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Grænselandsdagbog
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11-1973

94. ÅRGANG

25 år sydslesvigsk julemærke
kom i 1949, er der solgt 13.670.386 i de
følgende år. Overskuddet ved salget af de
sydslesvigske julemærker bliver anvendt til
kulturelt eller humanitært dansk arbejde i
Sydslesvig, herunder uddannelseslegater.

Prisen er i år 5 kr. for et ark med 50
mærker (enkeltsalg 10 øre pr. styk), og det
kan bestilles hos Grænseforeningen, Peder
Skramsgade 5, 1054 København K., telefon
11 30 63, postgiro nr. 1849.

Samtidig kan man ved henvendelse til
Grænseforeningen også købe mærker af tid
ligere årgange samt enkelte fejltryk.

Arets sydslesvigske julemærke, der viser
Helligåndskirken i Flensborg i anledning af
kirkens nys afsluttede restaurering, er det
25. i rækken og er tegnet af litograf Rudolf
Hofmann. Siden det første mærke, der ud

I Sydslesvig kan julemærket fås på Syd
slesvigsk Forenings amtssekretariater, i
Flensborg by på bysekretariatet, hos Dansk
Boghandel, Nørregade 74, og i Bladcentra
len Otto Nielsen, Storegade 83. Julemærket
koster 5 penning stykket, et ark med 50
mærker 2,50 mark.

Udstillinger og foredrag
Haderslev museum
15. dec. 1973-15. Jan. 1974:
Jubilæumsudstilling. Skomagerfaget indtil
1974.
Fra 1424 kendes det første vidnesbyrd om et
skomagerlaugs eksistens i Haderslev by.
Skomagerlauget er således mere end 550 år
gammelt - det ældst kendte håndværkslaug
i byen.
Udstillingen vil omfatte plancher, fotografier,

tegninger og genstande fra faget og lauget
før og nu.
Arrangør: Haderslev Museum.

ARSMØDERNE 1 SYDSLESVIG 1974
Sydslesvigsk Forenings hovedbestyrelse har
vedtaget at henlægge årsmøderne i 1974 til
den 7., 8. og 9. juni. Normalt afholdes de

store sydslesvigske årsfester den første
weekend i juni. Man har dog denne gang
måttet flytte dem, da det er pinse i den
første weekend.

Museets åbningstider:
Hverdage kl. 10-17. Søn- og helligdage kl.
10-12 og 14-17. 1. juledag og nytårsdag luk
ket.
Telefon (04) 52 23 62.

Professor, dr. phil. Troels Fink.

Med hertuginde Augustas briller
AF TROELS FINK
Den danske generalkonsul i Flensborg, pro
fessor, dr. phil. Troels Fink, holdt festtalen,
da Den danske uge i Husum blev åbnet ved
en højtidelighed i Nissenhaus 9. 9.1973. Ta
len blev holdt på tysk efter en kort indled
ning på dansk - se Sønderjysk Månedsskrift
nr. 10 1973, side 327.

Gennem adskillige århundreder har slot
tet i Husum været rammen om den lokale
administration; før den tid var det en tid
lang bolig for de gottorpske hertugers enker.
1973 -11

I det 17. århundrede boede tre enkehertug
inder med nogle års mellemrum efter hin
anden på slottet. Den første af disse tre var
hertuginde Augusta, enke efter hertug Adolf
af Slesvig-Holsten-Gottorp. Han var igen en
søn af den første Gottorperhertug Adolf,
som styrede sin del af hertugdømmerne fra
1544^86. Efter sine to ældre brødres død
blev Johan Adolf hertug i 1590. Han styre
de området indtil sin død i 1616. Det var
hans enke Augusta, der, som den første en
kehertuginde, i dette år fik bolig på slottet i
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Husum. Hun døde i 1639 og tilbragte såle
des 23 år i den lille vestslesvigske by, hvis
liv i høj grad blev præget af udstrålingen fra
enkehertugindens hof.
Perioden 1616-1639 var en politisk meget
bevæget periode. I 1618 begyndte den krig,
der på grund af sin lange varighed, fik nav
net Trediveårskrigen; ved at låne hertuginde
Augustas briller vil vi betragte både de store
verdensbegivenheder og de lokale forhold i
den periode, hertuginden havde ophold på
Husum slot.
Men først en kort præsentation af hoved
personen. Augusta var en dansk kongedat
ter, hendes far var kong Frederik II (15591588). Hun blev født 8. april 1580 på Koldinghus. Hun var ventet lidt før. Man kan
i Kancelliets brevbøger læse, at der den 3.
marts 1580 udgik ordre til tre adelige fruer
om at stille på Koldinghus den 25. marts og
blive der, indtil den ventede fødsel havde
fundet sted. De måtte altså vente til den 8.
april.
Augusta tilbragte sin tidlige barndom
rundt på faderens slotte; hun var kun 8 år,
da han døde, og hun flyttede så med sin mor
dronning Sofie til slottet i Nykøbing Falster;
her havde dronning Sofie sit enkesæde,
hvortil var lagt de kongelige indkomster fra
Lolland og Falster. Dronning Sofie var en
fremragende økonom; hun blev hovedrig;
datteren havde arvet moderens anlæg, men
kunne dog i rigdom ikke drive det helt så
vidt. Hjemmesproget var tysk; dronning So
fie var en mecklenborgsk prinsesse.
Da Johan Adolf begyndte at vise interesse
for Augusta, mødte han stor velvilje hos
Sofie, men kongens samtykke skulle også
indhentes; det var Christian IV, Augustas
bror; han gav sin tilladelse omtrent samti
dig med, at han 19 år gammel i 1596 fik re
geringsmagten i Danmark; kort efter blev
han kronet og brylluppet blev fastsat til da
gen efter kroningen, så var familien allige
vel samlet, og man kunne slå to fluer med
ét smæk. Augusta var da 16 år gammel, Jo
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han Adolf 21; ægteskabet varede i 20 år og
synes stort set at have været lykkeligt. Au
gusta var sig meget vel sin herkomst be
vidst. I sine breve underskrev hun sig: »Af
Guds nåde Augusta, født af kongelig dansk
stamme, hertuginde af Slesvig-Holsten«.
Den ældste søn blev kaldt Frederik efter
hendes far; han indgår i hertugrækken som
Frederik III (1616-59). Den næstældste søn
fik navnet Adolf efter hertugens far.
Det er ikke meningen her at tegne et por
træt af hertuginde Augusta, men derimod at
betragte de nærmere og fjernere begivenhe
der med hendes briller. Når man tager disse
briller på, så forekommer hele den daværen
de politiske strid at være et stort familieop
gør eller i al fald et slægtsanliggende.
Hvis man med Augusta betragter det poli
tiske landskab ud fra hendes familiesyns
punkter, så var den hende nærmest stående
hendes søn Frederik III af Gottorp. Han
havde halvdelen af de to hertugdømmer;
hendes bror Christian IV var konge af Dan
mark og Norge og havde dertil omtrent den
anden halvdel af hertugdømmerne Slesvig
og Holsten. I fælles anliggender regerede
kongen og hertugen sammen; de skiftedes
hvert år til at varetage sekretærforretninger
ne. Når man må sige »omtrent« halvdelen
af hertugdømmerne, hænger det sammen
med, at også andre kongelige slægtninge
havde visse områder her. Svavsted amt, det
var navnet på de besiddelser bispen af Sles
vig tidligere havde haft, tilhørte kongens og
hertugindens yngre bror Ulrik; han var og
så fyrstebiskop af Schwerin og boede me
stendels i Bützow i denne besiddelse; men
han havde også et nu forsvundet slot i Svav
sted. Han døde i 1624. På øen Als boede
Augustas farbror, Hans, som kaldtes den
yngre til forskel fra Hans den ældre i Ha
derslev (+ 1580). Da Augusta tog bopæl på
Husum slot, var Hans den yngre en gam
mel mand; han havde mange bekymringer
for sine børns fremtid. Han havde haft 23;
nogle var døde som små, men endnu levede

Augusta af Danmark.
(1580-1639).
Datter af Frederik II. Gift
med Hertug ]ohan Adolf
af Slesvig-HolstenGottorp.

fem sønner. Hertuginde Augusta oplevede,
at hver af disse fem sønner, efter at Hertug
Hans var død i 1623, fik et lille hertugdøm
me. Derved opstod hertugdømmerne Slesvig-Holsten-Sønderborg,
Slesvig-Holsten-

Sønderborg-Nordborg, Slesvig-Holsten-Sønderborg-Ærø, Slesvig-Holsten-SønderborgLyksborg og Slesvig-Holsten-SønderborgPløn. Så var også delingerne ført ud i det
absurde; men dybest set sympatiserede Au339

Hertug Johan Adolf af
Slesvig-Holsten-Gottorp
(1575-1616).
Gift med Augusta af Dan
mark, Christian IVs søster.

gusta med disse delinger, der betød, at de
yngre sønner fik en eksistens. De yngre søn
ners fremtid var nemlig hendes problem,
som det havde været hendes mors problem.
Men nu stødte de dynastiske interesser sam
men med statsræsonen. I den kongelige li
nie var delingerne ophørt, da Christian IV
kom til 1588 og i den gottorpske linie blev
førstefødselsretten indført 1608. Hertug Fre
derik III kunne alene overtage området efter
sin far i 1616. Men hertuginde Augusta sad
tilbage med bekymringerne for, hvordan der
skulle skaffes et standsmæssig udkomme til
hendes yngre sønner Adolf og Hans. Hun
håbede, at Adolf kunne få ærkestiftet Bre
men, der efter reformationen blev styret af
en verdslig fyrste. Der sad hendes svoger
Johan Friedrich, og han var ugift, og når
han døde, var der altså en chance for at
Adolf kunne blive valgt. Johan Friedrich
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var også verdslig biskop af Lübeck. Hoved
sædet for dette område var slottet i Eutin,
Her kunne så Hans måske finde forsørgelse.
Men det krævede samtykke fra Christian IV.
Augusta søgte i 1619 moralsk støtte til
sine planer hos sine søstre. Hendes ældste
søster Elisabeth var gift med kurfyrsten af
Sachsen, hendes yngste søster Hedvig var
gift med hertug Henrik Julius af Braun
schweig-Lüneburg. Den næstældste søster
Anna var dronning af Storbritannien, gift
med Jacob I. Hun døde imidlertid 1619.
I dette år, 1619, aflagde de to søstre Eli
sabeth og Hedvig hertuginde Augusta et be
søg. I fællesskab opsøgte de tre damer Chri
stian IV i Rendsborg for at vinde hans sam
tykke til at Adolf kunne blive valgt til efter
følger for Johan Friedrich i Bremen; men
Christian IV afviste med bestemthed dette
ønske; Christian IV havde udset ærkestiftet

Bremen til sin egen søn Frederik (den senere
kong Frederik III), og de fyrstelige damer
måtte rejse bort med uforrettet sag og Au
gusta med megen bitterhed. Forbitret var
også den unge hertug Adolf; for Hans syn
tes chancerne bedre.
Den engelske søster havde to børn. Søn
nen Karl blev i 1625 konge i Storbritannien;
det var ham, der blev henrettet i 1649 under
den engelske revolution. Datteren Elisabeth
var gift med kurfyrst Frederik V af Pfalz.
Denne kurfyrste spillede omkring 1620 en
stor rolle i tysk politik. Han blev af de op
rørske protestanter i Bøhmen valgt til konge
og er gået ind i historien under navnet »vin
terkongen«. Augusta har vel sagtens med
tilfredshed taget denne nieces ophøjelse til
dronning af Bøhmen til efterretning; må
ske har hun også glædet sig over denne
fremgang for protestantismen. Protestanter
ne i Bøhmen havde som bekendt i 1618
gjort oprør mod kejseren i Wien; det var
indledningen til Trediveårskrigen. Men på
de første opmuntrende efterretninger fulg
te snart smertelige. Kejseren samlede en hær
mod Bøhmen og ved Det hvide Bjerg ved
Prag blev protestanterne slået. Vinterkon
gen blev fordrevet, det katolske parti var i
fremgang, og de protestantiske fyrster i
Nordtyskland så med bekymring fremtiden
i møde. De vendte blikket mod nord mod
Danmark og mod Sverige.

Kongelig og hertugelig aktivitet
i Vestslesvig
Det var en stor fristelse for Christian IV
at gribe ind i krigen, dels for at hjælpe pro
testanterne og dels for at udvide sin egen
magt. Han overvejede situationen i et par
år, før han traf sin afgørelse. Disse år i be
gyndelsen af 1620'eme, før krigens ødelæg
gelser ramte det danske rige, var en økono
misk blomstringstid uden lige. Både konge
og hertug udfoldede en livlig virksomhed ik
ke mindst på hertugdømmernes vestkyst.

Gottorpeme havde i det hele taget tyng
depunktet for deres besiddelser i den vestlige
del af landet. Området mellem Tønder og
Heide i Ditmarsken var næsten uden undta
gelse i gottorpsk besiddelse; den eneste und
tagelse var Bredsted amt, det gamle Nørregøsherred. Det tilhørte kongen; den konge
lige del begyndte så igen i Sønderditmarsken
og strakte sig langs Elben til kort før Ham
borg.
Ja, for at gøre forvirringen komplet, må
det lige nævnes, at den vestlige del af øen
Før, samt øen Amrum og nordspidsen af
øen Sild hørte til kongeriget Danmark, altså
til forskel fra den kongelige del af hertug
dømmet Slesvig. Det var enklaveområder,
der hørte under Ribe amt.
Fyrsterne var meget fascinerede af marsk
områdernes og nordsøhavnenes økonomiske
muligheder; de kiggede mod Holland, hvor
de på mange områder fandt forbilleder.
Kongen lod i 1617 med store forhåbnin
ger en ny by grundlægge ved Elben; den
fik navnet Glückstadt, som ville kongen tiltrodse sig lykken for det nye bysamfund.
Allerede 1619 kunne havnen tages i brug;
byen skulle konkurrere med Hamborg, og
politisk var den velegnet som springbræt til
ærkestiftet Bremen og stiftet Verden.
Hertug Frederik III ville ikke stå tilbage
for morbror Christian. Han grundlagde i
1621, hvor Trenen munder ud i Ejderen,
byen Frederiksstad opkaldt efter ham selv.
Sangvinske forhåbninger knyttede sig til de
nye bygrundlæggelser, og de syntes takket
være de gode konjunkturer, før krigen lagde
landet øde, at skulle virkeliggøres. Mange
folk, også fra Holland, slog sig ned i de nye
byer.
Ikke kun nye byer så Augusta skyde op
af jorden; der blev også bygget diger i stort
omfang, og der blev gennemført grundfor
bedringsarbejder i de sumpede egne. Også
på dette område kappedes konge og hertug.
Allerede hertug Johan Adolf (1590-1616)
havde i Holland engageret den berømte Jo-
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Hertug Frederik III af Slesvig-Holsten-Gottorp
(1597-1659).

han Clausen Koth, med tilnavnet Rollwagen.
Han moderniserede digebygningsteknikken,
og man hævder, at han indførte trillebøren.
Hans søn Claus Rollwagen var i mange år
generaldigebygmester for hertug Frederik
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III. De gamle besiddere af det endnu ikke
inddigede forland protesterede, men det tog
man ikke hensyn til. Ikke mindst på øen
Nordstrand blev nye koge inddiget, og også
herfra lød protester. Kongen havde valgt

Bredsted til udgangspunkt for sine bestræ
belser. Han opholdt sig ofte her for at følge
arbejdets gang, især i året 1619. Han ville
bygge et dige fra Hatsted til Okholm; han
satte sine hvervede soldater ind som ar
bejdskraft, vel også for at holde dem be
skæftigede. Men naturens kræfter lod sig
med den tids midler ikke så let binde; ar
bejdet var endnu ikke tilendebragt, da han
i året 1625 måtte bruge sine soldater til de
res egentlige formål, da han blandede sig i
krigen i Tyskland. Som hertug af Holsten
blev han valgt til kredsoberst for den nedersaksiske kreds.

Danmark i Trediveårskrigen
På slagmarken havde kongen ikke heldet
med sig; ved Lutter am Barenberg led han i
august 1626 et afgørende nederlag, og året
efter trængte Wallenstein over den holsten
ske grænse, og snart var hele halvøen besat.
Kun Glückstadt holdt stand. De danske øer
var beskyttet af flåden.
Vi ved ikke med hvilke følelser Augusta
modtog efterretningen om broderens neder
lag ved Lutter am Barenberg; forholdet mel
lem de to søskende var ikke hjerteligt. Men
hun blev snart klar over, at hendes søns stil
ling nu blev vanskelig. Efter lov og ret skul
le hertugen hjælpe kongen og kongeriget.
Den gamle union mellem hertugdømmerne
og kongeriget var blevet fornyet; som kon
gens lensmand i Slesvig skulle han også yde
hjælp. Men hertugens interesser tilsagde
ham ganske klart at sikre neutraliteten for
sin del. Modsætningerne mellem de to fyr
ster kom nu klart til udtryk; og det betød i
første omgang et alvorligt slag imod det
endnu forhåndenværende politiske fælles
skab mellem de to hertugdømmer. Hertugen
tog hverken hensyn til sine forpligtelser
over for det fælles forsvar eller sine lensfor
pligtelser for Slesvig i forhold til Danmark.
Han tænkte på sin sikkerhed, og den håbe
de han at finde på øen Nordstrand. Øen var

den gang tre gange så stor som nu, den var
let at forsvare, men øens indbyggere for
holdt sig afvisende over for hertugens pla
ner. Hertugen håbede ved forhandlinger med
de kejserlige officerer at kunne beskytte sit
område mod krigens følger, men det lykke
des ikke.
Også den gottorpske del led meget under
den fremmede besættelse. I krigens slutfase,
da allerede fredsforhandlingerne i Lybæk i
året 1629 lod håbe på et resultat, angreb
Christian IV i en knibtangsbevægelse de kej
serlige og de gottorpske tropper dels ved
Slesvig (efter landgang i Eckernförde) og
dels på vestkysten, hvor skotske lejetropper
satte sig fast på Nordstrand. Men det var
kun en kortvarig demonstration. Ved fre
den genoprettedes den tidligere tingenes til
stand.
Det er lidt uklart, om Augusta blev i Hu
sum under krigen. Hun lod visse værdigen
stande bringe til Lybæk, men det vides ikke,
om hun selv tog ophold der. Broder Christi
an havde forberedt plads til hende på Koldinghus, men hun er næppe draget derhen.
De områder, hvorfra hendes indtægter stam
mede, havde lidt frygteligt i ufredsårene.
For Danmark som for Slesvig og Holsten
varede denne krigsperiode i fire år fra 1625
til 1629; i Tyskland rasede krigen videre. I
1630 greb den svenske konge Gustav Adolf
med succes ind i krigen. Set med hertuginde
Augustas briller var Gustav Adolf en nevø
til hendes afdøde mand eller en fætter til
hendes søn. En søster til Johan Adolf, Chri
stine, var i 1592 blevet gift med den sene
re svenske konge Karl IX. Gustav Adolf var
en søn af dette ægteskab. Han fik sine bed
stefædres navne, Gustav efter Gustav Vasa
(1521-59) og Adolf efter hertug Adolf af
Gottorp (1544-1586). Den 17-årige Chri
stian IV stod fadder, lidet anende hvordan
han senere skulle blive distanceret af Gustav
Adolf. Som overbevist protestant har Augu
sta vel været tilfreds med svenskekongens
fremgang; men krigen var rykket hende
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Hertug Ulrik (1578-1624),
Frederik Ils søn. Fyrste
biskop i Schwerin.

personligt meget nærmere, for hendes søn
Adolf, den uforsørgede, vidste intet bedre
end gå i krig. Med misundelse kunne han se,
hvorledes hertug Hans den yngres sønner
indrettede sig i deres små fyrstendømmer,
og i Bremen var hans fætter Frederik blevet
valgt til efterfølger for hans farbror Johan
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Friedrich. Men Adolf meldte sig ikke hos
sin fætter den svenske konge, men hos den
katolske kejser og gik dermed i krig mod
sine trosfæller og slægtninge.
I slaget ved Leipzig i 1631 blev han dø
deligt såret, og døde kort tid derefter. For
Augusta var det et svært slag. Hun satte

ham en mindeplade i kapellet på Husum
slot. Hun havde også andre sorger. En svi
gersøn, Pfalzgreve August af Sulzbach, der
var gift med datteren Hedvig blev fordrevet
fra sit land og døde kort derefter, og nu
måtte Augusta sørge for datteren og børne
ne.

En kæmpearv
Fra Nykøbing på Falster kom i efteråret
1631 meddelelse om, at hendes mor, den
gamle dronning Sofie, var alvorligt syg. Au
gusta ilede til Falster via HeiligenhafenRødby (den tids fugleflugtlinie) og var som
den eneste af børnene til stede, da moderen
døde den 4. oktober. Der udbrød en heftig
strid om arven efter den hovedrige dron
ning Sofie. Især var Christian IV ophidset,
da det viste sig, at Augusta havde tilegnet
sig en liste over værdigenstande og aldrig
lod sig overtale til at udlevere fortegnelsen.
I årevis forsøgte han at tvinge hende dertil,
men hverken bønner eller trusler hjalp; for
holdet mellem de to søskende blev nu helt
ødelagt.
Arven var så stor, at den engelske konge
Karl I, altså den afdødes dattersøn, i 1632
sendte en gesandt til Christian IV for at va
retage sine interesser i boet. Gesandten Ro
bert Sidney har givet en omfattende beret
ning om sin rejse, der gav ham lejlighed til
at tale både med kongen, hertug Frederik
III og hertuginde Augusta i Husum.
Gesandten traf kongen i Rendsborg i be
gyndelsen af oktober 1632. Robert Sidney
havde ingen glæde af de våde varer, og han
havde svære dage, fordi der blev drukket så
tæt ved hofferne. Han undrede sig over,
hvorledes kong Christian kunne klare sine
regeringsforretninger om dagen og alligevel
aften efter aften være beruset.
Om besøget på Gottorp hos hertug Frede
rik III fortæller gesandten, at maden va/
bedre end hos kongen. Hertugen hævdede
over for Sidney, at han ikke selv var særlig

interesseret i at drikke for meget, men det
var nu engang sæd og skik at løfte glasset
til en skål for så den ene og så den anden,
ja, hertugen drak knælende midt i salen på
kongen af Englands vel til trompeters klang.
Hertugens påstand om, at han egentlig ger
ne ville være mådeholden med spiritus kan
ikke bekræftes af andre kilder. Han var ofte
beruset, og han havde udviklet en særlig
teori om forholdet mellem musik og beru
selse. Han sagde engang: »Når man er lystig
i et selskab, så klinger først, når man endnu
er ædru, strengespil, lut og violiner meget
godt; bliver man imidlertid lystigere, så må
basunerne gå, men når man bliver rigtig
drukken, så må trompeter og basuner yde
det bedste, de formår.«
På Husum slot hos hertuginde Augusta,
hvor gesandten opholdt sig sidst i oktober,
var drikkeriet ikke så systematisk som hos
de regerende fyrster. Det passede englænde
ren særdeles godt. »Efter måltidet gik vi ud
i haven, som trods det kolde klima er ret
smuk«, fortæller han. Hertuginden anmode
de meget indtrængende gesandten om at be
de det engelske kongepar sende deres por
trætter til hende. Vi kan deraf slutte, at hun
havde portrætter af dronning Anna og kong
Iacob; i det hele taget har hun haft en be
tydelig portrætsamling; disse billeder blev
i det 18. århundrede sammen med andre un
der senere enkehertuginder tilkomne por
trætter sendt til Frederiksborg slot, hvor de
brændte i 1859; kun enkelte kopier vidner
om svunden herlighed.
Robert Sidney beskrev slottet som en
smuk bygning af tegl med en smuk hoved
fløj og to lavere fløje. Taget var af bly, ge
simserne var smukt forarbejdet af forgyldt
jern. I en sidefløj fandtes enkehertugindens
private værelser, hvorfra man kunne gå lige
ud i haven. Det indre udstyr var også
smukt, fortalte han, den store sal var be
trukket med forgyldt læder og hertugindens
værelser med sort fløjl. Sammen med her
tuginde Augusta boede i 1632 endnu den
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yngste datter Dorotea Augusta. Hun blev
året efter gift med hertug Joachim Ernst,
den søn af hertug Hans den yngre, der hav
de arvet de holstenske besiddelser med ho
vedsæde i Plön. Hun blev altså hertuginde
af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plon, som
den officielle titel lød.
Også sønnen Hans boede i 1632 i Husum.
Han havde en bedre lykke end broderen
Adolf, der var blevet dødeligt såret ved Leip
zig. Da onklen Johan Friedrich af Bremen
og Lybæk døde i 1634, blev rigtignok den
senere Frederik III af Danmark verdslig ær
kebiskop af Bremen, men Lybæk gik til
Hans, der tog bolig på slottet i Eutin. Her
boede i flere århundreder en sidelinje til gottorperne, som senere også fik Oldenborg.
Slægten holdt her stillingen til 1918, og den
lever for øvrigt endnu i bedste velgående
som »de sidste gottorpere«. Hovedlinjen blev
zarer af Rusland, men det er en anden hi
storie, fra 1773 var den ude af billedet i
hertugdømmerne.
Efter dette lille sidespring vender vi til
bage til året 1634. Det var begyndt for
holdsvis godt, men i efteråret 1634 oplevede
vestkysten en af de største naturkatastrofer,
der nogen sinde har ramt den. Den 11. ok
tober steg vinden til storm, den 12. oktober
rasede vind og vand på det forfærdeligste,
og da bølgerne den 13. oktober igen lagde
sig, så man et jammerfuldt billede af øde
læggelse. Øen Nordstrand var splittet op i
smådele, over 6000 mennesker var druknet,
kun 2600 beboere overlevede på Nordstrand.
På hele vestkysten mærkede man de forfær
dende følger af stormfloden. 50.000 kreatu
rer druknede. Stormfloden blev opfattet som
en syndflod, som Guds straf. Om Augusta
selv har følt sig ramt, ved vi ikke; i almin
delighed sagde man, at Nordstrands bebo
ere havde ført et gudløst liv og været uly
dige over for deres fyrste; hvis vi tør gætte,
så har Augusta nok delt denne opfattelse.
Fem år senere døde hertuginde Augusta
på Husum slot. Hendes hofprædikant J.
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Wendler holdt en ligprædiken, der blev
trykt med titln: »Christliche Klage- Lehr
Lob- und Valet Sermon« (valet betyder far
vel og sermon prædiken). I denne omfangs
rige prædiken fremhæves den afdødes dyder
i enhver henseende, det var i overensstem
melse med tidens smag. Eftertidens dom må
være bedre afbalanceret. Her har det imid
lertid ikke været opgaven at fælde en dom,
men vi har lånt hertugindens briller for at
betragte den tids verden, som den tog sig
ud set fra slottet i Husum, og den tog sig ud
som en stor familiestridighed. Men hvorfor
skal man i dag beskæftige sig med disse
slægtsstridigheder mellem fyrster? Jo, sim
pelt hen fordi disse konflikter blev skæbne
svangre, ikke blot for fyrsterne, men også
for den ene generation efter den anden i vor
sønderjyske hjemstavn.
Gottorpeme stræbte efter den fulde suve
rænitet i deres område og tog derfor stilling
mod kongerne af Danmark og faktisk også
mod det slesvig-holstenske ridderskab; i
kampen mod ridderskabet kunne konge og
hertug handle i fællesskab. Ridderskabet
havde i 1460 om de to hertugdømmer for
muleret sætningen: »up ewig tosamende
ungedelt«. Det er et paradoks, at der med
valget af Christian I til hertug af Slesvig og
greve af Holsten i 1460 indledtes en næsten
uendelig kæde af delinger. Indtil 1920 ind
tager delinger og delingsplaner eller ønsker
en stor plads i den fælles historie. Men hi
storien - også delingernes historie - er fæl
les arvegods for danske og tyske; det histo
riske arvegods forbliver »up ewig tosamen
de ungedelt«. Der er nok for alle, enhver må
tage, som han vil, ja, arvegodset bliver
egentlig større, jo mere vi beskæftiger os
dermed.
Da vi igen gav de lånte briller tilbage til
hertuginden, erklærede hun, at hun ikke
kunne forstå os. »Det er os imidlertid kært,
at vi ikke er glemte«, sagde hun, »og vær
forsikret om vor nåde og vor gunst som til
forn. Det gælder også læserne«.

Degnefamilien i Øster Løgum, fotograferet 1927
eller 1928. Lærer Jens Kristensen og hustru Ka
ren Kristensen, f. Jespersen og de fire børn (fra

venstre) Ingeborg, Anne Marie, Iver og Signe.
Bagest andenlærer C. Hilbert Jensen og til højre
husassistent Edel Bystrup.

Dansk lærer i Øster Løgum
AF JENS KRISTENSEN
I Sønderjysk Månedsskrift 1972, side 186 ff,
fortalte fhv. lærer Jens Kristensen, hvorledes
han blev lærer i Øster Løgum. Nu afslutter
han sine erindringer og fortæller om, hvor
dan det var at være lærer og degn i de mange
år, han sad i dette embede. Første del brin
ges her, anden og afsluttende del i december
hæftet.

Som fortalt i en foregående artikel (Sønderjydsk månedsskrift nr. 6 1972) var under
tegnede blevet antaget som vikar i embedet
som førstelærer og degn ved Øster Løgum
skole og kirke fra 4. maj 1920 efter degn

Markussen, der havde fået embede syd for
Rendsborg. Jeg tiltrådte embedet nævnte da
to, og selvfølgelig skulle jeg undervise sko
lens børn på dansk og spille kirkens orgel til
søndagsgudstjenesteme og ved bryllupper og
begravelser, men ud derover anede jeg ikke,
hvilke pligter stillingen førte med sig. Jeg
spurgte formanden for skolerådet, der også
var formand for byrådet (kommunalbestyrel
sen), men han svarede frimodigt, at det
kendte han virkelig ikke til, men det opdage
de jeg nok, når pligterne meldte sig.Så spurg
te jeg et par af skolerådets andre medlemmer,
men de svarede mig nøjagtig som forman
den.
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Den første pligt, jeg blev gjort opmærk
som på, var den, at jeg skulle slå bedeklokken (æ bej'klokk) morgen, middag og aften.
Kirkeklokken hang i kirketårnet. At kom
me op til den var noget af en rejse, yn
det af alle skoledrenge og mange piger, men
slå bej'klok' var noget ganske andet. Til
klokkens knebel var fastgjort en snor, der
førtes gennem tårnets nordre lydhul ned på
kirkegården. Når man stående ved tårnets
fod trak i snoren, trak man kneblen ind mod
klokkens malmside, først seks langsomme
slag, derefter tre hurtige. Det var altså at slå
bedeklokken, og det var en degnepligt mor
gen, middag og aften, det vil sige, degnen
havde lov eller ret til at instruere en større
skoledreng eller pige i kunsten, og så slog
han eller hun bedeklokken, men altid under
degnens ledelse og ansvar. Der var altid nok,
som havde lært kunsten og gerne ville og
kunne, så nogen stærkt krævende opgave
var det ikke for mig.
Men søndag morgen, og når der var be
gravelse på kirkegården i dagens løb, skulle
kirkeklokken ringes rigtig om morgenen, og
det var kirketjenerens (æ gravers eller æ kulgravers) pligt og ikke degnens.
Degnen skulle også sende offersedler ud.
Man havde i Øster Løgum sogn bevaret den
gamle skik at lønne præst og degn delvis ved
kirkeoffer. Hvert år i ugen før jul, påske el
ler pinse sendte degnen gennem skolerne of
fersedler ud, små sedler på 6X10 cm, hvid
til præsten, blå til degnen. I disse offersedler
skulle så husfaderen lægge penge, 6 øre til
degnen, dobbelt op til præsten, for hvert
konfirmeret medlem af husstanden. Sedlerne
blev afleveret af husfaderen til præsten på
alteret, til degnen i degnestolen, under jule-,
påske- og pinsegudstjenesten, medens den
øvrige del af menigheden sang en såkaldt of
fersalme. Denne ordning blev bibeholdt, ind
til dansk kirkelovgivning blev fuldt indført,
vist først i 1924.
Ved begravelse på kirkegården skulle deg
nen også anvise graven. Han førte gravbo
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gen, en bog med beskrivelse af og kort over
kirkegården. Ethvert bosted i sognet havde
ret til et gravsted på kirkegården, mindst
2 X 3 m. Store gårde kunne godt have store
gravpladser. Det regnedes for en stor van
skelighed for en ny og ikke egnskendt mand
at føre en gravbog, men det var nu slet ikke
så vanskeligt, og jeg mindes overhovedet ik
ke kontroverser med nogen i den anledning.

Gebyrerne, der forsvandt
Til degnens pligter hørte også efter hver
begravelse at opkræve et gebyr hos de på
rørende, varierende fra 1,50 kr. af arbejdsfolk, kådnere (husmænd) og dermed ligestil
lede, gårdejere betalte 3,00 kr. og særlige
velhavere 4,50 kr. Som ny mand på egnen
var jeg ked af sådan at klassificere folk. Der
for valgte jeg en anden fremgangsmåde og
sagde, når folk kom for at betale, at i følge
min instruks skulle jeg opkræve ovennævnte
summer, men da jeg jo ikke kendte folks
økonomiske bæreevne, bad jeg dem selv sæt
te sig i klasse og betale mig, hvad ret var.
Det gik ganske udmærket, og det viste sig,
at langt de fleste hørte ind under laveste
takst, nogle under anden, men slet ingen un
der højeste takst.
Da det senere blev almindelig kendt, at jeg
fik en fast løn og kun skulle trække sportler
ne fra, svandt både offerpengene og sport
lerne stærkt ind og var ved afløsningen fak
tisk ophørt.
Sommeren gik, og vi nærmede os tiden
for høstprædiken. Da skulle kirken pyntes.
Det var en degnepligt, betroede man mig.
Ligeledes trængte kirken nu hårdt til ren
gøring, og ingen havde vist før sagt mig, at
det også hørte til degnens pligter at holde
kirken ren.
Vi var helt enige med folk i, at kirken
trængte hårdt til rengøring, men vi havde da
ikke et øjeblik tænkt på, at det kunne høre
med til vore pligter. Min kone og vor lille
15-årige barnepige kunne ikke magte den

Øster Løgum kirke.
Tegning af F. P. Becker, Hovslund.

opgave, i særdeleshed fordi vi snart ventede
en lille nr. 2. Men der meldte sig et par me
get rare ældre mennesker, som tilbød at
overtage opgaven, endda på eget ansvar. Jeg
fik at vide, at der fra ældre dato var tillagt
degnen 20 mark årlig for kirkens renholdel
se. Alting var steget nu under krigen, så mi
ne to rare mennesker mente, at de vist skulle
have 40 kr. for arbejdet. Jeg skyndte mig at
slå til, og sådan gik det nu i flere år.
Degnen skulle også sørge for alterbordets
dækning. Altertøjet (vinkande, alterkalk
o.s.v.) gemtes i en spånkurv, der opbevare
des i præstegården og ikke måtte være andre
steder. Men hver søndag, når der var ind
budt til altergangsgudstjeneste, skulle deg
nen i egen person hente kurven i præstegår
den, bære den over i kirken og anbringe sa
gerne på alteret parat til brug. Efter endt
brug blev sagerne atter samlet i kurven og

bragt ind i præstegården, ligeledes af degnen
personlig.
Nu afbryder min læser sandsynligvis og
udbryder: Alle disse småting vedrørende
degnestillingen interesserer mig ikke spor.
Men skolen, skolen og dens overgang fra
tysk til dansk vil jeg gerne høre lidt om.
Så vil jeg gerne først minde om, at hele
distriktet var jo dansktalende og havde været
det fra hedenold. Det gjaldt dansksindede
som tysksindede, velhavende som mindre
bemidlede.
Der var blot ved at ske den store foran
dring, at mens alt i skolen i tiden 1864 til
1920 skete på tysk, skulle det nu ske på
dansk. Selve sproget burde altså ikke volde
større vanskeligheder. Dog gik det ikke helt
smertefrit. Børnene kunne alle tale Øster Lø
gum dialekt foruden noget, som de vist den
gang kaldte høj dansk, men som jeg hellere
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ville kalde skriftdansk med ordene s-k-u-1d-e, v-i-l-d-e og s-a-g-d-e (eller sakde) og
d-i-g og m-i-g og s-i-g (eller sik). Øster Løgum dansk vidste de (hvor de så vidste det
fra) var kun kartoffeldansk, som man ikke
kunne byde præster eller lærere eller andre
»studerede« folk. Altså måtte børnene bruge
skriftsproget i tale til den ny lærer. Jeg talte
jo rigsdansk, ganske vist betydelig farvet af
min barndoms vestjyske dialekt.
Skolerådet meddelte mig, at jeg selv kun
ne bestemme, hvornår jeg ville begynde sko
len, men jeg kunne godt vente en uge eller
to, så jeg kunne vænne mig lidt til egnen og
forholdene. Men måske har jeg tænkt: lige
så godt springe i det som krybe i det, eller
måske længtes jeg meget efter at komme i
gang. I hvert fald bestemte jeg mig til at be
gynde fredag den 7. maj.
Men børnene og hjemmene skulle jo have
underretning om, at skolen skulle begynde
igen den dag. Det skete uden bladannoncer
eller lignende. Kommunerådsformanden
skrev nogle sedler (vist fire) med meddelelse
om, at skolen begyndte fredag den 7. maj kl.
8 for ældste klasse. Disse sedler blev sendt
til formandens nærmeste naboer. Hver nabo
læste sin seddel og sendte den omgående til
sin nabo og således videre. I løbet af et par
timer vidste hele distriktet besked.

En helt ny skoleform
Dagen kom. Børnene kom, vist alle som
én. Den ny lærer kom med kone, barn og
barnepige. Nu skulle der synges morgen
sang, at det, at den ny lærer mødte med hele
sin husstand til morgenandagten, var en skik
fra Knaplund skole, hvor det havde mødt
megen sympati. Men før vi kom i gang med
morgensangen, meldte det første problem
sig: Hvordan skulle vi sidde? I tysk tid hav
de børnene siddet efter dygtighed. Men den
ne skik var jeg blevet alvorlig frarådet at
fortsætte. Nu stod altså den ny lærer foran
flokken. Her skulle træffes en hurtig afgø
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relse: I kan blot sætte jer, som I er gamle
til.
Så fandt hver en plads, ganske vist med
en del synlig forvirring, for det blev jo en
ny plads for de fleste af dem. Morgensangen
kunne begynde.
Selvfølgelig begyndte vi med »Den signe
de dag«. Børnene stemte godt i med. Så tråd
te læreren frem foran flokken og fremsagde
Trosbekendelsen og Fadervor. Atter noget
nyt. I tysk tid var det børnene, der efter tur
fremsagde morgenbønnen, medens læreren
holdt sig passiv. Derefter sang vi igen et par
vers, vistnok de to vers: Kundskabs fader,
visdoms væld, til vor gerning giv os held.
Så forsvandt »husstanden«, og undervisnin
gen kunne begynde.

Løjumbomål og Kartoffeldansk
Vi begyndte med at tale sammen, og jeg
pointerede, at det første fornødne var, at vi
forstod hinandens sprog, og det lod til at gå
ret godt, dog med overraskelser af og til.
Det var vist ikke den første dag, men dog
en af de første dage, at en dreng gav mig et
svar, som jeg absolut ikke kunne tyde. Vi
parlamenterede lidt frem og tilbage om sa
gen, og jeg fandt på at sige til drengen:
»Hør, prøv lige at sige det til mig, som du
ville sige det til din mor hjemme ved køk
kenbordet. «
Drengen måbede og så fortvivlet ud. Men
hans nabokammerat var mere modig og gav
mig svaret på uforfalsket »løjumbomål«, og
det forstod jeg straks og sagde derfor til hele
klassen:
»Jeg forstår udmærket jeres daglige sprog,
og det lader jo til, I forstår helt godt, hvad
jeg siger. Skal vi nu ikke være enige om, at I
taler her akkurat som I gør hjemme, og jeg
fortsætter, som I nu er ved at blive vant til,
og så skal I se, at det går udmærket. Og det
te med kartoffeldansk er blot noget tyskerne
har sagt. Jeres dialekt er akkurat lige så god
som fynbomålet eller vendelbomålet og langt

lettere at forstå for os alle end for eksempel
bornholmsk.«

Tænk, læreren var morsom
Derefter gik det ganske godt med sam
talerne, men alle vanskeligheder var dog ik
ke overvundet. En dag ville jeg have en stor
pige på 6. klassetrin til at fortælle mig lidt
bibelhistorie, som jeg havde fortalt klassen
dagen før og givet for som lektie. Det gik
ikke så godt, men så rejste hendes storebror
sig op og sagde højt og tydeligt:
»Hun forstår ikke et ord af, hvad hun læ
ser på dansk.«
Jeg nikkede anerkendende til storebror og
sagde:
»Udmærket, sådan noget skal I blot sige
mig, så lemper vi os lidt, og I skal se, det
kommer forbavsende hurtigt.«
Barnet var fra et tysksindet, men altså
dansktalende hjem. Børnene fra det hjem
havde næppe læst meget dansk, før jeg kom
til byen. En anden gang gjaldt det en stor,
tilflyttet tjenestedreng. Han skulle fortælle
mig noget, og det gik altså heller ikke så
godt. Men så rejste drengen sig op i sin hele
højde og drøjde og sagde, meget utilfreds i
stemmen med sin egen kunnen:
»Æ ka' it få det i æ ho'j.«
Og min natur tro svarede jeg omgående:
»Ja, så sæt dig kun ned, min dreng, for i be
nene får du det aldrig.«
Børnene i klassen så forskrækket og må
bende til hinanden: Tænk sig en degn og
lærer, der sagde sådan noget sludder! Nej,
en lærer havde sandelig værsgo at være al
vorlig. I det hele taget tror jeg, det var en
stor vanskelighed for børnene at fatte, at de
tilflyttede lærere var ganske almindelige
mennesker, der gerne ville sige noget spøge
fuldt og kunne tåle noget muntert igen.
»Hvad husker du ellers fra de allerførste
dage?« er jeg ofte blevet spurgt. Jeg husker
bedst, at alle børnene gjorde et så velvilligt
imødekommende og interesseret indtryk. Det

var, som om hver eneste dag i den første
lange tid var en festdag både for børnene
og for mig.
En stor dreng, der for øvrigt vist nok hav
de været glad for min forgænger, skrev til
sin fraværende store søster og fortalte hende
om alt det ny, der væltede ind over egnen
den første sommer:
»Og så har vi jo nu fået dansk skole, og
det er noget helt andet end den tyske.«
Det var altså en dreng, der ikke havde væ
ret ked af at gå i skole før, og jeg tror, dren
gen havde ret: Den danske skole var noget
helt andet end den tyske. Her var slet ikke
tale om målestokken god - bedre - bedst,
kun en konstatering af, at det var anderle
des.

En virkelig begivenhed
Men der skete også noget helt andet den
første dag i dansk skole: En stor pige besvi
mede. Den gang kendte man jo ikke meget
til vitaminlære eller til brugen af grønsager
som god vitaminrig ernæring for store piger,
så det at en stor pige besvimede i skolen var
en oplevelse, som enhver lærer var kendt
med. Men den første dag i dansk skole hos
venhed. Den ny lærer var sandelig i en van
skelig situation. Det var jo foreløbig et åbent
spørgsmål, hvor længe vort ophold i Øster
Løgum ville vare, så vi havde endnu ikke
flyttet vort bohave hertil, men lånt eller lejet
det allernødvendigste. Vi ejede ikke i øjeblik
ket en sofa eller en divan at lægge et sygt
barn på, og ikke et tæppe at dække over bar
net. Hvad gjorde så den ny lærer? Han tog
det besvimede barn og bar det ind i lærerpar
rets soveværelse og lagde det på en af lærer
parrets senge. Så kaldte han på sin kone og
bad hende underholde den uventede gæst. I
frikvarteret var pigen atter klar, men min
kone og jeg fandt det dog klogest at sende
hende hjem og give hende fri den dag. Har
du langt hjem? spurgte vi. Nej, ikke så galt,
svarede pigen. En halv stu'nd (en halv times
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gang). Så gik hun hjem, og vi fortsatte dag
ligdagen og tænkte ikke videre derover.
Men sagen var ikke afsluttet med det. Det
gik som en løbeild over hele skoledistriktet,
at det ny unge lærerpar havde taget et sygt
barn ind, lagt det i deres egen seng og givet
det forfriskninger. Jeg blev de følgende dage
standset på veje og stier og spurgt ud, om
det var almindeligt i Danmark, at lærerne så
dan tog sig af syge børn. At vi derved åben
bart havde vundet en ganske uventet og
ufortjent popularitet kunne vi ikke begribe,
for vi havde da kun gjort, hvad der var en
naturlig selvfølge. Marie lever den dag i dag
og har som vi aldrig glemt den lille ople
velse.

Disciplinære problemer
Mange af de lærere, der begyndte dansk
skole her i Sønderjylland 1920, har beklaget
sig stærkt over den ødelagte disciplin efter
krigen. Enten havde lærerne været indkaldt
til krigen eller de havde måttet bruge en del
af deres tid til at undervise i naboskoler,
hvor lærerne var borte i anledning af krigen.
En af sognets skoler her (Nr. Hjarup) havde
således været uden egen lærer 3-4 år.
Selvfølgelig var dette i højeste grad gået
ud over skolens disciplin. Men dette gjaldt
som før sagt ikke skolen her. Degn Markus
sen var 1914 over »krigsalderen«, måske og
så fritaget, fordi han var sognedegn. Skolen
her var altså ikke forsømt. Da den unge læ
rer (underlærer) blev indkaldt eller forflyttet,
kunne frk. Markussen træde til og undervise
yngste klasse.
Disciplinen var altså helt i orden her. Men
med den nye lærer kom der forskelligt nyt
ind, der ikke var lige velset af alle, eksem
pelvis det, at børnene nu kom til at sidde ef
ter alder, ikke efter dygtighed. De børn, der
derved blev flyttet ned, følte sig i høj grad
fornærmede og deklasserede. Man kunne jo
så vente, at de børn, der blev flyttet op, blev
ovenud glade og begejstrede. Men det skete
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heller ikke. Jeg tror, at de følte det som en
ufortjent æresbevisning, som de nærmest
skammede sig lidt over. Det var jo skole
rådsmedlemmer, der havde bedt mig om
straks at indføre denne ændring af hensyn
til de ikke-læsebegavede børn, der livet igen
nem måtte lide den tort at nøjes med de ba
geste pladser.
En ting var vist de fleste enige om: De
prøjsiske læreres disciplin var selv hos de
mest fornuftige lovlig stram, hos de ufornuf
tige ad Hekkenfeldt til. Men i den danske
skole var der nærmest slet ingen disciplin.
Et lille eksempel: Jeg gik og gravede i min
have, da en mand gik forbi, en af dem jeg
regnede for vore bedste og mest forstående
venner:
»Kristensen! Kom, jeg vil snakke«, kaldte
han. Selvfølgelig gik jeg hen til manden, og
vi småsludrede lidt, men så kom hans ærin
de:
»Man siger, at børnen i skolen siger du til
dig. Det må du endelig ikke finde dig i. Det
går aldrig her. Så går det helt galt med disci
plinen !«
Svar: »Det har jeg overhovedet ikke lagt
mærke til, så jeg ved ikke, om nogen har
sagt du til mig. Men jeg ved, at jeg ikke er i
stand til at straffe eller blot irettesætte et
barn, fordi vedkommende siger du til mig.
Det må blive en sag mellem barnet og hjem
met. Ønsker forældrene, at deres børn skal
vise lærerne den form for høflighed, at de
siger De til lærerne, så instruerer de dem
derom, og synes forældrene det modsatte, så
skal de sandelig få lov dertil for min skyld.«
Manden: »Jeg tror ikke, det går« — og så
gik han.

En af den ny lærers griller
Den ny lærer havde visse »griller«, som
han meget gerne ville have lempet igennem,
deriblandt at det skulle være en uskrevet lov,
at de store børn i skolen ikke måtte øve vold
mod de mindre. Der var den første sommer i

skolen en lille klike store drenge, som godt
kunne lide en leg, der gik ud på noget i ret
ning af at bære de små i guldstol rundt på
legepladsen. Men det sluttede sædvanlig
med, at man tabte den lille i guldstolen, så
han eller hun faldt ned på jorden og slog sig.
Det gav anledning til bitre tårer og megen
angst. Da de små godt vidste, hvordan legen
ville slutte, begyndte angsten allerede, før de
kom i guldstolen.

En virkelig pædagog
En stor dreng, som vi kan kalde Christian,
stod som regel i spidsen for kliken. Han fik
gentagende en røffel for denne leg med de
små. Så en dag blev det Christian for meget
med disse irettesættelser, så han udbrød i en
meget fornærmet og forurettet tone hen
vendt til læreren:
»Hvorfor skal jeg altid skældes ud? Jeg er
vel ikke værre end de andre?«
»Kom lige herhen, Christian«, sagde jeg.
Christian kom selvfølgelig. Jeg slog en
arm om skulderen på ham, og vi to fjernede
os lidt fra flokken.
»Sig mig, Christian, hvis du nu havde
sagt sådan og i den tone til degn Markussen,
hvad var der så sket?«
»Ja, så havde jeg fået tærsk«, sagde Chri
stian.
Jeg: »Ja, det havde du, og det havde du
ærlig og redelig fortjent, for sådan taler man
ikke til sin lærer. Men jeg er nu ikke for at
slå på en så stor og fornuftig dreng, som du
er. Men sig mig, hvem anser du for at være
den klogeste af jer fire, der sædvanlig er i
ledtog mod de små?«
Christian, betydelig ydmyg og utilfreds
med sig selv: »Det bliver vistnok mig.«
»Derfor ville jeg hellere end tærske dig
lave en aftale med dig. Du ved, at jeg ikke
vil finde mig i, de små lider overlast af de
store. Jeg ved, der sker så meget på en lege
plads, som en lærer aldrig ser. Hvis du nu
ville hjælpe mig med at beskytte de små, så

kunne vi jo opnå det ideelle, at skolens lege
plads altid var en fredet plads for alle sko
lens børn.«
Dermed gav jeg Christian et lille skub hen
mod de andre. Men jeg mener, at fra den dag
og flere år frem var det en fast skik, at store
drenge aldrig dominerede de små.

Man skal tale fornuftigt
med børnene
En tid efter, at jeg var begyndt i Øster
Løgum skole, kom der en ny 13-års dreng i
skolen. Han var født og opvokset i Kiel, men
havde en onkel i vort skoledistrikt. Han hed,
så vidt jeg husker, Heinrich Loerwitz. Han
var nu kommet på sommerbesøg hos onke
len, antagelig fordi kødgryderne her var
bedre forsynede end i Kiel. Da han skulle
blive her hele sommeren, havde onkelen
meldt ham ind i skolen hos mig. Heinrich
lærte hurtigt hos kammeraterne dansk til
husbehov, og for mig at se sluttede han sig
pænt til flokken, men selvfølgelig virkede
han noget som en fremmed fugl. Alle vidste
da også, at Heinrich skulle hjem til Kiel en
gang hen på efteråret.
En dag i et frikvarter kommer Heinrich
hen til mig og beklager sig: »Æ ka' it go' få'
de anner. De gær å dreller mæ.«
»Nej, det kan umuligt være rigtig, Hein
rich. Sådan en fremmed dreng, der er kom
met langt hjemmefra, driller vi ikke i Øster
Løgum skole. Hvad siger de da til dig?«
»Di gær å koiler mæ æ tysker.«
»Jamen, Heinrich, det kan da umuligt væ
re at drille dig, for du er da en lille tysker,
ligesom jeg er en dansker. Og mig må de
sandelig godt kalde æ dansker.«
Heinrich: »Æ ka no it ha'et.«
»Godt, Heinrich, jeg skal prøve, om jeg
kan fri dig derfor.«
Jeg fik talt med et par af de førende i klas
sen og fik dem forklaret, at Heinrich gerne
ville være som en ganske almindelig Øster
Løgum dreng, og det burde vi respektere.
Jeg hørte aldrig mere til sagen, men efter alle
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solemærker at dømme befandt Heinrich sig
særdeles godt her og blev godt behandlet af
kammeraterne.

Vi skulle have et børnebibliotek
Hen på sommeren 1920 rejstes kravet om
et børnebibliotek ved skolen.
Sprogforeningen havde haft et udlånssted
i distriktet og en efter forholdene betydelig
bogsamling. Denne var nu blevet overdraget
skolen, men af egentlige børnebøger var der
praktisk talt ingen.
Skolekommissionen afholdt i den anled
ning et møde, og her var fuld enighed om, at
vi burde have et børnebibliotek, og at vi bur
de have en mand rundt til ethvert hjem i
distriktet for at samle penge ind til formålet.
Man var lige så enige om, at den ny eller nu
forholdsvis ny lærer var både den mand, der
havde bedst tid og kunne have mest gavn og
glæde af at få en anledning til at kigge ind i
alle hjemmene og hilse på alle forældrene in
den for deres egne døre.
Ergo, jeg kom af sted. Selvfølgelig tog det
en masse tid, men gav også anledning til
mange iagttagelser og erfaringer. Jeg agter
dog ikke at fordybe mig i oplevelserne på
denne »rundgang«, men har lyst til at for
tælle om mit første møde med en enkelt,
højst særpræget familie.
Manden, jeg skulle besøge, hed Georg Nis
sen og boede i det nordøstlige hjørne af sko
ledistriktet. Han var født og opvokset i An
gel, altså under tyske forhold, og hans sprog
bar alle dage præg deraf. Fru Nissen stam
mede fra en dansksindet og dansktalende fa
milie på Als. Begge tilhørte »Det gamle Budskob«, Indre Missions mest pietistiske fløj.
Men de var kendt på egnen som flinke,
hjælpsomme og meget loyale mennesker.
Det var altså dette hjem, jeg nu skulle be
søge i anledning af det ønskede børnebiblio
tek. Manden var ikke hjemme, så det var
fruen, jeg først fik i tale. Hun svarede kort
og klart:
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»Nej, hr. Kristensen, det vil vi ikke give
noget til, og vi ønsker ikke, at vore børn skal
læse en eneste af den slags bøger. Og hvis
jeg må sige Dem min oprigtige mening rent
ud, så tror jeg heller ikke, De er inde på den
rigtige vej.«
»Undskyld, fru Nissen, men jeg ved ikke
af, at vi to har set hinanden før nu i dette
øjeblik. Sig mig, er det ved fra dag til dag
at følge det, jeg har lært eller da forsøgt at
lære Deres børn i skolen, at De er kommet til
det resultat?«
Fru Nissen, noget febrilsk: »Nej, det må
De endelig ikke tro. Tværtimod - ja jeg bur
de egentlig ikke sige det til Dem, men min
mand og jeg har flere gange talt om, at vi
faktisk var gladere ved at sende vore børn i
skole til Dem end til degn Markussen, og
han var dog hernede fra og hørte med til
Samfundet. Men jeg ved, at De ved, at De
helliges Samfund for Øster Løgum sogn
samles til møde hver torsdag aften, men De
er aldrig kommet og må altså ikke regne
Dem med dertil.«
»Nej, ganske rigtig, fru Nissen. Men jeg
har dog siddet i Øster Løgum kirke hver
søndag, siden jeg kom hertil, det er da mere,
end De har.«
»Ja, Øster Løgum kirke hos pastor Fried
richsen, men der spiller De jo. Det regner vi
overhovedet ikke med.«

Og det lykkedes med lidt overtalelse
Når denne samtale sådan bliver refereret
sort på hvidt, så kommer den til at virke så
aggressiv og lidet venlig, men det var den
slet ikke. Den, der havde hørt fru Nissens
stemmeføring og set hendes smil, ville gætte
på en husmor, der satte alle sine kræfter ind
for mand og børn. Det var et hjem, vi kom
til at sætte overmåde højt. På det kirkelige
område kom vi jo aldrig i bås sammen, men
angående skolen fik vi det bedste samarbej
de. De to pigebørn derfra var helt i topklas
sen. Hele familien: mand, hustru og otte

børn udvandrede i 1928 til Kanada og arbej
dede sig der frem til gode økonomiske kår,
hvad der ikke var de bedste udsigter til her.
En af pigerne sidder for øvrigt nu i Nigeria
som dansk sudanmissionær. Hun uddanner
evangelister (vist nærmest landsbyprædikan 
ter). Hun taler tre sprog så godt som sit mo
dersmål og dertil flere afrikanske sprog.
Om nr. 2 af de Nissenpiger, der gik i skole
hos mig, kunne jeg godt fortælle lidt: Jeg
havde bemærket, at Sophie i det store fri
kvarter gik ud sammen med sine kammera
ter, men når jeg var gået ind i privaten for
at spise frokost, skyndte hun sig tilbage til
skolestuen, neglede en af bibliotekets bøger
og læste på livet løs. Jeg lod det gå nogle
dage, men kom så en dag lidt for tidlig for
at gribe hende på fersk gerning:
»Hør Sophie, jeg er ikke så glad for dit
frikvarterlæsning.«
Sophie: »Må jeg da ikke det?«
»Jo, for min skyld må du sandelig godt
læse alle vort biblioteks bøger. Men jeg ved
da godt, og du ved også godt, at din mor
ikke synes om det og ville forbyde dig det,
hvis hun vidste det. Det bliver jo til, at jeg
lader dig gøre noget her i skolen, som jeg
godt ved, din mor ikke ønsker. Men lad os
prøve, om vi kan finde en mellemvej.«
Jeg gik hen til bogsamlingen, fandt en
oversættelse af Aschenfeldt Hansen, en mo
derne børnebog den gang, ret spændende,
men noget sentimental.
»Tag den med dig hjem og bed din mor og
far fra mig af om at læse den bog, og så kan
du jo føje til, at sådanne bøger har vi mindst
en snes stykker af i biblioteket.«
Sophie gik med bogen, kom igen med den
nogle dage efter, så da kun op på mig med
et strålende ansigt og sagde: »Nu må jeg.«

En begravelse
Sophie var en rigtig læsehest.
Den første begravelse, jeg kom til at gøre
tjeneste ved, gjorde et særligt indtryk på os,

som vi aldrig har kunnet glemme: En ung
mand på ca. 20 år havde taget sit eget liv.
Ingen forstod det. Den unge mand havde
været ganske almindelig og var vel omtalt i
sognet. Forældrene var solide og flittige folk
med en stor børneflok. Faderen havde været
med i krigen, men var kommet tilbage. En
søn havde også deltaget i krigen og var ble
vet derude. Selvfølgelig fløj rygtet om den
triste begivenhed over hele sognet og havde
da også nået os, før jeg fik direkte med sa
gen at gøre.

Svært at skulle følge skik og brug
Jeg gik straks ind til præsten for at høre
lidt om, hvordan en sådan begravelse an
tagelig ville forme sig. Allerede forinden
havde jeg fået fortalt, at i sådanne tilfælde
måtte afdøde ikke begraves i familiegravste
det, men skulle begraves i et bestemt hjørne
af kirkegården efter solens nedgang. Kisten
skulle løftes over kirkegårdsdiget, ikke bæres
ind ad kirkelågen som ellers, og der måtte
hverken synges eller bedes på kirkegården.
Jeg følte beskrivelsen ganske forfærdelig
og udbrød:
»Jamen, det var da i gamle dage.«
»Nej-nej,« irettesatte man mig, »det er
skam blevet praktiseret her i sognet for få år
siden.«
»Nå,« sagde jeg, »men nu er vi jo lige ved
at blive danske, og jeg har i hvert fald aldrig
hørt sådanne begravelser omtale. I mine øjne
vil det da være om ikke just vold, så dog
hensynsløst mod vedkommendes forældre og
søskende. De er jo da eller kan i hvert fald
være ganske uskyldige.
Som sagt gik jeg ind til pastor Friedrich
sen for at søge råd og vejledning.
Da jeg havde nævnt mit ærende, udbrød
han straks med stor energi i stemmen:
»Jeg har intet med den slags at gøre og
deltager ikke deri, og det er kotume, at når
præsten holder sig borte, så gør degnen det
også. Men nu er De jo en ung mand, og vi er
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ved at gå ind i en ny tid, så jeg vil stille
Dem frit, hvordan De vil forholde Dem. De
kan gøre, hvad De vil, men hvad vil De så?«
Det var jo et stort spørgsmål for en ganske
ung og uerfaren mand at blive stillet overfor.
Men jeg fik dog svaret, at hvis man fra
hjemmet bad mig derom, så troede jeg nok,
jeg ville gå derud og foretage en udsyngning
som ved en anden begravelse, og i mine øjne
ville det være både ukristeligt og hensynsløst
ikke at vise hjemmet den største medfølelse i
en situation som denne.
Præsten: »Ja, det får De altså selv bestem
me, hvordan De vil forholde Dem, men nu
ved De altså, hvad der er skik og brug her.
Farvel.«

En vanskelig samtale
Kort efter sad faderen til afdøde i min
stue: »De har måske hørt, hvad der er sket
ude hos os?«
»Ja, det har jeg, og jeg vil gerne bevidne
Dem min kones og min dybeste medfølelse.«
Faderen: »Tak. Ja, vi forstår det slet ikke.
Ikke et øjeblik har vi anet, at vores dreng gik
med sådanne tanker, og vi begriber intet.
Men vi ville gerne have ham begravet på
torsdag, og præsten vil jo ikke have med det
at gøre, så jeg ved ikke, hvordan vi får det
ordnet. Vil De også begrave ham?«
»De kan regne med, at vi gerne vil gøre,
hvad vi kan for at lette dem disse så tunge
dage, og både min kone og jeg vil gerne
komme ud til Dem og være sammen med
Dem på torsdag.«
Faderen: »Tak, men vil De også begrave
ham her på kirkegården?«
»Hvis De dermed mener, at jeg skulle
agere præst og kaste jord på kisten, så er jeg
jo hverken teolog eller præsteviet, så jeg ved
ikke, om det overhovedet ville være lovligt,
men mon det også skulle blive nødvendigt.
Tror De ikke, De kan få en nabopræst til at
overtage dette?«
Faderen: »Nej, når vor egen præst har
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sagt nej, så siger sikkert også alle de andre
nej, for tyskerne har jo alle dage stået sam
men imod os danske.«
Vi talte videre sammen om forskellige mu
ligheder, og begravelsen blev ganske ordi
nær. Manden henvendte sig til den danske
frimenighedspræst i Åbenrå, pastor Rosen
dahl, der beredvilligt stillede sig til rådighed.
Men begivenheden og samtalerne, den gav
anledning til, gav mig et stærkt indtryk af,
at meget var anderledes her end der, hvor
jeg kom fra. Der syntes her i byen at være
stor medfølelse med det så hårdt ramte hjem.
Men til begravelsen kom kun ganske få: Den
nærmeste familie og ganske få pårørende og
særlig nære venner, samt ganske enkelte an
dre for at understrege, at de fandt den hid
tidige fremgangsmåde, at en sådan jordefærd
skulle ske uden kirkelig medvirkning, for
umenneskelig.

Et præstevalg
Som før nævnt gik det samlede skoleråd
ved min antagelse i april 1920 ud fra som
en selvfølge, at der efterhånden ville blive
indført fuld dansk lovgivning på alle områ
der. Ved overgangen fra tysk til dansk styre
ville alle embeder blive ledige. Enhver lærer
eller præst, politimand eller dommer, som
ønskede at blive på stedet og gå ind under
dansk styre, kunne så igen søge sit »gamle«
embede hos de ny magthavere, og ønskede
den stedlige befolkning at beholde dem, ville
de blive genantaget og kunne fortsætte.
Så vidt jeg nu - over 50 år efter - husker,
gik det også sådan med alle stats- og kom
munalt ansatte undtagen præsterne. Med
dem blev der gjort en undtagelse.
Disse blev siddende i deres embede gen
foreningen over, og i løbet af det første halv
år derefter skulle der i sognet foretages en
afstemning, om man ønskede den hidtidige
sognepræst genansat nu som dansk sogne
præst, eller man ønskede embedet opslået le
digt og nyvalg udskrevet. Så kunne endda

Alteret i Øster Løgum kirke.

den hidtidige sognepræst igen søge sit hid
tidige embede i konkurrence med eventuelle
andre ansøgere.
Her må læserne huske på, at der jo nu var
gået lang tid, så mange unge tyskuddannede
og tysksindede præster havde fundet sig til

talende embeder sydpå og derfor havde for
ladt egnen og embederne her, så forholdsvis
mange embeder var vakante og altså måtte
nybesættes.
Men på grund af denne undtagelse for
præsterne kunne altså en mand som pastor
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Friedrichsen blive siddende ganske rolig i sit
embede indtil den sidste søndag før jul.
Da kom den ny provst for Åbenrå amt,
Marius Nielsen, sognepræst for Ensted sogn,
fordi der skulle foretages afstemning, om
man ønskede pastor Friedrichsen fornyet i sit
embede, eller man ønskede nyvalg udskrevet.

En vanskelig situation
Dette føltes vist af mange af sognets folk
som en højst ubehagelig situation. Pastor
Friedrichsen havde jo da egentlig været en
fornøjelig og elskværdig tysk embedsmand.
Vel var han tysk, men han havde da ikke el
ler i hvert fald højst sjældent fra prædikesto
len givet udtryk for sit tyske sindelag. Man
ge af sognets folk gik ikke så ofte i kirke.
Dog havde et flertal eller i hvert fald et stort
antal bevaret den gamle skik med at gå til
alters to gange om året, forår og efterår,
selv om de ellers aldrig satte deres ben i kir
ken. Dette med at gå til alters var for resten
slet ikke som nu, hvor der er indbudt til al
tergang ved hver gudstjeneste, eller for en
del kirkers vedkommende ved hver formid
dagsgudstjeneste. Den gang måtte altergæ
ster melde sig nogle dage før til den stedlige
lærer. Han sendte så om lørdagen bud til
sognets degn: Jeg har fået tilmeldt så og så
mange altergæster til i morgen og det er
(navnene). Så samlede degnen navnene fra
de forskellige skoler, og søndag kort før
gudstjenesten kunne degnen meddele til præ
sten, at der i dag kunne ventes så og så man
ge til alters, og navnene på dem, der i dag
kunne ventes. I øvrigt blev der kun indbudt
til altergang nogle søndage efter konfirma
tion og nogle søndage efter høstgudstjeneste.
Den øvrige del af året afholdtes ikke alter
gang. Altergang blev indledt med skriftemål
en halv time før gudstjenesten, og kun alter
gæsterne blev tilbage i kirken efter prædiken
og salmen derefter. Under selve altergangen
blev alterlysene tændt. Det ville i følge præ
sten være alt for stor udgift for sognet, hvis
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der skulle brænde alterlys under enhver
gudstjeneste.
Men altså søndagen før jul var turen kom
met til Øster Løgum sogn, og man skulle af
gøre, om man fortsat skulle beholde den hid
tidige sognepræst eller søge en anden. Det
var for øvrigt det sidste sogn i amtet, der
skulle have præstevalg, og mange regnede
fuldt og fast med, at der blev nyvalg.
Valget skulle afholdes i skolen, der lå midt
i sognet og havde velegnede lokaler dertil.
Som før antydet var det en højst ubehage
lig situation for mange. Pastor Friedrichsen
lagde absolut ikke skjul på, at han gerne vil
le blive. Han havde boet i sognet i over tyve
år, var vokset fast her, havde ikke nogen
omgangskreds, havde aldrig haft det og al
drig savnet det. En søn havde han mistet i
krigen, og en anden søn boede for tiden i
Berlin; han rejste senere til USA og bosatte
sig der. Fru Friedrichsen var meget tilbage
holdende, nærmest folkesky, en datter ligne
de moderen, en anden datter, Anna, var en
kvik ung pige, der kom noget sammen med
enkelte andre jævnaldrende. Til daglig var
hun nærmest husbestyrerinde i den store
præstegård.
Når folk kun sjældent gik i kirke og hel
ler ikke agtede at gøre det i fremtiden, og
når den nuværende præst var en flink og
munter mand over for de fleste og gerne
ville blive her i sognet, ja, hvorfor skulle
man så være med til at forhindre ham deri.
Hans store markformue var jo sikkert gået
tabt med de ødelagte økonomiske forhold i
Tyskland, så en dansk præsteindtægt og en
dansk pension ville være en økonomisk for
del. Han blev sikkert snart ked af at sidde
her som dansk præst og ville så søge sin af
sked, måske allerede om et års tid.
Ved siden deraf var der en stor kreds, alle
de, der ventede og håbede på et kirkeligt ny
brud med en ny dansk sognepræst, de ville
absolut stemme for præstevalg, altså imod
pastor Friedrichsen.
Dagen kom. Det var sidste søndag for jul

1920. Vejret var fint, høj himmel med let
frost. Tilstrømningen var uventet stor, hvil
ket viste, at der i det stille var sket en grun
dig agitation for pastor Friedrichsens för
bliven.
Resultatet blev 260 ja til nyvalg, 267 nej,
altså ikke ny sognepræst her foreløbig.
Provsten, der havde ledet valget og op
tællingen, sagde flere gange bagefter: »Det
er det mest tragiske, jeg har været med til,
for de andre steder, hvor en tysksindet præst
var blevet genvalgt, var der dog altid en
fraktion, der viste glæde over at stå som
sejrherrer og slog kreds om manden, de fik
lov at beholde. Men her var ikke et menne
ske, der viste glæde over resultatet, ikke en
gang tyskerne.«
Der blev en underlig stilhed efter medde
lelsen af valgresultatet, og derefter gik en
hver stille til sit.

Fremtidsproblemer - blive
eller søge bort?
Men hvad nu med den unge danske deg
nefamilie, der allerede havde været her i
mange måneder, så de næsten følte sig hjem
me og hørende til her. Ja, de hørte til den
kreds, der ventede et kirkeligt nybrud med
en ny dansk sognepræst. Det var absolut ik
ke mig ligegyldigt, hvem jeg skulle spille for
søndag efter søndag, nu måske en halv snes
år frem i tiden. Havde jeg for øvrigt noget
at klage over vedrørende sognepræsten? Pa
stor Friedrichsen var og havde fra første dag
været over for mig, som over for næsten alle
i sognet: Munter og jovial, fuld af vitser og
fornøjelige anekdoter. Men på den anden
side var min kone og jeg absolut enige om,
at som præst kom vi aldrig til at værdsætte
Friedrichsen. Gang på gang havde han for
talt mig som mange andre i sognet, at han
var ud af en gammel, velhavende søkaptajns
slægt på Øen Føhr. Han var født til at være
søkaptajn og elskede søen. Når han var hav

net her som sognepræst, skyldtes det udeluk
kende hans vanskabte højre hånd, der tvang
ham til at vælge en anden levevej. Hans for
ældre mente, at det økonomisk næstbedste i
landsdelen Slesvig var præst. Derfor kom
han til at læse teologi og tog teologisk em
bedseksamen. Og skønt han kom fra et tysk
sindet og tysksproget hjem, og dansk var
hans dårligste fag under uddannelsen, ville
han dog absolut være nordslesvigsk præst,
for i Nordslesvig var der netop mange højt
lønnede præsteembeder. Han var ikke natio
nalt udfordrende i almindelighed, følte ikke
nogen trang til at påvirke nationalt, heller
ikke til nogen bestemt kirkelig retning.
»Da jeg kom her til sognet, var der en kir
kesti fra hver by her i sognet, og den blev
brugt. Nu sidder der vel en snes mennesker
dernede (i kirken). Nej, menighedslivet er
ikke så ideelt, som man kunne ønske det.
Men mig rører det ikke. Jeg ved, at jeg for
kynder Guds ord purt og rent, og så må det
virkelig blive den enkeltes sag, om man vil
tage derimod eller ikke,« har jeg gentagende
gange hørt pastor Friedrichsen sige.
Hans prædiken savnede så absolut ild og
glød. Derfor var kirkegangen gået tilbage år
for år, og nu stod han altså i en næsten tom
kirke. Men som sagt: udadtil var han en
elskværdig og fornøjelig tysk embedsmand,
der ikke trængte sig ind på nogen, ikke vak
te uro i noget sind.
Men spørgsmålet var jo: Hvad skulle vi
nu gøre. Vi var jo ikke kommet til Sønder
jylland for at få et godt embede. Søge et an
det embede nu? De fleste embeder hernede
var blevet besatte fra 1. oktober eller 1. no
vember. Mit gamle embede i Knaplund, som
jeg jo havde været glad for, var nybesat. Og
vi var blevet modtaget her i sognet med den
største elskværdighed af alle, tyske som dan
ske, velhavere som mindre bemidlede.
Vi havde faktisk ikke andet valg end bli
ve, hvor vi var, og søge at få det bedst mu
lige ud af det.
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144 FREDERIKSSTAD. Harck, Ole: Om jøderne i hertugdømmet Slesvig (I). (F1A 7.1.).
7.1.).
145 FREDERIKSSTAD. Kürstein, Poul: »Det er din ære, Frederiksstad« I-II. (F1A 2829.2. JT 21.3., 22.3.).
146 GELTING BUGT. J. D.: Auf S. M. S. »Wettin« zum Scharfschiessen (i Gelting bugt
o. 1912). (DN 14.3.).
147 GELTING, ørn: Gelting i spidsen på mange måder. [Portræt af et sydslesvigsk by
samfund]. (F1A 23.9.).
148 HANVED. Christiansen, Johannes: Om hyrdeliv mens der var markfællesskab. Og om 1000 får ved Oksevejen. (F1A 22.12.).
149 HARRESLEV. Christiansen, Johannes: Flensborg by og Harreslev stred om »den
lille bro«. (F1A 18.2.).
150 HARRESLEV. Christiansen, Johannes: Hvad Harreslev og Flensborg tabte - og
hvad der blev vundet - set fra en Harreslevborgers side. (F1A 7.4.).
151 HATSTED. Sieverts, K.: Særsyn blandt kirker. Hatsted kirke nord for Husum viser
ved sine fem »trappetrin«, hvordan udvidelsen er sket. (F1A 25.2.).
HAUKE-HAIEN KOOG. Se nr. 349.
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152
153

154
155

156

157
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159
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HOYERSVORT. it.: Slottet i Vesterled. (FlA 26.8.).
HÆRVEJ. Hansen, Bernhard: Hærvej - Oksevej - Kongevej. En vandring mellem
Danevirke og Ejderen. (F1A 26.8.).
KLANGSBØL. Sieverts, Kaj: Fra Klangsbøl kirke i Nordf risland. (V 14.4.).
LANGHORN. Sieverts, Kaj: Fra Langhorn kirke i det nordfrisiske amt. (V 15.9.).
LYKSBORG. Se nr. 344, 345.
MEDELBY. Se nr. 216.
NYHUS. Se nr. 213.
PELVORM. K. G.: Nyt kapitel skrives på Pelvorm. Med feriecenter-byggeriet ind
ledes omfattende strukturændring. (F1A 25.9.).
SILD. Nachts blinkt und blitzt es ständig auf Sylt [fyrtårne], (DN 18.5.).
SILD. Se nr. 15.
SLESVIG. Christiansen, Johannes: Over Slesvig by skriger kong Eriks måger. (F1A
18.9.).
SLESVIG. Se nr. 286.
SLIEN. Keil, Hans: Da stormfloden 13. november 1872 ramte Sli-området. (F1A
11.11.).
TØNNING. Se nr. 341.
WESTERHEVER-SAND. v. Prankensten, Norbert: Feuer mit Handbetrieb. Leucht
turm Westerhever-Sand. (DN 29.1.).
F. PERSONALHISTORIE

161

BARN I FLENSBORG 1890-1920. Udgivet af Poul Kürstein. Anm. af Ingolf Thom
sen. (F1A 22.11.). - Anm. af Eskild Bram. (JT 24.11.). - Anm. af Anker Nørgaard.
(V 11.12.).
162 DALL, PETER OG STØBENER, FRITZ. Bech, Ole: Abenråsk storsmugler og lovens
håndhæver mødes 53 år efter og fortæller. (JT 13.2.).
163 FIBIGER, JOHANNES OG PAULSEN, CHR. Kamphøvener, Morten: Johannes Fi
biger og Chr. Paulsen. I-II. (F1A 1972 28.-29.3.).
164 GREGERSEN, VILHELM OG NIELSEN, NICOLAI CHR. Kronika, Jacob: Forsoning
i Helligåndskirken. To drenges oplevelser i Flensborg i 1864, 1-2. (F1A 10.11.,
11.11.).
BOCK, KARL N. Et menneskeliv. Anm. af Eskild Bram. (JT 16.11.). - Anm. af
Tyge Haarløv. (V 16.11.). - Anm. af Bernhard Hansen (F1A 24.11.).
166 ANDRESEN, KARL. Bram, Eskild: Den ny mand på Danmarks sydligste højskole,
Jaruplund. (JT 30.4.).
167 BEHR, POUL. Tet: Lokomotivføreren - der slet ikke fik tid til at få hjemve. [Tøn
der]. (S 6.9.).
168 BOEKENOOGEN, E. G. eng-: Jeg har været temmelig isoleret her i Haderslev.
[Samtale med byens katolske præst gennem otte år, E. G. Boekenoogen]. (DH
169 BØGH ANDERSEN, NIELS. V.: Kan De li' Bøgh? (F1A 30.9.).
170 CHRISTENSEN, CHR. ERNST. Juhl Jensen, J.: En alsisk bonde [f. 1862]. (JT 8.3.).
171 CHRISTENSEN, FR. H. S.: ... er nahm die Hürden ohne den Balken zu reissen . . .
(Bibliothekar Fr. Christensen, Apenrade, 90 år). (DN 5.5.).
DALL, PETER. SE nr. 162.
172 DUE SØRENSEN, HARRY. Mic-K: Cirkusdirektør og meget mere - endte som
vognmand i Tønder. (V 9.6.).
173 EHMSEN, MEDERT. erik c.: Giv os dæmningen, eller vi drukner i en stor storm165
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flod. [Samtale med gdr. Medert Ehmsen, Ballum]. (V 1.7.).
FIBIGER, JOHANNES. Se nr. 163.
174 FINK, JEP. Bech, Ole: Jeg tager hatten af, når jeg passerer den gamle grænse. (Ar
kitekt Jep Fink, Åbenrå). (JT 9.4.).
175 FINK, TROELS. Clausen, H. C.: Vor mand i Flensborg. (DH 12.4.).
176 PETERSEN, ARNE FOG. Bram, Eskild: Ingen dårlig idé at koordinere vort grænse
arbejde noget mere. (JT 19.11.).
177 GEIL, TERKILD M. Bram, Eskild: »Den lille borgmester« i Oksenvad blev rigtig
borgmester i Kloster. (JT 4.6.).
178 GEIL, TERKILD. -hp: Fik første lærerembede som 18-årig. (V 18.5.).
179 GOLDSCHMIDT. Bredsdorff, Morten: Digteren Goldschmidt i Slesvig. (F1A 14.3.).
GREGERSEN, VILHELM. Se nr. 164.
180 GÅRDHUS, NIELS. Nielsen, Henning: Rødding-præst om prædikens tilblivelse, EF
og frimærker. [Samtale med frimenighedspræst Niels Gårdhus]. (V 4.7.).
181 HANSEN, ANDREAS. Bech, Ole: Rømøs 100-årige Kap Horn-skipper bliver søsyg,
når han skal drikke champagne. (JT 6.8.).
182 HANSEN, ANDREAS, erik c.: Jeg har været pensionist i 35 år, og nu bliver jeg
altså 100 år. [Rømø]. (V 5.8.).
183 HANSEN, ANDREAS. Käpt'n Andreas Hansen wird hundert Jahre alt. [Rømø].
(DN 8.8.).
HANSSEN, BJØRN. Se nr. 27.
184 HERMANSEN, A. C. T'et: Pensionisten, der ikke har tid til at være pensionist.
[Købmand A. C. Hermansen, Sdr. Sejerslev]. (S 23.3.).
185 JESSEN, ERIK. Nørgaard, Anker: Hos en lykkelig amtsborgmester. (V 30.12.).
186 JOHANNSEN, SVEND. Kürstein, Poul: Formålsfast dansk. [Svend Johannsen til
egnes »Barn i Flensborg«. Tale]. (F1A 24.11.).
186A LARSEN-LEDET, CAMMA. Bech, Ole: Det er jo ikke pengene, der gør tilværelsen
rig. (JT 20.2.).
187 MAU, HEINRICH. Jürgensen, Viggo: Eneboerens hobby er Sika-hjorte. (Et besøg
søg hos Heinrich Mau på Felsted Mark). (F1A 2.12.).
MICHELSEN, ANNE-HELENE. Se nr. 3.
188 MOMSEN, HANS. J.L.: En selvlært tusindkunstner i Frisland. [Hans Momsen i
Faretoft (1735-1811)]. (JT 19.11.).
189 NICOLAJSEN, JØRGEN P. Nielsen, Orla: Oksbøls gamle sognefoged har lært sig
selv at forme ler til krukker. (S 26.8.).
190 NIELSEN, AXEL. Nørgaard, Anker: Det er da os der må bakse med tingene. [Sam
tale med højskoleforstander Axel Nielsen, Hoptrup]. (V 30.12.).
191 NIELSEN, N. C. Kronika, Jacob: Slesvigsk præstemosaik. (F1A 1.7.).
NIELSEN, N. Se nr. 164.
192 NISSEN, NIS. ]uhl Jensen,
En sønderjysk politiker. [1878-1961].
(JT 2.5.).
193 NISSEN, SØREN. Bech, Ole: Jeg spidsede øren, når de gamle tog til at fortælle.
(Samtale med Søren Nissen, Harres). (JT 30.4.).
194 OLESEN, PETER. Olesen, Peter: En nordslesviger bliver dansk. [Borgmester i
Haderslev 1950-1970]. (DH 3.1.).
PAULSEN, CHR. Se nr. 163.
195 PETERSEN, SVEND INGOMAR. Bech, Ole: Det ligger ikke for mit temperament at
snakke uden om problemerne. (JT 9.1.).
196 PETERSEN, THS. Bech, Ole: Kom hjem fra krigen og giftede sig med sin kamme
rats enke. [Ths. Petersen, Sdr. Smedeby mellem Flensborg og Slesvig]. (JT 22.9.).
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PLAETNER, JACOB. Bonefeld, Olav: Jacob Plaetner og Isted-løvens hale. (JT 27.2.).
PRAHL. Kamphøvener, Morten: En historie, der kan læses fra to sider. Nogle be
mærkninger i anledning af en familiekronik om præstesiægten Prahl. (JT 27.8.).
PRENTER, REGIN. tess: Professoren blev præst i Branderup. (JT 15.10.).
RASMUSSEN, SVEND ERIK. Wielandt, Karen: Domprovsten in memoriam. (DH
15.6.).
THOMSEN, INGEBORG REFSLUND. [Nekrologer]. (DH 27.3., JT 26.3.).
RICH, ESTHER L. Bech, Ole: Fylder 75 i dag og arbejder på debutbog om vilde
planter. (JT 12.3.).
SMITH, JENS P. Schmidt, Fr.: Jens Musik fylder 80. [Bolderslev]. (DH 23.9.).
STØBENER, FRITZ. Se nr. 162.
THAYSEN, ASMUS. Christiansen, Johannes: Asmus Thaysen - en bonde med rige
minder fra Nyhus. (F1A 28.8.).
THOMSEN, INGOLF. Rudbeck, Frederik: Ingolf Thomsen. En mærkedag, en hjerte
sag og en snak om Sydslesvig. (F1A 3.7.).
THOMSEN, PETER P. eric c.: Nogle fik kartofler, andre fik kun sovsen! [Samtale
med fhv. kæmner Peter P. Thomsen, Løgumkloster]. (V 27.3.).
THOMSEN, PETER P. erik c.; Vi har det spilme sådan, at vi kan tale med hinanden.
[Samtale med fhv. kæmner Peter P. Thomsen, Løgumkloster]. (V 1.4.).
WERNICH, NIELS, hb: »Man ist dazu da, um sich für ein Ideal einzusetzen«. [Sam
tale med den 80-årige dr. Niels Wernich, Høruphav]. (DN 26.8.).
WILDENHOFF, KAY. Wildenhoff, Kay: Har mere end nogen anden set ind bag
byens facader. [Fhv. stadsdyrlæge i Haderslev siden 1940]. (JT) 5.1.).
VOGNSEN, BERTEL. Mose Madsen, Johs.: Han opfandt snorklen i 1916. [Hos
Bertel Vognsen i Neder Kestrup]. (D 7.10.).

G. ALMUELIV, FOLKEMINDER
Adventskransen til Danmark via Rødding [fru Louise Hørstebrock fortæller]. (V
12.12.).
Bram, Eskild: De gamle, sønderjyske opskrifter indsamles for at blive udgivet. (JT
13.2.).
Christiansen, Johannes: I Nyhus trives det gamle landsbyfællesskab stadig. (F1A
25.10.).
80-årig fra Angel fortæller om ønskekvist og magnetisme [Johannes Jensen, Spang
ved Husby]. (F1A 11.9.).
Fredslund, Hans: Juleforberedelser på landet i gamle dage [Hygum sogn]. (V
21.12.).
Man må ikke sige »nej tak«. Sådan fejrede man jul i og omkring Medelby i de
gode gamle dage. (F1A 14.12.).
Sørensen, H. P.: Det kan drengene gøre. Erindringer fra barneårene. (JT 13.8.).
Sørensen, R. P.: »I vor lade, på vor lo —«. Erindringer fra drengeårene. (JT 19.3.).
Zacchi, Uwe: Braunbier aus eigener Küche. (DN 29.3).
Se nr. 3.

H. LITTERATURHISTORIE
Bram, Eskild: Den fortabte søn. Anm. af Willy August Linnemanns »Forkynderen«.
(JT 20.10.).
Clausen, H. C.: Sangen om sønderjydens underlige vaner 75 år. [Forfattet af Svend
Kjeldskov]. (DH 23.9.).
Thomsen, Ingolf: Vision og virkelighed: Byregionen ved Flensborg Fjord. - Anm.

af Willy-August Linnemanns »Forkynderen«. (F1A 1972 21.10.).
Se nr. 179.
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I. SPROG
A væn di int æ dø, så løve di enon. Fortællingen »Æ kun, æ ko å æ kok« på Syd
slesvigs danske folkemål. (F1A 29.12.).
Andresen, Sigfred: Æ bækkevuhn. (F1A 18.10.).
Bjørgmose, Rasmus: Er Guldhornenes billedsprog tydet? (DH 17.6.).
Rudbeck, Fr.: Er det danske sprog i fare? (JT 18.2.).
Sondergaard, Andreas: Winne gæ æ toch te Synnejyllan? (JT 6.10.).
Se også nr. 56.
J. KUNST. KUNSTHISTORIE
Se også E. Lokalhistorie. Topografi.
Fog Petersen, Mette: Lys og Skygge. - Anm. af E. B. (JT 8.11.).

Arkitektur
ak ... En by uden fortid er som et menneske uden hukommelse. Fonden for for
tidens fremtid. (Tønder). (S 18.11.).
Bech, Ole: Nu er det attraktivt at bo i huse fra 1700-tallet. Det gamle Åbenrå med
Slotsgade og Vægterpladsen får nyt liv. (JT 12.11.).
Et gammelt hus i Flensborg. Tvivlsomt, om det har 600 ar bag sig. (Ejendommen
Angelbogade 73). F1A 11.2.).
Ist Flensburg im Begriff, sein Gesicht zu verlieren? Ein Diskussionsbeitrag des
Städtebau-Arbeitskreises am Kunsthistorischen Institut der Universität Kiel. (DN
7.4.).

Maler- og billedhuggerkunst
Bech, Ole: Forskellen på keramik og journalistik er ikke så stor, som man måske
tror. (Samtale med Emil Ruge, Dybbøl Banke). (JT 30.7.).
Bech, Ole: Picasso på åbenråsk villavej . . . Historien om en svensk fhv. redaktørs
enestående kunstsamling. (Carl Gruveman). (JT 27.2.).
Billedskærerdynastiet Gudewerth fra Egernførde. (F1A 22.12.).
Christiansen, Ole: Et yndet motiv: Teglværkerne. [Interview med maleren Viggo
Kragh Hansen, Nybøl]. (S 30.12.).
Clausen, H. C.: Emil Nolde ville hverken stemme dansk eller tysk. (DH 19.7., F1A
20.7.).
Hildegard Buchholz - eine begabte Porträtmalerin. (Glücksburg). (DN 24.5.).
Poulsen, Hanne: Jes Jessen. Anm. af Skriveren. (DH 22.1.).
Sallowsky, Axel Michael: Seine Augen durchdringen die Natur. (Maleren Andreas
Petersen-Röm). (DN 18.8.).
Sallowsky, Axel Michael: Siegbert Amler. Ein engagierter Bildhauer der Gegenwart.
(Glücksburg). (DN 4.11.).
Sallowsky, Axel Michael: Sinfonische Klänge aus der Farbtube. Die »tönenden
Bilder« des Hadersiebener Malers Arvig Arp Hansen. (DN 21.12.).
Seiffert, Hans: Ein Maler und sein Werk. Albert Johannsen und das Wattenmeer.
(DN 31.5.).
Thomsen, Ingolf: Jugendstil i Flensborg. [Anm. af Flensborg Bymuseums udstilling
med værker af slesvig-holstenske jugendstil-kunstnere]. (F1A 13.12.).
Thomsen, Ingolf: Det slesvigske maleri. (Flensborg Museums sommerudstilling
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246
247

(14.7-3.9.72)). (FlA 19.7.).
trine: Dansk-tysk kunstnerpar med planer om galleri. (Alexander og Agga von
Südow, Sdr. Sejerslev). (JT 2.4.).
Willatzen, Erik: Sønderjyske malere får for få opgaver tildelt. (Samtale med Ole
Prip Hansen fra Åbenrå, p. t. Kunstakademiet, Kbh.). (JT 6.2.).

Teater
Jacobsen, Bent: Den sønderjyske landsdelsscene og fremtiden. (DH 22.2.).
Ravn, Sven-Erik: Landets første teaterskole for amatører indviet i Gråsten. (V
25.8.).
250 Stenz, Chr.: Et sønderjysk teater? (JT 2.5.).
251 Thomsen, Ingolf: Landsdelsscene eller grænslandsteater? (FlA 1.3.).
252 V.: Tre kabaret'er i Flensborg - og en briket gav adgang. (FlA 31.7.).

248
249

253

254
255

Musik
Bram, Eskild: Jeg drømmer om en Sønderjyllands-Festival, siger domorganist Sv.
Prip, Haderslev. (JT 8.10.).
Jensen, Bente: Hun er sit eget spillemands-orkester. (Dagny Aslak Sørensen, 0.
Lindet). (JT 23.1.).
Kardel, Harboe: Reiches deutsches Musikleben in Nordschleswig. (DN 15.4.).
Se nr. 203.

K. KIRKEHISTORIE
Helsbøl, Claus: Pietismen og Tønder. (JT 10.5.).
Hejselbjerg Paulsen, H.: En misforståelse. Danmarks ældste kirkeblad er ikke fra
Rødding, men fra Rinkenæs [1873]. (DH 13.5.).
258 Holm Knudsen, Inge: Et liv i fattigdom, kyskhed og lydighed. [Det protestantiske
nonnekloster »Nordisk Sam-bo« i Kollund]. (V 2.11.).
259 Petersen, Jens A.: Frimenigheden i Rødding, dens baggrund og virke. I-II. (FlA
12.10.).
260 Weitling, Günter: Die historischen Voraussetzungen des »Kirchlichen Vereins für
Innere Mission in Nordschleswig« und dessen Verbindung zur reichsdänischen
Indre Mission bis zur Jahrhundertwende«. Anm. af H. Hejselbjerg Thomsen. (DH
19.2.). - Af Morten Kamphøvener. (JT 9.1.). - Af Andreas Davidsen. (S 8.4.). - Af
Paul Koopmann. (DN 3.6.).
256
257

261
262
263

264

265
266
267
268
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L. SKOLEFORHOLD. SKOLEHISTORIE
ak . . . Færre ballademagere i ny skoleform? (Tinglev). (S 20.5.).
ak... Håber på udbygning til forsøgsuddannelse. (Mommark Handelskostskole).
(S 12.8.).
Argus: Trägerin Jahrhunderte alter Schultradition. (Das deutsche Schulwesen in
Apenrade). (DN 6.5.).
Bonefeld, Olav J.: Det slesvig-holstenske universitetsselskabs fortjenstmedalje. (JT
15.10.).
Brodersen, Peter: Rinkenæs Ungdomsskole i 20 år i grænselandets tjeneste. (DH
6.5.).
Efterskolen er fortsat det værdifulde tilbud til unge, der vil noget. [Samtale med
forstanderparret Tove og Aage Rasmussen, Sundeved Ungdomsskole]. (DH 24.2.).
Pink, Troels: Dansk lærer i Sydslesvig. I-II. (FlA 16.-17.11.).
Puttrup, Hans: Udelt skole i Sydslesvig. (FlA 16.11.).

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

280
281

it.: Det danske lærerlav i Sydslesvig gennem et halvt århundrede (F1A 4.11.).
Kardel, Harboe: Die alte Schul tradition. (Apenrade). (DN 6.5.).
K. G.: Ungdommen må gerne kritisere. Siger den kommende forstander på Jaruplund højskole. (F1A 15.5).
Krebs Lange, Børge: Lille skole - hvad nu? I-II. (Den danske skoles stilling i Syd
slesvig i dag). (F1A 28.-29.4.).
Petersen, Jørgen: Lærerforeningens opgave i dagens Sydslesvig. (F1A 11.11.).
På skolebesøg i Sydslesvig. Af Børge S. Mensel og Per Jespersen. (JT 30.12.).
Ravn, Sven-Erik: Pensionisthøjskolen i Sønderborg ved at finde sin form. (V 3.6.).
Rudbeck, Frederik: De danske skoler i Sydslesvig. I-II. (F1A 14.-15.6.).
tess: Elevindflydelse på undervisningsform. Rødding Friskoles lærerpar, Ase og T.
Hartvig Nielsen fortæller om den demokratiske skole. (JT 27.12.).
ty: Der må tages mer håndfast på tingene. [Samtale med forstander Carl Press,
Kongeådalens Ungdomsskole]. (DH 27.7.).
V.: Universitetet i Flensborg bør ikke være »mikset«. — (Fødselsdags-interview med
Troels Fink). (F1A 15.4.).
Vi skal være vågne, hvis vi skal klare os. [Samtale med forstander Axel Nielsen,
Hoptrup højskole]. (JT 1.10.).
"Winther, Chr.: Da Rødding fik sin realskole. Et blad af sognets skolehistorie. (V
25.7.).
Se nr. 166, 169, 178, 190.

M. BIBLIOTEKER. RADIO. ALMINDELIG OPLYSNING
Bech, Ole: En TV-mand, som ikke vil bruge pegefinger, men skabe oplevelser. (Es
ben Høilund-Carlsen, Åbenrå). (JT 23.5.).
283 Et bibliotek er i dag andet og mere end bøger. Samtale med overbibliotekar Jørgen
Hamre. (F1A 1.7.).
284 Bram, Eskild: Frygter ikke for dansk kulturs vigen, hvis vi kommer ind i EF. [Sam
tale med skoledirektør Chr. Thorup Nielsen, Flensborg]. (JT 1.10.).
285 Gammel fornem sønderjysk bogtrykkunst i Tønder [udstilling]. (F1A 31.10.).
286 Et halvt århundrede dansk biblioteksarbejde i Slesvig. (Siesvighus Bogsamling blev
oprettet for 50 år siden). (F1A 1.11.).
287 Rohleder, Peter: Kulturen i Sønderjylland og EF. (JT 12.11.). Svar af N. PetersenHøkkelbjerg: Kultur 1972 i modvind. (JT 14.11.).
282

288
289
290

291
292

293
294

295

N. FORENINGSLIV. IDRÆT. FORSAMLINGSHUSE
Bech, Ole: Kultur? - Det er det, man har lyst at lave lige nu. [Om aktiviteten i den
nedlagte Rebbøl skole]. (JT 19.11.).
50 års jubilæum i Graasten Roklub. (DH 13.3.).
Hansen, Bernhard: Frimurerlogen Frederik. (Historien bag den danske Flensborgloge). (F1A 5.9.).
it: Sydslesvigske folkedansere Flensborg - i 35 år. (F1A 14.10.).
lom.: Idrætten er (mindst) hans halve liv. [Samtale med Sven Gammelgaard, Kollund, formand for Sønderjysk Idrætsforening]. (F1A 28.8.).
Thomsen, A.: DSK er en ualmindelig gammelmandsforening. (DH 11.8.).
Tolderlund-Hansen, Sten: Alle medlemmer skal tilgodeses og ikke kun topidræts
udøverne. [Samtale med Svend Gammelgaard, formand for Sønderjysk Idrætsfor
ening]. (DH 24.7.).
Aabenraa Sejlklub har ført en omskiftelig tilværelse. [50-års jubilæum]. (DH 9.8.).
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O. BEFOLKNINGSFORHOLD. BEFOLKNINGSSTATISTIK
Se nr. 75.

296
297

298

299

P. FORVALTNING. LOV. RET
Forvaltning
J. C.: Fra Flensborgs gyldne skattetider. (Skatteforholdene fra ca. 1350). (F1A 11.8.).
B. L.: Gode resultater med kommunalreformen i Sønderjylland. [Samtale med amts
rådsmedlem Børge Diemer]. (DH 4.3.).

Retsvæsen
Anker, Johannes: 50-60 °/o af de unge kriminelle bliver rettet. [»Gartnerhjemmet«
i Ragebøl]. (S 23.12.).
Buur, Ove: Drama bag en halv gravsten. (Mord i Ravnkær sogn 1906). (JT 6.8.).

Militærvæsen
300

Husted, Haakon: »Det militære læseselskab Rendsborg«. (F1A 15.6.).
Forsikring, forsørgelse, fattigvæsen
301 -dik: - vi er ikke et opbevaringshjem. [Besøg hos Arbejde Adler i Hoptrup]. (DH
1.4.).
302 Hansen, Bernhard: Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond fejrer 25 års jubilæum.
(F1A 18.11.).
303 -ke: Asserballeskov børnelandsby - idealisme og virkelighed. (DH 15.7.).
304 46 år blandt børnehavebørn. Lykkelige år, siger konsulent Frieda Helming, der nu
har trukket sig ud af aktivt arbejde. (F1A 17.7.).
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Brandvæsen
Og de jakker, de hænger der endnu. [Ullerup frivillige Brandvæsen. Omtale af 40års jubilæumsskriftet]. (JT 12.11.).
Q. ØKONOMISKE FORHOLD. ØKONOMISK HISTORIE
John P.: Ofte så usikker som en chokoladefrø i børnehave. (Erhvervs- og turistchef
V. V. Sonne, Tønder). (V 19.12.).
Jürgensen, Viggo: Skal Vestslesvig stagnere? [Anm. af T. Haarløv og P. Groth
Bruun i »Vestslesvigske perspektiver i Egnsudviklingen 1970-1985«]. (F1A 2.9.).
L.L.: Sønderjylland har bedste muligheder i fællesmarkedet. [Interview med er
hvervsrådssekretær Groth Bruun]. (S 30.12.).

Banker og sparekasser
100 år siden Nordslesvig fik sin første bank. [Den nordslesvigske Folkebank]. (DH
6.6.).
Handel
A.: Fælles talerør for landsdelens dansksindede erhvervsdrivende. (Dansk Erhvervs
forening for Sydslesvig). (F1A 15.4.).
d.: 100 Jahre Familienfirma M. Schaumann. (Haderslev). (DN 2.5.).
r-b: Millionerne rullede, men der skulle arbejdes hårdt. (Købmand H. A. Jensen,
Padborg). (JT 9.4.).
40 Aabenraa-købmænd oprettede i 1847 en handelsstandsforening. (DH 22.1.).
L. L.: Åbenrå er ved at erobre den centrale plads i landsdelen. Åbenrå Handels-
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standsforening gennem 125 år. (JT 23.1.).
Åbenrå Handelsstandsforening har 2. februar 125 års jubilæum. (S 26.1.).

Landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt
Bach, Finn: Fiskeriet på Flensborg Fjord i alvorlig fare. (JT 22.10.).
bl.: Hjelm-haverne, et tiltalende syn. [Kolonihaver i Åbenrå, Danmarks første].
(DH 20.10.).
-dik: Jeg har følt mig som kunstneren, der står foran sit staffeli. [Samtale med pens,
skoleleder Otto Raft om haven]. (DH 26.7.).
munk-: Ribe Å systemet revideret. [Fiskebiologi]. (DH 29.9.).
Von der Austernfischerei im nordfriesischen Wattenmeer. (DN 15.1.).

Håndværk, industri
Bech, Ole: Ingen unge vil lære bly tækkerens gamle håndværk. (Samtale med Hans
Petersen og Arne Wilhelmsen, Åbenrå). (JT 24.9.).
Bech, Ole: Et 200-årigt Rugbjerg ur. (JT 14.5.).
Beck Madsen, Tove: Rømøs fremtid byder ikke kun på turisme. [Fiskeindustri i
Havneby]. (V 4.11.).
Fredslund, Hans: Fra primitivt håndværk til moderne industri i Hygum. (V 19.9.).
Fredslund, Hans: Lars Skomager i Hygum kunne løbe fra hestene. Lidt om hånd
værkerne i Hygum o. år 1900. (V 16.8.).
Haderslev klædefabrik har 100 års jubilæum. (DH 27.4.).
-i.: Startede i kælder og blev storfabrikant. [Chr. Christiansen, Toftlund]. (V
22.12.).
Lampe, Jens: »Blankt messing med løvefødder og gesvejsninger«. (JT 20.2.).
Lampe, Jens: Hohwü. Urmagerslægten fra Holland, som slog sig ned i Gråsten.
(JT 10.12.).
Lampe, Jens: Kandestøberen - en rigtig håndværker [med mesterliste]. (JT 23.4.)
Lampe, Jens: Om urmager-slægten Wied fra V. Sottrup. (JT 29.10.).
Lampe, Jens: Sønderjyske kobbersmede. (JT 12.3.).
Lampe, Jens: Urmagerdynasti fra Kasmosedam (mellem Sottrup og Ullerup). (JT
28.5.).
Landsbysmeden i V. Lindet slog ind på fabrikation af vejrhaner og pejsesæt. (Sam
tale med Harald Petersen). (V 10.6.).
O. B.: Kakkelovne fra Christiansfeld er også i dag statussymboler. (JT 26.3.).
Sandy: Verdenskendte honningkager skabt ved en forglemmelse. (DH 16.8.).
Tillitze, A.: Hitlers sidste byggeri rammen om konfektionsindustri. [Abild Konfek
tion]. (S 16.12.).
trine: Demokrati er at stille store krav til hinanden. [Samtale med direktør Karl
Toosbuy, Bredebro Skofabrik]. (JT 31.12.).

Samfærdsel
Bram, Eskild: Assens-Årøsund ... en hovedrute i den danske trafikhistorie. (JT
5.3.).
Fryland, Knud: Med Assens-Årøsund færgen. (S 25.11.).
Hansen, Bernhard: Dansk skole i Tønning for godt 100 år siden. Et kapitel af Tønning navigationsskoles egenartede historie. (F1A 28.10.).
Th-Chr, S.: Der skal damp på, hvis Als skal have minde om »æ lillbaen«. (S
21.10.).
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Turistvæsen
Bech, Ole: Kan Gråsten leve af kongelig turisme og spritbådssejlads? (JT 2.1.).
Husted, H.: Enten kan man li' det eller -. Lyksborg har fået sit høje feriecenter.
(F1A 1972 6.5.).
Husted, Haakon: Lyksborg og Holnæs. Betydende turistfaktorer i en dejlig natur.
Ill. (F1A 15.4.).

R. NATURFORHOLD
-AVN: Gelsådalen bliver del af 1.500 ha naturpark. (JT 15.10.).
Bech, Ole: Sønderjyllands første naturpark har mange attraktioner. [Trekanten
Gram-Ribe-Løgumkloster]. (JT 15.10.).
Jørgensen, Poul Kr.: Nye og sjældne fugle i Sønderjylland. (JT 9.6.).
Das Speicherbecken im Hauke-Haien-Koog. Hier schufen Menschen ein Vögel
paradies. (DN 6.4.).

Grænselands-dagbog
VED FR. RUDBECK
SYD FOR GRÆNSEN
1. september: Under et dansk pressebesøg i
Kiel peger en repræsentant for det slesvigholstenske landbrugsministerium på, at Dan
mark og Slesvig-Holsten bør være opmærk
som på EF's »bjergbondetilskud«, som gives
til landbrug i bjergområder, mens hverken
Danmark eller Slesvig-Holsten kan få EFstøtte til landbrugsudvikling.
Under et presseseminar på Grænseakade
miet i Sankelmark drøftedes grænseorgani
sationernes fortsatte nødvendighed. Kon
klusionen blev, at de næppe kan undværes.
Man planlagde desuden oprettelse af en
grænselandets presseloge.

5. september: Som følge af Program Nord
er gennemsnitsstørrelsen pr. ejendom i amt
Nordfrisland steget fra 14,2 ha i 1949 til
23,6 ha i 1971. De tilsvarende tal for Sles
vig-Holsten er 17,0 og 25,8 ha. Kødkvæg
bestanden er steget med 69 pct. på 18 år.
Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko steg
fra 3388 kg til 4144 kg eller fra 91-98 pct.
af gennemsnittet i Slesvig Holsten. Svinebestanden er øget med 70 pct. mod 52 pct. i
landsgennemsnit.
Forrining for nationale Frashe er begyndt
på undersøgelserne om, hvormange i Nord
frisland der endnu taler frisisk. Man har hid
til regnet med ca. 10.000.

2. september: Den nye danske præst for
Kappel, Arnæs og Karby, Thorvald Nielsen
indsættes i embedet.

7. september: Alt Flensburger Haus vil
blive købt af Flensborg by og påtænkes ind
rettet som søfartsmuseum.
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8. september: Den danske uge i Husum
åbnes.
Manglen på idrætshaller syd for grænsen
fører til, at tyske idrætsforeninger syd for
grænsen i stigende grad ønsker at gøre brug
af danske idrætshaller nord for grænsen.
10. september: På Dansk Kirke i Udlan
dets årsmøde i Odense oplyses, at det danske
præsteembede i Frederiksstad vil blive gen
besat, mens embedet i Nibøl nedlægges.
11. september: Dansk Skoleforening med
deler, at det samlede elevtal ved det nye
skoleårs begyndelse er 5861 elever mod
5520 i fjor. Antallet af nybegyndere var
765. Der findes nu 61 danske skoler og 60
børnehaver, der besøges af knapt 2100 børn.

12. september: I en kronik i Berlingske
Tidende skriver forfatteren Willy-August
Linnemann, at helstatstanken stadig kan in
spirere til nytænkning, og at rigstyske in
teresser for området mellem Elben og Kongeåen er hastigt aftagende. I Bayern betrag
ter man landet nord for Hamborg som en
belastning for den tyske forbundsrepublik
og kan sagtens forestille sig Slesvig-Holsten
udskiftet med Østrig.
13. september: Under et diskussionsmøde
inden for rammerne af den danske uge i Hu
sum vender det frisisk-danske amtsrådsmed
lem, gårdejer Carsten Boysen, sig mod, at
flere tusinde mænd i Nordfrisland har en
uproduktiv beskæftigelse ved militære depo
ter. I stedet burde man i højere grad udnyt
te de beskæftigelsesmuligheder, der byder
sig i Nordslesvig.
»Selskabet til fremme af oprettelse af et
universitet i Flensborg« kræver af landsre
geringen omgående vedtagelse af oprettel
sesbeslutningen og bevilling af midler for
det påtænkte flensborgske universitet.
Energiforsyningsselskabet
»Schleswag«
åbner en transportledning for naturgas fra

Emden til Kiel. Økonomiminister dr. Jürgen
Westphal rejser i denne forbindelse spørgs
målet om at indlede et dansk-tysk samarbej
de om udnyttelsen af Nordsøens naturgas
forekomster.
17. september: I forbindelse med den ty
ske grænseorganisation Arbeitsgemeinschaft
Deutsches Schleswig's 25 års jubilæum oply
ses, at organisationen driver 15 børnehaver,
tre lejrskoler, fire sygeplejestationer, flere
rekonvalescenthjem og mødrehjem. Organi
sationen har en årsomsætning på 5,5 mill.
DM, som dels er egne midler, dels lands- og
forbundsmidler.

24. september: Det i 1765 under Christian
VI opførte Christians Plejehjem i Egernførde, som fra 1785-1854 var opholdssted for
invaliderede soldater, nedrives.
27. september: Som leder af det nye fæl
les-teater i Flensborg, Rendsborg og Slesvig
ansættes dr. Horst Mesalla fra Berlin.
I Flensborg byråd vedtog SPD og SSV
mod CDU's stemmer at yde et kommunalt
tilskud til udvidelse af den danske idræts
plads ved Frueskovvej.
28. september: Sydslesvigs danske Ung
domsforeninger, som omfatter 63 tilsluttede
foreninger med 8103 medlemmer, fejrer 50
års jubilæum ved en fest i Idrætshallen i
Flensborg.

NORD FOR GRÆNSEN
5. september: Landdagsmand Günter Friede
rich beklager i Pinneberger Tageblatt, at den
tyske folkegruppe i Nordslesvig i modsæt
ning til den danske i Sydslesvig ikke er i
stand til at udbygge sit arbejde, fordi de for
håndenværende midler ikke er tilstrækkelige
til at opretholde de eksisterende institutio
ner. Mindretallet står overfor et udækket
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underskud på 896.000 DM. Til delvis dæk
ning heraf har landsregeringen i Kiel bevil
get 500.000 DM.
Præstehøjskolen i Løgumkloster åbner
med 10 kursusdeltagere.
Sønderjyllands amts undervisnings- og
kulturudvalg afsætter for regnskabsårene
1976/77, 1977/78 og 1978/79 6 mill. kr. pr.
år til et kommende gymnasiebyggeri. Det
nye gymnasium skal bygges enten i Vojenseller Sønderborgområdet.

6. september: Der er usikkerhed i vurde
ringen af Rømøs fremtidige udviklingsmu
ligheder fremgår det af Skærbæk kommunes
dispositionsplan for Rømø. Det fastslås, at
antallet af beskæftigede ved landbrugser
hverv er reduceret, og at de i 50'erne og
60'erne stillede forventninger til udviklings
mulighederne for fiskerierhvervet og fiske
industri ikke er blevet indfriet. Dog kan
Danmarks medlemskab af EF give fornyet
håb om øget dansk og udenlandsk aktivitet.
7. september: Af Bund deutscher Nordschleswigers årsberetning fremgår, at B.d.N.
nu tæller 4.370 medlemmer fordelt på 13
distrikter og 31 lokalforeninger mod 4.298
medlemmer pr. 1. april 1971.
13. september: Tønder kaserne skal fra
1975 være center for civiluddannelsen, op
lyser forsvarsminister Kjeld Olesen.
På et delegeretmøde i Bund deutscher
Nordschleswigers distrikter for Åbenrå og
Rødekro vedtages at anbefale gdr. Harro
Marquardsen og chefredaktør Jes Schmidt
som spidskandidater for Slesvigsk Parti ved
amtsrådsvalget. I Tinglev kommune foreslås
i stedet for Jes Schmidt, gdr. Peter Wilhelm

sen, Vollerup, mens man i Løgumkloster
foreslår konsulent Hermann Heil på 2. plad
sen.

15. september: Fra Padborg meddeles, at
der til AOF's danskkursus også har meldt
sig et betydeligt antal deltagere, som bor syd
for grænsen.
Bund deutscher Nordschleswiger i Sønderborg-Alsområdet foreslår Harro Mar
quardsen og Hermann Heil som spidskandi
dater til amtsrådsvalget. I Tønder går man
ind for samme opstilling og mener i øvrigt,
at Slesvigsk Parti har gode chancer for at
få to amtsrådsmedlemmer.
19. september: En repræsentation for
samtlige politiske partier i Tønder mødes i
København med førende politikere for Fol
ketingets partier for at fremlægge vestereg
nens problemer.

20. september: Det dansk-tyske kontakt
udvalg besøger en række tyske institutioner
og holder møde i Tønder. Kulturminister
Niels Mathiassen overrakte en check på
15.000 kr. til det tyske bibliotek i Åbenrå.

28. september: Det er 40 år siden, Det
unge Grænsevæm oprettedes.
Formanden for Bund deutscher Nordschleswiger i Tønder, viceskoleinspektør
Dieter Wernich, beklager på organisationens
generalforsamling, at mindretallets stigende
økonomiske vanskeligheder gør en langsig
tet planlægning af arbejdet umuligt. De fri
villige hjælpere gøres derved usikre, hævder
han. Desuden beklagede han, at man af
holdt en dansk uge i Husum uden at kon
takte det tyske mindretal i Tønder.

På læsesalen på Landsarkivet, Åbenrå, er fremlagt en lidt udførligere Grænselandsdagbog.
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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

Idrætshøjskolen I Sønderborg

Grænselandets sang

Højskole med lederuddannelse I
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning.
6 mdrs. vinterkursus for mænd og
kvinder fra 3/10-28/3.
3 mdrs. sommerkursus for mænd
og kvinder fra 3/5-28/7.

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

Tlf. (04)4218 48

Bent Brier

Besøg
landsdelens

museer
BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

WINDFELD-HANSENS

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

5 måneder fra januar. Korte kursus
juni-december.

Haderslev

VEJLE

Tlf. (04) 74 33 25.

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Læs

ANDELSBANKEN
Sønderjydske Afdelinger

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk
Tæppefabrik

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station
A/S Sønderjydsk Frøforsyning

HADERSLEV
TELEFON NR. (04) 52 27 25

A. R. KjærbyA-S
Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdab

^bogtrykkeri]

AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen
for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse:
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37.
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen,
Brorsonsvej 37, Tønder, tlf. (04) 72 18 78.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz,
Tøndervej 173, Åbenrå, tlf. (04) 62 14 50.
Cand, polit. Inger Bjørn Svensson,
H. P. Hanssensvej 9. Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri a-s,
Tønder.

HØJST ANTIK

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

Storegade 18, Løgumkloster. - Aben:
Hverdage kl. 16-17.30, fredag kl. 16-20.
Privat: E. Lund Christiansen, Bredgade
4, Øster Højst. TIL (04) 74 51 36.

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole
Tlf. (04) 46 41 12
Gunnar Rasmussen

HORSENS HAVN
•
•
•
•

Mange moderne stykgodskraner
7,00 m vanddybde
Havnen kan besejles dag og nat
Store arealer ved kaj og jernbanespor
ledige til udleje

TRY

HØJSKOLE

il

Oj

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

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

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

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

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

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

