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Fra den første dag i Sønderjylland
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I dag ville jeg hellere sige, at Johann Juhler var slesviger med hældning mod det tyske. 
Selv sagde han til mig, at han var loyal mod landets magthavere. Det havde han været i 
den tyske tid, og det agtede han fortsat at være over for Danmark.
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medbragte forestillinger måtte tages op til revision, og at der var meget at lære i denne 
landsdel.
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Ved Augustenborg hovedgård. Johan Sarauw på vej til et sygebesøg i sin »Karriol«. Damen er hans 
søster, dr. phil. Juliane Sarauw. Hesten hedder »Lise«.

Gem de gamle fotos
- de fortæller historie

AF HANS LIND

Overassistent Hans Lind, Augustenborg, 
mener, at endnu opbevares der mange gamle 
fotografier rundt om i folks gemmer. Det er 
værdier, man skal agte på. Selv har han en 
stor samling lokalhistoriske billeder, og her 
fortæller han om nogle udvalgte fotografier 
og historien, som de illustrerer.

Under denne devise burde der søges iværk
sat en indsamling af gamle fotografier. På 
landsplan har der været ført en kampagne 
for at sikre det værdifulde materiale for ef
tertiden. Og efter alt at dømme har resultatet 
været godt, men langtfra udtømmende. Ude 

i hjemmene ligger der endnu uendelig man
ge ældre fotos. Ofte ubemærket i skuffer, 
skabe og albums. Det er ikke tilstrækkeligt 
at rette en appel til folk, der ligger inde med 
fotos om at forære eller udlåne dem til af
fotografering. Vel er de fleste af indehaver
ne forstående, men en personlig henvendelse 
er nødvendig. Indsamlingen kunne for ek
sempel udføres af museer, arkiver, historiske 
samfund og sognearkiver. Og en styring af 
indsamlingerne ville vel være mulig.

Jo mere indsamlingen lægges ud til de en
kelte organisationer, des bedre ville resultatet 
blive. Det gælder også her, at personligt
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Gruppebilledet stammer fra »Slotshotellet«s have i Augustenborg og viser en række af datidens læ
ger på Als samt andre fra studentersammenslutningen »Holsatia«. Nogle af deltagerne er ikke iden
tificeret.
Stående fra venstre: ukendt, skibsbygningsingeniør H. D. Krey, Berlin, dr. med. Johann Krey, og 
dr. med. Hans Krey, begge Sønderborg.
Siddende fra venstre: gehejmeråd A. Günzel, Sønderborg, dr. Jørgen Peter Carstens, for bordenden 
Johan Sarauw, dr. Jahn, Sønderborg, en ukendt og Støwe, Flensborg.

kendskab er af stor betydning.
Jeg tænker specielt på Sønderjylland, hvor 

der mere end noget andet sted findes et væld 
af fotos og postkort, de såkaldte »Ansigts
kort«. Så at sige hver by, landsbyer som de 
store byer er foreviget af omrejsende foto
grafer.

Fotografiet er et vigtigt materiale. Det kan 
ofte bedre end det skrevne ord give indtryk 
af mennesker, begivenheder og stemninger. 
Det være sig hjemstavnens historie, klæde
dragten, håndværket og folkeskikke. De 
mange topografiske billeder og visitkortfotos 
har skrevet historie.

Men indsamlingen haster meget. Som re
gel skal historien bag billedet fortælles af 
den ældre generation, og dermed bliver det 

et kapløb med tiden. Somme tider må man 
desværre konstatere, at man er forsent på 
den. De tog det med sig for evigt.

Jeg har i mere end 15 år samlet på foto
grafier. Det er også lykkedes at erhverve en 
glaspladesamling af fotos. Pladerne var be
stemt til at havne på lossepladsen. Arbejdet 
med at finde historien bagved billedet kræ
ver tid, megen tid. At besøge en ældre med
borger for at finde stoffet kræver tålmodig
hed, indtil han/hun »åbner« sig. Når dette 
er lykkedes, følger en strøm af oplysninger, 
og mange gange dukker der andet lokalhi
storisk stof op. Lokalhistorien ligger ofte ude 
blandt sådanne mennesker.

Men det haster med billedregistreringen. 
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joh. Sarauw red ofte på sygebesøg. Her er han 
foreviget i baggården til det Sarauwske hus; i 
baggrunden ses Lillehavet.

Historien bag billedet
Augustenborg er ikke alene kendt for det 
hvide slot og de gamle, særprægede og til 
dels fredede huse. Mange kendte personer 
huskes, men mange er også gået i glemme
bogen.

I nyere tid er der dog ét navn, som længe 
vil blive husket - det er lægen Johan Adolf 
Christian Sarauw, født i Visby ved Tønder 
29.3. 1863, død i Augustenborg 11.2. 1937. 
Efter at have været på universiteterne i Kiel, 
München og Würzburg nedsatte han sig som 
praktiserende læge i Augustenborg i 1896. 
På det tidspunkt var Augustenborg stærkt 
slesvigholstensk præget. Der var meget få 
danske stemmer, og hans tilstedeværelse 
kom som en opmuntring i danske kredse. I 
Augustenborg og på det sydlige Als fik han 
hurtig en omfattende lægepraksis, og sam
tidig blev han kendt for sin nationale hold
ning.

Det var kendetegnende for ham, at han 
altid var parat til at kæmpe for alt, hvad der 
var ret. Aldrig gik han på akkord, og hans 
øjne lynede, når retten blev trådt ned for 
fode. Som i det nationale arbejde således og
så i hans praksis. Man stolede på ham. Der 
kunne nævnes mange umenneskelige stra
badser i hans lægegerning, som han udholdt, 
hvad enten det var til fods, til hest eller i 
hestekøretøj. Altid nåede han sit mål, selv 
om vejen var lang og vejene dårlige. Og 
kneb det med at få lægeregningen betalt, 
havnede den ikke sjældent i hans papirkurv.

Sarauw var ubøjelig i sin nationale hold
ning. Han havde evnen til i korte fyndige 
ord at opflamme sine trosfæller, han over
beviste de svage om, at det kunne nytte. Der 
kom fodslag i danskheden. Det er ikke altid, 
at stemmer kan måles i tal, de skal også

vejes. Stemmetallene for Augustenborg viste 
støt fremgang fra valg til valg. I 1898 var 
der 11 danske stemmer, 1912 var tallet 30, 
og det blev ved at gå fremad.

Ved 1. verdenskrigs udbrud 1914 blev han 
arresteret og ført som civilfange sammen 
med andre alsingere til »Sønderborghus«. 
Også her protesterede han mod overgreb - 
denne gang mod anholdelser af nogle fiskere 
fra Høruphav, imod hvem der ikke var no
gen mistanke. Det virkede efter hensigten. 
Fiskerne blev løsladt.

Da afstemningen stundede til, viste han 
sit retsind mod de tysksindede, der havde 
vist en korrekt optræden under fremmed- 
herredømmet. Han talte uden betænkning 
deres sag på rette sted.

På sin 60-års fødselsdag dekoreredes han 
med ridderkorset. En beskeden tak for hans 
indsats, men en hæderspris, som Sarauw 
værdsatte højt. Syv år senere døde han.

Hans navn står endnu i klar erindring 
blandt den ældre generation, og med disse 
billeder af ham, er det, som om fortiden er 
rykket nærmere ind på nutiden. Historien er 
blevet lyslevende. Måtte det blive således, at 
Sarauws navn ville være at finde som et 
gadenavn i hertugbyen. Bedre minde kunne 
ikke rejses.
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Over Kongeå-grænsen i 
1840'erne og i 1890'erne
AF L. S. RAVN

Skoleinspektør L. S. Ravn, Haderslev, skri
ver om samspillet mellem skolesprog, kirke
sprog og hjemmesprog og understreger de 
danske seminariers betydning for det danske 
sprog i to afgørende perioder.

Emnet omfatter to begivenheder, der hver 
for sig har haft betydning for danskhedens 
bevarelse i Nordslesvig. Selv om baggrunden 
for de to begivenheder er vidt forskellig, 
træder lighedspunkterne klart frem. Det var 
Nordslesvigs unge mænd, der i en for det 
danske modersmål kritisk tid i stort tal søgte 
uddannelse på kongerigske seminarier for at 
blive lærere i hjemstavnen. Og det var tu
sinder af Nordslesvigs unge karle og piger, 
der med støtte af Sprogforeningen fandt vej 
til de danske efter-, høj- og fagskoler, efter 
at modersmålet i 1888 var beordret ud af 
skolen af magthaverne.

Der foreligger i dag et opslagsværk1 »Læ
rerne i Nordslesvig ca. 1814-1920«, der 
bringer en udførlig opgørelse over de på 
danske seminarier uddannede lærere, så man 
ikke længere skal nøjes med formodninger, 
men har konkrete tal at bygge på.

I 1820 havde hertugdømmerne to lærer
seminarier: Kiel og Tønder. Førstnævnte, der 
var oprettet i 1781 som det første semina
rium i det danske monarki, havde været op
lysningstiden højborg, men det stod nu i 
1820 foran lukning og havde efter 1800 kun 
sendt få dimittender til Nordslesvig.

Tønder seminarium blev stiftet i 1788 af 
provst Balthasar Petersen. Det var tyskspro
get og efterhånden tydeligt tyskorienteret. 
Man var i Tønder overbevist om det tyske 
1. L. S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig 1814-1920. 

sprogs og den tyske kulturs overlegenhed og 
mission, også i Nordslesvig. I de første år 
måtte seminaristerne således besøge den 
danske froprædiken søndag morgen for at 
få noget kendskab til det danske sprog. Se
nere blev der ganske vist givet seks ugent
lige timer i dansk, men undervisningsspro
get på det seminarium, der skulle forsyne 
det dansktalende Nordslesvig med lærere 
forblev tysk.

»Den almindelige Skoleordning« af 24. 
august 1814 skabte en ny situation for sko
levæsenet i hertugdømmerne. For lærerne 
betød den en bedre økonomisk og social pla
cering. Lovens § 63 syntes ikke på forhånd 
at give anledning til særlige bemærkninger 
eller forbehold. Og dog blev det netop denne 
paragraf, der fik afgørende historisk betyd
ning. Om skolen på landet hed det, at lære
rens foredrag såvel som hele undervisningen 
skal foregå i det højtyske sprog. I den dan
ske del af hertugdømmet Slesvig, forstår det 
sig, bliver der kun talt dansk. Men loven 
fastsatte ingen grænse for »den danske del« 
og dermed for den danske skole. Det blev 
overladt til administrationen, der bestemte, 
at skolesproget skulle følge kirkesproget og 
ikke hjemmesproget. Ved denne afgørelse 
blev allerede i 1814 trukket en grænse tværs 
over landsdelen, der på små afvigelser nær 
svarer til statsgrænsen af 1920,Skelbæk- 
grænsen. Da der i de fleste sogne i Mellem
slesvig blev prædiket på tysk, fik skolerne 
her tysk undervisningssprog, selv om bør
nene havde dansk hjemmesprog. Det danske 
styre afskrev med et pennestrøg den dansk
talende befolknings ret til dansk skolegang 
og resultatet heraf er velkendt: det plattyske 

292



sprog vandrede år efter år, slægt efter slægt 
længere nordpå og blev snart ledsaget af 
den antidanske slesvig-holstenske propagan
da. I Nordslesvig fik de fire købstæder og 
nogle flækker tysk skolesprog med nogle 
dansktimer.

På skolens område var tidens presserende 
spørgsmål kravet om kvalificerede, altså se- 
minarieuddannede lærere. Det gjaldt selv
sagt også for den danske landsbyskole i 
Nordslesvig.

Situationen i 1820
Der var i 1820 ansat 119 seminarieuddanne- 
de lærere i de nordslesvigske skoler: 21 fra 
Kiel og 98 fra Tønder seminarium. Af sidst
nævnte var 75 født i Nordslesvig og 23 i 
Mellem- og Sydslesvig. 21 var ansat ved 
tysksprogede flække- og byskoler og 77 ved 
dansksprogede landsbyskoler.

På dette tidspunkt var det nationale pro
blem ikke aktuelt, men situationen kunne 
nok give anledning til bekymring. Embeds
mandssproget var tysk helt op til Konge- 
åen. De officielle forordninger udkom på 
tysk. Forhandlingerne i retten foregik på 
tysk. Embedsmændene, det socialt bedre stil
lede borgerskab, selv adskillige præster, talte 
tysk i hjemmene. Tysk var de dannedes, vi
denskabens og kulturens sprog, dansk den 
jævne mands, almuens lidet agtede sprog.

I denne situation gjaldt det for den dansk
talende befolkning om at bevare og fremme 
modersmålet, den danske salme- og sang
skat, landets egenart, der var hårdt truet. 
Skulle befolkningen fremover ene og alene 
være henvist til tyskuddannede Tønder-di
mittender - og andet kunne myndighederne 
ikke tilbyde -, så var der tale om en umis
kendelig tilsidesættelse af dens naturlige be
hov for kvalificerede undervisere.

Men hverken København eller Gottorp 
foretog sig på dette tidspunkt noget som 
helst, der kunne afbøde faren for en germa- 
nisering via skolen. Det blev Nordslesvigs 
unge mænd, der af egen drift tog affære.

Kongeåen var i mange henseender en 
særdeles effektiv grænse. Det gjaldt også på 
skolens område. Dertil må føjes tidens pri
mitive samfærdselsmidler og den almindelig 
udbredte bundethed til hjemstavnen, ikke 
mindst inden for det samfundslag, som læ
rerne kom fra. Alligevel drog unge mænd 
fra Nordslesvig i stort tal nordpå til konge- 
rigske seminarier. Der stod ingen organisa
tion eller forening bag dem. Ingen ansvar
lig myndighed animerede dem til at søge 
denne uddannelse eller støttede dem i deres 
forehavende. Men i mere end en menneske
alder fortsatte denne frivillige vandring af 
landsdelens unge mænd over hertugdøm
mets grænser til fjernt liggende seminarier, 
og få år senere vendte de tilbage.

Opslagsværkets oplysninger om, i hvilket 
år og fra hvilket seminarium hver enkelt af 
Nordslesvigs lærere er dimitteret, gør det 
muligt ved hjælp af to skemaer at anskue
liggøre lærersituationen i landsdelen i det 
nittende århundrede.

Sammenholder man nu oversigten over 
nordslesvigske lærere dimitterede fra danske 
seminarier med oversigten over tyskuddan
nede i tiden 1810—1859, ses det, at der i 
nævnte tidsrum i landsdelen kun blev ansat 
164 tyskuddannede mod 407 danskuddan
nede lærere, en kendsgerning, som ikke tid
ligere er blevet dokumenteret, men som 
unægtelig har været af afgørende betydning 
for fremme og bevarelse af danskheden, 
navnlig for landbefolkningens vedkommen
de. At disse lærere ud fra den faglige og na
tionale ballast, som de har modtaget på se
minarierne, i flere årtier fremover har sat 
deres præg på den nordslesvigske landsby
skole, er indlysende. Der kan i denne for
bindelse være anledning til at konstatere, at 
de danske seminarier - her må særlig næv
nes Blaagaard-Jonstrup, Vesterborg og Skaa- 
rup - lagde megen vægt på seminarieelever
nes musikalske uddannelse, hvad utvivlsomt 
har medført, at de følte lyst og trang til at 
dyrke den danske salme- og sangskat under
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Nordslesvigske lærere dimitteret fra danske seminarier i årene 1790-1884
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Til de danske seminarieuddannede lærere må lægges et ikke opgjort, men betydeligt antal, der var 
eksaminerede a£ kirkeprovsten og eksamenskommissionerne, a£ dansktalende privatister, autodi
dakter, præparander og andre ikke seminarieuddannede lærere ved nordslesvigske folkeskoler.

1790-99 1 1 1

1800-09 1 5 1 7 7

1810-19 22 5 12 3 5 1 5 53 53

1820-29 13 11 6 5 2 4 11 52 52

1830-39 1 9 1 18 47 76 76

1840-49 1 8 28 55 24 1 117 117

1850-59 16 34 57 2 109 2 111

1860-69 13 2 16 12 3 46 83 49 178

1870-79 1 1 130 131

1880-89 71 71

1890-99

1900-09

I alt 17 40 26 18 8 7 10 68 168 94 6 462 85 250 797

deres virke i hjemlandet.
I omtalen af det, der almindeligvis kaldes 

Sønderjyllands opvågnen i 1830'erne og 
1840'eme, savner man hos historikerne en 
påvisning af lærernes indsats. Det virker 
ejendommeligt, at man i tavshed forbigår 
det helt overvejende antal danskuddannede 
lærere, når baggrunden for Sønderjyllands 
nationale opvågnen søges klarlagt.

Sprogreskriptet af 1840
Den 14. maj 1840 udstedte kong Christian 
VIII sprogreskriptet, der indførte dansk rets- 
og øvrighedssprog i Nordslesvig. A. D. Jør
gensen har kaldt det »et vendepunkt i Søn
derjyllands historie«. Det vakte betydeligt 

røre både på dansk og tysk hold. Embeds- 
mændene og advokaterne var misfornøjede, 
de liberale slesvig-holstenere forbitrede, og 
hertugen af Augustenborg gav ordre til at 
sabotere dets udførelse. Modstanden kom 
endda fra en side, man ikke skulle vente den 
fra. Storbonden This Steenholdt fra Rabsted 
satte sig i spidsen for en petition om sprog
reskriptets tilbagekaldelse og fik sammen 
med sin tingskriver samlet mindst 28 sogne- 
fogeders og befuldmægtigedes underskrifter.

Modstanden mod dette bagholdsangreb 
kom omgående. 31 mænd af forskellige sam
fundslag indbød til egenhændigt at under
skrive en takkeadresse til kongen. Blandt 
indbyderne var ingen præster, men fem læ-
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Nordslesvigske lærere dimitteret fra tyske seminarier i årene 1790-1920
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1790-99 19 19 15 34

1800-09 1 1 24 25

1810-19 1 1 59 60

1820-29 54 54

1830-39 19 19

1840-49 2 2 24 26

1850-59 5 5

1860-69 2 3 5 17 22

1870-79 3 2 1 2 8 28 36

1880-89 4 3 3 8 18 36 63 35 134

1890-99 28 31 2 41 4 106 149 78 333

1900-09 26 35 6 19 2 88 148 105 341

1910-20 2 16 14 7 11 12 6 68 97 57 222

23 81 88 18 80 12 32 334 702 275 1311

Lærerinder dimitteret i årene 1880-1920
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fra fjernere egne ................................................................................................................................. 60
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rere: Peter Christian Jensen, Vonsbæk, dim. 
Vesterborg, Jeppe Jørgensen Barsøe, Kastrup, 
dim. Vesterborg, Anders Jensen Kloster, 
Sommersted, autodidakt, Anders Madsen, 
Brændstrup, dim. Vesterborg, og Anders 
Jensen Schmidt, Østerlindet, dim. Borris sem.

Der blev trykt over 100 lister med indby
dernes navne og takkeadressen til kongen, 
skrevet af Chr. Flor. Et afsnit af indbydelsen 
var særlig fremhævet:

Af sognefogeder og skolelærere venter 
vi, at de især ville understøtte vort Fore
havende ved underskrivernes Indsamling.

Indbyderne appellerede ikke forgæves til 
lærernes medvirken. Listerne blev sendt til 
54 sogne, hovedsagelig til Haderslev og Tør- 
ninglen provstier. I landsbyer med sogne
skoler er det almindeligt, at degnen og sog
nefogeden skriver sig øverst på listen, og 
det er disse to, der gør det store arbejde med 
at indsamle de talrige underskrifter helt ude 
i sognets yderdistrikter og vel at mærke 
blandt alle samfundslag, også de økonomisk 
og socialt dårligt stillede. 106 lister kom til
bage til lejebibliotekar Chr. Sørensen i Ha
derslev med 2850 underskrifter. Underskri- 
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vernes navne kan læses på den mikrofilm af 
Chr. 8's arkiv nr. 263, som Rigsarkivet ven
ligst har stillet til rådighed. Her findes også 
lærernes navne, og det er i dag muligt at 
oplyse om deres uddannelse. Det drejer sig 
om 56 landsbylærere fra 54 sogne. Heraf 
var 8 fra Tønder seminarium, flest ældre, 
sikkert udmærkede lærere, 13 danske auto
didakter og 35 danskuddannede lærere, her
af 11 dimitteret fra Skårup, 5 fra Brahetrol- 
leborg, 3 fra Lyngby, 3 fra Fole, 5 fra Nu
strup, 2 fra Borris, 1 fra Egtved og 5 fra 
Vesterborg sem. Og indsamlingslisterne dæk
ker mindre end halvdelen af Nordslesvigs 
sogne. At lærerne her klart stiller sig i op
position til embedsmændene og til deres fo
resatte, gejstligheden, er indlysende. Tallene 
dokumenterer landsbylærernes indsats i den
ne nationale aktion, der retter sig mod lands
delens tyskorienterede embedsmænd og klart 
tager parti for kongehuset og modersmålet.

Selskabet til dansk Læsnings Fremme 
i Slesvig
Vinteren 1838/39 blev der i København stif
tet »Selskab til dansk Læsnings Fremme i 
Slesvig«2. Et opråb fra Nordslesvig om til
slutning til dette formål bar også adskillige 
læreres underskrift, bl.a. Jacob Jørgensen i 
Guderup, dim. Vesterborg sem. 1810 og Pe
ter Hansen i Dyndved, dim. Skårup sem. 
1827. Til trods for, at foretagendet af øvrig
heden blev stemplet som fjendtlig »propa
ganda«, blev der allerede det første år sendt 
6000 bøger til landsdelen, og i løbet af fire år 
blev der oprettet ca. 60 udlånsbiblioteker 
med op til 20.000 bind, heraf halvdelen i 
Haderslev amt. Bogbestanden talte mange 
religiøse skrifter, men også værker af Hol
berg, Ingemann, Blicher, Oehlenschläger o.a. 
var rigt repræsenteret. Den danske bog blev 
modtaget med åbne arme. Der var vitterligt 
2. Nogle Efterretninger om Foreningen til dansk

Læsnings Fremme i Slesvig i Dansk Ugeskrift 
2. række 5. bd. ved J. F. Schouw, København 
1844.

tale om en opvågnen, en opladthed for dansk 
litteratur, et spontant behov for læsning. 
P. Lauridsen3 skriver i lyriske vendinger: Det 
var guldalderens litteratur, der brød land. 
Dens tale trængte frem selv til de fjerneste 
og goldeste landsbykroge som en ildnende 
hvisken og forstyrrede den gravens fred, 
Sønderjylland hidtil havde nydt«.

Samme historiker havde ti år tidligere 
kaldt Nordslesvig »en mørk krog, et dansk 
legeme i fremmede klæder, overhvælvet af 
en tysk kulturhimmel, der ikke tillod den 
nydanske ånd at trænge ind i befolkningen.« 
Man savner unægtelig en begrundelse for 
denne hurtige nyvurdering kun så få år se
nere! Den danske sæd var hurtigt og villigt 
spiret frem i en jordbund, der givetvis måtte 
være beredt. Nu havde i tiden 1810-39 ikke 
færre end 189 nordslesvigere dimitteret fra 
danske seminarier fået ansættelse i hjemlan
dets skoler. Heri må findes svaret på spørgs
målet om, hvem der havde skabt forudsæt
ningerne for den udtalt positive modtagelse 
af den danske bog. De danske landsbylærere 
har set det som deres naturlige opgave i de
res gerning at bringe modersmålet, dansk 
sang, Danmarkshistorie m.m. inden for sko
lens vægge, hvad der unægteligt på dette 
tidspunkt både folkeligt og nationalt må be
dømmes som en betydningsfuld indsats.

Det er betegnende, at der også blev opret
tet nogle udlånsbiblioteker syd for Tønder- 
Flensborglinien. De fik imidlertid en kort le
vetid. Med tysk skolesprog føltes den dan
ske bog som et fremmedlegeme mellem sko
len og hjemmene, der måtte bekæmpes. Den 
ildesete danske bog var dernede dømt til at 
overvintre i enkelte danske hjem.

Komiteen til Oprettelse af danske bog
samlinger i Slesvig af 1851
Selskabet til fremme af dansk læsning i Sles
vig af 1840 blev opløst under treårskrigen. 
Det fik en afløser i Komitéen til Oprettelse af 
3. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede, 1921 

udg. s. 112.
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danske Bogsamlinger i Slesvig af 14. maj 
1851. Om dens meget omfattende virksom
hed giver to tykke protokoller i Rigsarkivet 
udførlige oplysninger. Der blev igen oprettet 
bogsamlinger og læseforeninger i Nord- og 
Sydslesvig, og de modtog i de følgende år 
over 900 forsendelser med over 43.000 bind. 
Titlerne på hvert enkelt bind er registreret 
for hver bogpakke, ikke sjældent 100, 200 
selv 300 bind til samme modtager, en meget 
møjsommelig administration.

Ofte lyder adressen på Bestyreren af Fol
kebiblioteket i N., dog er de fleste forsen
delser til Sydslesvig adresseret til de ny præ
ster, der i henhold til sprogreskripterne hav
de overtaget præsteembederne dernede. Sko
leloven af 1814 bestemte, at der årligt skulle 
afsættes et beløb til oprettelse af et lærer
bibliotek, der skulle have sin plads i et skab 
i præstegården. Det var derfor naturligt, at 
de mange dejlige bind dansk litteratur blev 
givet i præsternes varetægt. Hvorvidt det 
lykkedes de ny præster under de meget van
skelige forhold i 1850'erne at formidle bru
gen af de danske folkebiblioteker til en of
test modvilligt indstillet befolkning, er tvivl
somt.

I Nordslesvig havde man derimod fyrrer
nes gode erfaringer og etablerede forbindel
ser at bygge videre på. Derfor blev mange 
bogpakker her adresseret til degnene og læ
rerne, der med deres store kontaktflade til 
børn og voksne havde gode muligheder for 
at overtage hvervet som bibliotekar. Eksem
pelvis kan nævnes:

H. Chr. Appel, Agerskov, Johann Mørch, 
Kastrup, J. W. Freydendal, Københoved, Jør
gen Frank, Bevtoft, Chr. Christlieb, Fjelstrup, 
P. Riber, Spandet, Chr. Christensen, Ravsted, 
C. Appel, Tønder, Jens Sørensen, Havervad, 
J. P. Jørgensen, Kær, Als, C. Bock, Nybøl, 
B. Møller, Nustrup, H. Bundesen, Søst, P. 
Paulsen, Sottrup, H. M. Løbner, Bevtoft, N. 
4. Rigsarkivet: Private Arkiver nr. 10083: Ko

miteen til Oprettelse af danske Bogsamlinger 
i Slesvig 1851-63.

Nielsen Juul, Hoptrup, P. Jørgensen, Hørup, 
Als, J. Hansen, Sdr. Sejerslev, Nie. Tønde
ring, Barsmark, Cl. Lykke, Stenderup, J. A. 
Jensen, Sæd.

Nu havde alene i årene 1840-49 ikke fær
re end 117 unge sønderjyder fået ansættelse 
i Nordslesvig, og det betød, at den nordsles
vigske landsbyskole i en politisk bevæget 
tid - og mange år fremover - var tilstrække
ligt forsynet med danskuddannede lærere.

Det er ejendommeligt at konstatere, at de 
danske skolemyndigheder i årene 1814-50 
havde hånd i hanke med skolens mangesidi
ge administrative, økonomiske og pædagogi
ske spørgsmål, mens de gang på gang, år 
efter år, nølede med at løse et af de allervig
tigste spørgsmål, uddannelse af lærere til den 
dansktalende landsbyskole i Nordslesvig.

At dette for bevarelse og fremme af mo
dersmålet så afgørende problem blev løst i 
rette tid og på en betryggende måde, kan vi 
ene og alene takke de unge sønderjyder for, 
der på eget initiativ gik over Kongeågrænsen 
for at dygtiggøre sig til deres fremtidige ar
bejde i hjemstavnen. Denne afhandling har 
set det som sin opgave med nøgterne tal at 
pege på denne historiske kendsgerning.

Ønsker man at orientere om baggrunden for 
oprettelsen af Skoleforeningen, behøver man 
ikke at ty til de talrige danske kilder5. Hvor
for ikke lade en redelig national modstander 
komme til orde? Jens Holdt har i sin artikel6 
om Johannes Tied je givet en klar og ram
mende sammenfatning af det opgør med 
preusservældet i grænselandet, som denne 
»tvestrengede« grænselandssøn i 1909 of
fentliggjorde i »Die christliche Welt«, og 
hvorfra nedenstående uddrag er taget:

»Udelukkelse af det danske sprog fra sko
len (forordningen af 18.12.1888) var en po
litisk akt - og en politisk dårskab. Man bur
de i stedet have fortsat med at give under- 
5. Sønderjysk Skoleforening 1892-1942. Tyve

Års Elever 1894^1913 ved Anders Lebeck, 
Haderslev.

6. Jens Holdt: Joh.Tiedje i Sdj. Arb. 1960 s. 160. 
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visning i befolkningens mål, hvis pleje dog 
må siges at høre til de elementære menne
skerettigheder.

Sproganordningen gav da kampsignalet, 
revolutionerede folkesindet. Man forbød og
så al dansk privatundervisning i hjem og 
privatskole, tilsigtede altså ligefrem at ud
rydde det danske mål. Men man skabte der
ved kunstigt »irredentaen« og henviste lan
dets borgere til at hente deres åndelige næ
ring i Danmark.

Især inden for skolen, som dog ellers 
skulle være statens sarteste instrument, vir
ker tvangspåvirkningen som en råhed mod 
barnesind og hjem.

Tiedje omtaler de danske kulturelle for
eninger med Sprogforeningen og Skolefor
eningen som igangsættere. Især de danske 
folkehøjskoler har medvirket til en voksende 
kulturel karakter- og åndsdannelse, så »vort 
folks helhedspræg bliver mere og mere 
dansk«.

Yderligere kommentar er overflødig.
Den nordslesvigske Skoleforening blev 

stiftet den 30. nov. 1892 på et møde i Skær
bæk, hvortil også amtsforstanderen, gendar
men og amts tjeneren havde indfundet sig. 
Dens første formand var gdr. Jens P. Jensen 
fra Lovrup, dens sekretær Hinrich Thomsen 
fra Roost. Ved starten havde den kun 93 
medlemmer, i 1894 allerede 4002 og den 31. 
dec. 1914 som den talstærkeste af de natio
nale foreninger 11.392 medlemmer. Dens 
hovedopgave var at yde støtte til ubemidlede 
unge danske fra Sønderjylland til ophold på 
danske efter- og højskoler.

Den første ansøgning herom kom fra Peter 
Th. Lindholdt fra Øster Løgum, der i efter
året 1893 som ny konfirmeret søgte optagel
se på Skibelund efterskole. I tiden 1894- 
1914 har Skoleforeningen ydet støtte til 
6182 unge, nemlig 2833 på efterskoler, 2411 
på højskoler og 429 på fagskoler. Blandt ef
terskolerne må særlig nævnes Hejis, Vester 
Vedsted, Skibelund og Bramminge, blandt 
højskolerne Askov, Frederiksberg, Grundt

vigs (Lyngby), Vallekilde og Ryslinge, blandt 
landbrugsskolerne Dalum, Ladelund og Tu
ne. Den økonomiske støtte til eleverne an
drog i 1894 12.076 Mk., i 1914 ikke mindre 
end 45.514 Mk.

At foreningens arbejde vakte tyskernes 
mishag, og at de på forskellig måde modar
bejdede det, er indlysende. Herom er der 
gjort udførligt rede7, og der er ikke anled
ning til her at beskæftige sig nærmere der
med. Den egentlige styrkeprøve udkæmpedes 
i 1898, da overpræsident v. Köller og hans 
håndlanger landråd i Sønderborg v. Tschir- 
nitz lod kommuneforstanderne i Sønderborg 
amt meddele forældrene, der havde børn på 
danske efter- og højskoler, at »alle danske 
undersåtter« i de pågældende kommuner 
ville blive udvist, hvis ikke børnene vendte 
hjem inden 20. december. Efter tilskyndelse 
af vælgerforeningens ledende mænd holdt de 
danske forældre trods store betænkeligheder 
i dette principielle spørgsmål stand, og ty
skerne måtte foretage et tilbagetog.

Sammenligner vi situationen i 1914 med 
det, der skete 60-70 år tidligere, dengang 
unge mænd tog nordpå for på danske semi
narier at uddanne sig til deres gerning i 
hjemstavnen, så genkender vi som fælles 
træk, at unge sønderjyder igen øvede en hi
storisk indsats. De tusinder af unge mænd 
og kvinder, der i tiden 1892-1914 vendte 
hjem efter et ophold på danske efter-, høj
og fagskoler havde mod, initiativ og ballast 
til at fylde deres plads som en vågen dansk 
ungdom, som det ældre slægtled så hen til 
med fortrøstning. Vi mindes H. P. Hanssens 
ord på mødet den 17. november 1918 på 
Folkehjem: Det var en ungdom med guld
glorie om hovedet, begejstrede idealister, ev
nerige mænd, hvis hjerte brændte i længsel 
efter et arbejde i vort folks tjeneste. Derfor 
føltes tabet af de unge, der fandt deres sidste 
hvilested langt borte fra hjemmet, og som 
ikke oplevede genforeningens lykkelige dage, 
dobbelt tungt.
7. H. P. Hanssen: Fra Kampårene I s. 94-235.
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Gården i Tråsbøl ved århundredskiftet. De siddende er Lorenz Festersen sen. og hans anden kone. 
Stående til venstre for dem hans tre børn af første ægteskab: Hans, Ingeborg og Peter. De to an
dre er ukendte.

Fra en sønderjysk bondegårds 
gemmer
AF J. H. JENSEN

Undertiden kan man have ganske uventet 
nytte af at lytte opmærksomt til et foredrag. 
Således gik det lærer J. H. Jensen, Felsted, og 
han delagtiggør læserne i resultatet af sam
mentræffet.

Mange af de pensionerede lærere og lærerin
der i det tidligere Åbenrå amt mødes nogle 
gange om året ude på Folkehjem. Formålet 
er at opretholde den forbindelse, der var en

selvfølge, mens vi var i arbejde. Samtidigt 
værner vi om god gammel skik ved at få en 
mand eller kvinde til at indlede med et selv
valgt emne og ved at begynde og afslutte 
vort samvær med en sang eller to. Ingen vil 
sikkert modsige mig, når jeg hævder, at vi 
har haft megen glæde af disse sammenkom
ster, og hvis en udenfor stående vil danne sig 
en mening om, hvad der foregår på disse 
møder, kan han f.eks. få fat i Sønderjysk 
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Månedsskrift nr. 7 fra i år og foretage en 
omhyggelig gennemlæsning af dr. theol. 
Hans Hejselbjerg Paulsens artikel »To nord
slesvigske politikere«. I den gengives nemlig, 
lidt udvidet, et foredrag, han holdt for os 
på et møde i det tidlige forår. Jeg har sjæl
dent påhørt en fremstilling med så spændt 
opmærksomhed. Som historisk interesseret 
har jeg lige siden mine unge år læst tusinder 
af sider sønderjysk historie - kort og langt, 
let og tungt - og så skulle man opleve, at der 
med overbevisende argumenter blev hævdet 
et synspunkt, man aldrig før var stødt på, og 
som kastede nyt lys over forudsætningerne 
for nationalitetskampen.

Men hvor kan det gå løjerligt til her i ver
den! Dagen efter mødet kommer en mand, 
forhenværende ejer af et augustenborgsk 
halvbol i Tråsbøl, ind i min stue. Med sig 
havde han en anselig bunke af gårdens gam
le papirer, de fleste skrevet på tysk og alle 
med gotiske bogstaver, som han ikke kunne 
læse. Hans kendskab til tysk var heller ikke 
tilstrækkeligt til, at han kunne tilegne sig en 
tekst, selv om han havde kunnet læse den. 
Nu bad han mig om at gennemlæse de gam
le dokumenter og bag efter forklare ham, 
hvad det var, de skiftende ejere af gården 
havde taget så omhyggeligt vare på i næsten 
200 år i stedet for - det sker kun alt for ofte 
- at brænde »det gamle ragelse, som jo ikke 
mere har noget at betyde«.

Man måtte være et fjog, hvis man ikke 
med tak tog mod de betroede dokumenter og 
gav sig i kast med dem - og nu kommer det 
løjerlige. De gamle papirer havde et sådant 
indhold, at jeg uden foredraget fra dagen i 
forvejen ikke havde været i stand til at til
egne mig deres indhold med fuld forståelse.

Naturligvis måtte man også vide noget 
om landsbyen Tråsbøl. I det noksom kendte 
skatteregister fra 15431 består den af 9 bol, 
to under landsherren og syv under brødrene

1. Falkenskjold og Anna Hude: Sønderjyske 
Skatte- og Jordebøger.

Frantz og Gregers Ahlefeldt på Søgård. Da 
der kun nævnes ét navn ved hvert bol, har 
der nok været tale om helbol.

Næste gang, vi får et indtryk af byen som 
sådan, er i 1709. Fra det år har vi en beskri
velse af det fæstegods, der hørte under Grå
sten-Søgård2. Ahlefeldterne ejer stadig 7 bol 
i byen, men kun to af dem er helbol. De øv
rige fem er delt op i 10 halvbol. Det er ikke 
et særkende for Tråsbøl. Fra landsby til 
landsby deles gårdene i løbet af 1600 årene, 
så halvbolet bliver den fremherskende gård
type.

1725 var det forbi med Ahlefeldternes 
herlighed. Det vældige godskompleks gik 
fallit, og ved tvangsauktionen i Slesvig blev 
det fordelt på flere hænder. Hertug Christian 
August af Augustenborg fik broderparten. 
Han købte de såkaldte gråstenske godser, 
hvortil Kiding og Fiskbæk hørte. Fra nu af 
var fæsterne i Tråsbøl hertugelige undersåt
ter, som sammen med en del af fæsterne i 
Bovrup forrettede hoveri på de to ovennævn
te gårde.

Takket være statsmagtens tilskyndelse sat
te landbrugets reformperiode for alvor ind i 
1760-eme og 1770-eme. Tråsbøl by blev ud
skiftet 1773. Den bestod da af to 3/4bol og 
et halvbol under amtet og 14 hertugelige 
halvbol. De to helbol fra 1709 var altså ble
vet delt i mellemtiden. I den protokol, der 
blev affattet i anledning af udskiftningen, 
var det bestemt, at hertugen skulle flytte 6 
af de 14 fæstegårde ud på marken. Fire af 
dem skulle ligge i den sydligste del og to i 
den nordligste3.

Var arvebrevene letsindigt udstedt?
På Videnskabernes Selskabs opmålings

kort, der blev tegnet ca. 1777, ses de fire 
gårde på søndermarken. De to sidste stod

2. LA: Søgård-Artoft 1709. Generalunter- 
suchungsprotokol.

3. LA: Augustenborgske Distrikter C IV, nr. 
347.
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altså for tur og er sikkert blevet bygget i lø
bet af det næste par år. Fæsterne på de to 
gårde hed Jørgen Nissen og Hans Juhler. Af 
landmåler Niels Jepsens beregninger3 frem
går det, at de tilsammen udgjorde 57 td. 3 
skp., vel at mærke af de »store tønder« å ca. 
6300 kvadratmeter. Det bliver omregnet i vor 
tids mål til henved 18 ha. til hver gård.

Det har sin særlige årsag, at der er gjort 
mere ud af de to gårde end af nogen af de 
andre. Lorenz Festersen, som kom til mig 
med de gamle dokumenter, har nemlig til
bragt det meste af sit liv på den ene af dem, 
nemlig Hans Juhlers.

Hertugen af Augustenborg hed på den tid 
Christian Frederik. Han var en reformven og 
ønskede at gå videre, så bønderne kunne få 
deres gårde i arvefæste og på gunstige vil
kår. Livegenskabet blev praktisk talt op
hævet, endnu før det skete ved kongelig for
ordning, og hoveriet blev stærkt formind
sket. Imidlertid nåede han kun at få refor
merne gennemført på en del af sine godser, 
før han døde 1794, og blandt de godser, hvor 
alt var forblevet ved det gamle, var netop 
Kiding og Fiskbæk.

Desværre for fæsterne i Tråsbøl var hans 
efterfølger, Christian Frederik den 2. (1794- 
1814) ikke til sinds at gå videre med reform
arbejdet. De udstedte arvefæstebreve var, på
stod han, udstedt i letsind og havde været 
det hertugelige hus til ubodelig skade. Under 
ham ændredes kursen, og vilkårene stram
medes.

For fæsterne i Tråsbøl var forholdet nu 
således, at en del af de augustenborgske un
dersåtter havde deres gårde i fæste på meget 
fordelagtige betingelser, og rundt om i andre 
af sognets landsbyer købte bønderne deres 
gårde. De alene sad tilbage. For dem var re
formerne tilsyneladende afsluttet med ud
skiftningen. Det skabte naturligvis stor util
fredshed. I den følgende menneskealder gjor
de bønderne da også gentagne forsøg på at 
få reformarbejdet i gang igen. Det har rigs
arkivar Johan Hvidtfeldt fortalt udførligt om 

i Sønderjysk Månedsskrift 19504. Bøndernes 
bestræbelser var dog i det store og hele uden 
resultat. Det endte med, at de måtte tage de
res gårde i fæste på hertugens vilkår, og her 
begynder Lorenz Festersens dokumenter.

Det ældste af dem er et arvefæstebrev ud
stedt af hertug Frederik Christian den 2. og 
dateret 1/8 1812. Gennem det får bolsmand 
Jens Hansen, vistnok Hans Juhlers søn, et 
halvbol, beliggende i Tråsbøl, i arvefæste i 
henhold til den allerhøjeste forordning af 17. 
juli 1805, den såkaldte hoveriforordning. 
Som ordet siger gør brevet det muligt for 
ham at lade gården gå i arv, men dets be
stemmelser lader ingen tvivl om, hvem den 
virkelige ejer er. Jens Hansen kan hverken 
sælge gården helt eller delvist uden hertu
gens samtykke, og han kan ikke lade opføre 
huse på sin grund, med mindre han har gods
ejerens tilladelse. Han kan pantsætte ejen
dommen som sikkerhed for lån. Med hen
blik på denne mulighed indrettes der et blad 
for den i de gråstenske godsers skyld- og 
panteprotokol, men intet kan skrives på dette 
blad uden hertugens godkendelse. Endelig 
forbeholder hertugen sig udtrykkeligt for
købsret. Forholdet til staten, kirken, skolen 
o.s.v. siges der ikke noget om i arvefæste
brevet.

Anderledes med godset. Fra gammel tid af 
betalte fæsteren sine ydelser dels i penge
afgifter af forskellig benævnelse (dienstgeld, 
freygeld, herrengeld o.a.), dels in natura ved 
at forrette hoveri på godsejerens gård eller 
en af hans ladegårde. Begge former kunne 
være ubestemte, rette sig efter godsets be
hov. Der gives dog ikke få eksempler på, at 
de var fastlagt i en kontrakt. Det bliver de 
her i arvefæstebrevet. For at kunne beregne, 
hvad fæsteren skal yde, er jorden 1807 ble
vet opmålt og boniteret i såkaldte kammer
tønder å 320 kvadratroder = 2A ha. Gården

4. Sønderjysk Månedsskrift 1950. Johan Hvidt
feldt: Augustenborgerne og de gråstenske 
bønder. 2 artikler.
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var på 28 td. 14 roder og blev boniteret til 
3IV2 td. Da den samlede årlige afgift var 
3 rd. cur. pr. td., måtte Jens Hansen hvert år 
indbetale 94 rd. 24 sk. til godskassen5. Heri 
indgår imidlertid værdien af de i brevet fast
satte hoveriydelser. Disse arbejder er ansat 
til en vis værdi i penge, nemlig:

35 rd. 36 sk.

2 korte kørsler å 1 rd. 2 rd.
1 lang kørsel å 2 rd. 2 rd.
1 læs favnbrænde at hjemkøre 

fra skoven 1 rd.
Forskellig håndtjeneste 24 sk.
Arbejde på dæmningen i 

Stængerodde Ird.
Arbejde under høsletten i 

Kværsdam 1 rd. 24 sk.
Håndtjeneste ved vedligeholdel

sesarbejder på gårdene Kiding 
og Fiskbæk 3 rd.

8 dages pløjning forår og 
efterår 8 rd.

2 md. i 5 dage under korn
høsten 2 rd. 44 sk.

1 vogn og 2 mand i 6 dage 
under indkørslen 7 rd. 24 sk.

8 gangdage i høsletten å 14 sk. 2 rd. 16 sk.
1 vogn og 2 mand i 3 dage 

under udkørsel af gødning 3 rd.
Gangdage ved reparation af veje 1 rd.

Resten af de 94 rd. 24 sk., 58 rd. 36 sk., 
skulle herefter indbetales kontant til gods
kassen.

Udover det forud nævnte var hvert halve 
bol pligtig til at bortkøre 20 tønder korn fra 
Kiding eller Fiskbæk. Betalingen herfor var 
fastsat i arvefæstebrevet. Den rettede sig ef
ter vejlængden og kornets art, idet 1 td. hve
de jo vejer mere end f.eks. 1 td. havre.

Endelig var det i arvefæstebrevet indføjet 
en bestemmelse om, at godsejeren i tilfælde 
af gårdens salg ikke blot skulle godkende den 
ny fæster, men også havde krav på et ind
fæste på 2 °/o af værdien af jord og bygnin
ger. Den sidste bestemmelse kom hyppigt til 
anvendelse, for i de første 25 år skiftede 
gården fæster ikke mindre end fire gange. 
De vigtigste punkter og oplysninger i skø
derne er gengivet i nedenstående oversigt:6 
Man bemærker, at der ved disse handeler 
regnes med to slags mønt. I året 1788 var 
speciebanken i Altona blevet oprettet med 
ret til at slå mønt og udstede seddelpenge. 
Derved var hertugdømmerne blevet et om
råde med eget pengevæsen: 1 rigsdaler = 
3 mark å 16 skilling. Man skrev som regel 
rd. cur.

Ved reorganiseringen af landets penge
væsen efter statsbankerotten 1813 oprettede 
man 1818 Nationalbanken, en seddeludste
dende bank, hvis sedler og mønter var gang

5. Håndskrevet tilføjelse på arvefæsetbrevet af 6. Genparter af skøderne er vedlagt arvefæste- 
1812. brevet.

Ar Køber
Pris Indfæste

Vedtegningrd. cur. rbd. rd. cur. rbd.

1816 Chr. Erichsen 800 16
Vistnok uden bes. og 
inventar

1830 Hans Lorenzen 600 960 14 22-262/s
Med bes. og inv. og 
stor aftægt

1834 Johann P. Falk 666-1 1066-4 16 (sølv) Med aftægt

1837 Chr. Jepsen 1100 1760 13 Med bes. og inv.
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bare i hele monarkiet. Møntenheden var 1 
rigsbankdaler (rbd) = 6 mark å 16 skilling. 
Efter sølvindholdet var 8 rbd. lig 5 rd. cur. 
Den ny mønt havde dog svært ved at vinde 
udbredelse i hertugdømmerne, hvis særlige 
mønt ikke var blevet tilintetgjort af infla
tionen forud for statsbankerotten. Tilmed 
blev den upopulær. Som grundfond for den 
ny mønt indførte man nemlig en prioritet på 
al fast ejendom i hele riget. Denne bankhæf
telse, som man kalde den, var på 6 °/o af 
værdien, og renterne skulle betales i sølv.

Sammenligner man de priser, der er blevet 
betalt for gården i Tråsbøl, med priserne for 
lignende landejendomme andetsteds i sognet, 
falder det straks i øjnene, at priserne i Trås
bøl er påfaldende lave. 1841 købte således 
godsejer Kittel, Skovbølgård, i kraft af sin 
forkøbsret et halvbol i Skovbøl for 4000 rd. 
cur.7 Fire år forinden er gården i Tråsbøl ble
vet solgt med besætning og inventar for 
1760 rbd. eller 1100 rd. cur. Det er jo en 
vældig forskel. Der kan være flere årsager, 
konjunkturopgang f.eks. Dog, noget sådant 
forklarer kun lidt. Det helt overvejende må 
være den betydelige hoveripligt, der hvilede 
på gården i Tråsbøl. Det er den, der har tryk
ket prisen ned.

løvrigt er det interessant at erfare, hvad 
der hørte med til inventar og besætning i 
1837. Skødet nævner: 2 heste med seletøj af 
læder, 8 køer, 2 kvier, 2 får med lam, 1 bede, 
2 magre svin, 3 gæs, 3 jembeslagne vogne 
med tilbehør, 1 tørvebåre, 1 bord til tørve- 
strygning, 1 blårgamskiste, 1 kornmaskine, 
1 plov, 1 harve, 1 tromle med jernringe og 
en slæde.

Fra arvefæstebrevet af 1837 er der »et 
hul« på tyve år til det næste. Det er udstedt 
16-11-1857 af Eugenius Sophus Ernst Helt
zen, kongelig majestæts kammerherre og 
amtmand over Åbenrå m.fl. amter, ridder af 
Dannebrog m.m., til Christian Jepsen, som 
herefter er kongelig arvefæster af halvbolet 

på Tråsbøl mark.
I de tyve år er der sket meget, og en stor 

del af det kan læses i to artikler, som rigs
arkivar Johan Hvidtfeldt har skrevet i Søn
derjysk Månedsskrift 1950 under titlen 
»Augustenborgerne og de gråstenske bøn
der«8 I disse artikler skildres bøndernes ud
holdende kamp for at befri deres gårde for 
hoveriet. Da domstolenes kendelser til sta
dighed gik dem imod, vidste de ikke bedre 
råd end at klage deres nød til de slesvigske 
stænder. Derved blev hertug Christian Au
gust bragt i en vanskelig stilling. Han var 
leder af det mægtige slesvigholstenske parti, 
som dominerede stænderforsamlingen. Dette 
parti havde imidlertid en stærk venstrefløj, 
hvis synspunkter i sociale spørgsmål aldeles 
ikke harmonerede med storgodsejernes. For 
at bevare kontrol over partiet var han derfor 
nødt til at gøre væsentlige indrømmelser 
over for bønderne. Hvad disse indrømmelser 
er gået ud på, kan læses ud af arvefæstebre
vet af 16/11 1857.

Blide vilkår for danske statsfæstere
Ved dekreter af 29. april og 1. september 

1846 afskaffedes praktisk talt alt hoveri mod 
en engangsydelse på 650 rd. cur. (1040 
rbd.) pr. halvbol. Ejendomsretten gav her
tugen derimod ikke slip på. Han forbeholdt 
sig forkøbsretten til gårdene, holdt også fast 
på kontrollen og indfæstet, når et fæstebol 
skiftede indehaver, ligesom han vedblev at 
opkræve de herskabelige afgifter. For gården 
i Tråsbøl blev disse opgjort til 55 rbd. 58 sk.9 
om året.

Sådan var stillingen, da den nationale 
spænding udløste Treårskrigen. Efter dennes 
afslutning fik Danmark i et kort åremål kon
trol over hele Slesvig, og i denne periode 
købte den danske stat de i forvejen beslag
lagte augustenborgske besiddelser i lands
delen.

7. Skøde i privateje på Skovbølgård. 8. Note 4.
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Læser man Christian Jepsens danske arve
fæstebrev igennem, får man det indtryk, at 
det i det væsentlige er en dansk oversættelse 
af det fæstebrev, hertugen må have udstedt 
ca. 1847, efter at gårdene var blevet befriet 
for hoveriet - dog naturligvis med den for
skel, at hertugens rettigheder er blevet over
ført til den danske stat, som i Sønderjylland, 
der stadig regeres enevældigt, repræsenteres 
af kongens embedsmænd. Christian Jepsen 
er altså blevet dansk statsfæster - på ret bli
de vilkår og med konjunkturen i ryggen. Det 
er derfor ikke at vente, at han og hans lige- 
mænd skal give udtryk for misfornøjelse og 
trang til at opnå fuldt selveje. Folk, der kla
rer sig godt, er i almindelighed ikke tilhæn
gere af forandringer. Givet er det, at så læn
ge forholdene var, som menigmand og man
ge, der burde have vidst bedre, så dem i 1858, 
var der nationalt set ingen fare på færde. 
Men ville denne tilstand være varig? Frem
synede danske politikere i og uden for stæn
derne havde deres tvivl, og tiden gav dem 
ret.

Indviklede fæsteafgiftsbestemmelser
Knapt ti år efter, at Christian Jepsen hav

de fået sit danske arvefæstebrev, var den 
preussiske stat indtrådt i den danskes rettig
heder, og sammen med mange ligestillede 
var han blevet »fiscalischer10 Erbpächter«. 
Det siger sig selv, at det var en meget alvor
lig svækkelse af Sønderjyllands danskhed, 
når en stor og betydningsfuld del af befolk
ningen befandt sig i økonomisk afhængig
hedsforhold til den preussiske statsmagt.

Den magt, den preussiske stat havde fået 
i hænde, benyttede den sig imidlertid ikke af 
i første omgang. Alt syntes jo at udvikle sig 
efter ønske. Tusinder af danske opterede for

9. Originalt arvefæstebrev bevaret på gården i 
Tråsbøl.

10. Af fiscus, benævnelse for statskassen som 
juridisk person.
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Danmark i tillid til § 5, og andre tusinder 
forlod landsdelen. U.S.A, var det store træk
plaster, Danmark det mindre. Fra valg til 
valg dalede det danske stemmetal, blev hal
veret på mindre end tyve år, og tyske ind
vandrere sivede ind.

Christian Jepsen har da heller ingen be
svær med at opnå »højere vedkommende ap
probation«, da han ved skøde og aftægts
kontrakt af 24. februar 1872 ønsker at over
drage halvbolet til sin søn, Nis Jepsen, og 
denne har heller ingen vanskeligheder ved 
at få Lorenz Festersen, Hostrupskov, godta
get som sin efterfølger i 1880. I øvrigt hav
de samme Lorenz Festersen de allerbedste 
grunde til at opføre sig som et af Preussens 
allerartigste børn. Han var nemlig dansk 
undersåt.

Men at hans gård nu var preussisk stats
domæne var en kendsgerning. Det fremgik 
klart af den preussiske lovgivning af 1873. 
Alle hidtidige skatter var bortfaldet og var 
blevet afløst af preussiske. Statens forkøbs
ret var imidlertid blevet opretholdt, og der 
hvilede på gården en fæsteafgift på 105,30 
rm. (Reichsmark). Denne kunne afløses over 
en længere årrække og synes 1885 at være 
nedbragt til 56,86 rm.11

Hvad forbindelse der var mellem de »her
skabelige afgifter« på 55 rbd. 58 sk. om 
året, som skulle betales i følge fæstebrevet af 
1858, og den preussiske fæsteafgift på ialt 
105,30 rm. at forrente med 3 % p.a., oplyses 
ikke. En stor del af de 55 rbd. 58 sk. må dog 
i 1873 være blevet betragtet som skatter og 
altså være bortfaldet. Ellers var fæsteafgiften 
blevet langt større.

I de følgende år har man i den preussiske 
landdag og i herrehuset forhandlet og lov
givet om domæneafgifternes bortfald, sådan 
som dr. Hejselbjerg Paulsen har gjort rede

11. Sønderjysk Månedsskrift 1977 nr. 7: H. Hej
selbjerg Paulsen: To danske politikere.
Dokumenter uden særlig henvisning er i pri
vateje hos Lorenz Festersen.



for det i sin artikel om de to sønderjyske po
litikere, som historikerne efter hans mening 
ikke har givet den plads, de har gjort sig 
fortjent til.

Om Lorenz Festersen har skænket disse 
forhandlinger nogen interesse, ved vi ikke, 
men at de i høj grad kom til at angå ham og 
hans, fik han snart sort på hvidt for. 11. 
marts og 10. april 1885 modtog han fra den 
kongelige preussiske regerings afdeling for 
domæner »Abløsungs Urkunde« (meddelelse 
om bortfald) både af fæsteafgiften og af for
købsretten. Mod at indbetale fæsteafgiftens 
restbeløb, 56,86 rm. og 4,43 rm. for forkøbs
retten kunne han opnå, at Fiscus (staten) gav 
afkald på alle de rettigheder, den havde i 
henhold til de afløste afgifter. Det tøvede 
han ikke længe med, og 6. juni får han fra 
det kongelige amtshus underretning om, at 
de rettigheder, der har været indført på går
dens grundbogsblad til fordel for »Fiscus« er 
slettet. »FiscalischerErbf  ester« Lorenz Fester
sen er herefter blevet »hufner« Lorenz Fe
stersen. Dermed var han dog ikke blevet den 
uafhængige selvejerbonde. Som dansk stats
borger kunne han med korteste varsel ud

vises af Preussen, hvis myndighederne fandt 
ham for besværlig.

Men også dette bånd på hans udfoldelses
muligheder blev løst. Den 26. august 1895 
meddeler indenrigsministeriet i København, 
at han nu er løst fra det undersåtlige forhold 
til Danmark, og 5. oktober 1895 får han i 
skrivelse fra den kongelig preussiske rege
ringspræsident i Slesvig underretning om, at 
han, hans hustru og deres tre børn, Hans, 
Ingeborg og Peter, har erhvervet preussisk 
statsborgerret. Først nu kunne han slutte op 
i den kreds af ranke selvejerbønder, der blev 
nationalietskampens hårde kerne. - Og han 
gjorde det.

Men alt har sin pris. Med rettigheder føl
ger pligter — til tider tunge pligter. Den 14. 
august 1914 gør ægtefællerne Hans Fester
sen og Auguste Christine Festersen f. Car
stens testamente til fordel for den længst
levende. Den ca. 29-årige gårdejer stod over 
for sin indkaldelse. Mindestøtten på Felsted 
kirkegård over sognets 89 faldne bærer ikke 
hans navn. Han kom nemlig hjem i live, men 
så medtaget af tuberkulose, at han døde få 
år efter.

Sagt og skrevet
I Jyllandsposten skriver overlærer E. Thorn 
Madsen 4. 9. 77:

En lærer i Kiel har foretaget et rundspørge 
til børn og unge angående Adolf Hitler og 
den rolle, han har spillet for det tyske folk 
og for vor verden som helhed.

Besvarelserne gav tydeligt udtryk for, at 
kendskabet til den afdøde fører var lig nul 
eller i hvert fald var forvrænget på det gro
veste.

Nogle anså ham for at have været en stor 
sportshelt - andre, at han havde været den 

første, der betrådte månen osv.
Det er næppe sandsynligt, at vi her i det 

lille Danmark, som i reglen har beundret 
tysk kultur og skoleundervisning, kunne fæ
ste lid til denne meddelelse, der harmonerer 
så dårligt med den forhen kendte videnska
belige grundighed, hvis ikke vi herhjemme 
har gennemlevet en periode af en så emi
nent ligegyldighed for historien som skole
fag, at noget tilsvarende ikke kan erindres.

Den falske mytedannelse omkring Hitlers 
person viser tydeligt, at pligtforsømmelse på 
historiens område er en såre farlig ting.
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Boganmeldelser
H. E. Sørensen: Revolution i Skærbæk. Forlaget Melby hus. Kr. 40-

H. E. Sørensen har under titlen »Revolu
tion i Skærbæk« samlet 14 beretninger, der 
på en enkelt nær alle tidligere har været 
trykt i dagblade. Bortset fra artiklen om dr. 
Dampe har alle tilknytning til det sønder
jyske område. Den røde tråd i bogen er vir
kelig rød. Socialt, nationalt og politisk læg
ger forfatteren vægt på oprør imod de etab
lerede myndigheder, og forfatterens varm
hjertede sympati med de revolutionerende 
og hans underholdende tilrettelæggelse, næ
sten journalistiske tilspidsning af stoffet 
fanger læseren.

Men hvad skal man stille op med sådan 
en bog, som man egentlig gerne ville anbe
fale, men som er så smækfuld af fejl, at det 
er en fornærmelse imod kritiske læsere?

At H. E. Sørensen optrykker en artikel, 
han har skrevet i Vestkysten i 1970 om 
Danevirke, og som nu er totalt forældet, er 
en sag for sig. Men de fejl, der blomstrer, 
når han dyrker det nationalpolitiske stof, 
burde en gammel lærer kunne have undgået. 
Side 8 får han »den hertugelige del af Søn
derjylland« til at blive et område, der lig
ger under kongen. Side 52 skriver han om 
»det danske mindretal i Nordslesvig«. Side 
99 fremstilles Ernst Christiansen som til
hænger af Flensborgbevægelsen og side 103 
Holger Andersen som overbevist Dane- 
virkemand; forholdet var det omvendte. Erik 
Kjersgård nævnes som forfatter til »Paaske- 
krisen 1920«, det var Tage Kaarsted. Om 
»landet uden navn« skriver han, at tysker
ne forbød at skrive Sønderjylland - det hed 
Nordslesvig. Nej, det gjorde ikke. Sønder
jylland var og er hele landet mellem Konge- 
å og Ejderen. I øvrigt var det ikke Jessen, 
der fik bøde for at skrive »Sønderjylland«, 
men H. P. Hanssen. Derimod var det Jes

sen, der bagefter skrev den artikel, som er 
blevet stående, »Et land uden navn«. Den 
begyndte med sætningen: »De vil tage nav
net fra vort land«. Men H. E. Sørensen hals
hugger artiklen, når han lader Jessen sætte 
Sønderjylland lig Nordslesvig.

I sin anmeldelse af Svend Thorsens bog 
»Delt efter anskuelser«, som H. E. Søren
sen skrev til det kommunistiske dagblad 
»Land og Folk« i 1970, kritiserer han Thor
sens behandling af det kommunistiske parti, 
og Sørensens egen omtale munder ud i en 
ros til DKP for den loyalt dansksindede 
handling før valget i 1939 at undlade op
stilling i Sønderjylland og i stedet opfordre 
alle til at stemme socialdemokratisk. Det 
var også anerkendelse værd, men det er en 
misforståelse, at dette »bevirkede, at mindre
tallet ikke fik sit andet mandat«. For det 
første stod de konservative til at få det næ
ste kredsmandat, ikke det tyske mindretal. 
For det andet var der så mange faktorer, 
der samvirkede om at afvise det tyske for
søg på at understrege råbet om Heim ins 
Reich med to mandater; det var først og 
fremmest Bondepartiet, der gav afkald på 
selvstændig opstilling og i stedet placerede 
en kandidat i tilslutning til Venstre, der 
var Dansk Samling, som også undlod op
stilling og i stedet anbefalede at støtte Bon
departiets kandidat, og der var de demo
kratiske partiers samarbejde i Dansk Sam
råd. Hvad var der sket, hvis DKP havde op
stillet? Sagtes, at kommunisterne var gået 
tilbage ligesom Retsforbundet, der mistede 
sit sønderjyske mandat.

Men når H. E. Sørensen endelig vil have 
projektøren sat på DKPs forhold til Sønder
jylland, hvorfor opholder han sig så ikke 
ved den repræsentant kommunisterne fik 
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valgt i Sønderjylland i 1932, Arne Munch- 
Petersen, der i Folketinget den 18. maj 1933 
erklærede, at »vi kan ikke gå ind i de parti
ers rækker, som i øjeblikket ser det som en 
national opgave at bekæmpe Hitler«. Sam
me år, ni måneder efter at Hitler var kom
met til magten, sagde partiets fører Axel 
Larsen i Folketinget: »Vi vender os mod 
dette, som placerer Socialdemokratiet der, 
hvor det hører hjemme, som et kapitalistisk 
samfundsbevarende parti, med Dybbøl som 
standplads, Dannebrog som kendemærke, 
Fædrelandets forsvar som løsenet og med de 
fascistiske midler i brug til forsvar for det 
bestående kapitalistiske udbyttersamfund«. 
I 1934 opdagede centralkomiteen, at parti
et var inde på en gal kurs og påpegede i en 
selvkritisk revolution, at den havde ført til 
»delvis passivitet i kampen mod nazismen 
i Sønderjylland, hvor I. P. Nielsen af denne 
grund endog overfor arbejderne kunne stil
le sig an som den, der havde initiativet og 

føringen i kampen«. Det afgørénde kurs
skifte kom dog først i 1935, da Komintern
kongressen i Moskva afstak en ny taktik, 
hvorved det blev pålagt kommunisterne i 
alle lande at betone det demokratiske og na
tionale. Når H. E. Sørensen i sin historie
skrivning om partiets placering i Sønder
jylland ikke er nået videre end til at berøm
me kommunisterne for deres loyalt dansk
sindede handling, er der for meget, han har 
glemt.

Men det vil trods alt være synd at døm
me bogen alene efter dens fejl. H. E. Søren
sen anskuer Sønderjyllands historie under 
nye vinkler, og han kan måske få et nyt 
publikum til at læse om Christen Kold, Harro 
Harring, æ hjuler fra Gesing (Hans Jepsen 
Jefsen, Skærbæk) og hans kamp mod de 
tyske myndigheder, Kirstine Boesen (»Da 
gymnastiklærerinden kom i spjældet«), 
Flensborg Avis og de andre emner, han 
drager frem. Bjørn Svensson

Museer i Nordslesvig - en appetitvækker?
Museumsrådet for Sønderjyllands amt har 
udgivet et hæfte »Museer i Nordslesvig« 
med et sjovt omslag, - et historisk potpouri 
i Bo Bojesens uhøjtidelige streg. Hæftet er på 
30 sider og indeholder kortfattede oplysnin
ger om 17 museer i landsdelen. Teksten, der 
bringes på dansk, tysk og engelsk, er af Stine 
Wiell, Haderslev Museum, og Inge Adrian- 
sen, Museet på Sønderborg Slot. Hæftet er 
tænkt som en appetitvækker, og ideen med 
en sådan kortfattet museumsvejviser er god. 
Desværre er resultatet ikke helt vellykket, 
selv om redaktionen har taget sig god tid. 
Allerede i 1974 indsamlede man oplysninger 
fra museerne.

Informationerne om de enkelte museers 
arbejdsområder, samlinger og særpræg er 
lidt ujævne. Nogle er ret udførlige, andre 
mere summariske. Nu kan det altid diskute
res, hvilke ting det er mest vigtigt at få med; 

men når pladsen er stærkt begrænset, må der 
alle steder bringes reelle og rigtige oplysnin
ger, som formuleres koncist uden unødigt 
fyld.

Om Sønderjyllands Kunstmuseum medde
les bl.a.: »Kunstformidling er en af museets 
hovedopgaver«. Ja, hvad ellers? Videre for
tælles, at »der lægges derfor vægt på et stort 
antal skiftende udstillinger hele året, såvel i 
museet som andetsteds.« Hvor i det sønder
jyske er »andetsteds«? — Ville det ikke have 
været tilstrækkeligt, hvis der blot havde 
stået: Mange skiftende udstillinger hvert år? 
På den indvundne plads kunne man f.eks. 
have nævnt nogle af de mest markante 
kunstnere, som er repræsenteret i museet. 
Det noteres også, at samlingerne er under 
opbygning. Det er der så mange museums
samlinger, der er, og mange af dem bliver 
vel aldrig helt »færdige«, så hvorfor med-
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dele dette i et informationshæfte, der har et 
bredt sigte.

Ved Frøslevlejrens Museum fortælles, at 
lejren er en tidligere tysk interneringslejr 
oprettet i 1944. Her burde være tilføjet, at 
det var under besættelsen. Dette er ikke selv
følgeligt for den yngre generation og slet 
ikke for mange udlændinge. Evt. kunne det 
siges indirekte ved at nævne, at museet er en 
afdeling af Museet for Danmarks Friheds
kamp 1940-1945 (Frihedsmuseet). Oplys
ningerne om museets vejledninger er i øvrigt 
ikke helt rigtige. - Værre er det dog, når der 
ved Nationalmuseets Kommandørgård står: 
»Kommandør er et hollandsk udtryk for 
hvalfanger.« Betegnelsen brugtes kun om 
kaptajner.

Hæftet giver også oplysninger om spise
muligheder ved museerne, og det er da nyt
tigt at vide, om man kan få en bid brød eller 
en sodavand i forbindelse med et besøg. Men 
her er ingen redaktionel konsekvens. Ved 

Dybbøl Mølle noteres som eneste spisemu
lighed: »Kun på grønsværen ved skanserne.« 
Hvornår har Hotel Dybbøl Banke indstillet 
virksomheden? Om museet i Gram fortælles, 
at det ligger i nærheden af Gram Slotskro 
og motel Den gamle Kro, men hvorfor næv
ner man så ikke med navn alle andre restau
ranter, som ligger i nærheden af et museum, 
så de også får lidt gratis reklame? Et par 
museer har automater med varme og kolde 
drikke; i Haderslev har man endda en »ca- 
fette«. (Er det et firmanavn?). På siderne om 
Christiansfeld og Løgumkloster er afsnittet 
om spisemuligheder helt udeladt, og ved Na
tionalmuseets Kommandørgård består de i: 
»Borde og bænke udendørs på museets om
råde.« Det er tør kost. Velbekomme!

Den tyske oversættelse er usikker. En del 
udtryk er måske ikke direkte forkerte, men 
klinger alligevel ikke helt rigtigt. Tilsynela
dende har man ved oversættelsen ikke skelet 
til formuleringerne af de faste, tilbageven-
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dende udtryk i f.eks. den grundige forteg
nelse »Schleswig-holsteinische Museen und 
Sammlungen«, som udkom i 1970. Unøjag
tigheder og direkte fejl forekommer. Et par 
eksempler: Busstationen i Gram ligger »etwa 
10 Minuten« fra museet. Til fods eller med 
bil? Problemet opklares, hvis den tyske gæst 
kan læse den danske eller engelske tekst. 
»Das Museum liegt nahe am Zentrum«, i 
stedet foreslås »in Nähe des Zentrums«. Un
der Frøslevlejrens Museum ændres subjektet 
(grundleddet) et sted, så oversættelsen bliver 
upræcis. I Dybbøl Mølle går det helt galt. 
Her er der »små kasser« (kleine Kästchen), 
»in denen zur Erhaltung der Mühle beige
tragen werden kann.« - Hvorfor har man 
dog ikke fået oversættelsen gennemset af en 
virkelig tyskkyndig?

Den engelske oversættelse er heldigvis 
mere vellykket, selv om Enkehuset i Chri
stiansfeld oversættes med »the widow's 
house«, der betyder enkens hus. Korrektur

læsningen er ikke præcis, og et par steder 
er der vil uoverensstemmelse mellem mu
seumsnumrene på tekstsiderne, indholdsfor
tegnelsen og oversigtskortet. Omtalen af 
hvert museum ledsages af en tegning. Disse 
tegninger er mildt sagt ikke særlig spænden
de, og det er flere steder galt med perspekti
vet. Hvad nogle af motiverne forestiller, kan 
læserne selv få lov at gætte på - billedtekster 
savnes.

Denne kritik af »Museer i Nordslesvig« 
kan måske forekomme en smule pertentlig, 
men hæftet består af mange detaljer, så ved 
en vurdering undgår man ikke at komme ind 
på enkeltheder. Oplaget er 10.000 eksempla
rer. Det er lovlig mange. Selv om hæftet ud
deles gratis, vil det sikkert vare længe, før 
der kommer en ny, gennemrevideret udgave, 
der lever op til den gode standard, de nord
slesvigske museer har - eller tilstræber.

Jørgen Mågård.

309



Avisindex for 1976
VED N. H. KRAGH NIELSEN

Følgende forkortelser er anvendt: Flensborg Avis: F1A. Jydske Tidende: JT. Der Nord- 
schleswiger DN. Vestkysten: V.

A. BIBLIOGRAFI . HJÆLPEKILDER . ARKIVVÆSEN
1 Bonefeld, Olav J.: Carlshütte-jernmedaljer. (JT 5.6.)
2 Bonefeld, Olav ].: Der manglede en 1 penning. (JT 1.5.)
3 Bonefeld, Olav J.: Dybbøl-kors. (JT 10.4.)
4 Bonefeld, Olav J.: Kongedatteren på Augustenborg slot. (JT 18.1.)
5 Bonefeld, Olav J.: Medaljesælger i det hemmelige politi [1890]. (JT 16.5.)
6 H.L.: Fandt værdifuld fane på loftet i sit hus. (JT 27.6.)

B. HISTORISKE ORGANISATIONER . MUSEER . TIDSSKRIFTER
7 Alsing, Hanne: Museum i 25 år på Rømø Kommandørgård. (JT 25.7.)
8 Høyer, Jens: Utrolig flid og energi bag spændende hjemstavnsmuseum på gammel 

slægtsgård i Bønstrup. (F1A 27.11.)
9 Jürgensen, Viggo: Tidens larm når ikke den gamle slægtsgårds stuer [Hans og Han

signe Lorenzens hjem i Ballum]. (F1A 17.7.)
10 mat-: Hvor støvede papirer gør fortiden levende. Haderslev Byhistoriske Arkiv. 

(JT 12.9.)

D. ALMINDELIG HISTORIE
11 Brandt, Otto: Geschichte Schleswig-Holsteins. 7. Aufl. - Anm. af Thiel J. Marten

sen. (DN 4.5.)
12 Deutscher Volkskalender Nordschleswig 50. årg. - Anm. af Morten Kamphøvener. 

(JT 28.1.)
13 Grænseforeningens årbog 1976. - Anm. af Ejnar Ramsing Lorenz. (F1A 21.2.)
14 Hjelholt, Holger: To »slesvig-holstenske« storværker fylder 50 år [Gustav Frenssen: 

Otto Babendick og P. v. Hedemann-Heespen: Die Herzogthümer Schleswig-Holstein 
und die Neuzeit]. (F1A 29.11.)

15 Lindstrøm, Anders Ture: Slesvig-Holsten som dansk forskningsområde I—II. 
(FlA 4.9., 6.9.)

16 Martensen, Thiel J.: Einige grundsätzliche Probleme der Geschichtschreibung. 
(DN 20.10.)

17 Materialien zur Geschichte Schleswigs. - Anm. af Paul Koopmann (DN 5.11.) og 
Thiel J. Martensen (DN 13.11.)

18 Nørgaard-Beth, H. G.: »Sønderjyderiet« - og slesvigsk. (JT 23.11.)
19 Sprogforeningens Almanak 1977. - Anm. af Eskild Bram. (JT 7.12., FlA 8.12.)
20 Sønderjyske Årbøger 1976. - Anm. af Anker Nørgård. (V 31.12.)

Forhistorie og historie indtil 1914
21 Alkærsig, Poul: Var kimbreme sønderjyder? (JT 26.3.)
22 Engsig-Karup, P.: Hoptrup-træfningen den 6.-7. juni 1848. (JT 6.6.)
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30
31

32
33
34

35
36

37

38
39

40

41

41a

42

43
44

45
46
47

48

-ex: Bevis for teori om, at Slesvig er Hedebys efterfølger. (F1A 26.2.)
Jensen, H. P.: Fare, fare, krigsmand. Tyske manøvrer i Nordslesvig før 1. verdens
krig. (JT 28.1.)
Kamphövener, Morten: Da de slettede paragraf fem. (JT 22.6.)
Kamphövener, Morten: Hjemmetysk, dansk natur. (JT 29.12.)
Kamphövener, Morten: Mod helstatens endeligt [A. Scharff: Schleswig-Holstein 
und die Auflösung des dänischen Gesamtstates 1830-1864/67]. (JT 27.2.)
Lassen, Aksel: Valg mellem tysk og dansk. Hundrede års folkevilje i Sønderjylland 
[Samtale om værket mellem H. C. Clausen og A.L.]. (V 29.12.)
Nationale Auseinandersetzungen um Schleswig. Ein Diskussionsbeitrag zu einem 
Abriss der letzten 150 Jahre Schleswiger Geschichte. Von Peter Hopp, Manfred Jes
sen-Klingenberg und Jörn-Peter Leppien. (DN 14.4.)
Skram, Erik: Hinsides Grænsen. - Anm. af Paul Koopmann. (DN 5.6.)
Smith, Ole: Bombardementet af Sønderborg i 1864 som aviserne så det. (F1A 18.9j

1914-18
Clausen, H. C.: Feltpostkort fra Waterloo [Jørgen Clausen]. (F1A 27.12.)
Clausen, H. C.: Krigsfangernes jul. (V 18.12.)
Jensen, H. P.: Ukendte gæster. To krigsfangers flugt under 1. verdenskrig 
[Sicherungsstelle Nord]. (V 12.4.)
Krigsfangernes glædelige jul [J. P. Smith]. (F1A 23.12.)
Mattson, Sv. Aa.: I IV2 døgn lå jeg og ventede på døden. En flok gæve sønderjyder 
fortæller om 1. verdenskrig. (JT 31.10.)
Overtroiske soldater. Plat med »beskyttelsesbreve« i Haderslev i 1914-1918.
(JT 29.1.)

1920-40
Juhl Jensen, J.: Et folketingsvalg for 50 år siden. (JT 7.12.)
L.: Revolten, der truede Genforenings-grænsen. Det politiske drama omkring selv
styrebevægelsen i 1926. (JT 7.3.)
Lenzing, Hilke: Die deutsche Volksgruppe in Dänemark und das national-sozialisti
sche Deutschland (1933 bis 1939). - Anm. af Thiel J. Martensen. (DN 21.2.) 
Petersen, Åge: Og så dukkede minderne op. Tidligere dragon fortæller om genfor
eningsdage i Sønderjylland. (JT 20.6.)

1940-45
Bruun, Hans S.: På dødsmarch gennem Hitlers Tyskland. - Anm. af Egon Rasmus
sen. (F1A 16.3.) - Af E.B. (JT 19.3.) - Af Ulf Gudmundsen (V 2.4.)
Clausen, H. C.: Danmarks besættelse blev varslet et år i forvejen. Jakob Kronika 
om begivenheder før og efter 9. april 1940.
Jensen, H. P.: Minder fra Frøslevlejren. (V 23.12.)
Krabbe, O.: Danske soldater i kamp på Østfronten 1941-44. - Anm. af Paul Koop
mann. (DN 26.5.)
Mattson, Sv. Aa.: Jeg så de smadrede kanonen 9. april. (JT 11.4.)
Mattson, Sv. Aa.: Sprøjtekanonen kunne kølne de »varme« nazister. (JT 18.2.) 
Sieverts, Ruth: Tønder-kvinderne løste upåagtet store opgaver [Danske kvinders 
beredskab]. (V 2.6.)

1945-
Brandt, Jørgen: Minoriteternes pligter. (F1A 2.2.)
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49 Burgdorf, Johannes: En sønderjyde i folketinget. (JT 15.6.)
50 Christensen, H. P.: Tysk infiltration i Danmark 1-4. (FlA 8., 9., 10. og 11.9.)
51 Da briterne oprettede landdagen i Kiel 1946. (FlA 22.3.)
52 Pink, Troels: Nogle principielle bemærkninger til Thiel J. Martensen og K. D. Sie

vers I-II. (FlA 15.4. og 16.4.)
53 hp: Ingen vil være interesseret i, at vi helt forsvinder. Nytænkning i Tønders dansk

tyske hverdag efterlyses af Dieter Wernich.
54 Jensen, Erik Vagn: Sønderjylland - for sidste eller næstsidste gang. (FlA 30.12.)
55 Jespersen, Per: Bliver Sønderjylland en tysk provins? (V 13.10.)
56 Kardel, Harboe: Grenzlandmelodie in Dur und Moll. - Anm. af Manfred Spliedt. 

(FlA 10.1) — Gensvar af Harboe Kardel (FlA 22.1.)
57 Koopmann, Paul: Deutsche Volksgruppe 56 Jahre unter dänischer Oberhoheit. 

(DN 10.2.)
58 Koopmann, Paul: Unser Recht auf parlamentarische Vertretung 1-2. (DN 13.-14.1.)
59 Larsen, Arne G.: Vi fik en god fred - men heldigvis ikke en retfærdig. Samtale med 

Niels Bøgh-Andersen. (JT 3.3.)
60 Linnemann, Willy-August: I Danmark ser man for pjattet på mange ting - og det 

er fjernt fra sydslesvigerne [Samtale m. Bent A. Koch], (FlA 26.6.)
61 Rudbeck, Er.: Et grundlag for fremtiden. (JT 25.9.)
62 Rudbeck, Pr.: Det tyske mindretals Via dolorosa. (JT 2.5.)
63 Rudbeck, Pr.: Tør danskerne ikke være nationale? (FlA 2.10.)
64 Sievers, Kai Detlev: »Einige prinzipielle Bemerkungen zu Troels Finks Kritik« 

[i FlA 15. og 16.12. 1975 af »Beiträge zur Frage der ethnischen Identifikation«]. 
(FlA 22.1.)

65 Svensson, Bjørn: »Men vi har endnu ekkoet af de gamle toner i ørene«. (FlA 6.4.)
66 Svensson, Bjørn: Om hjemmetysk akrobatik og tyske mimoser. (FlA 4.11.)
67 Svensson, Bjørn: Det tyske mindretals manglende interne opgør I-III. (FlA 11.8., 

12.8. og 13.8.)
68 Thomsen, Ingolf: Slesvigeren og supermarkedet. (FlA 20.1.)

E. LOKALHISTORIE . TOPOGRAFI
69 Heimat zwischen den Meeren. (DN 17.1., 29.1., 27.2., 28.2., 12.3., 29.4., 3.6., 25.6., 

18.8., 6.9., 2.10., 22.10., 13.11., 7.12., 24.12.)

Nordslesvig
70 AGERSKOV. Jensen, H. P.: Munkesædet og præstegården med det mærkelige navn

[Nitriskjær]. (JT 25.4.)
AUGUSTENBORG. Se nr. 4.
BALLUM. Se nr. 9.
BEVTOFT. Se nr. 292.
BOV. Se nr. 43, 301.

71 CHRISTIANSFELD. Jürgensen, Viggo: Christiansfeld - Herrnhuternes by.
(FlA 22.5.)

72 DYBBØL. Dybbøl sogns historie. - Anm. af J.W. (V 14.12.)
73 DYBBØL. Richter, Leif: Dybbøl mølle fortsætter forhåbentlig med at male i det ny 

år. (JT 26.12.)
74 EMMERLEV. Eriksen, Peter: Hverdagen bag digerne. (FlA 12.1.)
75 GL. HADERSLEV. Grevsen, Jens: Da kvægpesten fik de Erlev-bønder til at dige og 

hegne. (JT 9.5.)
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GL. HADERSLEV. Grevsen, Jens: Dengang var det rigtig strengt at være bonde. 
(JT 27.6.)
GL. HADERSLEV. Tre gamle Erlev-drenge skriver landsbysamfundets historie gen
nem 250 år. (JT 18.4.)
GRAM. Ramsing Lorenz, Ejnar: Det spøger i Gram. (F1A 27.3.)
GRÅSTEN. Schmidt, Hans Hansen: Livet i hytte og skov. Gråsten slots historie. - 
Anm. af J.W. (V 30.12.)
HADERSLEV. Fornemme rejsende beværtet i stuerne med panelmalerier. Personal- 
historiske studier omkring Slotsgade 20. (JT 31.10.)
HADERSLEV, mat-: Gemmer Rikkes Kilde på en skjult skat? (JT 22.1.)
HADERSLEV. Et minde om Haderslevs guldalder [Provstegården på Naffet]. 
(JT 26.12.)
HADERSLEV. Ny viden om borger-livet i 1600-tallet [Slotsgade 20]. (JT 24.10.)
HADERSLEV. Tre slægtled Klinge satte deres præg på huset Slotsgade 20.
(JT 26.12.)
HADERSLEV. Se også nr. 37, 281, 288, 295.
HJORDKÆR. J.W.: Frihedsbrevene fra Årslevgård bevaret. (V 13.2.)
HJORDKÆR. J.W.: Arslevs gårde er nu historisk registreret. (V 16.2.) 
HOPTRUP. Se nr. 22.
HYGUM. Fredslund, Hans: Da der skulle bygges jernbane til Hygum. (V 10.1.)
HYGUM. Fredslund, Hans: Tyskerne chikanerede og danskerne drillede. (V 30.12.)
JELS. Skoleforhold i Jels i de gode gamle dage. (V 31.12.)
KETTING. Se nr. 220.
KONGEÅDALEN. Smidt, Alexander: På vandring i naturen ved vintertide. (V 31.1.) 
LØGUMKLOSTER, trine: Stadig gåder omkring kirken i Løgumkloster. (JT 27.5.) 
LØGUMKLOSTER. Se også nr. 235, 247.
LØJT. Holdt, Jes M.; Glimt af Løjt sogns historie. - Anm. af J.W. (V 29.12.)
LØJT. Se også nr. 260.
MØGELTØNDER. Dahlkild, Hanne: Kimer, I klokker. (F1A 23.12.)
NOTMARK. Terp, Hans: Gammel vandmølles historie [Helved vandmølle].
(V 31.12.)
NR. RANGSTRUP. Jensen, H. P.: En rejse til Affenrå - og især tilbage igen.
(V 20.4.)
RISE. Wolff, Jørgen: Danmarks mindste kro ligger i Rise. (V 7.2.)
SKÆRBÆK. Sørensen, H. E.: Da præsten fra Skærbæk dræbte præsten fra Brøns 
[1627]. (JT 3.10.)
SKÆRBÆK. Sørensen, H. E.: Revolution i Skærbæk. - Anm. af Hanne Alsing. 
(JT 21.11.) 
SLOGS HERRED. Se nr. 244.
SOMMERSTED. Michaelsen, Chr.: Et kongebesøg i Kastvrå. (JT 27.6.) 
SØNDERBORG. Se nr. 31, 305.
TOFTLUND. Jensen, H. P.: Enhver gård har sin sjæl [Kjærgård]. (V 10.7.)
TOFTLUND. Jensen, H. P.: En lærer har det ikke let. (V 5.2.)
TOFTLUND. Jensen, H. P.: Se tilbage, Toftlund. (V 8.12.)
TOFTLUND. Jensen, H. P.: Stenderups tilflugt: Naturen gav indbyggerne beskyt
telse mod fjenden. (JT 14.5.)
TØNDER. Christiansen, Werner: Hvis disse mure kunne fortælle ... [Østergade
hus]. (F1A 4.9.)
TØNDER. Christiansen, Werner: Tønders »Humlekærre« restaureret. (F1A 16.10.)
TØNDER. John P.: Da Tønder duftede af hø og ko og dynd og gødning. (V 22.12.)
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TØNDER. Petersen, Thorvald: Genforeningsdagen: 15. juni 1920. Kongeparrets 
første besøg i Tønder. (F1A 15.6.)
TØNDER. Se også nr. 53.
TØNDER-EGNEN. Rudbeck, Pr.: Tønder-egnen - Danmarks stedbarn. (F1A 10.2., 
V 11.2.)
VEJSTRUP. Petersen, Jens A.: Ad gamle veje og »tværfolks marker«. (F1A 3.3.)
0. HØJST. Lauridsen, Svend M.: Offersted blev kirke. (V 2.1.)
ÅBENRÅ. Raben, G.: Minder fra det gamle Åbenrå. (F1A 21.2.)
ÅBENRÅ. Se også nr. 282.
ÅRØ. Brummer, Knud: Arøs Julekirke knytter »tråd« til et Næs-sogn. (JT 29.2., 
V 28.2.)

Sydslesvig
FJOLDE. Schubert, Lars H.: Det første danske bryllup i Fjolde kirke efter 1864.
(F1A 29.1.)
FJOLDE. Se også nr. 233.
FLENSBORG. Christiansen, Johannes: Grænsesten fra 1601 i fare. (F1A 3.7.)
FLENSBORG. Helmer, Harald: Op og ned ad Flensborgs bakker. (F1A 22.7.)
FLENSBORG. Husted, Haakon: Nørregade i Flensborg - en gade, der ændrer ud
seende. (F1A 31.7.)
FLENSBORG. Husted, Haakon: Så blev Holm gågade. (F1A 23.10.)
FLENSBORG. Linnemann, Willy-August: Flensborgske fristelser. (F1A 23.12.)
FLENSBORG. Mach, R.: Historier omkring tre gamle huse på Nørretorv. (F1A 24.5.)
FLENSBORG. Prahl, Else: De ædles æt dør aldrig ud. Danske gravsten på Mølle
kirkegården i Flensborg. (F1A 20.11.)
FLENSBORG. Rudbeck, Pr.: Flensborg - en by i stilstand. (JT 27.11.)
FLENSBORG. Se også nr. 258, 268, 299.
HAMBURGER HALLIG. Harsen, B. J.: Sturmflut 1825 auf der Hamburger Hallig.
(DN 8.1.)
HANVED. Christiansen, Johannes: Gennem Musbæk, Haraidsdal og ad »den krum
me vej«.
HANVED. Christensen, Johannes: Set og sket i Harreslev. (F1A 19.3. og 23.4.)
HANVED. Se også nr. 229.
KROPP. Se nr. 240.
NORDSTRAND. Quedens, Georg: Kirchen und Kirchenleben auf Nordstrand.
(DN 20.11.)
NYBØL. 50 år på Ny Bjernt mølle. (F1A 3.12.)
SVESING. Buch, Erika: Godset Vesterholts omskiftelige historie. (F1A 21.6.)
TATING. Sieverts, Kaj: Fra en af Ejdersteds skønne kirker. (V 23.1.)

F. PERSONALHISTORIE
ANDERSEN, BOYE. Larsen, Arne G.; Vi må ikke i angst for nederlag søge at und
gå opgaver og ansvar. (JT 29.8.)
ANDERSEN, ERIK. Mattson, Sv. Aa.: En folketingsmand er en fordel for en by. 
(JT 18.7.)
ARENDT, RUDOLPH. Larsen, Arne G.: Evangeliet forandrer sig ikke. (JT 11.4.)
ASMUSSEN, MANFRED. Laugesen, Niels R.: Han er alvorligt handicappet - men 
tilfreds med sin tilværelse. (F1A 5.2.)
BISSEN, H. V. Herz, A.: Slesvigs tabte søn vendte hjem. (F1A 16.4.)
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BOESEN, PEDER, fy; En egns hverdag - set af den gamle fotograf. (V 17.4.) 
BORK HANSEN, ANDERS. Alsing, Hanne: Kirkens fremtid er ikke de skriftkloge 
(JT 21.11.)
BORK HANSEN, ANDERS, eric c.: Slå det fast: Det evige liv, det er det egentlige 
liv. (V 16.11.)
BREDSDORFF, POUL. Nørgård, Anker: Ja, men han skal svæve. (V 8.7.)
BRUUN, HANS S. erik c.: Jeg overvinder aldrig min dødsmarch gennem Hitlers 
Tyskland. (V 8.5.)
BRUUN, HANS S. Larsen, Arne G.: Hvis der er blevet bedt noget sted ... (JT 21.3.) 
BØVING, ERIK. Havelund, Hjalmar: Som dreng blev jeg bortført af kronprins Fre
derik i Arhus. (F1A 12.6.)
BØVING, ERIK. Sylvest, C. Stig: Den unge politimand skal kæmpe for at bevare 
kontakten. (V 23.10.)
CHRISTIANSEN, STEEN. Larsen, Arne G.: Hvad bestiller en provst egentlig?
(JT 19.9.)
CLAUSEN, FRANCISKA. Hambach, Wilhelm C.: Franciska Clausen — die grosse 
alte Dame. (DN 31.1.)
DODT, MARGRETHE, hth: Jeg er et omvandrende æsel på troens enge. (JT 17.10.) 
EHMSEN, ERHARDT, erik c.: - Rager vi marskbønder amt og kommune en høst
blomst? (V 20.3.)
EJERSLEV, MIKKEL. Trier Hansen, Folke: Mindeord. (F1A 30.3.)
FINK, TROELS. Larsen, Arne G.: 300 meter og et par omveje. (JT 2.5.)
FINK, TROELS. Nørgård, Anker: Ikke alt for meget skal foregå hen over hovedet 
på os. (V 17.4.)
FLADE, KARA, -pn: Lykke at arbejde med sin bys problemer. (JT 19.9.)
FOG PEDERSEN, ARNE. A.: Fra altanen kan jeg se fra mit ene hjem til det andet. 
(F1A 12.8.)
FOG PEDERSEN, ARNE. Smidt, Poul: Jeg tror slet ikke, at man i Sydslesvig gider 
høre på, hvad det er at være dansk. (F1A 5.6.)
FOGDAL, HANSINE. Thomsen, Alfred: Modig sønderjysk pige med da »Hvid
bjørnen« forliste i året 1895. (JT 25.4.)
FUTTRUP, HANS. Høyer, Jens: Vore standpunkter om Sydslesvig må trækkes op, 
ellers sælger vi vores sjæl. (F1A 20.11.)
FØRBY, SIGNE, erik c.: Vi skal vise flag, træde frem, vågne op og ha' lys i lam
pen. (V 11.12.)
GORRSEN, PETER. Nørgård, Anker: Jeg vil ikke ha' afskaffet kongedømmet. 
(V 29.3.)
GRAM, NIELS PEDERSEN. Christiansen, Werner: Bonde og foregangsmand.
(V 10.11.)
GRAU, PETER. Juhl Jensen, J.: En sønderjysk fører. (JT 10.10.)
GULDBRANDT, HARALD, -ch: Men så kom 1914 med den forbandede krig. 
(JT 29.5.)
HANSEN, BERNHARD. Bernhard Hansen til minde. (F1A 15.5.)
HANSEN, HANS PETER. J.W.: Fastholdt sin danskhed og mistede sin stilling. 
(V 3.8.)
HANSEN, J. K. Petersen, Hans: De æ gådt en kan e språch [Ny kommandant i Sø
gårdlejren]. (6.6.)
HANSEN, JOHANNE. Achton, Peter: Jeg har båret lærkens vinge. - Anm. af An
ker Nørgård. (V 21.1.)
HANSSEN, P. CHR. - Spændende tid i internationalt korps [1918-20]. (V 6.3.)
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HENRIKSEN, H. L. Larsen, Arne G.: Læreren kom cyklende fra Kjellerup til Flens
borg. (JT 2.5.)
HENSE, SIGVALD. Fredslund, Hans: Rødding-egnens første og menige modstands
mand I. (V 13.3.)
H0RLÜCK, HELGA. Larsen, Arne G.: Fra enklasset skole, universitet, husmoder 
på en gård og til det sønderjyske amtsråd. (JT 27.5.)
JACOBSEN, HOLGER. J.W.: Holger Jacobsen 70 år den 25. dec. (V 21.12.) 
JESSEN, ERIK. Hør gård, Anker: Jeg kommer nu ikke bare fordi to høns er forsam
let. (V 31.12.)
JOHANSEN, GYDE MARIE, erik c.: - Selvom jeg er 90 år, kan jeg vel nok ta' på 
højskole. (V 10.7.)
JUHL, TOM. Faber, Frederik. Hilsen til en gammel ven. (JT 21.3.)
KEIL, HANS VERNER. -Ibr.: »Rejsende i dansk«. (F1A 2.9.)
KJÆR, PETER, erik c.: - End ikke min kone får en pind at vide om mit arbejde. 
(V 31.7.)
KROGH, CHARLOTTE VON. Schlee, Ernst: Die Malerin mit der Küchenschürze. 
(DN 24.12.)
LASSEN, HANS. Juhl Jensen, J.: En nordslesvigsk politiker. (JT 16.11.) 
LAURITSEN, P. H. Larsen, Arne G.: Hoptrup højskole blev min livsopgave. 
(JT 25.7.)
LENZ, SIEGFRIED. Carlsen, Paul: Den tyske succesforfatter dyrker ensomheden på 
Als. (JT 24.10.)
LUND, HANS. Heuch, J. C.: Hans Lund og historiens betydning. (V 14.4.) 
MADSEN-MYGDAL, TH. Clausen, H. C.: Da Madsen-Mygdal blev kaldt til Søn
derjylland. (F1A 16.12.)
MARXEN, HANS, erik c.: Jeg mødte »Mor Karla«, da hun var kokkepige i Hor
sens. (V 24.1.)
MATHIESEN, HANS. Larsen, Arne G.: Arbejde og fritidsinteresser har fulgtes ad 
siden 1933. (V 22.8.)
MEYER, FRIEDRICH. Keil, Hans: Friedrich Meyer. (F1A 20.5.)
MOR PETRA, erik c.: Hvem er De? spurgte kongen. Mor Petra i Åbenrå, sagde 
jeg. (V 31.12.)
MØLLER, I. C. Vestergaard, Erik: Minder fra Borgerforeningen. (F1A 9.10.) 
NEUMANN, HANS. Nørgård, Anker: Jeg kan ikke li' ordet dokumentation. 
(V 3.7.)
NIELSEN, erik c.: Man sagde »dummepeter« om os, men i dag er vi frie menne
sker [Merete og Elias Nielsen, Bovlund]. (V 4.9.)
NIELSEN, GUNNAR MARTIN. Jürgensen, Viggo: Den lange vej fra Rom til Vester 
Sottrup præstegård. (F1A 24.12.)
NIELSEN, LUDVIG. Sylvest, Stig: Jeg befinder mig bedst i kulissen. (JT 5.6.) 
NISSEN, GEORG NIKOLAUS. Rose, N. H.: Georg Nikalous Nissen - sønderjyden 
i Mozarts tryllekreds. (JT 13.6.)
NISSEN, JOHAN. Lassen, Lauritz R.: En livsbane ud over det almindelige ...
(JT 19.12.)
NISSEN, PETER, -hp: Klosters borgmester stopper. (V 24.5.)
NOLDE, EMIL. Rose, N. H.: Emil Nolde og nazismen. (JT 9.5.)
PAULSEN, CHR. Bonefeld, Olav J.: Den første sønderjyde [Chr. Paulsen]. (JT 23.5.) 
PAULSEN, FRIEDRICH. Ekerwald, Carl-Göran: Ein Langenhorner inspirierte Mao. 
(DN 19.2.)
PETERSEN, HANS, trine: Afsked efter 25 år i samme menighed [Hostrup].
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(JT 4.4.)
PLATH, HAINE, o'siel-: I fem uniformer og syv fængsler i fire lande. (JT 5.9.) 
POULSEN, MORTEN. /.W.; En aktiv samfundsborger fylder 80. (V. 30.10.) 
RIEGE, FRITZ. Wolff, Jørgen: Han havde kun hørt om Esbjerg og København. 
(V 24.1.)
ROSSEN, NIS PETER. Jensen, H. P.: Rejsen til Australien. (JT 1.8.)
SCHACK, HANS, erik c.: Jeg har i 30 år drømt om at blive præst - nu lykkedes 
det. (V 23.6.)
SCHACK, HANS. Havelund, Hjalmar: Jeg er parat som den evige første reserve. 
(FlA 24.7.)
SCHMIDT, HANS. Larsen, Arne G.: Mange kritiske mennesker mangler humor og 
livsglæde. (JT 9.9.)
SCHMIDT, JES. Hansen, Ernst Siegfried: Unterwegs im Dienste der Heimat. 
(DN 9.11.)
SCHMIDT, SVENNE JESSEN. Jensen, H. P.: Svenne Jessen Schmidts første og an
den død. (JT 18.1.)
SIEVERTS. Nørgaard, Anker: Sieverts-slægten fra Eidersted. (V 1.5.)
SKAU, NIS H. Larsen, Arne G.: En dansk-amerikaner om før og nu. (JT 13.6.)
SKOV, PETER. J.K.: Mindes nordslesvigske folketalere. (JT 26.12.)
SVENSSON, KATI. Kati Svensson er død. (FlA 28.6.)
SØRENSEN, JONNA. Aising, Hanne: Jeg er overfølsom for uretfærdighed. (JT 7.3.) 
SØRENSEN, R. P. f-b: Årets naturpris til 76-årig fra Padborg. (JT 6.3.)
THOMSEN, BENGT. Larsen, Arne G.: Et foredrag, der fik følger gennem et halvt 
hundrede år. (JT 16.5.)
THOMSEN, PETER. J.W.: Et trofast virke i dansk tjeneste. (V 7.8.)
THORNUM, N. J. K. Sørensen, H. E.: Det tredobbelte mord og salmedigteren i 
Gasse. (V 27.9.)
TÆKKER, HANSINE, erik c.: Jeg var tyrefægter som 75-årig og spillede fodbold, 
da jeg var 80. (V 27.11.)
WASSNER, EDUARD. J.D.: Szenen aus dem Leben einer nordschleswigschen Klein
stadt [E.W. 1815-88, købmand og maler i Haderslev]. (DN 21.2.)
WEDELIUS, MARIE. Heydenreich, C.: Føler hver bog som et barn, der gror op. 
(JT 19.12.)
WIELL, STINE, -ch: Foretrak arkæologi fremfor de klassiske sprog. (JT 26.12.)

G. FOLKEMINDER
Møller, Peter J.: Min sønderjyske barndoms jul. (V 23.12.)
Den sønderjyske brudekrone og andre festskikke. (JT 19.12.)
De sønderjyske folkedragters historie. (FlA 28.2.)
Wolff, Jørgen: Danmarks ældste bylaug fejrer 150 års jubilæum [Sebbelev/Als]. 
(V 9.2.)

H. LITTERATURHISTORIE
Faber, Frederik: En fest på Haderslevhus I (Efter Theodor Storms novelle).
(JT 26.12.)
Fog Petersen, Mette: Herfra min verden går - Anm. af erik c. (V 13.11.) - Af Eskild
Bram (JT 13.11.)
Hansen, Gynther: Stemmer fra provinsen. - Anm. af Eskild Bram. (JT 21.4.) 
Linnemann, Willy-August: Lyset mellem træerne -. Anm. af Jørgen Vestergaard. 
(FlA 23.10.)

317



225

226

227

228
229
230
231
232

233
234
235

236
237
238
239

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
256
257

258

259

260

318

Richter, Leif: Elleve unge marineres død i Alssund dramatiseres [af Christian Skov]. 
(JT 18.7.)
-rik: Folkelig fortællestil tæt op ad talesproget. Gynter Hansens anden novellesam
ling. (JT 6.2.)
Skov, Chr.: Hjemkaldelsen. - Anm. af E.B. (JT 26.3.)

I. SPROG
Ackenheil, H. V.: Lidt mere om stednavne. (F1A 14.4.)
Christiansen, Johannes: »Høgene« i Harreslev. (F1A 12.3.)
Gregersen, H. V.: Lidt om stednavne og udforskningen af dem. (JT 16.3., F1A 19.3.)
Hamre, Jørgen: Et afsporet bidrag til stednavnetolkning. (F1A 12.3.)
-høyer: Sproget er en del af vor kultur [Overlærer Johann Mikkelsen, Læk].
(F1A 24.6.)
Jensen, Henning: Da der rugede grågæs i Fjolde sogn. (F1A 20.4.)
Jensen, Henning: Da flodilderen levede i Ejdersted. (F1A 8.1.)
Jensen, Henning: Da lyseklynen oplyste Løgumkloster og Løgumegnen (Sydsles
vigske Stednavne, V). (JT 5.3.)
Jensen, Henning: Da man samlede forråd i Skovlund. (F1A 4.3.)
Jensen, Henning: Humanismens stednavneforklaring. (JT 22.4.)
Jensen, Henning: Kastrationsteknikken i »Ugle« herred. (F1A 9.4.)
Jensen, Henning: Lyrskov, urfuglens hjemstavn (Slesvigske Stednavne, II).
(JT 1.1.)
Jensen, Henning: Navnene omkring Krop. (JT 13.1.)
Jensen, Henning: Sproglige forsteninger. (F1A 21.5.)
Jensen, Henning: Uglerne ved Owschlag. (F1A 5.1. - JT 11.2.)
Kamphövener, Morten: Korte ord og øgenavne. (JT 10.12.)
Kardel, Harboe: Was sagt der Name »Schluxharde«? (DN 13.3.)
Karlsson, Henry: Danske stednavne. (JT 13.4.)
Karlsson, Henry: Makværk om stednavne. (JT 4.5.)
Karlsson, Henry: Stednavnet Løgum. (JT 23.3.)
Stenz, Chr.: Dansk sprog syd for grænsen. (F1A 19.7.)
Søndergaard, Bent: Tosprogethed i grænselandet - En statusopgørelse. (JT 6.6.)
Søndergaard, Georg: Kedde Kryds og Fedde Jen Kryds. (JT 19.9.)
Thygesen, Frants: Sprog og stædighed I—IL (F1A 16.-17.6.)

Dialekttekster
Søndergaard, Andreas: Brøllop i Tinglev. (JT 12.10.)
Søndergaard, Andreas: Da Christian blew 70. (JT 1.9.)
Søndergaard, Andreas: Dansker i æ Keisers Klæ. (JT 4.3.)
Søndergaard, Andreas: Føjt i et Klokhus. (JT 2.4.)
Søndergaard, Andreas: Ha æ fot en tiddel? (JT 4.8.)
Søndergaard, Andreas: Kjøffenhawn blew te wærklehee. (JT 7.5.)

J. KUNST . KUNSTHISTORIE
Arkitekt satte sig et minde i Flensborg. Huset »Sollie«, Bov Landevej 15a, bygget 
1855-56 af G. M. Bindesbøll. (F1A 12.1.)
Grænselandets kunst. Påskeudstilling i Løgumkloster. - Anm. af Ulf Gudmundsen. 
(V 17.4.)
Jürgensen, Viggo: Frilandsmuseet har nu åbnet det gamle gårdhus fra Barsø. 
(F1A 3.7.)
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Kunsten i Tønder. - Anm. af Ulf Gudmundsen. (V 11.9.)
Lorenzen, Emil: Egernsund - malernes by. (F1A 24.1.)
Makwarth, Miskow: 50 års jubilæum for danske gæstespil i Sydslesvig. (F1A 28.1.)
Sieverts, Kaj: Slotskirken på Gottorp. (F1A 27.2.)
Sønderjyske bygninger bliver åbnet på ny. Frilandsmuseet fejrer 75 års jubilæum. 
(JT 23.6.)

K. KIRKEHISTORIE
Bruhn, Johannes: Breklums Freunde in Nordschleswig. (DN 30.9.)
Pastor Hand: Dat weer mien schönstet Geschenk ünnern Wihnachtsboom - Über
setzung des Neuen Testaments ins Plattdeusche. (DN 5.3.)
450 Jahre Reformation in Flensburg. (DN 26.11.)

L. SKOLEFORHOLD . SKOLEHISTORIE
Andersen, Holger Cl.: Kobbermølle - skole i et halvt århundrede. (FlA 11.8.)
Bregnballe, Frank: Den nye højskole i Brøns. (V 21.4.)
Budach, Johann: Da Jaruplund skole startede. (FlA 11.6.)
Fanø, Knud: Den nye eksamensordning på Duborgskolen. (FlA 11.2.)
Hamre, Jørgen: Status over dansk og tysk biblioteksvæsen i Flensborg I-II.
(FlA 2.2. og 3.2.)
Hansen, Bernhard: Gustav Johannsen-Skolens historiske start. (FlA 21.4.)
Hansen, Bernhard: Hvordan en dansk skole blev til i Flensborg 1920. (FlA 20.4.)
Krebs Lange, Børge: Tarup skole 50 år. (FlA 4.5.)
Laugesen, Niels R.: Det stigende forældre-engagement er en kolossal opmuntring 
for os. Skoledirektør Chr. Torup Nielsen gør status efter 25 år i Sydslesvig.
(FlA 17.1.)
Lorentsen, Keld: En egn laver højskole [Brøns]. (V 9.4.)
Nielsen, Hans: Kobbermølle i 20-erne [Skolejubilæum]. (FlA 10.8.)
Rasmussen, Aage: Ved Kejtum skoles 25-års jubilæum. (FlA 23.8.)

N. FORENINGSLIV . IDRÆT . FORSAMLINGSHUSE
DRH-Arbeit ist Einsatz für eine Gemeinschaft [Rosport, Haderslev 1926-76].
(DN 22.5.)
Im Mittelpunkt stand immer die Kameradschaft. 50 Jahre Apenrader Ruderverein. 
(DN 6.3.)
Ringridning i gamle dage. (JT 7.7.)
Smidt, Alexander: Da pikkelhuerne vogtede mødegæster i Foldingbro. (V 21.8.)
Smidt, Alexander: Foldingbro forsamlingshus. Sønderjysk højborg nord for Konge- 
åen. (V 18.8.)
Smidt, Alexander: Fra afstemningsfest til tysk overgreb 1944. (V 25.8.)
Smidt, Alexander: Kulturhus ved Kongeå blev overflødiggjort. (V 30.8.)

P. FORVALTNING . LOV . RET
100 Jahre deutsche Kinderbetreuung im Hause der Warteschule Hadersleben.
(DN 28.10.)
Mattson, Sv. Aa.: Kun få kender landsdelens ældste hjælpeorganisation [Erlev 
børnehjem]. (JT 11.4.)

Q. ØKONOMISKE FORHOLD . ØKONOMISK HISTORIE
G.B.: Eksporterede Flensborg mahognimøbler til De vestindiske Øer? (FlA 3.4.)
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291 Holdt, Jes M.: Slægt og venner byggede skibene. (JT 11.1.)
292 Jensen, H. P.: Kasket, bowler og overskæg [Mergellandet, Bevtoft s.]. (JT 14.3.)
293 Jürgensen, Viggo: Kniplingens historie fortalt på fornem udstilling i Tønder.

(F1A 26.8.)
294 Lampe, Jens: Vore ældste tårn-ure. (JT 25.1.)
295 Thomsen, Alfred: Da tobakken kom til Haderslev. (JT 26.12.)

Samfærdsel
296 Andersen, Helge: De sønderjyske spritruter. (F1A 15.9.)
297 Christiansen, W.: Vestkystens skippere under deres farefulde sejlads. (JT 22.1.)
298 Detlefsen, Gert Uwe: Kümos spielen in der Schiffahrt nur noch eine Nebenrolle. 

(DN 14.9.)
299 Dethleffsen-Bredstedt, Hans A.: Mit dem Luftschiff »Hansa« von Hamburg nach 

Flensburg [1912]. (DN 21.5.)
300 Plagstad, Bengt: Sønderjyske færdselsproblemer. (JT 18.7.)
301 Grænseboen: Kromanden i Bommerlund var kendt ad hele hærvejen. (JT 4.4.)
302 Harbeck, Hermann: Vor 50 Jahren verkehrte der erste Zug zwischen Flensburg und 

Husum. (DN 13.11.)
303 Husted, Haakon: Da jernbaner var det eneste saliggørende. (F1A 4.9.)
304 Sørensen, R. P.: Lykkelige fejltagelser [Om hærvejsbroerne ved Gejlå og Immer- 

vad]. (JT 11.4.)
305 Vaupell Christensen, J.: Første flyvning mindes [Sønderborg]. (V 10.6.)

R. NATURFORHOLD
306 Buchreitz, Åge: Det er ikke nok med et forstærket dige. (V 15.3.)
307 Christiansen, W.: Bredeå-lavningen. (V 7.2.)
308 Claudi Westh, Th.: Tønder-marskens havdiger. (V 17.1.)
309 D.: Naturfreund hatte eine Idee [Geheimrat Dr. med. Jörgen Hansen og »Gehejme- 

rådens Sti«]. (DN 18.2.)
310 Johannesen, Erik W,: Diget står - dæmningen forgår. (JT 11.1.)
311 Larsen, Børge H.: Stenalderskoven i Sønderjylland. (JT 9.11.)
312 Mach, Rudolf: Der er fallitter i luften over den sydslesvigske og holstenske øst

kyst. (F1A 31.1.)
313 Matzen, Hynding: Tanker efter stormen. (JT 31.3.)
314 Pedersen, Kai: Vadehavsfantasi og digesikring. (V 5.2.)
315 Queden, Georg: Reepen - Rooper - Riaper. (DN 12.2.)
316 Rüdinger, Jørgen: De sønderjyske stormflodsdiger. (V 4.5.)
317 Sandelmann, H.: Vogelparadies Norderoog. (DN 24.3.)
318 Stoustrup, Karen: Havet får ikke lov at tage Jordsand. (JT 20.7.)
319 Sørensen, H. E.: Landets tilblivelse. (V 18.3.)

SKØNLITTERATUR
320 Kallenbach Pedersen, C. C.: Paragraf 5 [vise]. (JT 10.2.)
321 Oksenvad kirke [digt]. (JT 18.4.)
322 Schmidt, Hans: Tule Vognsen. - Anm. af Harboe Kardel. (DN 6.11.)
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

2. august: På grænselandsstævnet i Rønsho
ved gentager folketingsmand Mogens Gli- 
strup, at den danske støtte til Sydslesvig ef
ter en overgangsperiode bør reduceres til nul.

Rektor Knud Fanø replicerer ved at sige, 
at det er, som om Glistrup lod dødsklokken 
ringe over danskheden i Sydslesvig.

Flensborgske købmænd mener ikke, at 
grænsehandelen er så skæv, idet for visse 
varers vedkommende er indført op til 60 pct. 
fra Danmark.

3. august: Miljøforeningen for vadehavet 
har rejst en officiel indsigelse imod den 
planlagte inddigning af forlandet ud for Rø- 
denæs under henvisning til, at projektet vil 
få negative følger for økologien i vadehavet.

Landbrugsministeriet i Kiel afviser miljø
foreningens kritik.

4. august: På Pelvorm gennemføres en inter- 
frisisk ølejr for unge, hvori også er indlagt 
et møde med politikere fra de fire landdags
partier.

På Tydal afsluttes den nordiske spejder
jamborette med 570 deltagere fra fem nordi
ske lande.

På grundlag af den såkaldte 30.000 ha af
tale af 1949 er der overdraget omkring 
20.000 ha til 847 landmænd og 1100 hus- 
mænd og småbrugere. Ialt har det slesvig- 
holstenske landbo-selskab, som har admini
streret aftalen, kunnet opkøbe ca. 60.000 ha 
til en værdi af 364 mill. DM til udstyknings

formål, herunder i særlig grad til flygtninge 
fra østområderne.

5. august: Partierne i Slesvig-Holsten er be
gyndt at forberede kommunalvalget i marts 
1978. Ved valget i 1974 opnåede CDU 99 
mandater i amtsrådene, SPD 59, FDP 14 og 
SSV 13 mandater.

I henhold til et regionalprogram fra Bonn 
tildeles der Slesvig-Holsten 29,9 mill. DM til 
opførelse af 1230 nye lejligheder.

8. august: Flensborg Avis skriver i anled
ning af Mogens Glistrups Rønshovedtale, at 
hvis ingen Fremskridtsparti-folk protesterer, 
må man slutte, at sand interesse for Sydsles
vigs danskhed ikke kan forenes med med
lemsskab i Fremskridtspartiet eller med en 
stemmeafgivning for dette parti.

11. august: På et spørgsmål om, hvorvidt 
Slesvig-Holstens landbrug er på vej tilbage 
til herregårdsstrukturen, peger landbrugsmi
nister Günther Flessner på, at tyngdepunk
tet i landbruget ligger på ejendomme mellem 
30 ha og 100 ha, og det vil det fortsætte 
med at være. Af jorden fra de siden 1949 
nedlagte ca. 10.000 landbrug er omkring 90 
pct. gået til ejendomme inden for denne stør
relsesgruppe, mens kun omkring 10 pct. er 
gået til ejendomme over 100 ha.

12. august: Den tyske grænseforenings for
mand, fhv. minister Dr. Hartwig Schlegel
berger siger i sin årsberetning, at der på 
dansk og ikke mindst sønderjysk side spores 
en voksende tendens til en politisk og kul
turel afgrænsning og tilbageholdenhed over
for et på et fælles partnerskab beroende an
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svar. Venligt og høfligt afvises enhver til
nærmelse ud over et rent pragmatisk sam
arbejde, ellers vil man straks foreholde os 
vort politiske synderegister med motiverin
gen, at den store nabo mod syd er vort ma
reridt.

14. august: Føderationen af europæiske fol
kegrupper, FUEV, opfordrer i et brev til den 
franske udenrigsminister Frankrig til at aner
kende mindretalssprog i skoleundervisnin
gen.

På et 10 ha stort område i Flensborgs by
kærne skal der i tiden frem til 1985 saneres 
600 ældre bygninger herunder flere gamle 
købmandsgårde fra 1700- og 1800-tallet.

18. august: Et ca. 40 x 200 m2 stort areal af 
den gamle havn i Hedeby skal undersøges 
og kortlægges elektronisk og ved brug af 
ekkolod for blandt andet at finde frem til 
flere skibsvrag, der er skjult i dyndet.

19. august: Mens grundskolerne i Slesvig- 
Holsten i 1973/74 besøgtes af 183.000 elever 
er tallet i indeværende skoleår faldet til 
171.000, og tallet vil falde yderligere, idet 
tallet på begyndere i samme periode er fal
det fra 48.000 til under 40.000.

I en henvendelse til EF-parlamentet opfor
drer den europæiske mindretalsunion FUEV 
til under EF valgene at tage særlige hensyn 
til nationale mindretal, og det foreslås den 
vesttyske forbundsregering at nationale min
dretalspartier under valget til EF-parlamen- 
tet fritages for partiernes spærreregel.

21. august: Borgmester Alfred Dethlefsen, 
Pelvorm, foreslår, at det af Kielregeringen 
projekterede dige fra Schüttsiel til Nord
strand i stedet bygges længere ud i vadeha
vet, ud til Pelvorm og derfra et forbindelses
dige til Nordstrand, hvilket vil skabe ro i et 
større vadehavsområde og dermed en bedre 
kystsikring.

25. august: Til en restaurering af korsgan
gen omkring domkirken i Slesvig er der nu 
sikret midler fra en forbundsbevilling; der er 
også afsat et betydeligt beløb til restaure
ringsarbejder på slottet Emkendorf.

Digerne langs den tyske vestkyst vil i de 
kommende år blive afkortet med 210 km, og 
der skal anvendes 4,7 milliarder DM blandt 
andet til inddigning af Meldorfbugten, diget 
ved Nordstrand og den tyske del af diget fra 
Silddæmningen til Emmerlev.

28. august: Ved en festgudstjeneste markerer 
Helligåndskirken i Flensborg 50 året for, at 
kirken igen blev åbnet for danske gudstjene
ster.

Gennem udbygning af de vigtigste syd
slesvigske hovedveje og med den nye motor
vej og desuden flere nye overgange over 
Kielkanalen, vil den slesvigholstenske lands
regering sikre, at den skandinaviske trafik 
fortsat ledes gennem Sydslesvig og Holsten 
fremfor at blive lagt over en bro over Fe- 
mernbælt til Lolland.

Horsens Folkeblad skriver i en leder, at 
selv om den dansk-tyske grænse officielt lig
ger fast, flytter forbrugergrænsen sig sydpå, 
og omsætningen flyttes fra dansk til sles
vigsk erhvervsliv. Bladet foreslår, at den 
danske finansminister gøres til æresmedlem 
af Flensborg Handelskammer.

Venstres amtsoplysningsudvalg i Sønder
jylland afholder et EF-stævne på Sandbjerg 
slot, hvori der foruden repræsentanter for de 
frie demokrater, FDP, også deltager forman
den for Sydslesvigsk Forening, Ernst Meyer, 
og generalsekretær Hans Ronald Jørgensen 
som diskussionsindledere.

30. august: Flensborg Industri- og Handels
kammer regner med forringede konkurrence
vilkår for nordiske og skandinaviske virk
somheder efter devalueringen af de nordiske 
valutaer, men venter samtidig en fortsat 
kundetilstrømning over grænsen som følge 
af den forhøjede danske moms.
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NORD FOR GRÆNSEN

1. august: Danske sønderjydske Krigsdelta
gere, DSK, har i årets løb mistet 134 med
lemmer, men der er stadig 1034 tilbage, op
lyste formanden, J. P. Jensen, Agerskov, på 
årsmødet i Ulkebøl.

3. august: Gennem køb af en privat villa 
udvides den tyske skole i Tønder. Ombyg
ningen, der vil koste 600.000 kr., støttes af 
Kielregeringen med 265.000 kr.

Som følge af besparelseskravet vil der ske 
yderligere nedskæringer i fjern- og lokaltra
fikken i det sønderjyske område. Særlig 
weekendforbindelseme vil blive ramt.

6. august: For et europæisk parti som Cen- 
trum-Demokraterne er det en selvfølge at 
yde en indsats for, at den tyske folkegruppe 
i henhold til sine ønsker får frie udfoldelses
muligheder, erklærer CD's fraktionsformand 
René Brusvang under et CD-fraktionsbesøg 
hos det tyske mindretal.

8. august: Ledigheden i Sønderjylland er 
kun 6 pct., mens landsgennemsnittet er 9 
pct.; det skyldes antagelig, at sønderjysk er
hvervsliv og særlig industrien afsætter en 
større del af sin produktion til udlandet end 
tilfældet er i det øvrige land, erklærer er- 
hverssekretær P. Groth Bruun, Sønderjyl
lands Erhvervsråd.

11. august: Amtsborgmester Erik Jessen kri
tiserer Sundhedsstyrelsens planer om en ud
bygning af Sønderborg sygehus til 8-900 
senge; han så hellere Haderslev sygehus ud
videt og Åbenrå sygehus bevaret i sin nu
værende størrelse.

Sønderjyske krigsfangers lejr under første 
verdenskrig i Feltham vil helt forsvinde, når 
området inddrages til brug for andre institu
tioner.

12. august: Udlånet i de tyske biblioteker i 
Nordslesvig steg fra 1975 til 1976 fra 
213.476 til 230.767 udlån eller med 8 pct.

13. august: De tyske privatskoler i Nord
slesvig har med 105 begyndere et samlet 
elevtal på 1538. I fjor var tallet på begynde
re 120, og det samlede elevtal var 1556.

Skolekonsulent P. J. Sønnichsen under
streger, at nedgangen procentvis ligger under 
landsgennemsnit, dog er begyndertallet lille 
som sammenligningsgrundlag for det sam
lede tyske skolevæsen i Nordslesvig. Som 
følge af en stigende tendens inden for de ty
ske børnehaver er der dog håb om, at den 
ugunstige udvikling nu skulle være stoppet.

14. august: I løbet af de næste 13 skoleår 
vil elevtallet i offentlige og private skoler 
inden for Sønderjyllands amtskommune falde 
med 6000, fremgår det af en prognose, un
dervisningsministeriets økonomisk-statisti- 
ske konsulenter har foretaget.

17. august: Arrangørerne af vikingespillene 
i Jels og folkedanserlandsstævnet i Tønder 
kritiserer, at dansk TV forsømmer Sønder
jylland, og på et møde i Jels enes man om, 
at der skal rettes henvendelse til Danmarks 
Radio med ønske om stationering af et TV- 
filmshold i Åbenrå for at få lige vilkår med 
andre egne og med tysk TV. Mødet blev af
holdt af Grænselands-presselogen.

18. august: Sønderjyllands Erhvervsråd fast
slår på sit årsmøde i Åbenrå, at en Østersø
bro ikke må komme før en Storebæltsbro, 
idet en Østersøbro vil skabe en ny toldgræn
se ved Storebælt, og hovedvejen gennem 
grænselandet vil blive en bivej til de inter- 
skandinaviske trafikruter.

Erhvervsrådet foreslår videre, at frem
tidige køreplansjusteringer af DSB forelæg
ges amtets trafikudvalg.

Den sønderjyske Investeringsfond har i 
det forløbne år bevilget lån til 4,5 mill. kr. 
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og har et udestående på 14,9 mill. kr. Man 
har ikke kunnet støtte sønderjyske landbrug, 
som imidlertid gennem EF's landbrugsfond 
i 1976/77 har fået bevilget ca. 34 mill. kr.

Sønderjyske firmaer har til delvis finan
ciering af en række projekter fået 55,4 mill, 
kr. fra Feoga, Den europæiske investerings
bank. Desuden har Egnsudviklingsrådet gi
vet 12 sønderjyske virksomheder tilsagn om 
16,7 mill. kr. foruden lånetilsagn til 34 virk
somheder på ialt 4,7 mill. kr.

Befolkningstallet i Sønderjylland er i pe
rioden fra 1970-77 vokset med 3,9 pct., 
mens tallet for hele landet er 3,4 pct.

20. august: Udviklingen inden for sønderjysk 
landbrug viser et fortsat fald i antal landbrug 
inden for 0,5 ha til 49,9 ha, mens der er en 
stigning i antallet af brug over 50 ha.

Radiorådsformand Jørgen Kleener bekræf
ter, at der er problemer med den sønderjyske 
TV-dækning og lover, at man nu vil gøre 
noget ved det.

Efter afsluttet restaurering genindvies den 
gamle mølle i Højer.

21. august: Miljøminister Niels Mathiasen 
meddeler, at der ikke kan gives dispensation 
til bevarelsen af lejrskolen i Sønderballe, selv 

om 1034 forældre skriftligt har protesteret 
imod nedrivningen.

25. august: Hvis befolkningen i det sydlige 
Jylland vil det, så har den snart sit eget 
ugentlige TV-program, siger distriktschef 
Bjørn Svensson til Vestkysten. Der er intet i 
vejen for, at det kan produceres, og det vil 
ikke koste ret mange penge.

27. august: I forbindelse med de dalende 
elevtal i de tyske skoler peger Der Nord- 
schleswiger i en leder på, at der af den tyske 
skole- og sprogforening må gøres en større 
indsats, så alle børn, der besøger tyske bør
nehaver, også kommer i tysk skole. I øje
blikket svinger tallet mellem 50 og 100 pct.

I følge DSB's nye femårsplan vil der i 
Sønderjylland blive udvidet timedrift, men 
ikke flere tog. Strækningerne Bramming- 
Tønder og Tinglev-Sønderborg vil blive be
varet, men der kan ikke sættes nyt materiel 
ind, selv om det kunne give sidebanerne et 
løft.

30. august: Befolkningsudviklingen inden for 
Sønderjyllands amt er nogenlunde ligeligt 
fordelt i hele området, fremgår det af en un
dersøgelse foretaget af Sønderjyllands Er
hvervsråd.

RETTELSE
I augusthæftet, side 254, 1. spalte, linie 7 f.o. skal »22 kurser« rettes til »222 
kurser«. I næste linie rettes »910.000 DM« til »91.000 DM.«
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OUGAARDS

Boghandel

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

Haderslev - Tlf. 52 25 71

Grænselandets liv
Grænselandets sang

møder De i

Syd- og Sønderjyllands store blad

De gamle jyske 
kreditforeninger

JYDSK GRUNDEJER-KREDTTFOREN1NG 
og

NYJYDSKE KJØBSJAEJ-CREDmORENING 
er nu

KREDIT
FORENIWGEIM

DAMMARK
Herning: Århus:
(07) 125300 (06) 125300

IDRÆTSHØJSKOLEN 
1 SØNDERBORG

Højskole med lederuddannelse 1 
gymnastik, boldspil, atletik og 
svømning.
Sommerkursus for kvinder og 
mænd 3. maj-28. juli.
Vinterkursus for kvinder og mænd 
3. oktober-28. marts.
Skoleplan sendes.
Telefon (04) 4218 48 
Hans Jørgen Nielsen

De har hørt om det penge*
■BH wl BL løse samfund... det er noget
BuBBB B»11 med checks ... det er nogetU1BB«** nemt . . . noget der holdergiMMI ■■ orden i det økonomiske.

] UbBBB 1 11 Tal med banken
\ Bklln 1H - de taler Deres sprog.

$ SYDBANK«
-den sønderjyske bank K

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

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

Kontortid: kl. 9-12

Alt i kontorudstyr
P. J. Schmidt A/S

Vestergade 14, 6500 Vojens 
Telf. (04) 54 12 26

ANDELSBANKEN
Sønderjyske afdelinger

Læs
Dannevirke

Sønderjyllands ældste blad

Jyllands 
Kreditforening

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 70 00

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 

NYKØBING MORS

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

Selskabs- og udfflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktleselskabet 
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

KREDIT 
FORENINGEN 

DANMARK
Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn
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HØJST ANTIK
Bredgade 4, Øster-Højst (14 km nord
øst for Tønder).

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

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

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmlngsen

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af 
folkeminder - Medvirken I udstillingsarbejde.

Arbejdet ledes af mag. art. Niels Sterum.
5 mdr. kursus januar-maj. Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Telt (04) 74 33 25, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00.
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HADERSLEV BANK

AKTIESELSKAB
SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

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

De fleste ta’r os for 
pengenes skyld

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

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

Spørg

I SPAREKASSEN
TH. LAUASKNS lOSTMYKKtai AS




