet i Slesvig
har elever fra Jaruplund højskole frilagt
dele af en boplads fra den yngre stenalder.
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig, som
ved sin generalforsamling nyvalgte direktør
Preben Bjerregaard, Bøglund, til formand,
vil etablere en kontakt mellem uddannelses
institutioner i Flensborg og Sønderborg, her
under Håndværkerskolen og Teknikum i
Sønderborg og de kommunale fagskoler og
ingeniørskolen i Flensborg. Desuden søges
også handelsskolerne inddraget i samarbej
det.

29. marts: I en artikel i Nordeuropæisk Mej
eritidsskrift opfordres til et integreret sam
arbejde mellem slesvigholstensk og dansk
mejeribrug.
Nordfrisisk Institut, der tæller 464 med
lemmer, vil som ny opgave katalogisere gam
melkatolikkernes bibliotek på Nordstrand.
Biblioteket er opbygget siden det 17. århun
drede og omfatter ca. 1000 bind.

NORD FOR GRÆNSEN

1. februar: Folketingsmand Jes Schmidt rej
ser over for justitsministeren spørgsmålet om
at ændre politikredsordningen, således at
Gråsten og Åbenrå politikreds skilles igen.
Åbenrås borgmester Camma Larsen-Ledet
støtter kravet.
6. februar: Ministerpræsident, dr. Gerhard
Stoltenberg lover i en tale i Oversø at drøfte

det tyske mindretals økonomiske problemer
med forbundsminister Egon Bahr og for
bundskansler Willy Brandt.
I Bonn modtog statssekretær Karl Herold
en tysk mindretalsdelegation, og der blev
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givet løfte om øget støtte bl. a. til bladet Der
Nordschleswiger.
Haderslev kommune vil modsætte sig byg
ningen af et atomkraftværk ved Ørby Hage,
idet det vil standse udviklingen i hele Haderslevområdet.
11. februar: På et møde i Løgumkloster slår
amtsrådsmedlem H. P. Jensen, Agerskov, til
lyd for, at amtet nu tager nogle af de store
sygehusprojekter op til nye overvejelser.
Ellers bliver vesteregnen med Tønder syge
hus igen sorteper.

12. februar: På et debatmøde arrangeret af
Junior Chamber i Tønder rejses spørgsmålet
om bygning af et nyt havdige fra Højer til
Sild-dæmningen, bl. a. med EF-midler.
Amtsborgmester Erik Jessen erklærer på
mødet, at der ingen grund er til at frygte en
nedlæggelse af vestbanen fra Ribe til Tønder.
Der peges videre på, at de seks vester
egnskommuner må gøre en kraftig indsats
for at rette den skæve befolkningsstruktur.
Det tyske mindretals repræsentant, vice
skoleinspektør Dieter Wernich, opfordrer til
i stigende grad at betragte landet nord og
syd for grænsen som en økonomisk region.
Justitsminister Nathalie Lind meddeler i
et svar til Jes Schmidt, at der ikke vil ske
nogen politikredsændring i Sønderjylland.
Bund deutscher Nordschleswigers forret
ningsudvalg pålægger folketingsmand Jes
Schmidt påny at rejse spørgsmålet om de
tyske socialforsikringer.
15. februar: Der oprettes en fælleskommunal
hovedskolecentral for hele Sønderjyllands
amt i Åbenrå. De nuværende skolecentraler
i Haderslev, Sønderborg og Tønder skal dog
bevares.
Planer om i Gråsten at skabe et valgfæl
lesskab mellem Det konsevative Folkeparti
og Slesvigsk Parti må opgives, og Slesvigsk
Parti opstiller til kommunevalget med egen
liste.

22. februar: Rigspolitichef E. Heide-Jørgensen og politimester Iver Møller, Gråsten, af
gør, at kriminalpolitiet i Åbenrå ikke skal
flyttes til Gråsten, og at politiet i Åbenrå
og byretten skal flyttes hen i Jyske Divisi
onskommandos bygning på Haderslevvej.
23. februar: Efter 35 år som formand for den
tyske landboforening for Løgumkloster og
omegn afløses gårdejer Harro Marquardsen
af gårdejer Gerd Johannsen, Gorsblok.
24. februar: Bov byråd har udarbejdet en
dispositionsplan, som forudser en grænseby
fra Kruså til Frøslev med Krusådalen som
naturpark-område.
Ved et møde i Sønderjyllands-hallen er
klærer borgmester Erhard Jakobsen, at Centrums-demokraterne i Jes Schmidt har fået
en både dygtig og loyal medarbejder. Han
mener desuden, at valgloven ændres inden
næste folketingsvalg, så Jes Schmidt ved
egen kraft kan blive indvalgt i folketinget.
28. februar: I en radiodiskussion mellem de

11 spidskandidater til amtsrådsvalget kræ
ver gårdejer Harro Marquardsen øgede til
skud til det tyske biblioteksvæsen. Amts
borgmester Erik Jessen pegede på, at det nu
værende tilskud på 45.000 kr. var et kom
promisforslag.
I folketinget gør folketingsmand Jes
Schmidt sig til talsmand for i visse tilfælde
at overveje en udvidelse af kommunalrådene.

5. marts: Ved amtsrådsvalget i Sønderjyl
lands amt opnåede Slesvigsk Parti 6464
stemmer mod 7501 i 1970. Mindretallet får
to mandater, og valgt er gårdejer Harro Mar
quardsen og konsulent Hermann Heill.
Ved byrådsvalgene får Slesvigsk Parti i alt
5758 stemmer mod 6558 i 1970. Mindretal
let, der opstillede i 11 kommuner, får valgt

i alt 16 medlemmer i 9 byråd.
Sønderjyllands amtsråd sammensættes af
10 socialdemokrater, 2 radikale venstre, 3
konservative, 1 Kristeligt Folkeparti, 2 Sles
vigsk Parti, 3 Fremskridtspartiet og 8 Ven
stre.
6. marts: Et ekspertudvalg skal se nærmere
på dagbladet Der Nordschleswigers økono
miske situation, oplyser statssekretær Karl
Herold fra Bonn. Udvalget sammensættes af
repræsentanter fra såvel Bonn som Kiel.
Bladet har ca. 3500 abonnenter. Mindretallet
har ansøgt om en forhøjelse af tilskuddet fra
1 mill, til 1,5 mill. DM til bladet.
7. marts: Byrådet i Sønderborg afslår en an
søgning om tilskud til det tyske bibliotek
med den motivering, at de kommunale bib
lioteker kan honorere kravene om tysk kul

tur både på litteratur- og musikområdet.
10. marts: Jydske Tidende fastslår i en arti
kel, at de mål, der i 1963 blev sat for ud
viklingen i Havneby på Rømø, blandt andet
at byen skulle nå op på 2000 indbyggere,
langt fra er nået. Ud over færgedriften og
nogle få forretninger er der ikke kommet
væsentlige erhvervsaktiviteter.

12. marts: Det dansk-tyske Selskab, der tæl
ler 195 medlemmer, peger i sin årsberetning
på nødvendigheden af en solid tyskundervis
ning i danske skoler.
På Landeværnets generalforsamling siges,
at man fra tysk side ikke har forsøgt at er
hverve dansk landbrugsjord i det forløbne
år. Landeværnet, der i årets løb har fået 108
nye medlemmer, har sidste år ydet 71 lån på
gennemsnitlig 19.760 kr.
13. marts: Forhenv. folketingsmand Hans
Schmidt, Oksbøl, karakteriserer i et læser
brev i den danske sønderpyske presse det
tyske mindretals valgresultat som en politisk

bankerot.
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Ti-Øre-Foreningen i Christiansfeld har si
den 1922 indsamlet 1,8 mill. kr. til Brødre
menighedens missionsarbejde i Tanzania.
Pr. 1. januar blev antallet af telefonabon
nenter i Sønderjylland opgjort til 62.309.
Hver 4. sønderjyde har telefon, og abonnent
tallet ligger forholdsvis højere end i det øv
rige land.
14. marts: Slesvigsk Parti meddeler, at der i
Åbenrå er sluttet valgforbund med social
demokratiet til sikring af borgmester Camma
Larsen-Ledets genvalg. Det berører dog ikke
Slesvigsk Partis uafhængighed i andre poli
tiske spørgsmål. Til gengæld skal det tyske
mindretal igen besætte viceborgmesterposten.

15. marts: Folketingsmand Jes Schmidt frem
sætter i folketinget forslag om, at den nye
danske bibliotekslov også omfatter det tyske
biblioteksvæsen som tilskudsberettiget kul
turinstitution.
Det københavnske firma Kalmeyer og
Larsen vil i Tinglev opføre 10 industrihaller
på hver 311 kvadratmeter.
18. marts: Det sønderjyske amtsråd genvæl
ger enstemmigt Erik Jessen til amtsborgme
ster. Som første viceborgmester genvælges
Sv. Ingomar Petersen og som 2. viceborgme
ster Peter Gorrsen.

20. marts: DSB's generaldirektør Poul Hjelt
afviser tanken om en fælles dansk-tysk gods
banegård i Padborg eller Flensborg. Man fin
der ikke, at det giver nogen fordele.

22. marts: Forslaget om valg af det tyske
byrådsmedlem, fhv. kredsleder i DNSAPN,
gårdejer Jep Schmidt, Løjtkloster, til vice
borgmester i Åbenrå har vakt en vis uro.
Slesvigsk Parti tilbyder Venstre posten på
visse betingelser, men Venstre afviser for
slaget.
I en tale i forbindelse med folketingets
udenrigspolitiske debat rejser folketingsmand
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Jes Schmidt spørgsmålet om en videreudvik
ling af de dansk-tyske mindretalserklæringer
fra 1955.
23. marts: Der Nordschleswiger finder i en
ledende artikel i anledning af kritikken af
gårdejer Jep Schmidts valg til viceborgmester
i Åbenrå, at det såkaldte retsopgør efter 1945
forlængst hører fortiden til.
Borgmester Camma Larsen-Ledet medde
ler, at der ikke vil ske nogen ændring i afta
len med Slesvigsk Parti.
27. marts: Arbejdsfællesskabet af unge nord
slesvigere, som særlig beskæftiger sig med
det tyske mindretals interne forhold, vælger
Philipp Iwersen, Tinglev, som ny formand.
28. marts: I Åbenrå genvælges borgmester
Camma Larsen-Ledet, og som ny viceborg
mester vælges gårdejer Jep Schmidt, Løjtklo
ster.
Der er sket genvalg af borgmester Svend
Kirchheiner, Tønder, H. C. Carstensen, Ha
derslev, og Harry Christensen, Sønderborg.
Socialdemokratiet får i de nordslesvigske
kommuner i alt 6 borgmestre mod hidtil 5,
Venstre 10, konservative 3 og borgerlige
fælleslister 4.
29. marts: Sønderjyllands amt har i følge
Danmarks Statistik 242.969 indbyggere.
Formanden for det tyske mindretals valg
udvalg, dr. Paul Koopmann, siger, at den
ringe valgdeltagelse er skyld i mindretallets
dårlige valgresultat. Desuden mener han, at
Slesvigsk Parti har afgivet stemmer til Kri
steligt Folkeparti og Fremskridtspartiet. Med
samme valgdeltagelse i 1970 som i 1974
(på 66,3 pct.) ville Slesvigsk Parti i 1970
have fået 6450 stemmer mod 6451 i 1974.

31. marts: Med udgangen af marts nedlæg
ger det gamle Tønder amt sin sidste selv
stændige funktion, nemlig byudviklingsud

valget for Rømø, som oprettedes i 1962.

OUGAARDS

Boghandel

Grænselandets liv
Grænselandets sang

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

møder De I

Syd* og Sønderjyllands store blad

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 18 48

Bent Brier

Besøg
landsdelens
museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

M. Schaumanns Klædefabrik A/S
Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS
BOMULDSSPINDERIER A/S
VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.
Tlf. (04) 74 33 25.

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

A. R. Kjærby A-S
Højer

Frøavl & Frøhandel

Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdal5___
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev, tit. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen, Brorsonsvej 37, Tønder,
tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz, Tøndervej 173, Åbenrå,
tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson, H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Ekspedition: Historisk Samfund for Sønderjylland. Landsarkivet.
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 46 83. Giro 4 26 82.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s, Tønder.

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

Gunnar Rasmussen

TRY

HADERSLEV BANK

il

HØJSKOLE

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

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

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

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.

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1973/74 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (04) 72 12 30

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

