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Gratis adgang.

Det sydslesvigske julemærke 1972
Årets sydslesvigske julemærke »Nørreport i 
Flensborg«, der er det 24. i rækken, er tegnet 
af litograf Rudolf Hofmann.

Prisen er kr. 5- for et ark med 50 mærker, 
(enkeltsalg 10 øre pr. stk.), og det kan bestilles 
hos Grænseforeningen, Peder Skramsgade 5, 
1054 København K., telefon 11 30 63, postgiro 
nr. 1849. Julemærket forhandles også hos en del 
boghandlere og i mange kiosker.

Ved henvendelse til Grænseforeningen kan 
man også købe mærker af tidligere årgange samt 
enkelte fejltryk.

I Sydslesvig kan julemærket fås på Sydsles
vig Forenings amtssekretariater, i Flensborg by 
på bysekretariatet, hos Dansk Boghandel, Nørre
gade 74, og i Bladcentralen Otto Nielsen, Store- 
gade 83. Julemærket koster 5 Dpf. stykket, et 
ark med 50 mærker DM 2,50.

Julemærkets overskud anvendes ubeskåret til 
kulturelt eller humanitært dansk arbejde i Syd
selsvig, herunder uddannelseslegater.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
der udsendes af Historisk Samfund for 
Sønderjylland som selvstændig publika
tion, koster 30,- kroner årlig i abonne
ment (inch MOMS og forsendelse). 
Abonnementet og enkeltnumre (3,75 
kroner stykket, særnumre beregnes der 

dog en højere pris for) kan bestilles hos 
ekspeditionen, Landsarkivet, Åbenrå, 
telefon (046) 2 46 83, eller på redaktio
nens adresse: H. P. Hanssensvej 9, Ha
derslev, telefon (045) 2 17 37. 
Prøvenumre tilsendes gerne og gratis.



Jens Jessen, der redigerede »Flensborg Avis« fra 
1882 til sin død i 1906, er den største skikkelse 
i sønderjysk presses historie. Næppe nogen 
landsdel har haft en presse, der overgik Sønder
jyllands, men i dag er kun Jens Jessens blad til
bage, og det står overfor betydelige vanskelig
heder.

Den danske presse i Nordslesvig
AF KAI EDV. LARSEN

Det afsluttende kapitel i den danske presses 
historie i Nordslesvig er skrevet. Den 28. 
november gik det sidste nummer af Danne- 
virke-Hejmdal i trykken på Klosteret i Ha
derslev, og for fremtiden bliver de danske, 
nordslesvigske aviser trykt i Erritsø, Esbjerg 
og Kolding.

Redaktør Kai Edv. Larsen, Sønderborg, gi
ver en kort oversigt over den danske presses 
historie i Sønderjylland siden 1838.

Det sidste af de gamle danske blade fra ud
lændighedstiden, »Dannevirke-Hejmdal«, 
har nu reelt mistet sin selvstændighed! De 
økonomiske vanskeligheder, bladet i løbet af 
de sidste år har været inde i, tvang det til at 
søge en ordning, og resultatet blev et salg 

til »Jydske Tidende«, det blad, som har væ
ret den gamle danske presses farligste kon
kurrent og man tør vel endog sige dens 
egentlige banemand. Et bevæget kapitel i 
den sønderjyske presses historie har hermed 
fundet sin afslutning, et kapitel, der omfat
ter lige ved 150 år.

Da »Dannevirke« startedes 1838 af køb
mand P. Chr. Koch i Haderslev og urmager 
Fr. Fischer året efter begyndte udsendelsen 
af »Aabenraa Ugeblad«, var det ikke store 
krav, der blev stillet til den presse, som der
med trådte ud i livet, og det var beskedne 
kår, den kom til at arbejde under. Ved kri
gens udbrud i 1864 var der dog flere danske 
blade: »Dannevirke« i Haderslev, »Freja« i 
Aabenraa, »Den danske Slesviger« i Sønder
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borg, »Vestslesvigs Tidende« i Møgeltønder 
og »Flensburger Zeitung« i Flensborg. 1867 
føjedes hertil »Dybbøl-Posten« i Sønderborg 
og 1869 »Flensborg Avis« i Flensborg.

Opgangstider
Talmæssigt set var den danske presse så

ledes godt repræsenteret, og med Jens Jes
sens overtagelse of »Flensborg Avis« i 1882 
samt H. P. Hanssens overtagelse af »Hejm- 
dal« i 90'erne indledtes en fremgangstid, 
idet det samlede oplag så at sige fordobledes, 
og under denne udvikling kom man ind 
på tanken om at skabe en landsdelsavis. 
Forsøgene strandede dog på den lokalpatrio
tisme, der bar de enkelte blade.

Historikeren Hans Lund skrev i 1934 i 
»Sønderjydsk Månedsskrift« i forbindelse 
med en omtale af de sammenlægningsbe
stræbelser, som dengang fandt sted, at det 
kunne lyde bestikkende nok med kræfternes 
samling omkring et enkelt blad, »men«, til
føjede han, »et blads nationale og politiske 
værdi bestemmes ikke alene af dets saglige 
kvalitet. En måske jævnere lokal avis har sin 
særlige styrke. Lokalpatriotismen står vagt 
omkring den. Den evner i en helt anderledes 
grad end det ude fra kommende blad at 
knytte forbindelsen med befolkningen selv 
og tilpasse sig efter dens særlige krav.«

Da disse linjer blev skrevet, var »Jydske 
Tidende« startet! Det skete i 1929, og det 
varede ikke længe, inden det konservative 
blad, som havde sin solide støtte i det Ber- 
lingske Hus, havde ædt sig ind på de gamle 
blades områder og i kraft ef en særlig an
noncepolitik hastigt berøvede disse blade 
væsentlige indtægter.

Nej, der var nok mere realitetssans bag 
de betragtninger, redaktør A. Svensson gjor
de gældende, da han i oktober 1918 i et brev 
til »Dybbøl-Postens« formand gjorde op
mærksom på, at med den forestående fred 
og Nordslesvigs genforening ville der ind
træde omfattende ændringer i den sønder- 

jydske bladverden, idet han anførte, at flere 
tyske aviser ville gå ind, og at andre aviser 
ville blive oprettet fra ny af, og lidt efter lidt 
ville sønderjyderne ganske naturligt glide 
ind i det samme social-politiske leje som i 
kongeriget. Det gjaldt derfor nu om at drage 
omsorg for, at udviklingen skete på en sund 
og sindig måde, således at »vor overordent
lig konservative befolkning (dette sagt med 
henblik på livsvaner og tankegang, ikke i 
partipolitisk henseende) får lov til at udvikle 
sig jævnt og lykkeligt uden for bratte over
gange og med tilbørligt hensyn til det histo
risk givne.«

En prognose, der holdt
Redaktør Svenssons fremtidsprognose 

kom i det væsentlige til at svare til virkelig
heden, således som den formede sig i de 
nærmest følgende år. Svensson blev ikke re
daktør af »Dybbøl-Posten«, som han havde 
ønsket at købe. I 1919 overdrog bladets be
styrelse redaktionen til alsingeren Andreas 
Grau, der havde været meget fremtrædende 
i det danske ungdomsarbejde og tidligere 
havde været en flittig medarbejder ved 
»Dybbøl-Posten« under Svenssons ledelse. 
Som medredaktør fik han Tycho Filskov, 
der havde fået sin uddannelse ved »Flens
borg Avis«.

Ved »Dannevirke-Modersmålet« skete der 
dybt indgribende ændringer. Bladets chef
redaktør Nicolai Svendsen trådte tilbage ef
ter at være blevet konstitueret som borgme
ster i Haderslev, og i hans sted ansattes N. 
Strandskov Nøhr fra Næstved i juli 1920, 
på et tidspunkt, hvor grænsestridens bølger 
gik højt og øvede stor indflydelse på blade
nes holdning. Sønderjyderne var delt i Flens- 
borgfolk, der arbejdede for at få Flensborg 
med eller opnå en endnu sydligere grænse, 
og Aabenraafolk, der sluttede sig til H. P. 
Hanssens politik og holdt på, at den efter 
afstemningen den 10. februar afstukne 
grænse ikke kunne rokkes.
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»Dannevirke«s aktionærkreds var delt li
geligt mellem konservative Flensborgfolk og 
Venstremænd, der var hhv. Aabenraafolk og 
Flensborgfolk. Ved nytårstid 1922 solgte de 
konservative deres aktier til et konsortium 
af Venstremænd af Flensborgretningen, og 
derved opstod et spændingsforhold mellem 
de to Venstregrupper inden for aktionær
kredsen. Strandskov Nøhr døde i januar 
1922, og man stod da over for at skulle 
finde en redaktør, der kunne klare den van
skelige opgave at skabe ro om bladet. Af de 
to tilbageblevne gamle redaktører A. Lebeck 
og N. Petersen var Lebeck Aabenraamand 
og havde skrevet ud fra sit syn på græn
sespørgsmålet under Venstre-Flensborgmæn- 
denes misbilligelse. Disse havde gennemført 
det omtalte aktiekøb for at kunne erobre 
flertallet inden for bestyrelse og tilsynsråd.

I marts 1922 erobrede Flensborgvenstre 
flertallet i tilsynsrådet og det følgende år 
flertallet i bestyrelsen, hvorefter man straks 
afskedigede A. Lebeck og N. Petersen, idet 
bladets redaktionelle ledelse blev overdraget 
til redaktionssekretær N. J. Nielsen fra 
»Vendsyssel Tidende« i Hjørring. N. J. Niel
sen tiltrådte på grundlag af en erklæring 
fra tilsynsrådet om, at »Dannevirke« respek
terede den trufne afgørelse med hensyn til 
grænsen og gik ind for en virksom støtte til 
den sydslesvigske befolkning som en uaf
viselig national pligt til opfyldelse af stats
minister Neergaards løfte på Dybbøl om, at 
den ikke skulle blive glemt.

Flensborg-Venstre og 
Aabenraa-Venstre

Det tog længere tid end ventet at få ud- 
jævnet skillelinjerne. Flensborg-Venstres 
erobring af »Dannevirke« medførte, at 
Aabenraa-Venstre 1. juli 1923 udsendte 
»Haderslev Amtstidende« med redaktions
sekretær ved »Hejmdal«, Harald Rud, som 
redaktør. På forhånd havde de tegnet et par 
tusinde abonnenter og havde derved gjort 
et betydeligt indhug i »Dannevirke«s læser

kreds, men efter knap et års forløb havde 
»Dannevirke« generobret de fleste af de 
tabte abonnenter, og »Haderslev Amtsti
dende« svækkedes derved økonomisk, så 
det måtte opgive sin selvstændighed og ud
sendes som aflægger af »Hejmdal« fra 1930.

Det var først da landbrugskrisen meldte 
sig, at den nationale grænsestrid trådte mere 
i baggrunden, idet man nåede frem til en 
national samling ved oprettelsen bl.a. af det 
såkaldte »Seksmandsudvalg«, hvori de store 
nationale foreninger og de forskellige an
skuelser var repræsenteret.

Straks ved genforeningen var »Dannevir
ke« og »Dybbøl-Posten« gået ind for Ven
stre, mens »Hejmdal« indtil 1924 hævdede 
en politisk uafhængig stilling. H. P. Hanssen 
havde virket for dannelsen af en særlig søn- 
derjydsk rigsdagsgruppe uden for partierne, 
men fandt ikke tilslutning hverken hos so
cialdemokraterne eller de konservative, lige
som Venstre stillede sig overordentlig kølig 
over for tanken. Han foreslog derefter op
rettelsen af et sønderjydsk Venstre, men 
heller ikke det forslag lod sig gennemføre, 
og H. P. Hanssen tog da det standpunkt at 
lade »Hejmdal« stå uden for partierne med 
en vis hældning til Venstre. Først efter at 
han i 1924, indtrængende opfordret dertil 
blandt andet af statsminister Neergaard, ind
villigede i at lade sig opstille til folketinget 
og var blevet valgt, gik »Hejmdal« over til 
at blive organ for Venstre uden dengang el
ler senere at blive et udpræget partiblad.

Andre partiinteresser
Det var naturligt, at også de andre danske 

partier søgte at skaffe sig pressemæssig ind
flydelse i Sønderjylland efter genforeningen. 
Fra konservativ side blev der gjort forskel
lige spredte forsøg, som ikke faldt lige hel
dige ud. Da redaktør Svensson ikke fik til
knytning til »Dybbøl-Posten«, som sandsyn
ligvis under hans ledelse ville være blevet 
et konservativt blad, og udviklingen kunne
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Blandt de aviser, der kom til ef
ter genforeningen, huskes »Søn- 
derjydsk Dagblad« takket være 
redaktørerne Svend Thorsen og 
Chr. Torpe. Svend Thorsen har 
udgivet en række bøger om søn
derjyske forhold, sidst »Når en 
grænse falder«, interviews, der 
blev trykt i »Tilskueren« 1935- 
37, genoptrykt i Dannevirke- 
Hejmdal i sommeren 1970 og 
udgivet i bogform i anledning 
af 50-året for genforeningen.

da i de følgende år i bladmæssig henseende 
have taget en anden vending, - startede han 
i april 1919 »Danskeren« i Haderslev som 
nationalpolitisk organ til støtte for Flens- 
borgbevægelsen under grænsestriden. Start
kapitalen viste sig imidlertid at være for lille, 
og i 1923 måtte Svensson overdrage bladet 
til et aktieselskab med en aktiekapital på 
100.000 kr. De fleste aktionærer var kon
servative. »Danskeren« var allerede kort ef
ter genforeningen blevet konservativt parti
organ og antog nu i overensstemmelse med 
kongerigsk tradition for konservative blade 

navnet »Haderslev Stiftstidende«.
I Sønderborg besluttede en kreds af kon

servative i sommeren 1922 at udgive et blad 
under navnet »Fædrelandet« med folketings
mand Ole Bjørn Kraft som redaktør. Det 
måtte standse allerede i september 1923, 
fordi man ikke havde sikret sig det fornødne 
økonomiske grundlag til driften af et blad, 
der skulle søge at vinde indpas i den brede 
befolkning. Under navnet »Sønderborg 
Amts Avis« fortsatte »Fædrelandet« som 
aflæggerblad af »Haderslev Stiftstidende«, 
der i forvejen trykte aflæggerbladet »Aaben- 
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raa Amts Avis«.
I Tønder havde Ingvald Kieler i 1919 købt 

»Lügumkloster Zeitung« og udgav »Løgum
kloster Avis«, der ikke fik nogen stor ud
bredelse, men dog havde nogen betydning 
i afstemningstiden. Kieler måtte give op, og 
en kreds af konservative udsendte da med 
bladets trykkeri som basis »Tønder Amts 
Avis«, der imidlertid standsede allerede ved 
nytårstid 1921.

Radikale, socialdemokrater -
Det radikale Venstre startede »Sønder- 

jydsk Dagblad« i Haderslev i 1921, først 
med Svend Thorsen og senere med Chr. 
Torpe som redaktør. Udbredelsen blev be
skeden. Det udkom så at sige kun i Haders
lev amt og by, men opnåede ikke fodfæste 
ud over den øvrige del af Nordslesvig. Det 
arbejdede under stadig vanskelige økonomi
ske forhold, og da det i 1927 ikke mere var 
muligt at opretholde »Sønderjydsk Dagblad« 
som selvstændig avis, blev det med navnet 
som undertitel udsendt sammen med »Ven
strebladet« i Kolding og blev senere trykt 
med delvis stof fællesskab hos »Fyns Ven
streblad« i Odense, indtil også dette blad 
bukkede under i den voksende konkurrence.

Den 26. maj 1920 udsendtes en særudgave 
af »Kolding Socialdemokrat« under navnet 
»Sønderjyllands Socialdemokrat« med lokal
redaktioner i de sønderjydske købstæder; 
folketingsmand I. P. Nielsen blev medarbej
der. Et hjælpetrykkeri blev oprettet i 1926, 
og i 1930 skabte man et selvstændigt søn
derjydsk hovedblad med den senere kirke
minister Frede Nielsen som redaktør. Der 
blev gennemført omfattende moderniserin
ger, og fra 1942 udkom »Sønderjyllands 
Socialdemokrat« i ny skikkelse under nav
net »Sønderjyden«.

1 1933 begyndte Tycho Filskov udgivelsen 
af »Tønder Amtstidende«, efter at han hav
de forladt Dybbøl-Posten i 1922 og efter 
nogle års ledelse af »Ærø Folkeblad«, som 

han havde købt. Der forløb kun et halvt år, 
så måtte han give op i Tønder, og bladet 
udsendtes som aflæggerblad af »Hejmdal«.

Man vil se, at partiet Venstre lige efter 
genforeningen bladmæssigt var usædvanlig 
stærkt repræsenteret i Sønderjylland. »Dan
nevirke« og »Dybbøl-Posten« var som 
nævnt straks gået ind for partiet, senere op
nåede man »Hejmdal«s støtte, og efterhån
den fik det store, økonomisk velfunderede 
Venstreblad »Vestkysten« betydelig udbre
delse vesterude fra Haderslev Vesteramt i 
nord til Tønderegnen i syd.

- og konservative
Men i 1929 kom de konservatives chance, 

da »Berlingske Tidende« købte Højrebladet 
»Kolding Avis« og slog det sammen med 
»Haderslev Stiftstidende«; med hoved
redaktion i Kolding samt veludbyggede 
lokalredaktioner ud over hele Nord
slesvig startede »Jydske Tidende« som mor
genblad. Bladets chefredaktør blev Helge 
Knudsen, der allerede som ung journalist 
havde været levende optaget af det sønder
jydske spørgsmål. Som politisk redaktør an
satte man A. Svensson og som redaktions
sekretær Morten Kamphøvener. Med disse 
mænd sikrede man sig en »generalstab«, der 
skulle vise sig i stand til at lede »Jydske Ti
dende« således, at det blev landsdelsavisen 
i ordets egentligste betydning.

Når det lykkedes så hurtigt, skyldtes det 
flere forhold. De gamle sønderjydske blade 
havde ikke fået tid til at skabe sig et sikkert 
økonomisk grundlag. »Dybbøl-Posten« var 
tidligt blevet presset ved oprettelsen af 
»Fædrelandet«, hvis konkurrence vel var 
kortvarig, men alligevel havde formået at 
sætte gamle, trofaste abonnenter i »bevæ
gelse«, så de ikke havde større betænkelig
heder ved straks at slutte op om »Jydske Ti
dende«. »Dybbøl-Posten« mødte også kon
kurrence fra den socialdemokratiske presse, 
der fik sin største udbredelse i Sønderborg
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A. Svensson, elev af Jens 
Jessen, bragte »Dybbøl- 
Posten« i vejret fra 1907, 
da han overtog redaktio
nen, til verdenskrigens 
udbrud, men efter krigens 
afslutning måtte han sam
men med J. M. Kylling 
oprette et nyt blad i Ha
derslev, »Danskeren« (se
nere »Haderslev Stiftsti
dende«), der blev slået 
sammen med »Kolding 
Avis« til »Jydske Tiden
de«.

amt, men bladets svækkelse var også til en 
vis grad selvforskyldt som følge af uheldige 
dispositioner under de første års konjunk
turmæssige abonnementsfremgang.

»Hejmdal«s stilling indebar bedre mulig
hed for overlevelse, og »Dannevirke« havde 
økonomien i orden, så bladet var i stand til 
at opfange de første fremstød og bevare sin 
status som lokalavis i Haderslev by og amt.

Men »Jydske Tidende«s ekspansion lod 
sig ikke standse. Da landbrugskrisen brød 
ind over landsdelen i slutningen af tyverne 
og begyndelsen af trediverne bidrog den 
økonomiske politik, »Jydske Tidende« gik 
ind for, til at samle de utilfredse inden for 
de forskellige krisebevægelser om bladet, der 
optog indlæg, selv når de var særdeles skarpt 
formede over for det danske styre. Redaktør 
Svensson stillede som redaktør og politiker 
krav om en meget vidtgående sanering og 
forholdt sig samtidig sagligt forstående over 
for hjemme ty skerne, hvis ledere ellers søgte 

at udnytte vanskelighederne til at skabe uro 
om grænsen. Svensson var af den opfattelse, 
at yderligtgående stemninger i Nordslesvig 
kunne blive nationalt farlige, hvis man ikke 
søgte at øve indflydelse på dem, så selv 
stærke indlæg kunne optages i et dansk blad, 
hvorved man hindrede, at de pågældende 
henvendte sig mod syd.

»Dannevirke« og »Dybbøl-Posten« havde 
forstået noget af det og gik med til at brin
ge en særlig LS-rubrik med politiske indlæg 
under redaktion af en af L.S. udpeget redak
tør. På den måde søgte man at gyde olie på 
de oprørte bølger, mens »Hejmdal« konse
kvent stillede sig afvisende over for »bevæ
gelserne«. H. P. Hanssen vejrede nemlig en 
alvorlig national fare i den uro, der bestod, 
og bekæmpede de ledende »bevægelsesfolk«, 
som iøvrigt førte et sprog, der i voldsomhed 
overgik, hvad man hidtil havde været ude 
for.

Under disse omstændigheder sikrede
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»Hejmdal« var H. P. Hanssens 
blad, talerør for landdagsman
den, rigsdagsmanden og mini
steren H. P. Hanssen og fik sin 
særlige betydning derved. Da 
det mødte økonomiske vanske
ligheder, blev det i 1956 slået 
sammen med »Dannevirke«.

»Jydske Tidende«s dristige politik og taktik 
bladet i tusindvis af holdere landsdelen over, 
mens de gamle blades abonnementslister 
tyndede ud.

I den økonomiske krises kølvand opstod 
flere inferiøre småblade som f.eks. gårdejer 
Cornelius Petersens »Bondens Selvstyre«, 
der ikke blot angreb den danske regering og 
den danske politik, men smædede og tilsø
lede førende sønderjyder fra H. P. Hanssen 
til Peter Grau. Disse blade var dog kun som 
krusninger på overfladen.

Da »Hejmdal« i 1929 fejrede sit 50 års 
jubilæum skrev H. P. Hanssen, at bladet tro 
mod sin fortid havde stået fast, hvor andre 
vaklede. Det havde taget skarp front mod 
»Selvstyrebevægelsen« og dens udløbere 
uden at ænse forfølgelser, boykotbestræbel
ser og materielle tab.

Denne ranke og idealistiske holdning be
varedes under uvejret, men bidrog desværre 
til at rokke »Hejmdal«s stilling, så »Jydske 

Tidende« kunne gøre sine erobringer blandt 
kriseramte og urostiftere. Yderligere svæk
kelse påførtes »Hejmdal« som følge af den 
politik, bladet repræsenterede i de bevægede 
år efter 1945, da det sydslesvigske spørgs
mål var sat på dagsordenen. »Hejmdahs 
kategoriske afvisning af ethvert forsøg på 
at få hele eller dele af Sydslesvig reddet for 
Danmark og danskheden vandt dengang 
ikke genklang i alt for mange sind, og i 1956 
var man nået så langt ud i økonomiske van
skeligheder, at bladet nødvendigvis måtte 
søge støtte. Sammen med »Dybbøl-Posten« 
og »Tønder Amtstidende« gik det ind under 
»Dannevirke« med dette sidste blad som ho
vedorgan.

Man har kunnet undre sig over, at den 
sønderjydske befolkning ikke følte større an
svar over for den presse, der havde kæmpet 
uforfærdet for dens sag i udlændighedsåre
ne, men om en sådan følelse på et givet tids
punkt havde været til stede, forflygtigedes 
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den under de forskellige stridigheder og 
uoverensstemmelser i forbindelse med gen
foreningen og i årene derefter, da de gamle 
blade blev partiorganer. I Sønderjylland be
stod ikke nogen partipolitisk tradition, så 
man skiftede let fra det ene til det andet 
parti. Nogen binding i partipolitisk hense
ende gjorde sig ikke gældende, heller ikke 
over for partipressen. »Jydske Tidende« 
startedes som et konservativt blad og bidrog 
til at styrke det konservative folkeparti i 
landsdelen, men det blev først og fremmest 
en nyhedsformidler med aktuel orientering 
- og det var i god overensstemmelse med 
den almindelige sønderjydske indstilling. De 
moderne tekniske hjælpemidler, bladet rå
dede over, og de vældige ressourcer, det 
kunne trække på i økonomisk og redaktionel 
henseende gjorde det ikke vanskeligt at sætte 
konkurrenterne ud af spillet.

»Jydske Tidende«s sukces kan opfattes 
som et kontant udtryk for, at det ikke er no
gen ubetinget afgørende forudsætning, at et 
blad trykkes der, hvor det udkommer. Det 
afgørende har vist sig at være godt nyheds
stof i den rigtige redaktionelle servering, og 
at bladet når rettidigt frem. Så kan det opnå 
sukces -, vel at mærke, hvis det samtidig er 
solidt økonomisk funderet, så det kan klare 
de første års uundgåelige besvær med bestå
ende lokale aviser, der jo i det aktuelle til
fælde ikke stod altfor stærkt.

Tabte muligheder
Forspildte de gamle danske blade da mu

ligheder, som forelå efter genforeningen? 
Stak man måske for dybt i gamle fordom
me? Troede man for stærkt på den lokale 
avis' betydning, støttet og styrket af lokal
patriotisme? Man havde oplevet eksempler 
på, hvordan det kunne gå, når en lokalavis 
blev slået sammen med en udenbys, så spo
rene skræmte.

Efter at »Freja« i 80'erne var blevet slået 
sammen med »Dannevirke«, skrev J. P.

Junggreen til H. P. Hanssen, at det havde 
været til stor skade for den danske sag i 
Aabenraa og omegn, »for et blad, der udgår 
i en anden by, er ikke i stand til at behandle 
de lokale forhold, således som det forlanges 
af en stor del af abonnenterne«, og da 
»Flensborg Avis« i 1885 havde overtaget P. 
Skovrøys »Vestslesvigs Tidende«, der udgik 
fra Tønder, viste det sig, at man ikke for
måede at fastholde det mindre blads abon
nenter.

Intet samarbejde
Måske kunne Nordslesvig i dag have haft 

et stort og stærkt venstreblad, hvis de an
svarlige i landsdelen og partiet som sådan 
havde forstået tidens tale ret. Opfordring til 
samarbejde de gamle blade imellem savnedes 
ikke efter »Jydske Tidende«s start. Det før
ste forsøg blev gjort i juni 1931, da folke
tingsmand Madsen Mygdal indbød til et 
møde på »Folkehjem« i Aabenraa, hvor de 
tre blade var repræsenteret med hver fem 
mand. Der forhandledes uden lidenskab. 
Man nøjedes med at nedsætte et udvalg, 
som tiltrådtes af Madsen Mygdal, C. O. Pe
dersen og H. P. Hanssen, og der kom kun 
en aftale om et annoncefællesskab ud af an
strengelserne som modtræk over for de af 
»Jydske Tidende« indførte billige »ordtakst- 
annoncer«, der havde berøvet de gamle blade 
en ikke uvæsentlig indtægt. I 1933 blev der 
indbudt til et nyt møde. »Dybbøl-Posten«s 
bestyrelse havde da ligesom i 1931 forud 
givet sine forhandlere mandat til at gå med 
til enhver form for nært samarbejde, men 
heller ikke dengang nåede man til noget re
sultat. En alvorlig hindring var spørgsmålet 
om udgiversted og den egentlige ledelse af 
administration og redaktion. I den forbin
delse var det også, som om de gamle skille
linjer fra grænsestridens dage ikke kunne 
undlade at kaste skygger ind over forhand
lingsbordet.

Man gav sig derfor skæbnen i vold til den 
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dag kom, hvor de to af de tre blade, »Dyb
bøl-Posten« og »Hejmdal«, ikke mere havde 
noget at forhandle med. Fællesskabet med 
»Dannevirke« som hovedorgan blev derfor 
ikke, hvad man kunne have ønsket. Præ
sentationen af det første nummer i 1956 var 
ganske vist lovende, men den fremgang, 
man regnede med i de nærmest følgende 
måneder, udeblev. Det blev aldrig til nogen 
landsdelsavis! Og »Dannevirke« styrede 
mod sit endeligt som selvstændigt Venstre
blad. De store omkostningsstigninger, til
bagegangen i annoncemængden og svig
tende ordrer til selskabets trykkeri, (som el
lers havde bidraget væsentligt til at holde 
skuden oven vande) førte frem til den situa
tion, hvor man måtte se sig om efter en eller 
anden løsning. Der kom til at foreligge to 
muligheder: et samarbejde med venstrebla
det »Vestkysten« (som adskillige venstrefolk 
og navnlig de ledende fandt ønskelig) og et 
samarbejde med »Jydske Tidende«. Det sid
ste kunne rent umiddelbart virke paradok
salt. Efterhånden nåede man imidlertid frem 
til et forslag, således at »Dannevirke-Hejm- 
dal« fik mulighed for at lade sin selvstæn
dige røst høre gennem samarbejdet med 
»Jydske Tidende«, der stiller to sider til rå
dighed, mens den øvrige del af bladet skal 
være fællesstof.

To overordentlige generalforsamlinger i 
løbet af oktober og november måneder gav 
tilslutning til det således foreliggende, og 
fra 28. november 1972 er samarbejdet en 
kendsgerning.

Den socialdemokratiske presses vanske
ligheder har ført til, at »Sønderjyden« har 

måttet opgive trykkestedet i Sønderborg for 
sammen med andre socialdemokratiske bla
de at blive trykt i Erritsø. Derved er »Søn
derjyden «s selvstændighed blevet beskåret.

Tilbage af den gamle sønderjydske presse 
er nu kun »Flensborg Avis«, der har sine 
meget alvorlige vanskeligheder at kæmpe 
med og ikke vil kunne opretholdes uden 
de store tilskud, der tilflyder bladet.

Den triste afslutning
En bedrøvelig afslutning på et bladhisto

risk kapitel, der ellers beretter om så megen 
trofast og ideel indsats. Men vi lever i de 
voldsomme omvæltningers tid og har kun at 
håbe på, at selvstændige meninger trods alt 
fortsat vil kunne gøre sig gældende i den 
bestående presse. Oplagsmæssigt er der tale 
om en vældig fremgang, og i tiden fremover 
tør man regne med, at der vil blive bejlet 
indtrængende til de sønderjydske læsere ikke 
blot fra »Jydske Tidende «s og » Sønder jy- 
den«s side, men også og især fra »Vestky
sten«, som vil udsende en særlig sønderjydsk 
udgave for at skaffe landsdelen og Venstre 
en eftermiddagsavis. Endelig skal det ikke 
glemmes, at Københavnerpressen efterhån
den har fået god udbredelse hernede, lige
som »Jyllandsposten«, det jydske morgen
blad, har kunnet notere fremgang, efter at 
bladet har oprettet en lokalredaktion i 
Aabenraa.

Det bliver nok et overlevelsesspørgsmål 
for et par af bladene, hvis fremtid tegner sig 
uklart, men pressemæssig dækning - om 
end mere ensidigt end tidligere - kommer 
man åbenbart ikke til at savne.
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Igler i stednavne
AF BJØRN SVENSSON

I augustnummeret skrev redaktør Bjørn 
Svensson, Haderslev, om »Saks i stednavne«, 
og her undersøger han benyttelsen af »igel« 
som en del af stednavne.

I Nordslesvig findes en række stednavne, 
som i værket Sønderjyske Stednavne er an
ført med igle som første led, således Iglesig 
18 halvbol i Tumbøl, var prisen 500 rd. eller 
i Vonsbæk, Højrup (Stepping sogn) foruden 
Drenderup og Brokær, Iglesjøv i Brøns og 
Skærbæk, Iglemose i Halk, Iglepyt i Brede 
og Igledam i Skjoldager. Imidlertid er sted
navnene i registeret opført i deres rigsdanske 
form; en bogstavering, der svarer til ældre 
tids staveform eller nutids udtale, viger prin
cipielt for den tolkning, der placerer sted
navnet i iglegruppen. Men systemet er ikke 
gennemført principfast. Igletolkningen om
fatter f. eks. også en gruppe med ejl- som 
forled, navnlig Ejlsig i Kabdrup og Lunding, 
Ejlkær i Jels, Brunde, Bovrup, Ragebøl og 
Snogbæk. Tolkningen begrundes med, at 
igle i følge Feilbergs ordbog udtales æjl på 
sønderjysk; det er nævnt for Ejlkær i Jels og 
Ejlsig i Kabdrup, men i virkeligheden har 
Feilberg kun anført denne udtale for Sunde
ved, og udtalen har ikke været ens overalt. 
Således har man 1805 stavet til Jildammen 
i Skjoldager (tolkningen støtter sig bl. a. til 
en optegnelse fra 1939: »Her har været ig
ler«), 1683 har man i Brokær formen Ilsig, 
1709 i Brøns Iilsiøw, 1776 i Skærbæk Iilsøer 
og 1776 i Bovrup Jyelkier. Man kan ikke 
påstå, at alt dette betyder igle, og samtidig 
gøre gældende, at igle på sønderjysk udtales 
æjl. Stednavnene afslører tværtimod, at æjl 
nærmest er særkende for Sundeveddialekten.

Jeg har spurgt nogle sønderjyder, hvorle
des igle efter deres mening udtales på søn

derjysk. Ingen af dem har svaret æjl. Der er 
kommet tøvende forslag om ichl, andre har 
svaret: ved ikke, og atter andre har oplyst, 
at igle slet ikke anvendes i sønderjysk; man 
kalder dyret blodsuger [blosuche]. Er der 
nogen, der ved bedre besked, kan det være 
nyttigt at få den på tryk.

Der kan dog ikke være tvivl om, at beteg
nelsen igle tidligere er blevet anvendt, i hvert 
fald for et andet dyr end iglen. Det skal vi 
vende tilbage til.

Ved vurderingen af grænsetilfældene må 
vi også betragte en nabogruppe, der er regi
streret med adel- som forled, skønt i hvert 
fald et par af disse navne har Eiel og Aiel 
som gammel staveform. Adelby ved Kolsnap 
- 1790 stavet både Eielby og Adelby - me
nes at have sit navn fra en nu ukendt mo
derby for de omliggende udflytterbyer Uldal, 
Skrydstrup, Nustrup, Nustrup-Bæk, Gabøl 
og Kolsnap. På lignende måde forklares Ejl- 
byholt i Moltrup sogn (1793 stavet både Eil, 
Eiel og Aiel) som Adelbyholt, kaldt således 
efter adelbyen, formodentlig Gi. Haderslev 
eller Simmersted. Mere tvivlsomt er Adelkær 
i Tiset, der i 1821 staves Ajelkier og Ailkiær. 
Adel- i betydningen hoved-, jævnfør hoved
by og hovedvej, forlanger mere overbevisen
de staveformer for at blive knyttet til et kær. 
Kan ajle komme i betragtning som en mu
lighed? Vel nok. Ajleng i Ravsted sogn har 
i følge en optegnelse fra 1930 fået sit navn, 
fordi møddingvandet fra Havsted førtes ned 
over engen, men i Stednavneværket, Tønder
bindet side 569, tilføjes: »Formelt var der 
også en mulighed for et opr. Adeleng, af adj. 
gida. athæl-«. I Gåskær i Bjolderup sogn 
findes en eng ved navn Ajel (i 1782 og 1801 
stavet Ayel), et navn, der ikke kommenteres 
af stednavneforskerne. Er det adel eller ajle?
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Aj lkrog i Allerup får derimod følgende kom
mentar med på vejen i Haderslevbindet side 
655: »Da Ajlkrog er en eng ved Fiskbæk, 
langt fra byen, er det lidet sandsynligt, at 
forleddet er subst. ajle; det er snarere adel, 
gida. athæl, oldn. adal »Natur, væsen«, som 
første sammensætningsled brugt i betydnin
gen »den egentlige«, »hoved-«.« Her er det 
altså tydeligt ikke staveform eller udtale, 
men udelukkende beliggenheden, der foreta
ger sorteringen mellem ajle og adel, hvorved 
man overser, at et jordstykke ikke behøver 
at ligge op ad en stald for at kunne henlede 
tanken på ajle.

Feilberg har i sin ordbog over jyske mål 
også den oplysning, at ajel = adel på sønder
jysk kan betyde byld eller bullenskab i en 
finger, og når stednavneforskerne i Burkal 
sogn er standset ved Iglekule, føler man - 
trods staveformen - trang til i stedet at 
gætte på en ajlekule, en ildelugtende pøl.

Ajlbusk i Kestrup, Hoptrup sogn, er 1791 
stavet Ailbusch, 1794 Eilbusch. Stednavne
forskernes forklaring: »Navnet er sikkert 
ellipse for Adelvej busk«. Efter staveformen 
kunne man lige så let have sagt igle som 
adel, og eksemplet viser, hvor vanskelig sor
teringen er.

På denne baggrund må man sætte spørgs
målstegn, når stednavneforskerne forklarer 
Ejlvad i Hjartbro som Iglevad. Der gik en 
gammel hovedvej gennem Hj artbro, og der 
er formodentlig tale om et Adelvad.

At stednavneforskerne i Tumbøl pludselig 
forklarer Ejlsø ved mandsnavnet Egil, turde 
betegnes som en distraktionsfejl. Ingen Egil 
kan have haft mere at gøre med denne sø, 
nu agerjord, end med alle de andre ej1er.

Man kan endnu flere steder i Stednavne
værket finde navne, der forklares ved igle, 
således Ilsø i Mjolden (= Iglesjøv?), og selv 
om de enkelte tilfælde kan diskuteres, kan 
der ikke være tvivl om, at iglen har sat sit 
præg på stednavnene. Derimod kan der være 
tvivl om, hvorvidt en igle er en igle. Denne 
tvivl kommer til udtryk to steder i Stednav

neværkets Tønderbind, dels side 161, hvor 
Iglesjøv i Brøns forklares ved »dyrenavnet 
igle, antagelig i betydningen fåreikte«, dels 
side 206, hvor Iglesjøv i Skærbæk sogn får 
følgende forklaring: »Af igle, »lever-ikterne 
(distoma hepaticum) i fårene, der har græs
set på våd bund« (Feilb.). I Iglesjøv turde 
man ikke græsse får, da man var bange for, 
at de så ville få igler; denne tro er knyttet til 
planten Iglegræs, »Narthecium«, som vokser 
på rigtig sur jordbund (Sønderj. Månedsskr. 
1928, side 40), og Iglesjøv er en sump, som 
tidligere har været sø (noteret 1922).«

Feilberg har nævnt en række planter, der 
i fællesskab går under navn af Iglegræs: 
Benbræk, Soldug, Tudsesiv og Vibefedt (Nar
thecium, Drosera, luncus bufonius og Ping 
vicula). Han tilføjer: »Navnet stammer fra, 
at man forestiller sig, at fårene æder »ig
lerne« i sig ved inden Mikkelsdag at græsse 
på sid bund, og at »iglerne« sidder på de 
nævnte planter indtil den tid«.

Forestillingen om de nævnte planters far
lighed er uddybet i Axel Lange og Chr. See- 
berg »Nogle sønderjyske planter, deres nav
ne og stilling i folkloren«, særtryk 1929 af 
en række artikler i Sønderjysk Månedsskrift. 
Side 61 i dette særtryk står om Benbræk: 
»Plantens navn, Benbræk eller Benbrud, er 
internationalt, og det latinske artsnavn ossi- 
fragum betyder det samme. I en bog fra 
1761 læser vi: »Man har holdt for, at når 
køer eller andre kreature æde heraf, svækkes 
og udmagres de således, at deres been mister 
den naturlige hårdhed, de kunne ikke komme 
af stedet, og undertiden må crepere«. Imid
lertid fortæller Hornemann i sin flora 1806, 
at »den på adskillige steder i Norge og Fær
øerne vokser i sådan mængde, at den under
tiden er køernes og fårenes vigtigste næring, 
uden at man har mærket, at de blev svag- 
benede derved«. Mentz og Ostenfeld, »Bille
der af Nordens flora«, siger dog, at den med 
god grund kun ugerne ædes af kvæget, da 
den er giftig. Narthecium hører til de plan
ter, der betegnes ved Iglegræs; i Sverige hed- 
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der den bl. a. Ilagræs, og man troede i gamle 
dage, at den forårsagede, at der avles orme 
- ilar - i leveren på de får, som åd den. I 
»Hejmdal« 11. marts 1926 anføres, at den 
også kaldes Savelgræs.«

Til Lange-Seebergs oplysninger kan føjes, 
at det på Færøerne er Vandaks (potamogeton 
polygonifolius), der går under navn af Igla- 
gras, og forbindelsen er klar, idet iglasjuka 
betyder iktesyge, distomatosis, i leveren på 
får, en sygdom, der for resten også havde 
navnet Vand, se Dalgas i Ribe amt (1830), 
side 174, sml. Store danske ordbog bd. 
XXVI, spalte 374.

Det mærkelige er jo, at den tro, man hav
de i gamle dage, er helt korrekt. Oplysnin
gen om, at kreaturerne visse steder hoved
sagelig kan leve af Benbræk uden at få 
lidelse deraf, er ganske vist også korrekt. 
Den ejendommelige forklaring kan man få 
i værket »Vort lands dyreliv«, bind II side 
432-443 i kapitlet om ikterne.

Ikterne er en gruppe snyltere, hvoraf 
nogle arter lever på værtsdyrets ydre over
flade og kan overføres direkte fra dyr til 
dyr, medens andre lever i det indre, hvilket 
medfører, at deres afkom må ud i det fri og 
over i en mellemvært, som regel en snegl, 
der bliver spist af det rigtige værtsdyr, inden 
snylterafkommet kan havne i de rette omgi
velser, hvor det kan udvikle sig og køns
modnes, så processen kan fortsættes. De fle
ste af disse ikter lever som voksne i fugle og 
fisk. Men der er også en gruppe, Distomum 
hepaticum, der hjemsøger kreaturer og får. 
Den går på dansk under navn af Fåreflyn- 
deren eller Leverikten, og for at snylteraf
kommet kan nå ind i disse planteædere, må 
der indskydes endnu et led, nemlig en plante, 
som får og kvæg vil æde.

Det indviklede livsforløb ser nu således 
ud: Ikten lægger ca. 40.000 æg, der med 
ekskrementerne kommer ud i det fri; for at 
få sprængt låget af æggeskallen er den første 
livsbetingelse, at de omgående kommer ud 
i vand. Lykkes det larven at komme ud af 

ægget, har den nogle få timer at fimre rundt 
efter en snegl af en ganske bestemt art, en 
lille mosesnegl, der hedder Limnæa trunca- 
tula; finder den ikke i løbet af disse timer en 
sådan snegl, går larven til grunde. Har lar
ven held med sig, borer den sig ind i sneg
len, hvor den danner en ny generation, der 
baner sig vej ind i sneglens lever, hvor de 
æder løs, indtil de omdannes til haleikter, der 
borer sig ud af sneglen. Kommet ud i vandet 
svømmer haleikten rundt med den opgave 
at nå frem til en plante, der vokser på et så
dant sted og er af en sådan art, at får vil 
æde den. Når det er lykkedes haleikten at 
hæfte sig til en sådan plante, slår den sig til 
ro, mister halen og omgiver sig med en kap
sel, og i denne tilstand skal den ædes af et 
får eller et kreatur - sker det ikke, er det 
altsammen skønne spildte kræfter. Bliver 
den ædt, opløses kapslen, og ikten kan til
bagelægge det sidste stykke vej til sit ende
lige bestemmelsessted: en galdegang i le
veren.

Fåreikten er et par centimeter lang, og i 
tilstrækkelig stort antal kan den tilstoppe 
galdegangene. Dens virksomhed giver fåret 
alvorligt fordøjelsesbesvær, det svækkes, ul
den falder af, og ofte dør det som følge af 
iktens angreb. Hornkvæg er mere mod
standsdygtigt, men mælkeydelsen nedsættes, 
og også her kan ikten forvolde betydelige 
tab.

Da fåreikten har to solide sugeskåle - de 
blev opfattet som munde, og Distomum be
tyder den, der har to munde -, kan det ikke 
undre, at den blev kaldt igle, og nu forstår 
man også bedre forbindelsen til stednavnene. 
Man finder tilsyneladende ikke stednavne 
med ikte. Denne kvægavlernes og fåreavler
nes plageånd har nok givet navn til en række 
lokaliteter, hvor erfaringen havde vist, at få
rene hentede sig indvoldsorm, »igler«, men 
man har hverken set rigtige igler eller de 
såkaldte igler, altså ikter, på stedet. Kun ind
kapslet ikteafkom eller vel rettere blot Igle
græs, som ikke i sig selv var giftigt, men 
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som var farligt, hvis levevilkårene gjorde det 
muligt for haleikterne at hæfte sig til veleg
nede planter. Man må derfor gå ud fra, at 
stednavne med igle i almindelighed har ka
rakteriseret steder, hvor der groede Iglegræs, 
altså Benbræk, Soldug, Tudsesiv og Vibe
fedt. Iglenavnenes fællestræk er frygten for 
landbrugets svøbe, for iktesygen, og for de 
planter, der bærer iktesygen ind i besætnin
gerne.

Engnavnet Benbrud i Hostrup sogn har 
sikkert samme frygtprægede og advarende 
indhold som iglenavnene, så man kan ude
lukke den i Tønderbindet side 521 nævnte 
mulighed, at navnet er forårsaget af jord
bundens ujævnhed.

De forskellige efterled har alle præg af 
den fugtige bund. Sjøv, der her er knyttet til

Vort ej nt sprogh
AF FR. LORENZEN

Fhv. fabrikant Fr. Lorenzen, Holbæk, som 
Sønderjysk Månedsskrifts læsere har lært at 
kende gennem de erindringsartikler, han tid
ligere har offentliggjort her, har også forsøgt 
sig som tysk-oversætter af Martin N. Han
sens alsiske digte, og han giver tre prøver på 
sin færdighed. Melodien til »Madeleine« står 
i aprilnummeret 1971, side 123.

Tyskerne har under nationalitetskampen i 
Nordslesvig siden 1864 altid ringeagtet det 
sønderjyske folkemål. Man kaldte det hån
ligt »Kartoffeldänisch«, et sprog man ikke 
kunne føre en konversation over abstrakte 
og etiske ting og bede fadervor på.

Denne løse, fremmede tale fra universi
tetet i Kiel har Martin N. Hansen med sit 
omfangsrige forfatterskab på sønderjysk 
ramt en solid pæl igennem. Han har med 
sin kunst løftet vort folkemål ind i poesiens 
skønne rige, og er i dag efter de sagkyndi- 

de to navne fra det nordvestlige Slesvig, be
tyder tilgroet sø. Sig-navnene er alle placeret 
i den nordligste del af Slesvig; »sig« omfat
ter lavninger, især steder med væld. Efter- 
leddet -kær er i denne forbindelse stort set 
begrænset til Sundeved. Ejlkær i Jels og 
Brunde har også med hensyn til forled Sun- 
devedpræg, så mon det ikke er tilflyttere fra 
Sundeved, der her har sat sig spor?

Under alle omstændigheder er den geo
grafiske fordeling meget tydelig både for 
forled, efterled og kombinationen. Der findes 
således intet Iglekær og intet Ejlsjøv, men 
det er vanskeligt at afgøre, om der virkelig 
er en principiel naturforskel mellem de ste
der, der her er betegnet som sjøv, sig og kær, 
eller om det blot er i dialektens glosevalg, 
der er forskel.

ges mening en af vore bedste dialektdigtere 
i dette århundrede. Professor Hans Brix har 
engang sammenlignet hans vers med Gustav 
Frødings Värmlandssange, og større ros kan 
næppe gives en dansk sanger.

Det er dog ikke alle tyskere, der ser med 
ringeagt på vort sønderjyske mål. Det fik 
vi et slående bevis for en aften i fjernsynet 
før folketingsvalget i efteråret 1967, da fire 
af det tyske mindretals kandidater i Nord
slesvig var på skærmen. Efter at tre af dem 
havde talt pænt for deres sag på et korrekt 
rigsdansk, begyndte den fjerde, den stovte 
gårdejer Harro Marquardsen, formand for 
det tyske mindretal i Nordslesvig, sin tale 
med at sige: »Æ maa no helle tal aa vort 
ejnt Sprogh«, og så gjorde han rede for sine 
tyske synspunkter på det herligste sønder
jysk, hvilket han sandelig ikke skal lastes 
for, navnlig da han jo dermed gjorde de ty
ske professorers snak til skamme.
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I de senere år af min alderdom - jeg er 
født 1891 - har jeg i ledige stunder moret 
mig med at »snakke rim« og prøvet på at 
oversætte danske vers til tysk og omvendt. 
Under denne syssel læste jeg jævnlig Mar
tin N. Hansens alsiske digte og viser, hvoraf 
jeg har en halv snes bind stående på vor 
bogreol, og jeg opdagede snart, at også disse 
kunne oversættes til tysk. I tidens løb blev 
resultatet en 18-20 stykker, som ganske sær
lig havde varmet mit sind med deres lødige 
form og smukke indhold.

Her vil jeg gerne have lov til at give læ
serne af Sønderjysk Månedsskrift nogle 
prøver af mit arbejde side om side med den

Madeleine
Han gi no og pløjed' og nynned' en Vis' 
og tænt o en Pig' e lidt syd for Paris, 
ja, han ho kun sett hind jen jenneste Gang, 
men det var som han og e Læerke di sang: 
Madeleine —

Det hjer, det var novve, han sieet itt forstov, 
da nøls han ho fått sej en Kuen, han holdt åv, 
han skamt sej, men da han vild tænk o Mari, 
det sang rundt omkring ham o fin Melodi: 
Madeleine —

En Sønda ho han vætt som Fange til Fest, 
og da ho han sett hind, hun fulds med en Præst, 
og hun ho nok Sorre, var ung og så pæn, 
og så ho e Præst soj så still: Madeleine. 
Madeleine----

Hun gav ham et Brød og så venle et Blik, 
og så et Glas Vin ho hun gi ham å drikk', 
skønt det var det hiele, han mindes om hind', 
så kund han itt få hind åv Tanker og Sind. 
Madeleine----

No gik han og glemt sej hielt sjel bagg e Plov, 
og midt o e Mark holdt Pær Pærsen og stov 
og tænt o det mærkle med Kvindfolk og Kri - 
kån den, der biøv fange, da ålde blyv fri? 
Madeleine----  

originale sønderjyske tekst, så man linie for 
linie kan følge strofernes sangklang og ryt
me, og jeg håber at det kan tjene som bevis 
for, at der både kan tænkes og tales smukt 
på vort sønderjyske mål.

Af de tre digte, jeg har udvalgt, er den 
første den snart klassiske, og i Sønderjyl
land gennem radioen kendte vise om Made
leine, til hvilken Th. Aagaard har skrevet 
en smuk melodi.

Forfatteren skildrer i denne en nordsles
vigsk bondemand, som under den første Ver
denskrig som tysk soldat under kampene på 
vestfronten kom i fransk fangenskab. Der 
mødte han ved en kirkefest en ung og smuk

Er pflügte und summte ein Lied vor sich hin. 
Ein Mädchen in Frankreich hatt' stets er im 

Sinn.
Er sah sie nur ein Mal - nun kam es ihm vor, 
als sang er mit Lerchen ganz leise im Chor : 
Madeleine----

Er wunderte sich und war seltsam zu Mut, 
denn seine Marie war doch lieblich und gut.
Er lenkt die Gedanken so redlich an sie, 
doch tönt es von oben und wird Melodie : 
Madeleine —

Einst war er gefangen im wildfremden Land; 
dort ging sie als Schwester mit hilfreicher 

Hand.
Zum Kirchenfest kam sie, war jung und so 

schön.
Ein Priester sprach leise zu ihr: Madeleine - 
Madeleine----

Sie gab ihm ein Brot und mit freundlichem 
Blick

dazu ein Glas Wein - wünscht' ihm gutes 
Geschick.

Nur dieses alleine erinnert er klar;
doch stets in Gedanken sie nahe ihm war. 
Madeleine----

Nun ging er sich selber vergessen im Feld 
und grübelte drüber, wie's Schicksal uns stellt. 
Ach, auch in den Kriegen sind Frauen dabei. 
Und wird ein Gefangener nie wieder frei? 
Madeleine----  
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fransk pige, som med sit indtagende, venlige 
væsen gjorde et dybt indtryk på hans føl
somme sind. Hende kunne han aldrig glem
me, heller ikke, da han forlængst var vendt 
tilbage som fri mand til sin hjemstavn, hvor 
han havde fået sit eget hjem sammen med en 
brav og venlig kone, som han holdt af og 
levede lykkeligt sammen med. Drømmende 
gik han på marken bag sin plov, og i lær
kernes sang og vindens susen hørte han 
gang på gang Madeleines navn, alt imens 
hans tanker kredsede om livets tilskikkelser 
og mærkelige mangfoldigheder, f.eks. kvin-

Glaj, som skuld en mød' sin Kjærrest 
Glaj, som skuld en mød' sin Kjærest 
og hå Kåst den sjelsamm Dav, 
kån en go en Mornstund tidle 
nenn fro Almstej te Fynshav.
Der er Sang i åll e Dighe, 
en kån sier e Skov og Stråend 
og e Suel, dæ langsomt kømme 
op bagg byø som en Bråend.

Ingen Vunn og ingen Hæesttrav, 
der er kun min ejen Skridt, 
og di kån, saa tit æ lytte, 
o e Vejkant dæmpes lidt. 
Æ kån sto så tit æ lyste, 
der er still om åll e Hus'.
kun en enkelt Snepp kam fløj end 
nenn og lånded' i e Mus'.

Såndt en Mornstund var e tidle 
æ fuld Kjesten hjem fro Gild.
Tænk om æ egenn kund mød' hind 
liså ung og glaj og mild.
Lad mæ go her liså lykle 
og så leet eno engang, 
som da ålt det villest vint voss 
og e Dav' var lyss og lang.

Mens e Suel den langsomt stigghe, 
vil e Stilhed haste vig'.
Er dæ Karl'e Dav, dæ følle, 
da hold rigte åv jer Pig'.
Der er Sang i åll e Dighe, 
og e Hyld stæ fint i Blåst - 
det er lisom ålt er færre 
og skal snarrt astej te Kåst!

dens magt over mandens sind. Dette grub
leri mundede til sidst ud i det opgivende 
suk: »Kan den, der blev fange, da aldrig 
blive fri?«-------

Den anden af de udvalgte digte er den 
yndefulde sommersang »Glaj, som skuld en 
mød' sin Kjærrest.« I denne kommer digte
rens kærlighed til naturen og sin skønne 
hjemstavn på Als til orde på en sand og ægte 
måde. Han skildrer en tidlig sommermor
genstund med en pragtfuld solopgangs flam
mende ildskær over havet bag ved Lyø, og 
han kan se skoven og stranden, mens der to-

Freudevoll, als ging man glücklich 
mit der Braut zum Traualtar, 
geht man durch die Heimatsfluren 
früh im Sommermorgen klar. 
Singen tönt aus allen Zweigen, 
farbenfrisch sind Wald und Strand, 
und die Sonne steiget langsam 
aus dem Meere wie ein Brand.

Kein Geräusch und Pferdetraben, 
meine Schritte hör ich kaum, 
wenn ich lauschend leise trete 
auf des Weges Rasensaum. 
Wo ich mag, kann ich verweilen, 
Friede herrscht um jedes Haus. 
Einsam fliegt nur eine Schnepfe 
zu dem Wiesengrund hinaus.

Solch ein Morgen ging mein Kirsten 
heim vof Tanz mit mir allein.
Ach, könnt ich sie wieder sehen 
grad so jung, so froh und fein. 
Laß mich nur noch einmal wandern 
mit der selben Lebenslust, 
als in langen, lichten Tagen 
Hoffnung füllte unsre Brust.

Wie die Sonne langsam steiget, 
viele Stimmen werden laut. 
Folgen heute junge Burschen, 
liebet ständig eure Braut! 
Horch, es singt in allen Zweigen, 
aus der Ferne tönt ein Lied. 
Alles ist zur Hochzeit fertig, 
schleierweiß der Flieder blüht.
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ner fuglesang i alle diger (hegn). Og sam
tidig oplever han intenst den store stilhed 
omkring husene og over landskabet med en 
enlig sneppes flugt ned til mosen, hvilket 
skaber den rette stemning til at drømme om 
sin hjertens kære, Kjæsten, og om de lykke
lige ungdomsdage, da han med hende gik 
hånd i hånd ad de samme stier i en dejlig 
sommermorgen. I de sidste strofer tilråber

Der kam hielt nenn fro Polen 
Der kam hielt nenn fro Polen 
en fatte herrgårdspig', 
og til å arbe i e mark 
der fandtes itt hinds lig'.
Hun tjendt omm' ved Jens Povisen, 
og han var ung og rig.

Hun var så mild og lykle 
og sang og sang det samm'.
Men der kam haste rygte
i gang om hind' og ham. 
Og så forsvandt hun pludsle 
med både skaej og skam.

Nenn i di synde mosse 
fandt folk nok et par lig, 
men det er læng' senn no, og han 
er lykle gyvt og rig, 
og hér og vel i Polen 
er glemt den fatte pig'.

Ja, vår for vår vil blomme 
dryss ålt det til, di kån. 
Og tid og soliskin klare 
så javnt det plumred' vånd.
Jens Povlsen kån kjør stolt i kjerk,
han er en dejle månd! -

sit arbejde, som med en munter sang på læ
ben - altid den samme - let fik arbejdet 
fra hånden. Men snart gik snakken mellem 
folk om hende og husbonden, indtil hun 
pludselig var forsvundet med skam og ska
de. Inden længe fandt man hendes og et ny
født bams lig nede i mosen. Hun var fattig 
og fremmed, så folk glemte hurtig pigen og 
hendes sørgelige skæbne, men den »brave« 
og rige, i et godt ægteskab velbjergede Jens 

han alle ungersvende, der har en pige at føl
ges med: »Se, hylden den blomstrer, hold 
derfor rigtig meget af jeres pige, for I skal 
snart af sted til bryllup!«

Det tredie digt handler om en fattig polsk 
pige, hvis korte liv mellem fremmede folk 
langt fra hendes fædreland blev en trist tra
gedie. Hun tjente hos en ung rig bonde, og 
var en lykkelig og mild ung pige, dygtig til

Es kam ein armes Mädchen
Es kam ein armes Mädchen 
vom fernen Polenreich. 
Zur Arbeit auf dem Felde 
war ihr kaum eine gleich. 
Sie diente bei Jens Poulsen - 
und er war jung und reich.

Sie war so mild und glücklich 
und sang mit Lust und Freud'. 
Doch bald Gerüchte flogen 
um beide weit und breit.
Und da verschwand sie plötzlich 
mit Schande, Scham und Leid.

Die Arme mit dem Kinde 
man tot im Moore fand. 
Er hat sein's auf dem Trocknen 
und Glück im Ehestand. - 
Hier ist sie längst vergessen, 
wohl auch in ihrem Land.

Gar manches decken Blumen, 
die uns der Lenz beschert, 
und gar viel trübes Wasser 
die Zeit und Sonne klärt.
Jens Poulsen ist ein braver Mann, 
der stolz zur Kirche fährt.

Povlsen, er en agtet medborger, der om søn
dagen kører stolt i kirke.

Skulle mine tyske oversættelser i kritiske 
øren hist og her ikke være så lødige, som 
det kunne være ønskeligt, beder jeg om 
overbærenhed. Som nævnt foran, er »rim
smederiet« for mig kun en hobby, lidt tids
fordriv i ledige stunder. Men trods alle for
behold har det moret mig at oversætte lidt 
fra dette »kartoffeldansk« til tysk.
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Skipperhuset i Tønning ligger lige ned mod byens havn - foran til venstre 
på facaden sidder en tavle, hvor vandstandens højde under de største 
stormfloder i de sidste århundreder er markeret. Sydslesvigsk Forening 
købte huset, der regnes for et af de smukkeste i byen, i 1965; det skulle 
tjene som afløsning for den gamle barak ved Uffeskolen.

Skipperhuset i Tønning
Sydslesvigsk Forening kunne torsdag, den 
2. november 1972, ved en smuk indvielses
fest præsentere »Skipperhuset« i Tønning i 
ny glans for offentligheden.

»Skipperhuset«, der har gennemgået en 
omfattende restaurering, har allerede i no
gen tid tjent som lejrskolehjem for danske 
skoleelever og kan nu endvidere give husly 
for stedets danske foreninger.

»Skipperhuset« har haft en omskiftelig 
tilværelse, der dog altid har været nær knyt
tet til havnen i Ejdermundingen. Tønning 
har i dag ca. 5.000 indbyggere og er hjem

sted for omtrent 40 fiskekuttere, der for 
største parten lander hesterejer, vestkystens 
specialitet.

Byens storhedstid lå dog i det 17. århun
drede. Fra denne tid hidrører byens skipper- 
laug, der blev stiftet den 26. marts 1624. 
Under henvisning til de gamle hansestæder 
Hamborg og Lybæk bad samtlige skippere i 
Tønning hertug Frederik den II på Gottorp 
slot, om at måtte få overladt en byggegrund 
ved den i 1613 nybyggede havn. »Da die 
Schifffahrt alhier zu Tönningen und auf der 
Eyder täglich mehr zunimbt« - som det hed- 

421



der i journalen - forærede hertugen skipper- 
lauget en »Stette up de Diek bi den Hawen«. 
I året 1623 begyndte man med bygningen 
af »Skipperhuset«.

Midlerne til byggeriet indkom ved ind
samlinger blandt de rige folk i omegnen og 
ved en særlig lasttold, som alle skibe, der 
fra Ejderen sejlede ud på havet, skulle be
tale til »Skipperhuset«. Retten til at opkræve 
denne lasttold havde lauget fået ved opnå
elsen af visse privilegier, der var nedfældet i 
28 »artikler«. Halvdelen af den opkrævede 
told gik til lauget, medens den anden halv
del blev fordelt blandt de fattige inden for 
sammenslutningen. Da man i slutningen af 
1624 blev færdig med den store bygning, 
opdagede man, at lauget ikke havde penge 
nok til at betale alt. For at få de nødvendige 
midler, lånte lauget pengene og måtte pant
sætte huset i stedet.

Dansk navigationsskole
I en del af lokalerne i »Skipperhuset« var 
der indrettet gæstgiveri, og i århundredernes 
løb er adskillige store fester blevet fejret her. 
Også en del af gæstgiveriets indtægter til
faldt enker og vaj senbørn efter byens skibs
kaptajner. Denne ordning praktiseredes i 
lang tid. Gæstgiveriets første vært var i øv
rigt Hyronimus Wilhelms, der tidligere var 
havnefoged.

Blandt de historiske personer, der har gæ
stet »Skipperhuset«, var svenskergeneralen 
Magnus Stenbock, som under belejringen af 
Tønning i 1723 indrettede sit hovedkvarter 
i huset.

»Skipperhuset«s blomstringstid faldt un
der Napoleonskrigene. Tønning havn nød 
gavn af Napoleons kontinentalspærring 
(1803-1807), hvor Elben blev blokeret. Han
delen og skibsfarten i Tønning tog et væl
digt opsving og »Skipperhuset« stod i cen
trum for denne udvikling. Der var liv i hu
set, når kaptajnerne vendte hjem efter at 
have gennembrudt englændernes blokade og 

strøede om sig med penge.
Efter disse bevægede dage med letkøbt 

rigdom lod skipperlauget i året 1808 den 
største del af huset, der allerede var meget 
medtaget, rive ned og genopbygge i den 
form, huset endnu i dag præsenterer sig.

Den to-etages bygning - med trægavlen 
og det lille karakteristiske klokketårn af 
kobber - er reddet ind i vor tid og er stadig 
byen Tønnings varetegn.

Det var i denne tid, »Skipperhuset« fik 
sin anden funktion. Da lodskaptajn Hinrich 
Brarens i året 1799 flyttede fra Vyk på Før, 
hvor han siden 1795 ledede en navigations
skole, flyttede navigationsskolen med. 
»Skipperhuset« blev derefter fra begyndel
sen af det 19. århundrede sæde for den ene
ste navigationsskole i hertugdømmerne Sles
vig og Holsten, hvor man kunne tage sø
mandseksamen. Skolens grundlægger, Hin
rich Brarens, var skolens leder til han døde 
i 1826.

Klokken advarede mod stormfloder
»Skipperhuset« har udover at have været 
samlingssted for mange store gilder og væ
ret sæde for navigationsskolen, haft en del 
andre funktioner. I kobbertårnet, der giver 
bygningen sit karakteristiske udseende, er 
der ved siden af urværket en klokke, der i 
sin tid advarede Tønning-boeme mod storm
floder. At der har været behov for denne 
advarsel, viser en tavle foran på bygningen 
i venstre side, hvorpå der er afsat mærker 
for vandstanden under stormfloder.

Det første mærke henviser til højvandet 
den 3. og 4. februar 1825, hvor vandhøjden 
ved havnen var højere end nogensinde før. 
Hundrede år senere, den 24.11. 1938, op
levede Tønning igen højvande. Vandstanden 
nåede dog ikke samme højde og anrettede 
ikke den samme skade.

Det største højvande, som Tønning ople
vede, ligger dog ikke længere end 11 år til
bage. Det var stormflodskatastrofen den 16.
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I de sidste par år er Skipperhuset blevet gennemrestaureret, således at byg
ningen, der var ret forsømt, nu er både smukt og hensigtsmæssigt indrettet.

og 17. februar 1962, der hærgede hele vest
kysten og satte store bydele i Hamborg og 
Tønning under vand. Vandstanden lå 5,21 
meter over normal, hvilket betød 3,70 m 
over normal højvande.

»Skipperhuset«s nedgangstid
I midten af det forrige århundrede kulmine
rede livet i Tønning og dermed også i »Skip
perhuset«. Eksporten af slagtekvæg til Eng
land nåede sit højdepunkt, og disse år bragte 
øget velstand til byen. Fra navigationssko
len, der blev opretholdt til året 1852, var 
der skønsmæssigt udgået 4.000 søfolk fra 
hele Danmark. En stor del af disse havde 
deres faste gang i »Skipperhuset« også se
nere. Da Kieler-kanalen blev åbnet for sej
lads i året 1895, var det sket med Tønnings 
blomstringstid. Sejladsen på Ejderen svandt 

til det betydningsløse; det betød et vældigt 
tilbageslag for byens skibsfart og medførte, 
at også skipperlauget blev opløst. Fra denne 
tid overgik »Skipperhuset« i privat eje. Hu
sets gamle kostbarheder, bl.a. hollandske 
kakler, er i denne periode gået tabt.

Endnu engang i 1920erne dukker navnet 
»Skipperhuset« frem i historiens annaler. I 
denne tid til den nazistiske magtovertagelse 
i året 1933 var huset hjemsted for frimurer
logen »Eidora zum Schwane«, der så blev 
opløst.

Som et kuriosum, der har sin oprindelse 
netop i denne tid, kan nævnes, at der i 
»Skipperhuset« i dag befinder sig en sekre
tær, der efter traditionen har stået på det 
franske skib »La Rochelle«, der bragte den 
jødiske officer Alfred Dreyfus til »Djævle
øen«.
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I et anneks til Skipperhuset er der indrettet soveplads til 32 - i nødsfald kan 
der skaffes plads til henved 50 overnattende.

»La Rochelle« blev i året 1921 hugget op 
i Tønning havn. Det var Tønnings skibs
smedemester Rønnebek, der erhvervede den
ne sekretær og anbragte den i »Skipperhu
set«. På skrivepladen, der kan trækkes ud, 
er initialerne »A« og »D« skåret ind, der 
skal stå for navnet Alfred Dreyfus.

Huset genopstod i gammel stil
For en del år siden blev »Skipperhuset« 
overtaget af Sydslesvigsk Forening, der be
nyttede huset som lejrskole. Det viste sig 
hurtigt, at lejrskolens behov ikke kunne 
dækkes inden for det gamle hus' rammer, og 
Sydslesvigsk Forening opnåede, at »Fonden 
til Fædrelandets Vel« påtog sig at restaurere 
bygningen, der er fredet i klasse A.

Disse restaureringsarbejder blev gennem
ført af arkitekt Karsten Rønnow, Køben
havn, understøttet af arkitekt BDA Paul 
Heinrich, Flensborg, der overvågede det dag
lige arbejde. Restaureringen blev gennemført 
med nænsom hånd, og resultatet er blevet al
deles smukt.

Den enkle empiredør med trappeopgan
gen, der begrænses af et smukt smedejerns

gitterværk, de nye hvide sprossevinduer, der 
smukt føjer sig ind i bygningens harmoni, 
giver huset dets gamle karakteristiske stil. 
Dertil trægavlen og det lille kobbertårn, 
hvor den gamle klokke stadigvæk har sin 
plads og urværket, der nu atter er sat i stand.

Det nye anneks
Bag ved huset har Sydslesvigsk Forening 

med finansiel hjælp fra Statens Udvalg ved
rørende danske kulturelle anliggender i Syd
slesvig bygget et anneks, der føjer sig har
monisk ind i helhedsbilledet og rummer so
vepladser til 32 - i givet fald kan man dog 
tage imod ca. 50 elever.

I selve huset findes undervisningslokaler 
og et mødelokale med plads til 60-70 per
soner, samt spisesal og opholdsrum i stuen. 
Dertil alle de nødvendige faciliteter i form 
af køkken, garderobe, magasin og brusebad.

Det var med glæde og stolthed Sydsles
vigsk Forening viste den smukke bygning 
frem, som i fremtiden vil blive benyttet af 
danske skoleelever og danske sydslesvigere 
fra egnen omkring Tønning.
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Skolestatistik 
syd og nord for grænsen

De danske skoler i Sydslesvig og de tyske 
skoler i Nordslesvig 1972
Medens man i de senere år har kunnet tale 
om en ret stabil udviklingstendens i de to 
nationale folkedeles skolevæsen, må man nu 
for de danske skolers vedkommende konsta
tere en klar fremgang og for de tyske skoler 
en svagt vigende tendens. Hvis man for de 
tyske skolers vedkommende tæller eleverne 
i de nyoprettede forskoleklasser med i det 
samlede elevtal, opnår man omtrent samme 
sluttal som sidste år; men ved en realistisk 
sammenligning må man se bort fra disse 
særlige klasser. Man kan kun gisne om år
sagerne til disse afvigende udviklingsten
denser. Det er sandsynligt, at mange af de 
børn, der omkring 1950 fyldte de danske 
skoler i Sydslesvig, nu som forældre sender 
børn i dansk skole, medens de tyske skoler 
i Nordslesvig på grund af efterkrigstidsfor
holdene havde meget små årgange i den 
samme periode og derfor nu færre skole
børn. Det er dog næppe hele forklaringen; 
en egentlig analyse af denne problematik la
der sig næppe gennemføre; derimod må man 
med hensyn til fremtiden være opmærksom 
på den ret stærke nedgang i fødselsårgange
nes størrelse, som om nogle år vil mærkes i 
skolerne. I Danmark kunne man fra 1966 til 
1970 konstatere en meget følelig tilbagegang 
i fødselstallet, fra 88.372 til 70.802, eller pr. 
1000 indbyggere fra 18,7 til 14,4; året 1971 
markerede et vendepunkt, idet fødselstallet 
i dette år var 75.359; pr. 1000 indbyggere 
var det 15,2. I landet Slesvig-Holsten satte 
en tilsvarende bevægelse ind på et lidt sene
re tidspunkt. Også her kulminerede fødsels
tallet i 1966; det nåede da 45.930; der var 

derpå kun en ringe tilbagegang indtil 1968, 
da tallet var 43.833, men derefter kunne 
man registrere en meget stor tilbagegang, 
således at tallet i 1971 har været 33.523. 
Beregnet pr. 1000 indbyggere var tallet i 
1966 18,7, i 1968 17,4, men i 1971 kun 
13,3. For Flensborg bys vedkommende ser 
tallene ud som følger:

nyfødte ialt pr. 1000 indbyg.

1964 1637 16,9
1965 1746 18,1
1966 1877 19,4
1967 1795 18,6
1968 1731 18,0
1969 1648 17,2
1970 1236 12,9
1971 1226 12,9

Udsvingene i Flensborg by har været lidt 
stærkere end for landet Slesvig-Holsten som 
helhed. Formentlig vil tendensen ændres 
igen i løbet af en kortere tid, men om 5-6 
år vil man kunne iagttage tendensen i skole
tallene.

Forskoleklasser ved tyske privatskoler
1970 1971 1972

Sønderborg 11 13 14
Haderslev - - 13
Tinglev - 12 11
Burkal - 15 11

Forskoleklasser i alt 11 40 49
Privatskoler 1645 1617 1603

Forskoleklasser og
skoler i alt 1656 1657 1652
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DANSKE SKOLER I SYDSLESVIG

Flensborg by Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Duborg-Skolen ................................ ........... 439 480 557 — — —
Gustav Johannsen-Skolen ............... ........... 327 396 398 40 40 41
Chr. Paulsen-Skolen ....................... ........... 292 298 347 35 56 55
Cornelius Hansen-Skolen ............... ........... 239 238 245 38 34 41
Jørgensby-Skolen.............................. ........... 228 236 272 35 36 53
Jens Jessen-Skolen............................ ........... 146 162 177 28 31 40
Oksevejens skole.............................. ........... 74 76 78 10 12 10

Flensborg by .................................... ........... 1745 1886 2074 186 209 240

Flensborg amt Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Harreslev .................................. . ................... 101 105 130 14 20 32
Kobbermølle ............................... ................... 58 65 79 6 12 17
Tarup ........................................ . ................... 22 13 13 6 3 2
Lyksborg.................................... ................... 96 111 125 16 18 15
Langballe .................................. ................... 25 23 30? 10 15 18
Hatlund .................................... ................... 57 63 66 Ï

Guide ........................................ ................... 26 20 22 3 2 4
Sørup ........................................ ................... 54 32 62 9 8 7
Husby ...................................... ................... 31 36 42 6 5 10
Møllebro.................................... ................... 20 18 16 3 2 2
Jaruplund .................................. ................... 23 22 21 4 3 3
Oversø/Frørup ......................... ................... 28 29 30 5 4 5
Tarp ........................................... ................... 34 35 39 8 3 9
Vanderup .................................. ................... 31 28 28 3 3 5
Skovbøl/Store Vi..................... ................... 47 53 51 6 9 7
Langbjerg*) ............................ ................... 7 7 - 2 2 -
Hanved .................................... ................... 20 12 18 4 2 4
Valsbøl .................................... ................... 9 25 301 5 12 4
Skovlund .................................. ................... 33 31 2sy
Medelby .................................... ................... 20 30 34 4 10 6

Flensborg amt............................ ................... 742 778 864 114 133 150

*) Skolen i Langbjerg er nedlagt.
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Nordfrisland amt Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Ladelund...................................... ................. 26 24 23 2 1 2
Agtrup ........................................ ................. 14 10 9 1 - 1
Karlum/Tinningsted ................. ................. 45 51 54 7 5 6
Læk............................................... ................. 38 56 67 7 11 13
Risum........................................... ................. 38 35 38 4 2 5
Nibøl ........................................... ................. 24 30 40 3 8 3
Humtrup .................................... ................. 26 23 27 0 - -
Sønderløgum .............................. ................. 12 12 9 4 4 5
Aventoft...................................... ................. 8 4 5 1 1 1
Nykirke ...................................... ................. 13 16 7 3 5 -
Kejtum ......................................... ................. 17 19 19 2 4 3
Vesterland .................................. ................. 102 101 121 10 13 19
List ............................................... ................. 28 27 29 5 6 7
Vyk .............................................. ................. 5 7 10 1 2 2
Frederiksstad .............................. ................. 51 56 62 11 7 13
Drage ........................................... ................. 31 32 35 3 4 4
Husum ...................................... ................. 207 212 248 21 29 24
Bredsted ...................................... ................. 93 84 91 11 7 15
Tønning ...................................... ................. 175 171 147 25 13 14
Garding ...................................... ................. 47 41 44 5 6 8
Vollervik...................................... ................. 12 9 9 1 1 -
St. Peter...................................... ................. 14 14 11 4 - 2

Nordfrisland amt........................................... 1026 1034 1105 131 129 147

Slesvig amt Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Hiort-Lorenzen-Skolen ................. ............... 281 290 327 32 30 49
Gottorp-Skolen............................................... 144 152 173 28 20 36
Strukstrup/Tumby ......................... ............... 40 39 38 7 5 15
Satrup.............................................................. 43 41 52 3 6 11
Brebøl/Mårkær ............................................. 13 17 28 3 4 -
Sønder Brarup ................................ ............... 34 49 52 6 6 8
Kisby .............................................................. 8 9 10 - 1 -
Arnæs ............................................ ............... 15 14 15 3 2 _
Kappel ............................................ ............... 76 87 90 10 12 8
Treja................................................ ................ 49 57 56 5 7 9

Slesvig amt...................................... ............... 703 755 841 97 93 136
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Rendsborg-Egernførde amt Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Egernførde ...................................... ............. 175 211 220 15 30 33
Karby ............................................... ............. 18 19 13 6 4 2
Askfelt ............................................. ............. 32 27 28 4 3 6
Risby ............................................... ............. 49 43 48 6 5 3
Rendsborg/Büdelsdorf ................... ............. 287 300 310 32 41 43
Vestermølle .................................... ............. 13 14 17 5 1 3

Rendsborg-Egernførde amt........... ............. 574 614 636 68 84 90

Sammendrag: Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Flensborg by .................................... . ........... 1745 1886 2074 186 209 240
Flensborg amt .................................... .......... 742 778 864 114 133 150
Nordfrisland amt ........................................ 1026 1034 1105 131 129 147
Slesvig amt.......................................... .......... 703 755 841 97 93 136
Rendsborg-Egernførde amt ....................... 574 614 636 68 84 90

I alt....................................................... .......... 4790 5067 5520 596 648 763

TYSKE SKOLER I NORDSLESVIG

Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Gymnasiet i Åbenrå................... ............... 182 182 188 — — —
Åbenrå ........................................... ............... 174 180 161 14 13 8
Haderslev ...................................... ............... 109 111 107 11 9 10
Sønderborg.................................... ............... 130 138 133 11 12 11
Tønder ........................................... ............... 217 206 198 10 5 9
Tinglev ........................................ ............... 227 229 242 13 12 18
Højer............................................... ............... 44 40 33 3 3 3
Burkal............................................. ............... 82 85 86 15 11 15
Feldsted ........................................ ............... 20 22 29 2 5 6
Gråsten........................................... ............... 45 46 41 8 7 5
Løgumkloster ................................ ............... 46 42 44 9 4 8
Ravsted ........................................ ............... 51 45 42 8 7 3
Brunde ........................................... ............... 25 17 19 2 2 5
Jejsing............................................. ............... 26 19 24 5 2 6
Nordborg ...................................... ............... 40 39 37 5 5 3
Broager ........................................ ............... 17 14 16 1 3 4
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Samlet elevtal Nybegyndere
1970 1971 1972 1970 1971 1972

Nørreløgum ........................................... 24 25 18 2 4 1
Østerhøj st............................................... 19 20 20 3 4 4
Sommersted ........................................... 26 20 21 7 5 1
Jyndevad................................................. 14 16 16 3 6 -
Østerterp................................................. 16 13 10 1 2 3
Padborg ................................................. 22 25 22 5 5 3
Uge......................................................... 21 19 24 2 1 6
Efterskolen i Tinglev (10. kl.) ........... 56 64 72 - - -

I alt............................ 1645 1617 1603 141 127 132

UDVIKLINGEN 1952-1972

Danske skoler i Tyske skoler i
Sydslesvig Nordslesvig

Antal Nybe- Samlet Antal Nybe Samlet
skoler gyndere elevtal skoler gyndere elevtal

1952 ....................... 84 663 10962 25 884
1953 ........................ 86 736 9977 27 886
1954 ........................ 88 571 8855 28 911
1955 ........................ 89 532 7722 29 962
1956 ........................ 85 485 6728 29 1039
1957 ........................ 86 462 5901 30 158 1115
1958 ........................ 86 449 5431 30 162 1196
1959 ....................... 82 410 4968 31 191 1298
1960 ........................ 81 383 4633 29 190 1376
1961 ....................... 81 433 4554 29 166 1474
1962 ........................ 81 405 4301 29 168 1519
1963 ........................ 80 404 4189 29 184 1594
1964 ........................ 80 440** 4083 29 166 1632
1965 ....................... 77 470** 4048 28 156 1632
1966 (april) ........... 73 539 4118 29 156 1637
1966 (december)* .. 71 300** 4100 - - -
1967 (august)* .... 68 430** 4158 29 143 1654
1968 ........................ 68 563 4335 26 137 1648
1969 ....................... 68 612 4599 26 137 1652
1970 ....................... 65 596 4792 25 141 1645
1971 ....................... 65 648 5067 24 127 1617
1972 ........................ 64 763 5520 24 132 1603

* Disse to terminer repræsenterer de såkaldte kortskoleår, der gennemførtes i forbin
delse med omlægning af skoleårets afslutning fra april til juli.

** Omtrentlige tal.
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Hafnia og Sønderjylland
AF HANS ANDERSEN, KONGSBJERG

Historisk Samfund for Sønderjylland modtog 
50.000 kroner fra Hafnia i anledning af 100- 
årsdagen for forsikringsselskabets oprettelse. 
Det blev vedtaget, at pengegaven skulle an
vendes over tre år til hjælp ved udgivelsen af 
Sønderjysk Månedsskrift, og gårdejer Hans 
Andersen, Kongsbjerg, der er medlem af 
Hafnias kontrolkomité, fortæller her om 
Hafnia og grænselandet, specielt H. P. Hans
sen.

Den 15. maj i år blev Livsforsikringsselska
bet Hafnia's jubilæumsgave på 50.000 kr. 
overrakt til Historisk Samfund for Sønder
jylland ved en lille festlig sammenkomst i 
Åbenrå.

Her blev der fremdraget og spurgt efter de 
tråde, der var knyttet mellem grænselandet 
og Hafnia gennem det hundredår, der var 
gået siden selskabets stiftelse den 20. april 
1872. Vi hernede fra, der havde nærmere 
tilknytning til de nationale problemer, vid
ste, at H. P. Hanssen omtrent samtidig med, 
at han begyndte sin gerning som redaktør 
af Hejmdal og sekretær for vælgerforenin
gen i Åbenrå, havde fået overdraget et gene
ralagentur for Hafnia.

Det er kun meget lidt, dette er omtalt i 
H. P. Hanssens erindringer, men Marten 
Refslund Poulsen fra Bovlund nævner i sine 
erindringer, at overtagelsen af denne stilling 
var for at støtte økonomien. Om økonomien 
ved starten i Sønderborg fortæller H. P. 
Hanssen i »Et Tilbageblik«, at faste ind
tægter havde han ikke udsigt til. Redaktør 
Moldt havde givet tilsagn om, at han ville 
honorere artikler med indtil 600 kr. årligt. 
Rigsarkivar A. D. Jørgensen havde udset 
ham til at overtage redaktionen af det plan

lagte nye tidsskrift Sønderjyske Årbøger og 
for dette arbejde stillet ham 300 kr. årligt i 
udsigt. Endelig fik H. P. Hanssen som sek
retær for vælgerforeningen et vederlag på 
300 mark om året. Honoraret for hans fore
drag - den gang 10-15 mark - dækkede i 
reglen kun rejseudgifterne. Hans forfatter
skab indbragte ikke meget, og hans konsu
lentvirksomhed var fuldstændig gratis.

Stillingen som redaktør og, efter 2V2 år, 
som landdagsmand har næppe stabiliseret 
økonomien. Han siger selv: »Da jeg ikke 
havde rigeligt med penge, kom jeg ikke så 
ofte hjem fra Berlin, som det ellers ville 
have været tilfældet«. Landdagsmændene 
fik kun fribillet til samlingens åbning og til 
hjemrejsen ved dens slutning.

H. P. Hanssen som Kirsten Giftekniv
Til at lede Hafnia generalagenturet havde 

H. P. Hanssen i 1895 antaget frøken Marie 
Jessen fra Kolding, hvis slægt stammede fra 
Felsted sogn og på moderens side fra Åben
rå. Marie Jessen blev udvist fra sin stilling 
på Hafnia-kontoret, da Køllerpolitikken satte 
ind i efteråret 1898. Men hun bevarede et 
nært venskab med H. P. Hanssens i Åben
rå og besøgte dem jævnligt, også trods ud
visningen. Et af hendes besøg udnyttede H. 
P. Hanssen - ikke uden bagtanke - til at 
indbyde sin yngre ven Marten Refslund 
Poulsen, der den gang som ung 36-årig 
landbrugskonsulent boede i Åbenrå. Det er 
en meget fin og levende skildring af denne 
eftermiddags samvær med H. P. Hanssen og 
fru Helene og den kønne og kloge unge pige, 
som Marten Refslund Poulsen giver i sine 
erindringer, 1. del side 122, og han skriver
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C. /. Ramm

til slut: »Da jeg kom hjem og gik i seng, 
kunne jeg ikke sove, kun tænke på frøken 
Jessen. Så skrev jeg et frierbrev til hende, fik 
ja og var i den syvende himmel! Jeg var me
get ufornuftig, for jeg kendte hende i virke
ligheden jo slet ikke. — Men Vorherre er 
dårernes formynder. Nu 55 år efter ved jeg, 
at det er det fornuftigste, jeg har gjort«.

H. P. Hanssen var her den egentlige stif
ter af den vellykkede sammenslutning, og 
både Refslund Poulsens og hans kone Maries 
taknemmelighed herfor var nok livsvarig. 
Hun blev den fine og kloge, varmhjertede 
husmoder i den gamle slægtsgård i Bovlund.

Den, der stiftede Hafnia i 1872, var syd

slesvigeren, angelboen Christian Julius 
Ramm. Han, der var skomagersøn, blev født 
i Rabøl i Kappel sogn den 25. juli 1831, og 
han døde som etatsråd i København den 1. 
juli 1913. I forhallen på Hafnia's hovedbyg
ning, Holmens Kanal 9, står der til højre 
ved opgangen en bronzebuste af Ramm, som 
en kreds af taknemmelige aktionærer skæn
kede selskabet til dets 25 års jubilæum i 
1897. Mange, der har haft ærinde op til le
delsens kontorer ovenpå, har taget et ind
tryk med sig af den ranke, målsikre person
lighed, som Ramms buste giver udtryk for. 
En særlig glæde ligger der for nogen i, at 
han var groet frem af grænselandets folke
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lige muld. Til Hafnias 75 års jubilæum i 
1947 havde vicedirektør Alfred Thomsen 
påtaget sig at samle og skrive en udførlig 
biografi om selskabets stifter og mangeårige 
forretningsfører og direktør, afdøde etatsråd 
C. J. Ramm. I et forord til denne biografi 
hed det: »Det har været ledelsen en stor 
glæde ved denne lejlighed at kunne bringe 
en hårdt savnet, udførlig biografi af den 
mand, som for 75 år siden lagde grundste
nen til Hafnia, den moderne danske livsfor
sikrings fader, etatsråd Christian Julius 
Ramm«.

Slægten Ramm
Alfred Thomsens biografi var grundig og 

omfattende, men der kan kun her fremdra
ges de mest væsentlige oplysninger og skøn 
fra skildringen af det lykkelige, særprægede 
levnedsløb.

Ramms fader var skomager Christian 
Friedrich Ramm i Rabøl, født 1793 - død 
1867. Moderen Augusta Christine Margre
the Beckmann er død mellem 1867 og 1872. 
Christian Julius synes at have været den 
sjette i rækken af otte søskende. Hen kom 
til at gå i den tysksprogede skole, hans mo
dersmål var egnens plattysk.

»At hans sindelag har været dansk, er 
ingen tvivl underkastet«, skriver Alfred 
Thomsen og fortsætter: »Senere kom han 
som adskillige af sine snævrere landsmænd, 
bl.a. de to brødre professor Henning Matzen 
og skoleinspektør Matz Matzen, til at stå 
i allerførste række af de gode, danske mænd 
af sydslesvigsk herkomst, der med iver og 
tillid arbejdede for Danmarks indre frem
gang efter den ulykkelige krig i 1864«.

Den unge Ramm blev sent konfirmeret, 
palmesøndag 1847, i kirken i Kappel. Han 
har altså været nær de 17 år, da det slesvig
ske oprør udbrød og indledte krigen i 1848, 
men var for ung til at blive tvunget ind til 
krigstjeneste hos slesvig-holsteneme. Ifølge 
stamlisten fra 1. angelske godsdistrikt 

(Buckhagen m.fl.) har Ramm 1854 meldt 
sig som underofficersaspirant. Han blev 
samme år over jæger ved 2. jægerkorps 2. 
kompagni og engagerede sig for otte års 
tjeneste. Korpset havde garnison i Glück
stadt, men blev 1857 overflyttet til Køben
havn. Kort efter blev han udnævnt til ser
gent. Den 31. marts 1862 fik han hæders
tegnet for otte års tjeneste, efter at han sam
me år, nytårsdag, i Garnisons kirke var viet 
til Meta Maria Brocker fra Colmar i Holsten. 
På et meget tidligt tidspunkt blev der givet 
Ramm lejlighed til at vise sine administra
tive evner. Han gjorde tjeneste som inten- 
dantskriver i flere perioder fra 1859 til 1863. 
Det blev som fourer for 18. infanteriregi
ments 2. bataljon, at han gjorde krigen med 
i 1864; han kom derfor ikke med i ilden.

Ved lov af 26. august 1864 kunne der 
forfremmes 47 af fodfolkets underofficerer 
som tak for god tjeneste under krigen. Efter 
indstilling af major E. A. Lundbye udnævn
tes under 17. oktober 1864 to underofficerer 
af 18. regiment til overkommandersergenter ; 
den ene af de to var Ramm. Denne indstil
ling fra major Lundbye har Alfred Thomsen 
fundet frem til i landsarkivet og gengivet i 
Ramms biografi:

En smuk anbefaling
»Regimentets næstældste underofficer er 

fourer Ramm. Han er slesviger af fødsel, en 
fuldtro mand, der af naturen er således be
gavet, at han kan alt, hvad han vil, og han 
har en fastere vilje og en besterntere karak
ter, end man almindeligvis finder blandt 
hans lige. Han har benyttet sin virkelig ud
mærkede begavelse på den nyttigste måde 
og gavner mere end almindeligt. Fredsårene 
er tilbragte så hæderligt, som de kan tilbage
lægges af nogen underofficer, hvorfor han 
alt efter 4 års tjenestetid var en dygtig fou
rer. Da armeen sattes på feltfod, blev han på 
grund af sine udmærkede egenskaber ansat 
til assistance for intendanten, der som frem
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med tilgik regimentet. Han ansås for i den 
grad uundværlig, at man ikke har kunnet 
efterkomme hans ivrige ønske om at ansæt
tes i geleddet under krigen, og derfor har 
han krav på varm anerkendelse. Men benyt
ter man ham som delingsfører, vil man i 
hans mandige karakter, udmærkede dygtig
hed og hans viljefas thed være overbevist om 
at have en mere end almindelig fører«.

Alfred Thomsen tilføjer: »Der er brugt 
store og smukke ord i denne anbefaling, men 
ikke et eneste ord for meget«. »Det smukke 
eventyr om sergenten, der blev stifter af 
landets første private livsforsikringsselskab 
og endte sine dage som etatsråd, lider ingen 
skade ved fremdragelsen af det gamle doku
ment«. Ramm bar tilvisse marskalstaven i 
sit sergenttornyster.

En mand og en idé
Hans årlige løn steg nu til 5-600 rdl. 

(1867). Dette var dog ikke i længden til
fredsstillende for en mand med Ramms ev
ner og driftige natur. Få år senere finder vi 
ham knyttet til »Caisse Générale des Famil
ies«, et fransk livsforsikringsselskab, der i 
1866 havde begyndt sin virksomhed her i 
landet. Livsforsikringssagen greb ham hur
tigt fuldstændigt, og han så hvilket stort ar
bejdsfelt, der fandtes her for et dådkraftigt 
dansk initiativ. Dansk som Ramm var med 
liv og sjæl opstod ganske naturligt hos ham 
den tanke, at det ikke burde overlades til de 
udenlandske selskaber at drive akkvisition 
efter de nye metoder, hvorved en stor for
retning kom udlandet til gode. Ramm hen
vendte sig med dette synspunkt til et par le
dende mænd i Statens Livsforsikringsanstalt, 
hvor den som finansminister kendte C. E. 
Fenger i hånlig tone afviste ham med, at 
han jo selv kunne oprette et livsforsikrings
selskab. Det lå ikke for Ramm at opgive et 
mål, han satte sig. For at komme i forbin
delse med de samfundslag, der kunne finan
siere det påtænkte foretagende, henvendte 

han sig til den unge overretssagfører C. A. 
de Fine Skibsted, der under krigen havde 
deltaget ved samme bataljon som Ramm. 
Skibsted følte sig straks overbevist om, at 
Ramms ide var værd at forfølge og vandt 
den unge matematiker og astronom T. N. 
Thiele for sagen. Disse to fik så den højt 
ansete og meget indflydelsesrige national
økonom, Benzon Buchwald interesseret for 
tanken også. Denne havde i 1871 været 
medvirkende ved stiftelsen af Den danske 
Landmandsbank og var medlem af dennes 
bestyrelse, som derefter støttede oprettelsen 
af det nye Hafnia.

Det nye livsforsikringsselskab
Den 22. maj 1872 rykkede Ramm ind som 

forretningsfører på Hafnias kontor på før
stesalen i den pragtfulde Schoustrupske 
gård på Amagertorv nr. 6. Som forretnings
fører var han leder af det daglige arbejde, 
udadtil lagde Benzon Buchwald, Thiele og 
de Fine Skibsted navne til som direktører, 
den første som nationaløkonom og finans
mand, T. N. Thielse som matematiker og 
Skibsted som jurist og retskyndig. »Ramms 
ihærdige anstrengelser førte, som vi nu ved, 
til et storartet resultat«, skriver Alfred 
Thomsen. »Som Ramm var begyndt, således 
blev han ved, og snart havde han til sin 
disposition den store, solide stab af medar
bejdere, som han havde drømt om, den gang 
Hafnia endnu lå i svøbet«.

Allerede i Hafnias første år var virksom
heden blevet udvidet til Sønderjylland, hvor 
han søgte og fik støtte hos så fremragende 
mænd som Hans Krüger og Gustav Johann
sen; den sidste var lærersøn fra Gundeby 
ved Slien og var selv begyndt som lærer i 
Angel efter sin eksamen i København i 1861. 
Efter at han var afsat af tyskerne, oprettede 
han en boghandel i Flensborg og udgav og 
ledede fra 1869 Flensborg Avis, til han i 
1881 blev valgt til rigsdagsmand. Bedre for
bindelse til Sønderjylland kunne Ramm og
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Hafnia ikke få. Hans Krüger døde 1881, og 
Gustav Johannsen blev efterhånden dansk
hedens samlende midtpunkt. I 1888 sad han 
og Hans Lassen sammen med den unge H. 
P. Hanssen og lagde planen for vælgerfor
eningens oprettelse, den forening, der blev 
indledningen til H. P. Hanssens målbevidste 
manddomsgeming.

ringsselskab Skjold, og fra 1895 blev han 
tillige medlem af Hafnias direktion, indtil 
han i 1910 udnævntes til formand for For
sikringsrådet.

Hans store indsigt og praktiske erfaring 
bevirkede, at han fik stor indflydelse på lov
givning og administration indenfor forsik
ringsvæsenet«.

Sønderjyde og aktuar
1 1875 fik Ramm en ung, højtbegavet søn

derjyde ved sin side i Hafnia, først som be
regner (aktuar) og siden som meddirektør. 
Det var Jørgen Petersen Gram fra Nustrup 
(1850-1916). Om ham har Hafnias formand, 
professor N. E. Nørlund i 1966 skrevet en 
mindeartikel i »Nordisk Matematisk Tids
skrift« i Oslo, hvoraf han fordelte særtryk 
til Hafnias Kontrolkomite og direktion. Det 
ligger nær her at medtage de mere personlige 
udtalelser og oplysninger om Gram fra pro
fessor Nørlunds særtryk, der især skildrer 
J. P. Gram som den fremragende matema
tiker.

Indledende hedder det »For 50 år siden 
døde den danske matematiker Jørgen Peter
sen Gram. Han stammede fra den fribårne 
bondestand i Slesvigs nordlige egne. Ægte 
dansk var også hans jævne og livlige væsen. 
Først gik han i Haderslev lærde skole, men 
efter krigen 1864 kom han på latinskolen i 
Ribe, hvorfra han blev student i 1868. Fem 
år senere tog han magisterkonferens i mate
matik, men forinden havde han allerede i 
Tidsskrift for Matematik publiceret en af
handling om invariantteorien. Denne af
handling fremkom 1874 i Matematische An
nalen.

I 1875 blev Gram ansat som beregner i 
Hafnia. Her fik han professorerne Thiele og 
Oppermann som læremestre, og hans inter
esse blev vakt for forsikringsmatematik og 
den dermed forbundne sandsynlighedsreg
ning eller iagttagelseslære. I 1884 blev han 
direktør for det nyoprettede ulykkesforsik-

En sjælden begavelse
Professor Nørlund fremdrager en række 

af Grams undersøgelser og afhandlinger, der 
har fået ny aktualitet og vakt interesse 
blandt kendte matematikere, både i indland 
og udland. Artiklen slutter med den korte 
oplysning: »På vej til et møde i Videnska
bernes Selskab i 1916 blev Gram dræbt ved 
påkørsel af en cyklist«. Dette er - sammen
trængt - hvad professor N. E. Nørlund, for
mand i Hafnias bestyrelse, selv en højt anset 
matematiker, skriver om Jørgen Petersen 
Gram i mindeåret for hans død i 1916. 
Grams billede hænger endnu på en hæders
plads i Hafnias hovedkontor.

Hafnias nuværende ledende direktør Niels 
Evald Andersen har som dreng fra sin 
hjemby, Vejen, kunnet se over til Kø
benhoved, hvorfra Gram-slægten stam
mer. Da professor Nørlund sidst i tres
serne trak sig tilbage fra formandsposten i 
bestyrelsen, blev han af direktør N. E. An
dersen især hyldet som den ansete matema
tiker. Direktøren byggede sin tale over et 
vers af Bjørnson på en mindesten i Oslo for 
den berømte matematiker Niels Henrik Abel. 
Jeg kunne da oplyse, at Niels Henrik Abels 
slægt også stammede fra Sønderjylland, fra 
vor kirkeby Abild, på tysk Abel. Slægtsræk
ken kan føres tilbage til Mathias Abel i 
Trondhjem, der i 1620 bosatte sig der, hvor 
han ejede gård og humlehave. Da han senere 
blev byfoged og senere igen kommissariats
skriver for det nordvestenfjeldske, må han 
have haft den fornødne forhåndsuddannelse 
hertil. Dette antyder, at der er en slægtsfor-
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]. P. Gram

bindelse til herredsfoged Mathias Hansen 
(1611-1615) som i 1612 ejede en større gård 
i Abild. Mathias Abels søn i Trondhjem fik 
navnet Hans Mathiasen Abel (1654-1720). 
En sønnesøn af ham fik navnet Hans Ma
thias Abel i 1738. Det vil være forståeligt, 
at det glædede mig at møde så megen for
ståelse og ærbødighed for Niels Henrik 
Abels indsats hos de interesserede matema
tikere i Haf nias ledelse1.

Det er taknemmeligt og opmuntrende at 
finde og følge den ene efter den anden af 
danske unge fra såvel Nordslesvig som Syd
slesvig, der under fremmedherredømmet 
drog til Danmark og der, under frie forhold, 
havde vilje og evner til en livsgerning, der 
var med til at vække tillid og fremtidstro i 
vort folk.

Vi lader Alfred Thomsen have det afslut
tende ord fra sin biografi om Hafnias stifter: 

»Hans ualmindelige karriere og store dåd 
har til stadighed fængslet de unge sind og 
været dem en spore i deres arbejde. Ramms 
betydning går imidlertid langt ud over, hvad 
han har været for det selskab, som er hans 
værk«. Som allerede påpeget gik han i spid
sen for fremskridtet på sit særlige felt og 
blev derved en af de foregangsmænd, der 
var med til at bygge Danmark op efter kata
strofen i 1864, og som sådan vil hans ry for
plante sig til sene generationer.

1. I Sønderjysk Månedsskrift s. 42 ff. 1962 har 
cand. mag. Allan Christiansen, lektor ved Sta
tens Lærerhøjskole, skrevet en artikel om Niels 
Henrik Abel. Han angiver som kilde den norske 
matematiker Øystein Ore. I Salomonsens lek
sikon fra 1915 er der en længere artikel om 
Abel af dr. phil. Christian Crone.
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To sønderjyske videnskabsmænd
AF R. P. SØRENSEN

Overlærer R. P. Sørensen, Padborg, fasthol
der nogle personlige erindringer om geologen 
Theodor Sorgenfrei og botanikeren Johannes 
Iversen.

Dette er ikke en nekrolog, selv om anled
ningen er et dødsfald. Det er en fortælling 
om, hvordan to sønderjyder gik ud af sko
len i Sønderborg med forskertrang i sjælen, 
de forskede livet igennem med så megen 
dygtighed, at deres resultater altid vil have 
betydning for den videre forskning.

Theodor Sorgenfrei, smedesøn fra Avnbøl, 
sad en aften i 1938 i vort lille kammer på 
den kiste, hvori en stabel geologiske kort 
gemtes, og så kisteglad ud, for han kunne 
fortælle, at han havde fundet en »ny« rand
moræne, en hidtil ukendt israndslinie. Den 
går tæt øst om Gejlå og op vest om Kliplev, 
røbet af stenmængden og stenstørrelsen og 
af en meget svag hævning i terrænet, ikke 
noget at se for andre end geologer, jo, også 
for en gravko med ståløjne. Den kom man
ge år efter og gik tur fra nord til syd, gra
vede sten og grus op, jævnede efter sig, og 
så var der engang en randmoræne. Men is
randen har jo dog stået der, og vi taler sta
dig om en Sorgenfrei-linie.

Det var som ung student Sorgenfrei var 
assistent ved Danmarks Geologiske Under
søgelse for Sigurd Hansen, der her arbejdede 
med overfladeformer og landskabets tilbli
velse. Men adskillige år før var drengen 
Theodor begyndt på manden Sorgenfreis 
videnskabelige løbebane. I 1940, 24 år gam
mel, sendte han mig sit første værk: »Ma
rint Nedre-Miocæn i Klintinghoved på Als. 
Et bidrag til løsning af Aquitanien-Spørgs- 
målet. «

Bogen, der er på 143 sider + 8 tavler 
med tegninger, som han selv har udført, og 
nogle fotografier, begynder festligt, inspire
rende for de helt unge forskere, således :

»Dette arbejde er resultatet af undersøgel
ser og indsamlinger foretaget i Klintingho
ved, hvor de påbegyndtes i 1932 og fort
sattes i årenes løb i samarbejde med min 
broder Otto Sorgenfrei. For de glade timer, 
vi har haft under dette vort arbejde i natu
ren, som er foretaget i vor fritid, mens vi 
gik i skole og i tiden, der fulgte efter, vil jeg 
benytte lejligheden til at sige tak.«

Det var som 16-årig elev, Sorgenfrei 
begyndte at indsamle sneglehuse, mus
lingeskaller og andre havdyrrester i en stor 
flage af tertiært 1er, som isen har transpor
teret og skubbet op i klinten ud for Sønder
skoven på Als som på bestilling. Da dren
gene var færdige med den, tog havet den.

Mennesket Th. Sorgenfrei er karakteri
seret derved, at han støt og stærkt fulgte den 
linie, han således var kommet ind på. Først 
havde han den sejr, at han kunne fastslå, at 
en krabbeart, som var mellem det indsam
lede materiale, var hidtil ukendt for viden
skaben, så at han altså kunne give den navn. 
En lille blomst i knaphullet, men det lå ikke 
til ham at pynte sig. Vigtigere var det, at 
han ved behandling af materialet og sam
menligning med en mængde andet materiale 
kunne påvise, at de fundne fossiler er om
kring en snes millioner år gamle og stammer 
fra et hav, der har stået i forbindelse med en 
havarm i det nuværende Ungarn (derfra 
navnet Aquitanien) og med Nordsøen, som 
dengang var skilt fra den engelske kanal 
ved en landbro.

Da Sorgenfrei senere skrev doktordispu-
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Theodor Sorgenfrei (1915-1972) forklarer lagfølgen i en klint for statsgeolog Sigurd Hansen.
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tats, var det stadig tertiære mollusker, der 
var hans emne. Han fulgte sporet, han var 
forsker, levede for sin videnskab, blev pro
fessor og var stadig den jævne mand med 
rod i det sønderjyske. Den stærke eftersøg
ning efter olie, der jo kræver kendskab til de 
gamle geologiske lag, lagde i de senere år 
beslag på en væsentlig del af hans tid. På 
en geologisk ekskursion i år i det nordligste 
Kanada blev han ramt af en blodprop, kom 
levende hjem, men måtte underkastes en 
svær operation og bukkede til sidst under, 
56 år gammel.

Ved at høre om hans død slår det mig, at 
Johannes Iversens indsats, på flere måder 
kan sidestilles med Theodor Sorgenfreis, 
ikke blot i dette, at de begge pludseligt, og 
efter hvad vi synes for tidligt, fik deres livs
bane afbrudt. Dr. Iversen døde for et års 
tid siden på en rejse i det nordlige Jylland, 
ramt af et hjerteslag, mens han sad i en 
rutebil.

Men igen: Dette er ikke en nekrolog, men 
en fortælling om en god sønderjydes ind
sats. Han var forsker med liv og sjæl, ville 
ikke være andet, hverken politiker eller for
mand for noget. Direktørsøn fra Sønder
borg, født 1904, har altså gået i tysk skole, 
skrev sin doktordisputats på tysk: »Biolo
gische Pflanzentypen als Hilfmittel in der 
Vegetationsforschung«. 1936. Men han til
hørte fuldtud dansk videnskab og tjente den 
som en banebrydende forsker. Jeg ved at 
han særlig er kendt både i Danmark og langt 
uden for Danmarks grænser for sin bog 
»Landnam i Danmarks Stenalder.« Den ud
kom i 1941 og ligesom Sorgenfreis publice
ret af Danmarks Geologiske Undersøgelse.

Jeg stod engang i Thorsted Sande og 
betragtede et profil i flyvesand, hvor der 
var to begravede gamle overflader, begge 
med et mørkt lag oven på en al-horizont. 
En sådan gammel overflade dækket af 
yngre flyvesand kender jeg så godt fra 
Frøslev Sand og mange steder. Men to — ? 
Så dukkede som sendt fra himlen en hol

landsk arkæolog op. Sådan noget kendte 
han fra Holland, det sorte var brandlag fra 
landnam, sagde han. Så var pludselig Johs. 
Iversen usynlig til stede, og vi forstod hin
anden.

Det er god og dristig sprogbrug af Iver
sen, at han indfører ordet landnam om dette, 
at et indvandrende folk fælder skov med 
stenøkser, afbrænder den fældede træmasse, 
når den er tør, og dyrker korn i den aske
gødede jord nogle få år, hvorefter arealet 
bruges til græsning for husdyr.

Beviserne for »landnam« fandt dr. Iver
sen entydigt mange steder. For det første et 
brandlag med meget trækul og i forbindelse 
med det en karakteristisk pludselig foran
dring i vegetationen på stedet. Naturen har 
jo, som alle, der læser dette, formodentlig 
ved, ført »dagbog« over plantevæksten gen
nem tiderne ved at aflejre plantepollen i 
mosej ord og morbund, hvor de bevares for
bavsende godt. Som leder af D.G.U.s mose- 
Iaboratorium udførte Iversen og fik udført 
talløse pollenanalyser, der blandt andet 
brugtes til at påvise, at der i forbindelse 
med branden i skoven og tilbagegang i 
mængden af de store træers pollen indfandt 
sig urter af den slags, som følger bonden og 
hans kreaturer. Særlig kendt blandt disse 
»bondeledsagere« er planten vejbred, i to 
arter. Den kom også til Amerika med bøn
der på erobringsfærd og »landnam«. De ikke 
agerdyrkende indianere kaldte den »de hvi
des fodspor«.

Johs. Iversen fik dele af Draved skov 
»foræret« til sine undersøgelser af udviklin
gen i en naturskov, og derude tilbragte han 
nogle af sine lykkeligste dage. Det var na
turligt, at det var derude og under hans le
delse, at der blev gjort forsøg med »land
nam« i alle faser: fældning med stenøkser, 
udført af Troels Smith og Svend Jørgensen 
fra Nationalmuseet, afbrænding ledet af pro
fessor Vilkuna fra Finland, såning af old
tidskorn hentet i Tyrkiet og andre fjerne ste
der, udstrøet i den varme aske af Axel
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Johannes Iversen (1904-1971) har fanget en vejbred, men det er arten strand-vejbred, plantago 
maritima, der ikke optræder i bondens fodspor.

Steensberg, som også senere høstede kornet 
med stensegl, og derpå efter et par års for
løb afgræsning på arealet. Om alt dette er 
der skrevet før, men den historie, dr. Iversen 
fortalte mig om et ekko af forsøget, er der 
vist ikke skrevet om før.

Iversen holdt foredrag i London om eks
perimenterne i Draved for et internationalt 
selskab af videnskabsmænd. Det interesse
rede dem så stærkt - og morede vel også - 
så man forlangte, at teknikken ved træfæld
ningen blev demonstreret på et træ i Hyde 
Park. Begivenheden blev sat op som en sen
sation i amerikanske blade og tidsskrifter.

Nogen tid efter fik dr. Iversen brev fra en 
ingeniør i Sumatra. Han havde læst om for
søgene og kunne fortælle, at de indfødte 
huggede på samme måde og med lignende 
stenøkser, og at de kunne fælde et træ hur

tigere med deres gammeldags redskaber, end 
de kunne, hvis de arbejdede med en ståløkse. 
Det var blevet afgjort ved en konkurrence. 
En teori blev prøvet i praksis, og både teori 
og praksis gik med Danmarks stempel ud i 
verden.

Johannes Iversen eksperimenterede med 
at stille pollendiagrammer op på den mest 
anskuelige og illustrerende måde, og han 
kunne stadig drage ny viden ud af sit ma
teriale. Ingen videnskabsmand i hele verden 
inden for dette felt er ukendt med hans ar
bejde. Der kom også forskere fra flere lande 
for at se, hvad der foregik i Draved.

To trofaste sønderjyder, dygtige på hver 
sit felt, og med en ejendommelig nær til
knytning til hver sin snævre lokalitet i det 
sønderjyske landskab. Sådan vil naturelskere 
huske dem.
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Anne-Helena Michelsen demonstrerer bagning af gode råd.

Gamle julekage-opskrifter
AF ANNE-HELENE MICHELSEN

Som sædvanlig søger redaktionen af Sønder
jysk Månedsskrift at hjælpe læserne med op
skrifter på et julelækkeri. I år er det fysiote
rapeut Anne-Helene Michelsen, Åbenrå, der 
giver ideer til fornyelse af julebagningen 
med hundredårige opskrifter fra Åbenrå og 
Løjtland.

På gården i Kolstrup begyndte forberedel
serne til julen allerede i november; der blev 
gjort rent, og der blev slagtet. Men først 
den dag i begyndelsen af december, da dejen 
til 20 pund pebernødder (bækkenørre) blev 
æltet sammen og slået op i store brød, be
gyndte julen at nærme sig for alvor.

Hvert år blev de små firkantede hårde pe
bernødder bagt efter denne recept:

li/2 pund hvedemel, IV2 pund bygmel, 
1 pund puddersukker, 3A pund fedt, V4 
pund sirup, V2 liter mælk, 15 g potaske, 
lidt koriander og hakket pommerantskal. 
Æltes godt sammen og slåes op i aflange 
brød, der stilles på et køligt sted til næste 
dag skæres først i skiver og derpå i små 
terninger. Bages lysebrune i en god varm 
ovn.
Opskriften på disse pebernødder er blevet 

brugt på gården langt tilbage i tiden.
Den dag pebernødderne skulle bages, var 

aftalt i god tid med gårdens trofaste hus
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hjælp Meta Sørensen, som i over 30 år kom 
de dage, der var ekstra travlt. Meta hørte 
med til familien, og hun styrede med dygtig 
og sikker hånd den store husholdning igen
nem travlhedens skær, og dertil havde Meta 
den evne at kunne hygge om børn - aldrig 
blev det hende for meget, selv om mange 
kammerater mødte op.

På den store bagedag blev alle børn pla
ceret rundt om det store spisebord i »æ bor- 
restue« (folkestuen), der lå ved siden af 
køkkenet, alle med forklæder på og renva
skede hænder.

Nu blev brødene skåret i skiver, som igen 
blev skåret i strimler, og derpå i små firkan
tede pebernødder (de smagte også dejligt, 
inden de blev bagt), og så blev de sat en
keltvis på plader.

Meta passede ovnen. Det var en kunst i 
de dage, da der blev fyret med bøgetræ, men 
når først ovnen havde den passende varme, 
gik det slag i slag, og den ene plade gyldne 
pebernødder efter den anden kunne hældes 
af på det store køkkenbord til afkøling, in
den de fyldtes i den store 20 liters mejeri
spand.

Der blev bagt mange, men ikke for man
ge; nogle blev spist med det samme; men de 
fleste blev gemt til julen, hvor der så blev 
spillet gættelege med dem, for eksempel 
»Mus«. Ved denne gætteleg blev der lagt 
en bunke pebernødder på bordet, og den ene 
spiller »tænkte« på en bestemt pebernød 
som »mus«, og den anden spiller måtte så 
tage af bunken og beholde de pebernødder, 
han kunne tage over til sig, indtil han kom 
til at røre ved »mus«, og så vendte spillet.

Ved gættelegen »effen eller ueffen« som 
vi sagde i Kolstrup, tog den ene spiller nogle 
pebernødder i hånden, og idet han lagde den 
lukkede hånd frem på bordet og sagde: 
»effen eller ueffen?« skulle modparten gætte 
om antallet var lige eller ulige (i denne leg 
har det engelske udtryk »even or uneven« 
fundet indpas).

En tredie gætteleg lød således:
»Hjort té,
Hund spré,
gjet hvo manne, æ
ha i min Reé?« (Rede)

Her skulle den ene spiller blot tage nogle 
pebernødder i hånden og så spørge modpar
ten om antallet. Juleaften blev disse gætte
lege spillet af gamle og unge; heldigvis var 
der blevet bagt mange pebernødder, for en 
heldig spiller kunne vinde så mange, at han 
eller hun havde et godt forråd til hele julen.

En uge før jul skulle der bages igen, også 
denne dag mødte Meta. Nu skulle der bages 
småkager. Dejen til de brune kager var ble
vet rørt og sat til afkøling et par dage før 
og så rullet ud i lange pølser. Nu var dejen 
klar til at blive skåret i tynde skiver og sat 
på plader.

Desuden skulle der bages upsalabrød, 
pumpernikler, små tvebakker (kavringer), 
vanillekranse, berlinerkranse og klejner, 
også kaldet »svinører« eller »vrejn unger«.

Men de vigtigste julekager, der skulle 
bages den dag, det var »gode råd« eller 
»vesterviger«, som vi kaldte dem.

Disse kager blev bagt i specielle jern, som 
blev anvendt over åben ild. Meta medbragte 
sit eget bagejern, for det kunne hun bedst 
bage med. Gårdens gode rådjern findes sta
dig og bruges endnu til jul, både over åben 
ild og på det elektriske komfur.

Mange familier i Åbenrå og på Løj tland 
har endnu de nedarvede bagej ern, som er 
blevet brugt år efter år helt til denne jul.

Disse gamle bagejem eller gode rådjern 
er håndsmedede, og består af to lange jem- 
håndstænger, hvorpå der forneden er smedet 
to små aflange eller runde j emplader, hvori 
landsbysmeden har udhamret et kagemøn
ster, et mønster til oversiden af kagen og et 
andet mønster til undersiden.

På udstillingen »Gammeldags bagværk« 
som holdtes d. 4.-5. december 1971 på Lille 
Kois trupgård, blev der registreret mange 
gode rådjem fra Åbenrå, fra Løjt og fra 
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Hellevad egnen, men ingen fra Vamæs, Fel
sted eller Bovrup. På en forespørgsel svarede 
en husmoder på en gammel slægtsgård i 
Varnæs: »Vi har aldrig bagt »gode råd« og 
kender slet ikke de gamle bagejern; men nu 
er vi begyndt at bage »gode råd« på de 
nymodens runde bagejern, der kan købes 
hos isenkræmmeme, og som kan bruges på 
et elektrisk komfur«.

Det var en interessant oplysning, den 
fortalte jo, at kendskabet til og brugen af de 
gamle bagejern har fulgt sine egne veje, og 
det kunne være morsomt om nogle af denne 
artikels læsere kunne fortælle om kendskab 
til andre steder, hvor »gode råd «-jernene har 
været i brug helt op til nutiden.

Det andet navn, »vestervigkager«, peger 
jo op mod byen Vestervig i Thy, den gamle 
udsejlingshavn til England.

Under et besøg i denne by for nogle år si
den spurgte jeg, om de kendte til »vestervig
kager« og fik det svar af en enkelt gammel 
gårdmandskone, at hun kunne huske, hen
des bedstemor havde bagt dem, og hun vid
ste, at der fandtes et sådant bagejern på 
Thisted Museum. Det var alt, hvad der kun
ne opspores om »vestervigkager« på den 
egn.

Af de gode rådjem, der blev udlånt til 
udstillingen med registreringen for øje, var 
der ikke to bagejern, der havde samme møn
ster af de håndsmedede jern, hvoraf de fleste 
var over 200 år gamle.

Landsbysmeden har nok fulgt den enkelte 
husmoders ønske om at få sit eget mønster, 
og derved er der fremkommet et væld af 
interessante motiver, som i dag gør de gamle 
bagejern til et spændende samleobjekt; men 
I husmødre, som endnu ejer jeres oldemors 
håndsmedede bagejern, behold det og skøn 
på det! Mange af bagejernene er havnet på 
vore museer, hvor de hænger og fremvises 
som herreløst gods, da både deres herkomst 
og hjemsted er ukendte. Her i Åbenrå og 
omegn har »gode råd «-jernene hold sig i 
brug helt til den dag i dag, og i de sidste år 

er det at bage »gode råd« kommet på mode 
igen, især blandt unge, som synes, det er 
spændende at bage med de gamle jern i pej
sen, enten i sommerhuset eller i det moderne 
enfamilieshus.

Her følger nogle forskellige opskrifter på 
»gode råd«.

Først denne fra en gammel kogebog der 
har tilhørt Mette Jacobsen, Barsø, o. 1880.

»Gode hårde råd«.
1 pund mel, 1/2 pund smør, V2 pund godt 
puddersukker og 3 æg æltes sammen til 
en stiv dej, der trilles ud af en tykkelse 
som en lillefinger. Stykker heraf, halv så 
lange som jernet, lægges i jernet og bages 
lysebrune.

Bodil Glistrup, Åbenrå
Dernæst fra samme kogebog. Om kager 

i jern.
Jernet må være snurhedt og smurt med 

smør i en klud, før man begynder at bage 
kagerne. Når man kommer en ny kage i jer
net, bør man altid vende den anden side ned 
til ilden, for at kagen kan blive nogenlunde 
ens bagt på begge sider. Før man tager ka
gen af jernet, skrabes dette på kanten med 
ryggen af en kniv; kagerne er da ikke så let 
udsatte for smitte af smågran ved beklip- 
ningen.

To opskrifter fra Nr. Hostrup fra o. 1800.
1. Gode råd:
1 pund mel, 1 pund kartoffelmel, 1 pund 
smør, 5 æg, 1 pund sukker, 1/2 str. teske
fuld hjortetaksalt og 1 stor spiseskefuld 
vaniliesukker.
2. Vestervigs-kager (westerwisser) :
1 pund smør, 1 pund sukker, 3 æg, 1/2 
kop fløde, 2 pund mel, vaniliesukker efter 
smag og/eller revet citronskal.

V estervigskager
Opskrift fra Magdalene Andresen, Åbenrå 
fra 1875:

1 pund mel, V2 pund smør, V2 pund suk
ker, 1 pakke vanilie og 4 æg.

Christine Beck, Åbenrå
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Gode råd-jern og det vel
smagende resultat af bag
ningen.

Opskrift fra Karen Michelsen, Kols trup o. 
1878:

»Vesterviger«:
1 pund mel, V2 pund smør, 1/d pund suk
ker, 3 æg, lidt kardemomme og lidt revet 
citronskal røres sammen og trilles ud i 
små pølser.

Jernet skal være godt varmt og vel
smurt.
Der fortælles, at i ældre tider var det tit 

den gamle bedstefar, der sad ved »den offen 
skorsten« og bagte »Vesterviger«; mens han 
med mumlende stemme monotont talte : 
»jenautyve - toautyve - treautyve - fireau- 
tyve, å så den an si - jenautyve - toautyve - 
treautyve - fireautyve - så æ den nok.«

Der skulle også bages andre kager til ju
len. Ved den omtalte kageudstilling var for
målet at få de helt gamle opskrifter frem ef
ter mottoet: »Fra den tid, da man ikke 
kendte til kagetallerkner.«

Det lykkedes fuldt ud. Ved at studere, de 
gamle nedarvede håndskrevne bagebøger, 
fandt museets arbejdsudvalg frem til tolv 
forskellige slags kager, som nu næsten er 
gået i glemmebogen og kun huskes af en
kelte.

Navnene på disse kager var følgende:

Skrafkager, sandmusser, vrejn unger eller 
svinører (klejner), klisterkager, brunekager 
(de smalle aflange), stolliger, kavringer, 
garibaldiklumper, torre, pumpernikler, upsa- 
labrød, rugmelsknepkager og berlinerkring
ler.

Nogle af disse gamle opskrifter gengives 
her. I en opskriftsbog fra o. 1830, der har 
tilhørt Mette Eschelsen fra Rundemølle fand
tes:

»Skrafkager«
2 pund mel, V2 pund smør, Vé pund strø
sukker, 1 æggedørl (blomme) og 1 kon
torkop mælk. Æltes godt sammen og ud

rulles tyndt, bages ved god varme, knækkes 
i passende stykker.

Petrea Schmidt, Løjt Kloster

Garibaldiklumper:
Opskrift fra Maria Christine Kiers bagebog 
o. 1898.

1/2 pund hvedemel, V2 pund kartoffelmel, 
1/é pund smør, 1/2 pund sukker, 3 æg, l1/2 
teskefuld hjortetaksalt og gewürz (kryd
derier) efter behag. Bliver med en ske sat 
på pladen.

Ellen Berg, Skovby Løjt
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Sandmusser:
Opskrift fra Kjesten Krag, Nørby, gift Ma- 
corsen i Genner 1861.

V2 pund smør, V2 pund sukker, 1 pund 
kartoffelmel, 1 æg, 2 spiseskefulde hvede
mel og 1 teskefuld hjortetaksalt.

Adelheid Kræmer, Åbenrå

Stollinger kavringer:
Opskrift fra Cathrine Krag, »Jacobsgård«, 
Barsmark, o. 1880.

I 3 pund mel gnides IV4 pund smør, deri 
kommes V2 1 mælk, 250 g sukker, 2 hele 
æg og 2 skef. bagepulver. Dejen rulles i 
små boller, der bages ved stærk varme. 
Når de begynder at blive lysebrune, tages 
de ud og flækkes straks. Tilsidst sættes 

kavringerne i ovnen for at tørres lysebrune 
ved svag varme.

Grete Lilholdt, Åbenrå

»Klisterkager« (rugmelsknepkager) : 
Opskrift fra Kjerstine Riis, Skovby o. 1872.

1 1 mælk, V2 1 madfedt, rugmel så meget 
det kan tage og lidt salt æltes sammen; 
hvoraf håndstore klumper rulles ud i tyn
de runde skiver (som en underkop), bages 
ved jævn varme.

Ellen Berg, Skovby Løjt

»Torre« (»tørv« bagt af biskuitdej): 
Opskrift fra Anne Andersen, Åbenrå o. 
1878.

1 pund sukker røres med 10 æggeblom
mer, 1/2 pund mel, saft og skal af 1 citron 
og tilsidst de piskede hvider. Bages i 
sandkageform. Skæres i små aflange styk
ker, der dyppes i kogende sukkerlage og 
trilles i kakao.

Karen Michelsen, Åbenrå

De aflange brunekager:
Opskrift fra Sofie Bomskov, Risehjarup o. 
1875.

1 pund sirup varmes med 3/4 pund smør. 
Heri blandes stødt nellike, stødt kanel, 

stødt kardemomme, lidt hakket sukat, 
salt og reven skal af 1 citron, V2 pund 
brun sukker, 2 pund mel, 1/2 bagepulver 
og 1 teskef. potaske.

Dejen bredes ud på pladen, bages ved 
aim. varme; skæres mens den er varm i 
aflange stykker der efter tørres i ovnen.

Sofie Hans Berg, Løjt

De her gengivne opskrifter var nogle af de 
ældste på kageudstillingen og smagsprøver 
fik en god kritik, især af de unge gæster; de 
fandt kagerne tilpas hårde, velsmagende og 
ikke så fede.

Her følger opskriften på æbleskiver, som 
var det sidste, der skulle bages til jul.

Den nu næsten 90-årige fru Christine An
dresen, Åbenrå, fortæller, hvorledes hendes 
mor bagte »små rund pandkache« :

2 pund mel, 1/4 pund smør, IV2 1 mælk, 
30 g gær, 6 æg, revet skal af 1 citron, lidt 
stødt kardemomme og en prise salt (efter 
smag). Gær og salt røres ud i den lunkne 
mælk, smør, mel, kardemomme og citron
skal kommes i og de 6 æggeblommer (pø 
om pø). Dejen slås med grydeske, tilsidst 
røres de stiftpiskede hvider forsigtigt i. 
Nu sættes dejen til hævning. Den brune 
lerkrukke, hvori det hele er samlet, stilles 
i et stort fad med lunkent vand bagpå 
komfuret eller andet passende sted.
Når hævningen er sket, begynder bagnin

gen. Svedskemosen uden sten er selvfølgelig 
klar, ægte rent svinefedt står smeltet ved si
den af i en lille gryde. Bagningen skal fore
gå ved jævn varme. Noget af dejen hældes 
nu over i en kande med tud, og pandens 
runde huller fyldes halvt, derpå lidt sveske
mos, lidt efter vendes dejen med en gaffel, 
og æbleskiven bages færdig, og lægges op i 
et brunt lerfad, men endelig ikke ovenpå 
hinanden, sålænge de endnu er varme.

Bagefter blev æbleskiveme lagt i en stor 
lerkrukke, hvorfra det altid var nemt at tage 
nogle og varme, når der kom gæster i jule
dagene.
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Boganmeldelser
Hans Lind, Augustenborg, har på ny været i 
gang med lokalhistorien på Augustenborg-eg- 
nen. Resultatet er blevet »de go'e gamle dage i 
Augustenborg kommune«, og det er en på 
mange måder morsom og interessant lille bog.

Hans Lind finansierer selv udgivelsen, men 
trods barbering af alle omkostninger må det si
ges, at udsalgsprisen er mere fremtid end for
tid. 20 kr. pr. eksemplar kan synes vel rigeligt, 
men på den anden side er det vel kun rimeligt, 
at i hvert fald produktionsomkostningerne dæk- 
kes ind.

Bogen forhandles kun et sted, nemlig hos 
Hans Linds bror, købmand Peter Lind, Augu
stenborg.

Indholdet er hovedsageligt hentet fra de fire 
sogne i Augustenborg kommune, nemlig Asser
balle, Augustenborg, Retting og Notmark.

Gamle fotografier og postkort suppleres med 
forklarende tekster, og i mange tilfælde er der 
ganske sikkert ydet et betragteligt detektivar
bejde for at få opklaret, hvilke personer, der har 
poseret for fotografen.

I Augustenborg har man været så heldig, at 
fotograf Richard Reich fra 1896 og en menne
skealder frem har fotograferet omegnen og be
boerne uden smålig skelen til antallet af foto
grafiske plader. Hele samlingen med de tusin
der af fotoplader blev reddet af Hans Lind, da 
andre, og knap så historisk interesserede, havde 
travlt med at skovle glaspladerne ud på losse
pladsen. Mange af de skrøbelige plader blev 
ødelagt, men trods alt lykkedes det at bevare 
en del for eftertiden.

En del af Reich-fotografierne er benyttet i 
Hans Linds første lokalhistoriske bog »Augu
stenborg som det var en gang«. Andre foto
grafier er med i den nye.

Et af billederne er fra Helved skole. Taget på 
afstemningsdagen den 10. februar 1920. En tå
get klat mennesker står foran skolen, og det 
forklares, at vejrliget på afstemningsdagen er 

årsag til, at der ikke findes ret mange fotogra
fier fra den historiske begivenhed. Regn og rusk 
gjorde datidens fotograf ukampdygtig.

Måske er det ikke særlig pænt at sige det, 
men i parantes bemærket var der et ret markant 
dansk flertal i helved. 200 danske stemmer mod 
8 tyske.

Et andet fotografi er taget i Almsted i 1908 
hos Jens Jørgensen. Som trækkraft i markar
bejdet benyttedes et par køer, og det var ikke 
just det mest almindelige forspand der på eg
nen. Selv om billedteksterne normalt er ret fyl
dige, så mangler der enkelte steder en smule 
forklaring. F. eks. til billedet side 16, hvor 
Augustenborg Slotskirke er foreviget indven
dig i anledning af ordinationen af den første 
danske sognepræst i august 1920, Carl Peter 
Brückner. En transparent ved prædikestolen har 
besynderligt nok spejlvendt bogstaverne s og n 
i ordet velsigne. Er det sjusk, eller ligger der en 
tanke bag?

Især for dem, der har bare en periferisk til
knytning til Augustenborg-området, vil der 
være morsomme ting at hente. Der er billeder 
med gamle Bygninger, Augustenborg-pengesed- 
ler, en slags kavalkade over forskellige motori
serede og hestetrukne køretøjer samt de uund
gåelige opstillinger med frivillige korps i for
skellige aldre og udstyr.

Et af de største minusser ved bogen er nok 
præsentationen. Den virker rodet og tilfældig, 
og man flyver fra det ene emne til det andet. 
Et stikordsregister hjælper dog lidt på rette vej. 
Og i øvrigt ville det unægtelig have sat lidt ko
lorit på foretagendet, hvis Hans Lind havde be
nyttet offset teknikkens muligheder for præci
se farvegengivelser til bare et enkelt farvetryk 
af et gammelt postkort. Men med den slags ud
skejelser kommer omkostninger og dermed pris 
op i et andet plan. Og så er det vel bedre at se 
lidt stort på tingene? KBS

BEGIVENHEDER OG OPLEVELSER
Siden dr. phil. Karl N. Bock 1967 tog sin af-

sked som rektor for Nakskov kommunale 
gymnasium, har han bl. a. sysselsat sig med
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nedskrivningen af sine erindringer. De fore
ligger nu i en bog på 206 sider med titlen 
»Mit liv« og er udkommet i kommission hos 
Nakskovs boghandel.

Han betegner den selv som en »causeren
de erindringsbog«, hvad den for en del også 
må siges at være. Men den indeholder dog 
både seriøse og interessante oplysninger, 
gengivet af en særdeles god fortæller. Op
rindelig var det hans tanke at kalde bogen 
»Begivenheder, jeg oplevede, og mennesker, 
jeg traf«, med undtagelse af det lille sønder
jysk betonede »traf« en titel, der minder om 
titlen pb Franz v. Jessens store memoire- 
værk, og som disse dækkende over en lang 
række personlige oplevelser. Man møder et 
væld af navne, en værdifuld omstændighed, 
fordi deres bærere hver på sin vis har været 
med til at præge det tidsforløb, forfatteren 
har skrevet om.

¥

Karl N. Bock fortæller om sin slægt og 
om barndomshjemmet i Skast, om undervis
ningen i den tyske kommuneskole, et oply
sende afsnit, om opholdet på det tyske semi
narium i Tønder og om lærervirksomheden 

i Københoved i tiden før genforeningen. Der
efter om hans tid som lærer ved Duborg- 
skolen i Flensborg og Katedralskolen i Ha
derslev. 1933 vandt han sig et navn og dok
torgraden på en analyse af sprogforholdene 
i Angel og Mellemslesvig (»Niederdeutsch 
auf dänischem Substrat«). Skildringen af 
hans rejse rundt i Sydslesvig for at foretage 
optegnelser af det danske grundforhold i 
plattysk turde være et af de værdifuldeste i 
bogen. I et tillæg gengives flere afhandlinger 
om disse sprogforhold. - Af særlig interesse 
er hans svar på en tysk kritik, som fandt til
slutning fra sagkyndig tysk side.

Der er endvidere grund til at fremhæve 
dr. Bocks udførlige omtale af den sønder
jyske studentersammenslutning »S. St.« og 
dens medlemmer, af hvilke mange får en 
særlig omtale. Det gælder for øvrigt i særlig 
grad for Fritz Clausens vedkommende. Han 
blev ekskluderet af foreningen, men her skil
dres baggrunden for hans tragiske politiske 
udvikling.

Alt i alt er disse erindringer så værdifulde 
og oplysende, at bogen fortjener at blive læst 
af mange, også som et væsentligt historisk 
bidrag. M. K.

Willy-August Linnemann : Forkynderen. 
Gyldendal. Willy-August Linnemann er nået 
frem til femte bind om familien Sunesen 
Schleswiger og fremtidsmetropolen ved fjor
den og statsgrænsen. Ditlev Sunesen Schles
wiger, dr. theol, og dr. phil. og dr. psych., 
synes i medfør af de tre hurtigt efter hinan
den erhvervede doktorgrader at være be
stemt til noget større, men han bliver sogne
præst i hjembyen Bøgelund tæt ved metro
polen, der er let genkendelig som fremtidens 
Flensborg. Fjordens bredder er asfalteret og 
bebygget - set fra præstens svævefly ligner 
dette menneskeværk, som hans familie har 
så stor andel i, udslet på jordens overflade, 
men den lykke, som hans far i sin vision 

spåede folk, når maskinerne befriede dem 
fra arbejdet, møder præsten ikke i dagens 
gerning.

Han har i sin ungdom ikke just holdt sig 
til den smalle sti, og han angrer ikke, at han 
vandrede ad den brede vej, men da han ser 
højhusene og fabrikkerne, de levevilkår, som 
hans slægt har beredt menneskene, erkender 
han sit medansvar og beslutter at frigøre sig 
fra alle borgerlige pligter og for fremtiden 
at holde sig til ét: at forkynde.

Forfatteren manøvrerer behændigt vor 
dagligdags synspunkter og problemer ind i 
handlingen, eksempelvis genoptages diskus
sionen om kødets opstandelse, der satte 
mange sind i bevægelse for en halv snes år 
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siden, og hvor professor Lindhardts ord om, 
at evigheden er her og nu citeres (dog uden 
kilde).

Fortællingen om forkynderens nutid og 
erindringerne om hans fortid er fortalt i 
Willy-August Linnemanns meget særpræ
gede sprog, hvor hans stilfærdige, ofte un

derforståede humor på den mest naturlige 
måde blandes ind i de mest ophøjede emner.

Der er endnu to søskende tilbage - man 
gætter næppe galt, hvis man venter endnu 
to bind i serien - mon Sønderjylland og 
Fællesmarkedet ikke bliver et hovedemne i 
en af dem?? ibs.

Jens Jessen, Tage, Marie Jessen og Dagmar på »Tjordmark«, vel sommeren 1905.

BARNDOMMENS DAGE

Det fjerde bind i den serie, som studiesam
lingen på Det danske Centralbibliotek i 
Flensborg har udgivet, hedder »Barn i Flens
borg 1890-1920. Sydslesvigske år og dage«. 
(Forlaget Skandia, N. A. Sørensen. Fås hos 
Dansk Boghandel, Nørregade 74, Flensborg, 
pris 20DM, og iøvrigt hos alle boghandlere).

Emnet er et fund, og selv om ideen ikke er 
ny og helt original, giver stoffet i sig selv 
bogen et indhold, der gør den ualmindelig 
fængslende at læse.

Det er bibliotekslektor Poul Kürstein, der 
har redigeret bogen, og det er lykkedes ham 
at finde frem til tolv bidragydere, der hver 

især formår at give et særpræget, et person
ligt farvet billede af barndommens oplevel
ser. Det fælles, spændingen mellem dansk og 
tysk, som de oplever mere eller mindre be
vidst, giver bogen en ensartethed, som yder
ligere fremhæves af det snævre milieu, alle 
skæbnerne udspilles i. Det betyder, at man 
gang på gang støder på de samme navne i de 
forskellige beretninger, nogle navne mere 
kendte end andre.

Det er redaktør Jens Jessens navn, der 
hyppigst går igen. Man møder gang på gang 
denne usædvanlige begavelse og ranke per
sonlighed, til hvis karakter der stadig føjes 
nye træk, afhængig af den skrivendes for
hold til ham. Man får endnu engang beskri
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velsen af forholdene på Flensborg Avis' red
aktion, hvor journalisterne meddelte sig hvi
skende til hinanden, rejste sig, når redaktør 
Jessen gik gennem lokalet, kun talte stående 
til ham, og hvor ingen tillod sig at ryge - 
undtagen bogholder Vrang, der sneg sig ud i 
arkivet enkelte gange for der at nyde den 
forbudte last. Jens Jessen var den fødte høv
ding, fortsætter Jens Schrøder; når han gik 
på gaden i Flensborg, var det med hovedet 
højt hævet og med blikket mod himlen. Den 
gamle kreds om Borgerforeningen og Jens 
Jessen havde ikke meget med hinanden at 
gøre. Modsat skriver fru Kati Svensson: I 
Borgerforeningen gik det mere stift til. Der 
kom de finere med redaktør Jessen og direk
tør Bredsdorff i spidsen. Men i Tage Jessens 
erindring er faderen den muntre og fornøje
lige, der altid finder på de mærkeligste over
raskelser; det faderlige ophavs fornøjelse ved 
at sætte alt på rim sætter somme tider dren
gens tålmodighed på en hård prøve: Kun én 
gang syntes jeg, det blev for meget. Da læ
ste han et af Andersens eventyr højt for mig, 
men standsede hvert øjeblik for at finde et 
rim. Da tabte jeg tråden - og tålmodigheden. 
Der var langt fra avisen til hjemmet. For 
resten er det bemærkelsesværdigt, så ofte der 
er blevet læst op af H. C. Andersens eventyr 
for børn dengang.

De fleste af bidragene er erindringer, der 
er skrevet mange år efter til bogen, de to 
endda skrevet af mor og datter, fru Kati 
Svensson, gift med redaktør A. Svensson, 
redaktør Jessens lærling, og hendes datter, 
tegneren fru Kamma Svensson, der begge 
- ikke uden humor - fortæller om deres 
barndomshjem. To af de tolv forfattere har 
givet særlig værdifulde billeder af livet i da
tidens Flensborg i form af samtidsskildrin
ger: Redaktør Ernst Christiansens artikel be
står af breve, som den da 14-årige dreng 
skrev dels til Børnebladet som bidrag til en 
stilekonkurrence, dels til redaktør Mathias 
Andresen og H. V. Clausen. Brevene røber 
en forbavsende modenhed og omfattende vi

den hos drengen, og det kan ikke forbavse, 
at han langt senere fandt sin plads i chef
stolen på Flensborg Avis. Den anden sam
tidsskildring skyldes Hakon Thomsen, hvis 
dagbog offentliggøres. Den overordentlig 
velbegavede unge mand døde som 18-årig 
af spansk syge, og man må efter læsningen 
af hans politiske kommentarer til dagenes 
begivenheder konstatere, at ved hans tidlige 
død mistede Sønderjylland en personlighed, 
der kunne være kommet til at spille en stor 
rolle i landsdelens historie.

Men mest indtagende af samtlige afsnit 
synes Svend Johannsens mig at være, og det 
er særdeles velbegrundet, at bogen er tilegnet 
ham. Hans erindringer er præget af det lune, 
som medfødt sans for humor sat sammen 
med et langt livs erfaringer og en god hu
kommelse for detaljer giver - et fortrin, som 
samtidsberetningerne ganske mangler.

Man læser eksempelvis - med tanken på 
Svend Johannsens sydslesvigske testamente
- med særlig agtpågivenhed de afsnit, der 
handler om de forskelliges brug af dansk og 
tysk og dialekterne og må more sig over, at 
hans far selv mente, at han havde lært at 
tale dansk, fordi alle drengene i Kongegade 
havde talt dansk. Det stiller Svend Johann
sen sig tvivlende over for og er mere tilbøje
lig til at give en faster ret, når hun erklærer, 
at vel var bedsteforældrenes hjemmesprog 
plattysk, men når de skulle diskutere en ting, 
som børnene ikke skulle forstå, slog de over 
i dansk, hvilket meget naturligt bevirkede, at 
ungerne snart forstod dansk lige så godt som 
plattysk.

Eller læs denne vidunderlige beskrivelse af 
samtalen ved søndagseftermiddags-kaffebor
det i bedstefaderens hus, som forfatteren ka
rakteriserer som babylonisk sprogforvirring
- det er nu ikke netop det rigtige ord, for 
stort set forstod alle deltagerne, en lille snes 
personer, halvt voksne og halvt børn, hin
anden uanset den sproglige udtryksform:

»Mine bedsteforældre talte dansk til onkel 
Johannes, min mor, kusine Lise, min søster
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Fire slægtled 1906. Forrest til venstre: Svend Johannsen, 
3 år gammel. Hans moder Elna, f. Carstensen, Bagest til 
højre: hans morfader, telegrafmester ved DSB i Fredericia, 
Julius Bendix Carstensen, og hans oldefader, kommander- 
sergent og våbenmester Broder Carstensen.

og mig og omvendt. Indbyrdes og til min far, 
hans søstre og deres mænd, undtagen onkel 
Johannes, talte de plattysk, men (hvis jeg 
husker rigtigt) højtysk til fætrene og kusi
nerne undtagen Lise. Min søster og jeg talte 
derimod plattysk til fætrene og kusinerne og 
højtysk til tanterne og onklerne med de 
nævnte undtagelser, medens vi naturligvis 
talte dansk til forældre og bedsteforældre. 
Dette i én pærevælling på kryds og tværs 
over bordet hele barndommen igennem, uden 
at jeg kan mindes, at jeg er blevet forundret 
eller blot opmærksom på det.«

Senere har Svend Johannsen i radioen til
føjet til dette citat: Jeg burde have skrevet, 
at det, der var det interessante ved dette kaf
febords samtaleform, var, at de, der dengang 
talte dansk, var netop de familiemedlemmer, 
der blev danske.

Fælles for de tolv velskrivende skribenter, 
hvor af kun enkelte er professionelle, er de
res glæde over barndomshjemmene. Spæn
dingen mellem dansk og tysk synes stort set 
ikke at have berørt dem, og selv om der ind 
imellem berettes om korporlig overlast fra 
kammerater, er det oftere mindet om voks- 
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nes åndelige pres, der huskes med ubehag. 
Det er selvfølgelig generationen forud, der 
præger de skrivende, og det er denne stilfær
dige, ikke-voldsomme dominans, der skabte 
den ånd, som holdt de danske sønderjyders 
mod oppe i årene frem mod 1920 - provst 
Westergaard-Jacobsens drejning til bevidst 
danskhed er ikke typisk bortset fra, at han 
understreger betydningen af, at han fik ro 
til at gennemtænke sin situation uden at no
gen provokerede en stillingtagen.

Poul Kürstein har fundet mange gode bil
leder frem, og billederne gengives i den gam
le skikkelse uden moderne dikkedarer og be
skæringer - det er helt rigtigt, og lige så rig
tigt er det store arbejde, han har lagt i de 
meget udførlige billedtekster, selv om dette 
sidste nok er moderne. Det er pædagogisk, 

akkurat hvad en bibliotekslektor bør være. 
I tilgift er der et udførligt register og en be
hagelig form for noter. Side for side kom- 
teres bogens indhold, men der er ikke hen
visninger til noterne i teksten - intet for
styrrer den umiddelbare glæde ved læsnin
gen, og bagefter kan man give sig tid til 
endnu en gennemgang.

Det er altid vanskeligt at gentage en suk
ces (bogen, der er trykt i 1200 eksemplarer, 
er godt på vej til at være udsolgt), men Poul 
Kürstein lover, at studiesamlingen ad åre vil 
bringe en fortsættelse om barndomstider i 
Flensborg efter 1920. Læserne kan kun håbe, 
at vanskelighederne bliver overvundet, så 
sukces'en trods alt vil gentage sig.

Inger Bjørn Svensson

Korte omtaler af mange bøger
Til nytårsforsætterne hører hos mange be
slutningen om i det kommende år at se at få 
læst nogle af de mange bøger, man ikke 
nåede at komme igennem i det forløbne år. 
En vanskelighed ligger i, at til denne bunke 
hører netop en del bøger, der er blevet lig
gende, fordi de kræver en grundighed ved 
gennemlæsningen, som der ikke er blevet 
tid til. Men man kan da benytte en ledig 
stund til at kigge stakken igennem.

Øverst ligger et par af Dansk historisk 
Fællesforenings små håndbøger. A. Strange 
Nielsen »Lokalhistoriske arkiver« rummer 
en vejledning, der er nyttig for alle, der ar
bejder med eller har planer om at oprette 
sådanne. Af et kort side 32 fremgår, at 
Nordslesvig er særdeles fattigt på lokalhi
storiske arkiver, så der er noget at tage fat 
på. I indsamlingsarbejde, der bygger på in
terviews, er der brug for interviewteknik, 
og derom har Carsten Bregenhøj givet råd 
i en anden lille bog »Etnologisk interview
teknik«. Det lyder vældig højtideligt, men 
man kan såmænd også godt læse den med 

henblik på vurdering af interviewformen i 
dagblade og radio.

Dansk historisk Fællesforening står også 
bag det historiske billedværk om Danmark, 
der nu er afsluttet med Bind IV og iøvrigt 
kan leveres samlet i fin emballage, en smuk 
kasette. Indholdet er ikke mindre fornemt. 
»Danmark - Historisk Billedbog. Bind IV« 
omhandler det sidste hundredår, perioden 
1864-1970, og er udarbejdet af Kristian 
Hvidt og Ole Karup Pedersen. For en søn
derjyde er det altid nyttigt at se sin egen 
landsdel anskuet under en almindelig dansk 
synsvinkel, således side 24: »Tabet af Sles
vig og Holsten var erhvervsøkonomisk ikke 
nogen ulykke for Danmark. Konkurrencen 
fra avanceret godsdrift og industri i hertug
dømmerne havde virket hæmmende i konge
riget.« Og dog afleverede kongeriget efter 
1868 ikke mindre end ca. 300.000 menne
sker, der blev slugt af udvandringen til 
Amerika (side 50). Men udvandringen fra 
Nordslesvig var endnu stærkere: »Navnlig 
blev konsekvensen af det tyske styre en 
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overvældende udvandring af de unge fra 
området; en lille del rejste til Danmark, den 
overvejende part til Amerika. Af den dansk
sindede befolkning på rundt regnet 150.000 
udvandrede 1867-1900 ca. 55.000 personer 
- en politisk protest af vældigt omfang, men 
samtidig en svækkelse af danskheden i 
Nordslesvig.«

Disse betragtninger, der skyldes Kristian 
Hvidt, er uddybet i hans doktordisputats 
»Flugten til Amerika« nr. 22 i serien Skrif
ter udgivet af Jysk Selskab for historie (Uni
versitetsforlaget i Århus).

Kristian Hvidt skriver her lidt mere nuan
ceret om den nordslesvigske udvandring: »I 
første række havde udvandringen sikkert et 
politisk motiv, men man kan dog ikke se 
bort fra det økonomiske moment.« Nej, det 
kan man ikke, og det er et spørgsmål, der 
nok kan fortjene en nærmere gennemgang 
ved lejlighed.

På forlaget Melbyhus i Skærbæk har læ
rer H. E, Sørensen udgivet en lille bog 
»Grænsen drages - Sønderjylland 1918- 
1920«, ialt 68 sider med en orientering i 
spørgsmålet for dem, der ønsker en kortfat
tet oversigt. Man undrer sig over litteratur
listen, der indeholder bøger som Politikens 
Danmarkshistorie og Det danske folks hi
storie, men ikke fundamentale bøger som 
»Slesvig delt«, H. P. Hanssens »Grænse
spørgsmålet«, Tage Kaarsteds disputats »På
skekrisen 1920«, Harald Jørgensen: »Gen
foreningens statspolitiske baggrund« m.fl., 
og man undrer sig over de fadæser, forfat
teren begår undervejs, f.eks. side 17, hvor 
han påstår, at der på Folkehjemsmødet 
16.-17. nov. 1918 var forslag fremme om en 
»samlet afstemning i hele Slesvig«; da det 
fremgår, at han med »samlet afstemning« 
mener en bloc-afstemning, hvor flertallet 
skal afgøre hele områdets skæbne, må un
derstreges, at der var tænkt på en afstem
ning, en distriktsvis afstemning, der skulle 
lægges til grund for grænsedragningen. Vi
dere siger forfatteren, at »en anden gruppe 

mente, at man burde foreslå en indlemmelse 
i Danmark uden nogen form for afstemning 
overhovedet«. Men det er der ingen gruppe, 
der har foreslået. Endelig benævner forfat
teren H. P. Hanssens linie som »folkerets
princippet«, hvordan det så skal forstås. Det 
er tre grove fejl på en side, og flere fejl 
kunne opremses, men trods alt er det lykke
des forfatteren at give læseren et ganske 
godt indtryk af begivenhedsforløbet i den 
pågældende periode.

Helle Askgaard har som bind 8 i Kultur
geografiske skrifter (C. A. Reitzels forlag) 
fået udgivet en oversigt over »Den sønder
jyske industris udvikling fra 1920 til 1970«, 
260 sider, som anmelderen flere gange har 
taget fat på, men som han med skam at 
melde aldrig har fået tid til at komme igen
nem. Forhåbentlig bliver der lejlighed til at 
vende tilbage til den, men i hvert fald bør 
den nævnes som en af de bøger, der hører 
hjemme på reolen med litteratur om Søn
derjylland.

1970 var 50-året for genforeningen, men 
i fremtiden vil 1972 møde med sin egen 
skelsten, det danske ja til EF, der tegner per
spektiver, som indgår både i rejseinspektør 
Fr. Rudbecks »Grænselandet i europaper- 
spektiv« (forlaget Unitas, 78 sider) og T. 
Haarløv og P. Groth Bruun: »Vestslesvig
ske perspektiver i egnsudviklingen 1970- 
1985«. Hvis den faldende tendens i befolk
ningsudviklingen i Vestslesvig fra 1965 til 
1970 fortsætter, vil folketallet i 1985 kun 
være ca. 40.000 mod nu 42.000. Haarløv og 
Groth Bruun opstiller den målsætning, at 
man i fremtiden bør følge vækstraten i Ribe 
amt samt indhente, hvad man her er kommet 
bagefter i de sidste tyve år, så man til 1985 
når op på 57.000, en stigning på 15.000, 
altså 1000 om året. Om midlerne til at nå 
dette mål må læserne se nærmere i bogen. 
Her skal kun nævnes, at forfatterne anbefa
ler at fortsætte den fulgte spredningspolitik 
og i stedet for at samle udviklingen om en 
bestemt by »betragte Nordslesvig som en 
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nærmest ideel storby med op imod en kvart 
million indbyggere. At Flensborg ved Dan
marks (eventuelle) indtræden i Fællesmar
kedet efterhånden vil kunne udvikle sig til 
et storbyområde, der omspænder Flensborg 
fjord fra Lyksborg til Graasten, og at byen 
vil kunne få erhvervsmæssig indflydelse 
mod nord som i Helstatens dage, tjener kun 
til at forstærke den nordslesvigske storby
betragtning. «

Vender vi os til den tyske grænselands
litteratur, kan det være passende at begynde 
med Kurt Jürgensen: »Die Gründung des 
Landes Schleswig-Holstein nach dem Zwei
ten Weltkrieg« (Karl Wachholtz Verlag, 
Neumünster). Undertitlen giver retningsli
nien: »Der Aufbau der demokratischen Ord
nung in Schleswig-Holstein unter dem er
sten Ministerpräsidenten Theodor Steltzer 
1945-47«. Bogen er på 82 sider, og danske 
læsere bliver skuffet, hvis de regner med at 
få en behandling af de danske problemer, 
set med slesvig-holstenske øjne. På dette 
punkt er bogen uangribelig, men kortfattet. 
Bogen er udslag af forfatterens taknemme
lighed overfor den britiske besættelsespoli
tik og ministerpræsident Theodor Steltzer, 
det britiske militærs mand, og de andre fak
torer, der bidrog til at skabe Landet Schles
wig-Holstein i overensstemmelse med histo
risk tradition og på grundlag af demokrati
ske frihedsprincipper i en ramme af tysk 
federalisme. Og selv om Steltzer var indsat 
af den engelske militærregering, følte han 
sig ikke som mandatbærer for englænderne, 
men som repræsentant for den slesvig- 
holstenske befolkning, der ganske vist altid 
havde været »treue Deutsche, aber wir ha
ben uns ungern in den preussischen Staat 
eingliedern lassen und haben uns unter 
seinem autoritär-zentralistischen System nie 
zu Hause gefühlt«. Såvidt Steltzer.

Tråden er dermed taget op fra den dansk- 
tyske helstat, hvori Slesvig-Holsten havde 
fremtrædende plads.

Denne helstat er for Slesvig-Holstens ved

kommende skildret af Kai Detlev Sievers i 
»Volkskultur und Aufklärung im Spiegel der 
Schleswig-Holsteinischen Provinzialberich
te«, dvs. i perioden 1787-1834. Forfatteren 
har i disse provinsefterretninger søgt at ud
drage væsentlige træk til belysning af be
folkningens karakter og kultur. Da den sid
ste udgiver, Hartwig Peters, standser tids
skriftet 1834 under henvisning til, at der 
ikke længere bestod pressefrihed efter den 
nye presselov af 1. juni 1833, kommenterer 
Sievers: »So wird eine treue Stimme für Kö
nig und Vaterland zum Schweigen verur
teilt.« Det drejer sig om den danske konge 
og hans dansk-tyske helstat, som har været 
prist af provinsialefterretningemes medar
bejdere for dens pressefrihed, for den stor
stilede ideelle og materielle støtte, der blev 
ydet af den oplyste enevælde, og for den 
kloge neutralitetspolitik, der er baggrunden 
for helstatens blomstring.

Desværre er litteraturlistens karrighed 
med hensyn til anførelse af danske bøger 
dækkende for deres benyttelse, så man får 
ikke belyst forskellene mellem helstatens 
dele, ja, end ikke mellem hertugdømmerne 
indbyrdes. F.eks. nævnes, at jordfordelingen 
blev gennemført mere konsekvent i Holsten 
end i Slesvig, men uden forklaring og uden 
henvisning til Troels Finks bog om udskift
ningen. Forfatteren nævner, at Holsten var 
bagfter med hensyn til ophævelsen af liv
egenskab og anvender tallene fra Johan 
Hvidtfeldts disputats side 501: I 1797 havde 
84 godser i Holsten endnu livegne og kun 7 
havde ophævet livegenskabet, medens tal
lene i Slesvig var henholdsvis 38 og 52; der
imod nævner Sievers ikke, at af de 38 sles
vigske godser med livegne lå kun de 6 nord 
for Slien, så lidt som man får baggrund og 
virkninger klarlagt, bortset fra henvisningen 
til ridderskabet, der kun langsomt bøjede 
sig for presset fra statsledelsen.

Sievers understreger, at tvesprogetheden 
- anvendelsen af både dansk og tysk - i 
hertugdømmet Slesvig er karakteristisk for 
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perioden, og at det danske sprog altid mødte 
en velvillig holdning i provinsefterretnin- 
geme, hvorimod det plattyske sprog blev 
genstand for en heftig polemik, da den gode 
kirkens mand Mathias Sothmann fra Mild
sted angreb befolkningen på landet og i de 
små byer, fordi den talte plattysk og ikke 
forstod prædikener, der blev holdt på høj
tysk; han anbefalede at udrydde det rå plat
tyske sprog til fordel for det højtyske sprog, 
så dette, der var den nødvendige betingelse 
for al ægte kultur hos de tyske, kunne blive 
enerådende i sin renhed, kraft og fylde.

Bogen giver et interessant bidrag til for
ståelse af oplysningstiden i hertugdømmer
ne. Den kommer ikke meget ind på det po
litiske, men bliver her suppleret af Renate 
Erhardt-Lucht: »Die Ideen der Französi
schen Revolution in Schleswig-Holstein«. 
Begge bøger er udkommet hos Karl Wach- 
holtz Verlag Neumünster i serien Quellen 
und Forschungen henholdsvis som bind 58 
og 56. I samme serie er iøvrigt som bind 57 
kommet Johann Runge: »Christian Paulsens 
politische Entwicklung«.

I tilknytning til universitetet i Kiel, Chri
stian-Albrechts-Universität fra 1665 blev 
1918 oprettet et slesvig-holstensk universi
tetsselskab, hvis historie er skildret af Man
fred Jessen-Klingenberg i en lille bog »Uni
versität und Land«, udkommet som nr. 54 
i selskabets skriftserie. Bogen har i højere 
grad bud til danske læsere, end den umid

delbart opfordrer til at tro. F.eks. oplysnin
gen side 14 om kommercieråd Matthias 
Hübsch, Flensborg, der havde ydet et bidrag 
på 50.000 Mark, men fik dem tilbagebetalt, 
efter at han var gået ind for Flensborgs gen
forening med Danmark. Rene linier. Selska
bet blev kronet af en prøjsisk- slesvig-hol- 
stensk-partikularistisk ledelse med overpræ
sident Friedrich von Moltke som formand 
og hertug Ernst Günther som æresmedlem, 
men i afstemningskampen forenedes fløjene. 
Fra 1923 blev dr. Anton Schifferer den stær
ke formand, der så det som den vigtigste 
opgave at være den vestgermanske kulturs 
tyske forpost og afværge den nordgerman
ske kulturs uberettigede fremstød gennem 
den forgiftende danske agitation. Men sam
tidig havde han blik for betydningen af at 
slå bro mellem Tyskland og Skandinavien, 
og han fik sat igennem, at man i Kiel holdt 
en tysk-nordisk universitetsdag i 1929. Om 
den store mistro på begge sider kan det være 
sundt at læse, også i dag. Altså læs kapitlet 
om Nord-Locarno side 46-58. I 1933 ned
lagde Schifferer sin formandspost i protest 
imod udviklingen, og de, der nyder at læse 
om nazismens evne til at nedværdige, kan 
tage det følgende kapitel med. Forfatteren 
dølger intet, og det er naturligvis også for
udsætningen for, at man kan akceptere, at 
der nu er skabt frisk luft i stuerne.

bjs.

SOGNEHISTORIE

Sparekasser har det gode ved sig, at de er i 
stand til at betale for at få trykt et jubilæ
umsskrift. Denne gang er det Toftlund og 
omegns sparekasse, der fylder 100 år, og 
det er blevet til en bog om Toftlund sogns 
historie, især under fremmedherredømmet. 
Forfatteren må undskylde, men det er i før

ste omgang det fremragende billedmateriale, 
der samler opmærksomheden. Det er inge
niør Hilmer S. Madsens fortjeneste, idet det 
er ham, der har stillet sin billedsamling til 
rådighed. Men billeder er appetitvækkende, 
og man fortryder ikke, at de lokker til at 
læse den grundige sogneskildring, der er 
forfattet af socialinspektør Olav Christensen, 
som altid solidt og vederheftigt. bjs.
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December måned har et fast tilbehør af ka
lendere, humoristhefter o. L, hvor grænse
landet møder med sit særlige tilskud. Det ty
ske mindretal har sin almanak, og på dansk 
side har man sin. Sprogforeningens almanak 
1973 understreger stadig stærkere den nye 
linie, der lægger vægt på artikelstof, fortrins
vis af historisk karakter og vejviseroplysnin- 
ger omfattende både Nord- og Sydslesvig.

Også Rumlepotten dyrker stadig den hi
storiske linie ved siden af det humoristiske 
stof, men det turde dog være for smed at ret
te bager, når man lader hertugen af Augu
stenborg få ansvaret for de kukkere på Keg- 
næs. Man plejer at lægge æren for gøgeun
gerne over til junkeren fra Hjortholm, nær
mere bestemt ritmester Wolf Rathlou, jævn
før Kegnæsbogen side 117.

GRÆNSESIND

Grev O. D. Schacks erindringer »Grænse
sind - Optegnelser fra årene 1913-49« (an
meldt i Sønderjysk Månedsskrift september 
1970, side 304^309) er nu udkommet på 
tysk i den fortrinlige serie d + d (Die deutsch 
-dänischen Bücher, Christian Wolff Verlag, 
Flensborg) under titlen: »Aufzeichnungen 
des Lehnsgrafen Schack zu Schackenborg. 
Landrat an der Grenze 1920-49 - Nicht mit
zuhassen, mitzulieben bin ich da«.

Oversættelsen til tysk, der pudsigt nok 
ikke omfatter slægtsregisteret, som er anført 
i sin danske ordlyd, er besørget af Maria 
Hickmann. I forordet kan man læse om hen
des kvaler ved at oversætte ord som grænse
sind, Sønderjylland o.l., og man føler med 
hende.

Men glædeligt er det, at denne bog nu fo
religger på tysk, selv om grev Schacks bitter
hed efter 1945 nok ikke er den side af pro
blemet, det tyske læsemarked trænger stær
kest til at få belyst. Henvisningen til Ernst 
Siegfried Hansens »Disteln am Wege« giver 
næppe den balance i fremstillingen, som man 
kunne ønske fra dansk side. Generalkonsul, 
professor Troels Fink har iøvrigt i et forord 
på otte sider søgt at bøde på de manglende 
forudsætninger hos tyske læsere. Heri kon
stateres, at i det store og hele er den forson
lige danske politik fra 1920'erne ikke lykke
des, thi det tyske mindretal gav sig trods den 
frihedsprægede lovgivning ikke tilfreds, men 
ønskede at komme hjem til riget. Nej, set 

under en politisk synsvinkel lykkedes den 
ikke, men den havde også et formål i sig 
selv. Danskerne ønskede at føre en politik 
overfor mindretallet, som de kunne være be
kendt. Den blev misbrugt, men der vil altid 
være dele af et mindretal, som vil misbruge 
en situation, hvor man har en Hitlerstat i 
ryggen. Og netop for grev Schack var det af
gørende i mindretalslovgivningen ikke at nå 
et politisk mål, men at føre en politik, der 
var hensynsfuld.

Grev Schack, der havde sit udgangspunkt 
et sted mellem dansk og tysk, blev i følge 
Troels Fink trukket til dansk side, dels fordi 
Schackenborg med Møgeltønder altid havde 
ligget umiddelbart under Danmark og som 
kongerigsk enklave hørt til Ribe amt, dels 
fordi hans slægt var så nært knyttet til Dan
mark, men først og fremmest på grund af 
det stærke indtryk, de danske sønderjyders 
velorganiserede og offervillige selvhævdelse 
havde gjort på ham. Jo, han havde trang til 
at være med i et mindretal, der kunne tale 
retfærdighedens sprog overfor magthaverne, 
og hvor man samledes om en fælles sag i 
stedet for at skilles af partikævl. Et tanke
eksperiment: Hvorledes ville Otto Didrik 
Schack have stillet sig, hvis han først var 
blevet voksen og moden til at tage national 
stilling i 1945? Vi må ikke glemme, at Schack 
vurderede sin egen situation efter uddannel
sen i Lybæk og Mynchen således: »Det ville 
være urigtigt at betegne mig enten som 
dansk- eller tysksindet, jeg var ingen af de
lene, men antagelig mest udsat for at gå op
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i det miljø, i hvilket jeg kom til at opholde 
mig i længere tid.«

Der kan være anledning til at opfordre 
danske læsere, der endnu ikke har haft glæ

den at læse grev Schacks erindringer, til at 
indhente det forsømte. Så ved man noget om 
grænsesind. bjs.

BOJESEN-SLÆGTEN

For dyrkere af sønderjysk slægtshistorie er 
der læsestof i sidste hefte af Personalhisto- 
risk Tidsskrift, hvor adjunkt, cand. polyt. 
Svend Jacobsen har en artikel om slægten 
Bojesens afstamning. Det drejer sig om offi
cers- og embedsmandsslægten Bojesen, der er 
ført tilbage til brødrene Boe og Niels Boye- 
sen, Nyborg, hvis forældre angives at være 
Boy Bossen og Gyde Laustdatter i Hjerpsted. 
Et tidligere forsøg på at knytte slægten til 

den gamle adelige familie Boysen fra Kol- 
lund, (hvis stamfader var herredsfoged Jes 
Thomsen, adlet af kong Hans i 1488), af
vises af Svend Jacobsen, der iøvrigt regner 
med den mulighed, at de to brøde Boysens 
flytten til Nyborg blot er et led i en længere 
række af indbyrdes beslægtede sønderjyders 
vandring til den fynske købstad.

Svend Jacobsen mener at have ført Boje- 
sen-slægten tilbage til Døstrup og Højer 
henholdsvis 1530 og 1613, beslægtet med en 
lang række store sønderjyske familier.

STRID OM STEDNAVNE

Søndag den 9. september 1886 blev et bud 
fra »Flensborg Avis« afvist da han ved 
skranken i Flensborg posthus ville aflevere 
en avispakke med adresseangivelsen Tønder. 
Den postale embedsmand ønskede, at budet 
skulle ændre adressen til Tondern, men det 
var imod avisens instrukser, og budet vendte 
tilbage til redaktionen med uforrettet ærinde. 
Så rullede en af de kendte sager. Redaktør 
Jens Jessen klagede. Postdirektør Icke i 
Flensborg ønskede ikke at tage stilling. Der 
kaiserliche Ober-Postdirektor Husadel i Kiel 
afviste klagen med bemærkning om, at § 5 i 
postordningen foreskrev, at adressen skulle 
afværge enhver usikkerhed, og at det var 
posthusets opgave at træffe afgørelsen i 
tvivlstilfælde. Denne afgørelse blev i sit prin
cip tiltrådt af den højeste postinstans, Gene
ralpostamt i Berlin, men med den vigtige til
føjelse, at da der ikke kunne være tvivl om, 

at Tønder var Tondern, var man i posthuset 
i Flensborg ikke berettiget til at afvise avis
pakken.

Ud fra samme grundprincip opretholdt 
man ved andre lejligheder afvisningen af 
postsager med danske adresser i områder, 
hvor man kunne påberåbe sig de tyske navne 
som de almindeligt anvendte.
Den tyske posthistoriker dr. Günther Lapp, 
Hannover, tidligere Flensborg, har skrevet en 
artikel om det tyske postvæsens behandling 
af disse problemer i »Archiv für deutsche 
Postgeschichte«, 1972 side 60-73 under tit
len »Die Kaiserliche Reichspost und die 
Ortsnamen im Herzogtum Schleswig«. Han 
gør heri opmærksom på den forskel, der op
fordrede til at føre en forhandlingspolitik i 
Aabenraa, dvs. i et overvejende dansktalen
de område, og en protestpolitik i Flensborg, 
omgivet af et overvejende tysktalende om
råde. bjs.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

Syd for grænsen.

3. oktober: Udvalget for voksenundervis
ning i Sydslesvig kan tilbyde i alt 132 kurser 
fordelt på 38 byer og landsbyer.

6. oktober: Stigende elevtal i de danske sko
ler i St. Vi og Langballe nødvendiggør en 
snarlig udvidelse af de to skoler.

Fredningsmyndighederne har nedlagt for
bud imod sløjfningen af Simonsberg kirke- 
varft syd for Husum. Kirken blev nedrevet 
i 1825.

I Husum indvies amt Nordf rislands nye 
amtshus.

10. oktober: Flensborg Industri- og Handels
kammer melder om stigende interesse blandt 
norske og svenske virksomheder, der ønsker 
at etablere sig i Sydslesvig.

En udstilling i det danske menighedshus 
i Læk om »Læk i gamle billeder« kunne no
tere over 1000 besøgende.

13. oktober Pastor Th. Christiansen, Flens
borg, som af undervisningsministeriet i Kiel 
fik fradraget undervisningsretten som reli
gionslærer ved et tysk gymnasium i Flens
borg på grund af en begravelsestale over et 
af Baader-Meihof-gruppens medlemmer, får 
efter kraftige protester af landsregeringen 
lov til at fortsætte som lærer.

Otte medlemmer af Sønderjyllands amts
råd aflægger efter indbydelse af Sydsles
vigsk Forening besøg i en række danske in
stitutioner i Sydslesvig.

15. oktober: Den græske ærkebiskop Irineos, 

metropolit for Tyskland aflægger besøg i 
Flensborg og holder gudstjeneste for byens 
gæstearbejdere. Der arbejder p.t. ca. 5000 
grækere i Slesvig-Holsten.

16. oktober: I Risum indvies den første tre
sprogede børnehave, den 60. danske børne
have i Sydslesvig. Med børnene tales hen
holdsvis frisisk, dansk og tysk.

18. oktober: Sydslesvig har ingen ledig ar
bejdskraft at undvære til virksomheder nord 
for grænsen, oplyser Flensborgs arbejds- 
kontor.

19. oktober: Dansk Sundhedstjeneste for 
Sydslesvig åbner i Slesvig by et nyt syge
plejecenter.

20. oktober: Program Nord skal nu også 
omfatte hele den østlige del af Flensborg 
amt foruden kommuner i Slesvig amt, halv
øen Svans og Hytten bjerge. Desuden ind
går geestområderne i trekanten Itzehoe, 
Heide og Rendsborg.

24. oktober: På et møde opfordrede land
dagsmand Karl Otto Meyer som en følge af 
det danske medlemsskab af EF til oprettelse 
af bedre trafikale forbindelser herunder en 
snarlig udbygning af motorvejen, en øko
nomisk udligning mellem de bedre stillede 
østkystområder og de til en vis grad for
sømte vestkystegne, endelig til at man nord 
og syd for grænsen etablerer jævnbyrdige 
strukturelle, politiske og forvaltningsmæs
sige enheder, som syd for grænsen blandt 
andet må føre til dannelsen af et amt Syd
slesvig.

25. oktober: Foruden Hedeby havn skal nu 
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også et vikingeskib fra det 9. århundrede 
frilægges.

26. oktober: Mellem Flensborg og Åbenrå 
havnevæsen indledes et samarbejde på re
gionalplan.

Landsregeringens særlige grænselandssag
kyndige dr. Heinz Onnasch afløses af tidli
gere medredaktør ved Der Nordschleswiger, 
redaktør Ties-Uwe v. Leesen.

28. oktober: Grænseforeningen vælger fhv. 
kirkeminister, forstander Arne Fog Peder
sen, Rødding, til ny formand i stedet for 
direktør, cand. polit. E. Haunstrup Clem- 
mensen, der ikke ønskede genvalg.

31. oktober: I forbindelse med den struktu
relle udbygning på regional basis skal Kap
pel og de nærmeste kommuner samles i en 
enhed som et nyt »middelcentrum«.

Nord for grænsen.

2. oktober: Ved folkeafstemningen til EF 
blev der i Sønderjylland amt afgivet 107.481 
ja-stemmer, mens 35.915 stemte nej.

3. oktober: Forældrene ved Huholt og Kær 
skoler i Sønderborg kommuner starter en 
forældreaktion for bevarelsen af de to skoler.

4. oktober: Sønderjyllands Erhvervsråd op
lyser, at der viser sig stigende finsk og 
svensk interesse for sønderjyske industri
grunde. Det kan imidlertid blive et spørgs
mål om arbejdskraft, idet der i september 
kun var 360 ledige i hele Nordslesvig.

5. oktober: Der er stigende interesse for 
Skamling. Til Skamlingsbankeselskabet er 
der på tre år tegnet 126 nye aktionærer, op
lyste formanden, sparekassedirektør P. Eeg.

Formanden for undervisnings- og kultur
udvalget i Sønderjyllands amt, Dycke Hoff, 
erklærer, at kun gennem planlægning mel
lem amt og kommuner kan de små skoler 
bevares. Der vil kun ske nedlægninger, når 
elevtallet ikke længere er stort nok.

Den nye omkørselsvej ved Christiansfeld 
tages i brug.

7. oktober: Efter nye udgravninger er hele 
den 12-15 km lange Olmersvold på stræk
ningen fra Tinglev sø til Urnehoved nu sted
fæstet. Forsvarsmærket er ca. 1800 år gam
melt.
15. oktober: A. P. Møllers Fond vil yde 
200.000 kr. til restaureringen af kniplersken 
Meta Tønders hus i Tønder. Huset skal der
efter indrettes til unge under uddannelse.

17. oktober: På Bund deutscher Nordschles
wigers delegeretmøde rejses krav om et kon
taktudvalg for mindretallet til landsregerin
gen i Kiel. B.d.N. tæller 4238 medlemmer. 
Der rettes en tak til Danmark for støtten til 
mindretallets kulturelle arbejde på godt 5 
mill. kr. og til Tyskland, hvorfra er modta
get 4,3 mill. DM. Der stilles desuden krav 
om et bedre PR-arbejde for mindretallet.

21. oktober: Arbejdsformidlingen oplyser, at 
ca. 1000 danske har arbejde i Flensborgom- 
rådet. Fra Sønderjylland tager 5-600 daglig 
på arbejde syd for grænsen.

26. oktober: Til rejsning af en klokkestabel 
i Løgumkloster, hvormed man vil markere 
byens 800 års jubilæum næste år, har de 
danske hovedbanker skænket 120.000 kr.

27. oktober: På en generalforsamling i dag
bladene Dannevirke-Hejmdal besluttes at 
selskabet skal træde i likvidation og at søge 
udgiverretten overdraget til Det berlingske 
Hus.
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Fortegnelse over avisartikler
i 1971
VED NIELS H. KRAGH NIELSEN

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

BIBLIOGRAFI, HJÆLPEKILDER, ARKIVVÆSEN
1 Svera. Landsarkivet i Åbenrå får 13 km hyldeplads. (V 31.12.71).

B. HISTORISKE ORGANISATIONER, MUSEER, TIDSSKRIFTER
2 Åbenrå Museum fik penge til et Green-ur (JT 15.10.).

Se nr. 209

C. PRESSENS HISTORIE, AVISER
3 Hansen, Ernst Siegfried: Der Anfang des »Nordschleswiger« vor 25 Jahren (DN 

2.2.).
4 Kardel, Harboe: Gang durch die 200 jährige Geschichte der nordschleswigschen 

Zeitungen. (DN 2.2.).
5 »Der Nordschleswiger« har bestået i 25 år. (JT 31.1.).

D. ALMINDELIG HISTORIE
6 Bollmann, Kaj: En skuffelsernes hertugslægt (Augustenborgerne). (JT 24.4.).
7 Clausen, P. L.: Den skillende grænse ved Kongeåen. (JT 2.5.).
8 Dose, Johs.: Geistlichkeit, Klöster, Adel und Fürsten verschachterten ganze Land

schaften mitsamt den Einwohnern. (DN 4.1. S. 5).
9 Kamphövener, Morten: Der går sagn om borge og voldsteder. (JT 7.2.).

10 Kamphøvener, Morten: Klange af skæbne og tynge. - Anmeldt af J.W. (DH 11.12).
11 Kamphövener, Morten: Tre århundreders jordkamp om Nordslesvig. (JT 24.1.).
12 Kardel, Harboe: Blick in die Heimatgeschichte. (DN 29.10. S. 6).
13 Sønderjyske årbøger - Andet halvbind 1970. Anmeldt af Kaj Sieverts. (V 12.1.71).
14 Sønderjyske årbøger - Første halvbind 1971. Anmeldt af Kaj Sieverts. (V 22.5. 

1971).

Forhistorie og tidlig middelalder.
15 Stenaldermennesket var Arø gunstigt stemt - han efterlod en sjælden arv (int. m. 

Knud Brummer, Arø). (JT 1.1.).

Historie før 1848.
16 Dose, Johs.: Als die Holländer kamen (im 16. Jahrhundert). (DN 15.5. S. 5).
17 Dose, Johs.: Der Amtmann - der gern Aale ass (Streitfall vom Jahre 1615). (DN 

21.5., S. 4).
18 Dose, Johs.: Blättern zur Zeit des Schwedenkrieges. (DN 23.4. S. 5).
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20

21
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23
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25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

Dose, Johs.: Flüchtlinge vom Öresund (1728). (DN 22.2. S. 7).
Dose, Johs.: Keine Heirat ohne Baum - 1735 durften Pastoren in Waldgegenden 
der Herzogtümer keinen Mann trauen, der nicht zuvor zehn Eichen oder 15 
Buchen pflanzte. (DN 10.11. S. 5).
Dose, Johs.: Schinken setzte Hof in Brand - Ereignete sich im Dreissigjährigen 
Krieg. (DN 27.3. S. 5).

1848-64.
Dose, Johs.: Auf der Fahrt nach Barsö in Seenot geraten. (Prinz Friedrich Carl 
Anno 1864). (DN 10.4. S. 5).
Kardel, Harboe: Die Wanderungen des Idstedt-Löwen. (DN 21.5. S. 9).
Poulsen, J.: Dagbog fra Krigen 1848-50 IV-VIII (jvf. nr. 30/1970). (DH 2.1., 4.1., 
5.1., 6.1., 7.1.).
Se nr. 137.

1864-1914.
Kardel, Harboe: Die Kaiserproklamation von Nordschleswig aus gesehen. (DN 
16.1. S. 3).

Verdenskrigen 1914-18.
Bech, Ole: Pludselig eksploderede en granat . . . (Om DSK'ere på den første ver
denskrigs slagmarker). (JT 11.7.).
Clausen, H. C.: Da Philip Thomsen fra Bolderslev kom i fransk krigsfangenskab. 
(DH 20.11., V 31.12).
Mathiesen Holm, Mathias: Var i fangelejr tæt ved Paris. (S 6.1.).
Rolskov-Paulsen, A.: En juleaften i et telt i en engelsk fangelejr i Frankrig (1918). 
(V 24.12).
Thomsen, Alfred: Episoder under første verdenskrig (Tyrstrup s.) (Erindringer fra 
en bevæget tid, I). (DH 20.1.).
Tolderlund-Hansen, Sten: Ved juletid under første verdenskrig (Johan Chr. Nasser 
mindes julen på Gottorp, ved Somme, i Elsass-Lothringen og i Aurillac-lejren). 
(DH 28.12.).

Afstemningstiden og genforeningen.
Jørgensen, Harald: Genforeningens statspolitiske baggrund. Anmeldt af lektor Kaj 
Sieverts, Tønder. (V 13.2. (Kronik)).
S.N. Da landet kom hjem. Minderne fra afstemningsfesterne i 1920 i Tandslet og 
Sundeved. (DH 9.3.).
Thomsen, Alfred: Den lykkelige ventetid (1918-20) (Erindringer fra en bevæget 
tid, II). (DH 27.1.).
Thomsen, Alfred: Det lyder som et eventyr. Minder fra afstemningen og genfor
eningen 1920 (Favrvrå, Tyrstrup s.). (DH 13.2.).

1920-40.
Larsen, Kai Edvard: Et grænselands tilbageblik. (V 30.7.).
Nielsen, Harald: Harald Nielsen i Skrydstrup og Sommersted. Da Venstre skulle 
konsolideres i Sønderjylland. (DH 22.2.).
Nielsen, Harald: Havde fået nok af partipolitik i det tyske. (Om sønderjydernes 
særlige indstilling til det politiske liv i årene efter genforeningen). (V 3.3.).
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Verdenskrigen 1939-45.
Bech, Ole: Vi skal ikke pudse glorier. (Samt. m. tre gamle sabotører, J. P. Ege
bjærg Andersen, Gråsten, Aage S. Jensen, Gram, og Kresten Hansen, Skodborg). 
(JT 7.11.).
Se nr. 175.

1945-
Bahnsen, Berthold: Grænselandets chance. (Kronik). (F1A 21.12.).
Bram, Eskild: Menneske-smugleri finder jævnligt sted ved den dansk-tyske grænse. 
(JT 20.6.).
Dose, Johs.: Vor 25 Jahren wurde Flüchtlingslager aufgelöst. (DN 24.11. S. 5). 
Rudbeck, Er.: En region Slesvig. (F1A 28.12.).

1945- Nordslesvig.
A.E.: Sønderjyllands-plan for amtets fremtidige virke (int. m. amtsborgm. Erik 
Jessen). (JT 1.1.).
Bram, Eskild: Hvad sker der i Sønderjylland, når vi er i Fællesmarkedet? (3.10.). 
Bram, Eskild: Vil vi indgå ægteskab med EEC uden mulighed for skilsmisse? (Int. 
m. sognepræst Jørgen Kristensen, Aventoft). (JT 10.1.).
Jessen, Erik: Nordslesvigs situation ved indtræden i fællesmarkedet. (V 9.12.). 
Stehr, Rudolf: Kein Grenzkampf alten Stils durch die Hintertür der EWG. (DN
29.11. S. 8).

1945- Sydslesvig.
Bram, Eskild: Hvad skal vi gøre med Sydslesvig? (JT 22.8.).
Bram, Eskild: Sydslesvig går til valg under parti-giganternes store opgør. (JT 4.4.). 
Christiansen, Johannes: Hvad er grunden til medlemstilbagegang i Sydslesvigsk 
Forening? (Kronik). (F1A 15.11.).
Harck, Ole: Afnationaliseringens negative side. SSV-fremgang i 122 kommuner - 
Udflytning giver bonus i byernes oplandskommuner. (F1A 28.5.).
Parmann, Hans: Et samlet Sydslesvig som politisk hovedopgave. (F1A 10.12.).
Rudbeck, Er.: Kritik og selvkritik i Sydslesvig. - Rejseinspektør Fr. Rudbeck finder 
tiden inde til at tage det danske arbejde i Sydslesvig op til revision 1-2. (F1A 6.9., 
7.9.).
Rudbeck, Er.: Slesvig-Holsten - vort glemte naboland. (JT 5.12.).
Det sydslesvigske Samråd (Lederartikel). (F1A 29.11.)

E. LOKALHISTORIE, TOPOGRAFI
ALLER. Se nr. 295.
ASSERBALLESKOV. Thomassen, Lars: Man får slidt en masse fordomme af (Ter
re des Hommes børnelandsby, Asserballeskov). (JT 8.8.).
AUGUSTENBORG. Ras.: Augustenborg Slotskirke gennem 300 bevægede år. (DH
27.5.).
BALLUM. Munk: Ved nordens sydgrænse og sydens nordgrænse. (Medert Ehmsen 
fortæller om Ballum-egnen gennem tiderne). (DH 22.11).
BARSØ. Vi trænger mere til en ny færge end en ny regering. (S 22.9.).
BEDSTED. Dose, Jobs.: Glocke von 1490 erschallt noch heute in der Dorfkirche 
von Bedstedt. (DN 5.7. S. 5).
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BJOLDERUP. Dose, Johs.: Die Bjolderuper Kirche. (DN 18.6. S. 8).
BJOLDERUP. Jensen, Aage: Bjolderup-s tenen burde egentlig tilbage til Bjolderup 
kirke. (V 27.2.).
BJOLDERUP. Jensen, Aage: Et sønderjysk sogns første år efter genforeningen. 
(DH 23.12.).
BLAASHOLM. Se nr. 143.
BOMMERLUND. Dose, Johs.: Geprellte Kosaken und drei beherzte Bommer- 
lunder. (DN 13.2. S. 9).
BREDEBRO. Nielsen, Knud: På historisk søndagstur gennem Bredebro kommune. 
(V 4.9.).
BREDEBRO. Se nr. 199.
BURKAL. Dose, Johs.: Albrecht Dürer lieferte Vorlage für Altartafel von Buhrkall. 
(DN 24.12 S. 11).
BURKAL. Spandet, N. C.: Burkal sogn i årene forud for genforeningen. (DH 24.7.). 
BURKAL. Se nr. 203.
BØGHOVED. Op på Bøghoved . .. (DH 16.10.).
CHRISTIANSFELD. Thomsen, Alfred: Når kongen kom. Om kongebesøg i Chri
stiansfeld. (DH 23.12.).
CHRISTIANSFELD. Thomsen, Alfred: Omkring Christiansfelds tilblivelse (DH
8.5.).
DYBBØL. Christensen, John V.: Også i 2. verdenskrig indgår Dybbøls navn. 
(JT 18.4.).
DYBBØL. Maler møllen virkelig endnu. (S 10.7.).
DØSTRUP. Sieverts, Kaj: Om Døstrup kirke og dens præster. (V 14.5.).
ENGE. Sieverts, Kaj: Fra Enge kirke i det nordfrisiske amt. (V 5.11.).
ERLEV. J. Gr.: Et gammelt hus og dets historie. (DH 6.11.).
FJELSTRUP. Se nr. 191.
FLENSBORG. Bonefeld, Olav ].: Flensborg som møntsted. (F1A 20.8.).
FLENSBORG. Bøgh Andersen, Niels: Da »Sydslesvig-aktivister« hindrede luftan
greb på Flensborg. (F1A 17.12.).
FLENSBORG. Christiansen, Johannes: Flensborgerne og deres Frueskov - i går og 
i dag. (FIA 14.5.).
FLENSBORG. Rudbeck, Fr.: Flensborg - byen i centrum. 1-2. (F1A 5.6., 7.6.). 
FOLDINGBRO. Andersen, Valdemar: Foldingbro som toldsted. (V 26.4.).
FOLDINGBRO. Bruun, Leif: Stude, vejfarende og andet godtfolk drog forbi. (DH 
3.7.).
FREDERIKSSTAD. Clausen, H. C.: Tolerencens by begyndte som en religiøs fri
stad. (DH 17.9.).
FRØRUP. Anma: De små kultursamfund, som trives uden penge, går langsomt 
til grunde. (JT 16.5.).
FRØRUP. Husted, Haakon: Frørup Bjerge. (F1A 24.6.).
FRØSLEV. Se nr. 302.
GALLEHUS. Se nr. 216.
GELTINGGÄRD. Gorrsen, Hans: Gårdnavn i Tapsøre fortæller historie. (JT 7.11.). 
GOTTORP. Se nr. 247.
GRAM. Se nr. 305.
HADERSLEV. Dose, Johs.: Carl von Hessen hatte eine Idee - 1823 Schrebergärten 
in Hadersleben. (DN 29.11. S. 6).
HADERSLEV. Dose, Johs.: Erstmals 1247 abgebrannt (Brände in Hadersleben). 
(DN 18.10. S. 5).
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HADERSLEV. Dose, Johs.: St. Severin, die Dorfkirche von »Gamblahatharslöf«. 
(DN 24.12. S. 7).
HADERSLEV. Dose, Johs.: Der Stadtbrunnen am Südermarkt, Hadersleben wurde 
1728 entfernt. (DN 12.2. S. 6).
HADERSLEV. Dose, Johs.: »Zu aller Art bürgerlicher Nahrung und Trafique be
quem« - 1838 Erwerb des Bürgervereinsgeweses in der Schlosstrasse. (DN 25.1. 
S. 5).
HADERSLEV. Espersen, Karsten: Spændende bag grå facader (Slotsgade-kvarteret). 
(DH 10.4.).
HADERSLEV. Torp, H.: Toppede brosten og grønne skodder minder om gamle 
dage (Katsund). (DH 23.7.).
HADERSLEV. Se nr. 94, 239, 271, 285, 287, 288, 293.
HANSBORG. Dose, Johs.: Hansburger Kanonen für Rom. (DN 28.9. S. 5). 
HARRES. Læreren udsatte undervisningen og gik i stedet på høstarbejde (Harres 
skoles kronik). (V 20.10.).
HARRESLEV. Christiansen, Johannes: Gadenavne i Harreslev. (F1A 24.9.). 
HATSTED. Sieverts, Kaj: Fra Hatsted kirke i Nordfrislands amt. (V 26.3.). 
HELLEVAD. Hver af dem har udført en sædemands gerning. I Hellevad kirke 
blev i går ophængt præsteta vie, skåret af Walter Nielsen i Haderslev. (F1A 4.10.). 
HELLEVAD. Se nr. 210.
HJERNDRUP. Se nr. 294.
HOPTRUP. Dengang der var hold up på Hoptrup postkontor. (S 18.3.).
HUSUM SLOT. Hvad skal der ske med Husum slot. Ill. (F1A 26.11.). 
HUSUM. Se nr. 301.
HÆRVEJEN. Bech, Ole: Hvordan er det, vi handler med den tusindårige hærvej? 
(JT 31.10.).
HÆRVEJEN. En opdagelsesrejse ad den gamle jyske hærvej - hvor stene taler. 
(S 4.5.).
HØJER. Jespersen, Per: Marsken ved Højer. (V 7.7.).
HØJER. Die verfallene alte Mühle in Hoyer. (DN 20.10. S. 7).
HØJER. Se nr. 306.
JELS. -berg: Da toget holdt midt i Jels by. (JT 21.2.).
JELS. List, Johannes: Jels, du min barndomsby. (DH 28.12.).
JELS. List, Johannes. Skønt forandret kan man stadig have en glædelig jul i Jels 
(erindringer). (V 24.12).
JELS. Søhuus, Ulla: Jels Mølle har malet korn for sidste gang. (JT 14.3.). 
JORDSAND. Klintø, Michael: Jordsand-reservatet, trækfuglenes paradis. (V 26.6.). 
KEGNÆS. Bjørn/Thom: Krigsskibe og badepiger (om Kegnæs fyr). (JT 7.3.).
KEGNÆS. Dose, Johs.: Kekenis, einst von Wald bedeckt (Anno 1615). (DN 13.4. 
S. 7).
KEGNÆS. Dose, Johs.: Kekenis heute Ferienparadies - einst Wildnis. (DN 23.10. 
S. 12).
Dose, Johs.: Als Ketting Bischofssitz war. (DN 2.11. S. 5).
KLIPLEV. Ruge, Emil: Dronning Margrethe gav Kliplev kirke sin gunst. (JT 2.5.). 
KOLLUND. Dose, Johs.: Gedanken am Gendarmensteig. (DN 10.5. S. 6).
KOLLUND. L.L.: Kollund fik ikke en gammel, men ny kirke. (JT 25.4.). 
KONGEÄEN. Kardel, Harboe: Schmuggel an der Königsau - Geschichten und 
Anekdoten aus der Vergangenheit des früheren Grenzflusses. (DN 19.2. S.9). 
Li. KOLSTRUPGÅRD. Rumlepotten lever endnu. (JT 29.12.).

LINTRUP. Dose, Johs.: Die Lintruper Orgel. (DN 7.1. S. 5).
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LUNDING. Friis, Andreas: De sled med chausséen - og på kroen var der kaffe
punche. En gammel Lunding-bo fortæller. (DH 17.4.).
LØGUMKLOSTER. Se nr. 300.
MEJLBY. Se nr. 237, 248.
MISTHUSUM. Markmandens hus er blevet museum. (JT 4.7.).
MISTHUSUM. rib: Misthusumhuset skal føres tilbage til århundredskiftet. (V 
28.8.).
MISTHUSUM. Tolv vi vare, elleve vi svor og alle vi til helvede for. (S 7.8.). 
MØGELTØNDER. Engmark, Jørgen: 800 års forskel på ældste og yngste del. 
(Møgeltønder kirke). (DH 1.4.).
MØGELTØNDER. Jespersen, Per: Forår omkring Møgeltønder. (V 23.4.). 
MØGELTØNDER. Jespersen, Per: Mögeltondern hatte einst einen Hafen. (DN 19.4. 
S. 6).
MØGELTØNDER. Sieverts, Kaj: Om Møgeltønder kirke. (V 14.8.).
MØRVIG. Se nr. 315.
NIBØL. Sieverts, Kaj: Fra Nibøl kirke. (V 10.9.).
NUSTRUP. Dose, Jobs.: Holzwürmer in der Orgel der Kirche Nustrup. (DN 16.7. 
S. 5).
NØRRE RANGSTRUP HERRED. Jensen, H. P.: Træk af Nørre Rangstrup herreds 
historie. (V 19.10.).
PADBORG. Hansen, Niels: Fælles dansk-tysk toldbygning i Padborg forløber for 
en ny epoke i grænselandet. (V 25.9.).
PELVORM. Piraternes fordums tilholdssted på øen Pelvorm i fare. (Tårnruinen). 
Ill. (FIA 27.12.).
POVLSBRO. Sørensen, R. P.: Efterskrift fra Povlsbro. (JT 7.2.).
RAVSTED. Pfarrherr wurde von seinem Kaplan erschlagen. Aufzeichnung in der 
Rapstedter Kirche: 1591 wurde Pastor Laurentius Owen erschlagen. (DN 11.6. 
S. 8).
RAVSTED. Nick- Herredsfogedboligen i Ravsted bevares på privat initiativ (byg
get 1775). (V 1.4.).
RENDSBORG. Kürstein, Poul: Håndskrift som julegave til centralbiblioteket. C. F. 
von Høeghs bog om Rendsborg. (F1A 24.12.).
RØDDING. Fredslund, Hans: Rødding højskole hovedkvarter for modstandsbe- 
bevægelse i 1848. (V 15.11.).
RØDDING. Se nr. 269, 318.
RØMØ. Lund, Jan: En eftermiddag med Rømøs rullende politistation. (V 12.6.).
RØMØ. Sieverts, Kaj: Fra Rømø kirke. (V 16.7.).
RØNSHOVED. Se nr. 258, 260.
SILD. Harck, Ole: Minder fra kaptajnernes tid på Sild. 111. (F1A 12.11.).
SILD. Se nr. 207.
SIVERSTED. Sieverts, Kaj: Fra Siversted kirke i Angel. (F1A 2.7., V 4.6.). 
SKODBORG. Se nr. 304.
SKOVBØL. Se nr. 267.
SKRYDSTRUP. Dose, Johs.: Madonna kehrte wieder heim - Skrydstrup wurde vor 
Vernichtung bewahrt. (DN 12.7. S. 4).
SKÆRBÆK. Se nr. 307.
SOMMERSTED. Se nr. 270.
STOLLIGGAARD. Dose, Johs.: Streit um die Grabstätte zwischen Stolliggaard 
und Biaasholm. (DN 4.6. S.5.).
STOLLINGGAARD. Dose, Johs.: Ein Zeitdokument vom Jahre 1519 - Auflassungs-
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Urkunde »Stoldichgarde«. (DN 6.8. S. 4).
STORE VI. Sieverts, Kaj: Om Store Vi kirke og nogle af dens præster. (F1A 17.9., 
V 19.3.).
STORE VI. Se nr. 267.
SUNDEVED. Se nr. 33.
SØNDER HYGUM. Fredslund, Hans: 50 landbrug i Sønder Hygum nedlagt siden 
1910, men 25 oprettet efter 1920. (V 31.3.).
SØNDER HYGUM. Fredslund, Hans: Før århundredskiftet var der 7 landevejs
kroer i Hygum sogn. (V 5.2.).
SØNDER HYGUM. Fredslund, Hans: Hygum kirke har mistet flere klenodier. 
(DH 5.4.).
SØNDER HYGUM. Fredslund, Hans: Træk fra Sønder Hygum sogns udvikling 
fra Arilds tid til kommunalreformen 1971. (V 20.12.).
SØNDER VILSTRUP. Se nr. 292.
SØNDERBORG. Schmidt, Holger: Da skibene var af træ og mændene af jern . . . 
(Sønderborg som søfartsby). (DH 3.3.).
SØNDERBORG. Se nr. 289, 291, 311, 317.
TANDSELLE. De har det så hyggeligt i den lille landsbyskole. (S 6.2.). 
TANDSLET. Se nr. 33.
TAPSØRE. Se nr. 86.
TINGLEV. Se nr. 262.
TISET. Se nr. 309.
TRØJBORG. Trøjborg bliver nu et turistbesøg værd. (V 6.1.). 
Tyrstrup. Se nr. 30, 35.
TØNDER. Bech, Ole: Tønder har mange plusser frem for københavner-livet. (JT 
4.4.).
TØNDER. Se nr. 303.
TØRNING. Dose, Johs.: Grammer Thingstätte in Törning. (DN 9.7. S. 8). 
TØRNING. Dose, Johs.: Der Törninger Schlossberg. (DN 29.5. S. 6).
UGE. Bonefeld, Olav J.: Cornelius Petersens tokrone fra 1927 og dens forbillede 
fra Uge 1920. (JT 18.4.).
VADEHAVET. Se nr. 320.
VIBÆK. Agtværdig gammel mølle er ved at styrte i grus. (Vibæk vindmølle). 
(S 15.3.).
WILHELMINE-KOGEN. 150 år siden, Wilhelmine-kogen inddigedes. (F1A 11.12.). 
VOJENS. Se nr. 194, 263.
VONSBÆK. Dose, Johs.: 250 Jahre altes Pastorat brannte vollständig ab - Vor 50 
Jahren in Wonsbek. (DN 3.8. S. 5).
0. LINDET, -dik: Barndomsdrømmen bor i den gamle frugtplantage (Søbergs 
Have i 0. Lindet). (DH 12.6.).
ØSTER LØGUM. Kardel, Harboe: Die Kirche von Osterliigum. (DN 7.12. S. 5). 
AABENRAA. Jacobsen, Holger: Aabenraa - en by med sjæl og hjerte (byvandring). 
(DH 2.4.).
ÅBENRÅ. Kardel, Harboe: Was Apenrader Strassennamen erzählen I-IV. (DN
11.12. S. 7, 14.12. S. 4, 15.12. S. 4, 16.12. S. 13).
ÅBENRÅ. M.K.: Åbenrå har haft en kvindelig amtmand. (JT 17.2.).
ÅBENRÅ. Se nr. 1, 2, 205, 236, 272, 314.
ÅRØ. Årø - et uopdaget sommer-paradis. (JT 18.7.).
ÅRØ. Se nr. 15.
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F. PERSONALHISTORIE.
ABILD, CARSTEN. Thomsen, Ingolf: SdU's kulturchef tager bladet fra munden. 
(FIA 23.6.).
ANDERSEN, HANS. Bram, Eskild: Jeg lader mig ikke imponere af tingene, blot 
fordi de er moderne (fødselsdagsint. m. Hans Andersen, Kongsbjerg). (JT 28.1.). 
AUGUSTESEN, H. Bech, Ole: Et langt liv i skoven har præget sin mand. (Int. m. 
skovfoged H. Augustesen, Artoft). (JT 23.5.).
BAHNSEN, BERTHOLD. Schmidt, /. og Matlok, S.: Zum Tod von Berthold Bahn
sen. (DN 15.10. S. 3).
BAHNSEN, BERTHOLD. Ved Berthold Bahnsens død. (FIA 14.-16.10.). 
BONNIKSEN, BAHNE. Lampe, Jens: Bahne Bonniksen, opfinderen fra Burkal. 
(FIA 14.10.).
BRUHN, JØRGEN: Se nr. 314.
BUDAH, CARL. Bram, Eskild: Mødte Bulganin i fangelejren og skaffede »kultu
ra« til ministeren (int. m. forpagter Carl Budah, Tørning Mark). (JT 23.5.).
BØGH ANDERSEN, N. Bram, Eskild: Invasionssoldaten fra 1942 genser slagmar
kerne som turist i 1971 (int. m. N. Bøgh Andersen). (JT 9.5.).
BØVING, ERIK. Pilegaard, John: Studenternes mindretals-diktatur tilsidesætter 
intelligens og logik (samtale med politimester Erik Bøving, Tønder). (V 1.5.).
CARSTENSEN, SVEND. Radioreporteren: - Jeg vil aldrig glemme Tønder-dagene. 
(Samtale med Svend Carstensen, også om 9. april 1940). (V 1.6.).
CHRISTENSEN, ERIK. Bech, Ole: Kan han skrive salmer? Han er jo ikke teolog? 
(int. m. Erik Christensen, Burkal). (JT 12.12.).
CLAUSEN, THOMAS. Kardel, Harboe: Vom Hütejungen zum Sternkundigen 
- Thomas Clausen aus Schnabek Leiter der Sternwarte Dorpat. (DN 20.1. S. 6).
EDSEN JOHANSEN. Hansen, Bernhard: En dansk sydslesvigers livsvej. (FIA 6.10.). 
EWALD, H. F. Punch, Kaj H.: Landmåleren fra Gram og 1864. (JT 8.12.).
FEILBERG, H. F. Andersen, Adolph: Vismanden på Askov Højskole. (FIA 5.10.,
V 7.10.).
FINK EBBESEN. -es: Tvivlen kan også melde sig for en præst. (Samtale med pa
stor Fink Ebbesen i Skrydstrup). (V 13.12.).
GORRSEN, PETER. Bech, Ole: Sagligheden i amtsrådet kan Folketinget lære af. 
(Fødselsdagsint. m. MF Peter Gorrsen, Alnor). (JT 28.3.).
GORRSEN, PETER. Brodersen, Peter: Jeg ønsker ikke at optræde som rødstrømpe. 
(Samtale med Peter Gorrsen, MF, Alnor). (DH 29.3.).
GORRSEN, PETER. Ville nødigt undvære de 25 år i amtsrådet. (S 26.3.). 
GAARN LARSEN, FRODE. Eng-: Påstår at tilhøre det tavse flertal - men tør godt 
lufte sine meninger. (Frode Gaarn Larsen, sognepræst i Sommersted, fylder 60 
år). (DH 25.5.).
HANS DEN YNGRE. Steen Jensen, Jørgen: Hans den Yngre af Sønderborg. (JT
30.10. ).
HANS DEN ÆLDRE. Dose, Johs.: Der Wohltäter Haderslebens - Vor 450 Jahren 
wurde Herzog Hans der Ältere geboren. (DN 29.6. S. 5).
HANSEN, BERNHARD. At sejle er nødvendigt. - Anm. af Chr. Winther. (V.
18.11. ).
HANSEN, GYNTHER. Se nr. 250.
HEDE, MARTIN. Smith: 40 år i det skønne land. (Samtale med lektor Martin 
Hede, Haderslev). (DH 10.2.).
HEICK, FREDERIK. Clausen, H. C.: Sandjorden blev til frodig mark. (F1A 9.10.,
V 7.10.).

465



191

192

193

194

195

196

197
198

199

200

201

202

203

204

205

206

207
208

209

210

211

212

213

214

215

466

HEJSELBJERG PAULSEN, H. Engmark, ]ørgen: En af de sidste slesvigere. (Pastor 
H. Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup). (DH 1.11.).
HESSEN, CARL VON. Se nr. 87.
HJELM. Atani: Kan føre slægten 2.000 år tilbage. (Interview m. Agnete og Andr. 
Hjelm, Nordborg). (JT 7.3.).
HORSTMANN, GOTTFRIED. Pastor emeritus Gottfried Horstmann 90 Jahre. 

(DN 28.9. S. 4).
JENSEN, THERKEL. -es: Borgmesteren i Vojens vil lade yngre kræfter komme til 
i 1974. (Nytårssamtale med Therkel Jensen). (V 30.12.).
JOHANNSEN, SVEND. Büchert, Nicolai: Tanker i forbindelse med Svend Johann
sens testamente . . . (F1A 9.10.).
JOHANNSEN, SVEND. Menneskerettigheder og sindelagssnuseri. (Vedr. debatten 
i anledning af S.J.s afskedstale). (F1A 11.12.).
JOHANNSEN, SVEND. Mit sydslesvigske testamente. 1-2. (F1A 7.7., 8.7.). 
JUHL, TOM. Bech, Ole: »Unge Juhl« kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv. 
(Int. m. dir. Tom Juhl, Haderslev). (JT 21.3.).
KJÆR, PETER: Petersen, Hans: Hvorfor tvivler man mere på de små kommuner 
end på de store? (Interview med borgmester Peter Kjær, Bredebro). (V 29.12.).
KLOPPENBORG, H. D. Jørgensen, H. M.: »Frihed« ved Kongeåen bygget for 100 
år siden (af H. D. Kloppenborg). (V 7.8.).
KLOPPENBORG, H. D. Nationalt hus er et yndet feriested. (H. D. Kloppenborgs 
»Friheden«). (JT 29.8.).
KNUDSEN, J. P. Oplevelser fra 50 år i Hedeselskabets tjeneste. (Fhv. distriktsbe
styrer J. P. Knudsen, Tønder). (V 13.4.).
KOK, JOHANNES. Spandet, N. C.: En sønderjysk præst. (Johannes Kok, i Burkal 
1851-64). (DH 24.4.).
KÜRSTEIN, POUL: Høns i Hatsted og kejserinden af Indien. (Barndomserindrin
ger). (JT 13.1.).
LANGE. Kardel, Harboe: Fünf tüchtige Apenrader Jungen: Familie Louis Lange. 
(DN 5.7. S. 4).
LAUSTEN, VIGGO: K.O.: Viggo Lausten, Flensborg-drengen og Soraneren. Ill. 
(FIA 22.10.).
LEWERENZ, W. W. Lewerenz til minde (Sild). Ill. (FIA 15.11.).
LINNEMANN, WILLY-AUGUST. Andersen, Adolph: Min barndomsjul på Harre- 
slevmark. (F1A 23.12.).
LUND, C. M. Dose, Johs.: Heimatforscher aus Passion. (C. M. Lund, Museum 
Hadersleben). (DN 1.10. S. 5).
LUND, JØRGEN. Peters-Lehm, G.: Hellevad-præsten var persona non grata og 
derfor kom hans navn ikke med på præstetavlen. Ill. (F1A 29.12.).
LUND, WILLY. Willy Lund død. For danskheden og for sporten ydede han en 
stor indsats. (F1A 19.11.).
MEYER, KARL OTTO. Bram, Eskild: Landdagsmanden ville gerne have været 
dansk folketingsmedlem. (Int. m. Karl Otto Meyer, Flensborg). (JT 7.11.).
MOOS, SVEND. Bram, Eskild: Sønderjysk bonde skriver roman om landbohjem
menes opløsning. (Om Svend Moos, Kollund). (JT 28.11.).
NIELSEN, HARTVIG. Bram, Eskild: Idé-manden bag ideen bag feriens ø-lejre for 
tusinder af unge. (Int. m. Hartvig Nielsen, Enderupskov). (JT 30.5.).
NIELSEN, NICOLAI CHRISTIAN. Kronika, Jacob: Den sidste slesviger og Ulsnæs- 
mordene. Anm. af Chr. Petersen i D 17.12, H. Hejselbjerg Paulsen i F1A 27.11. og 
Kaj Sieverts i V 14.12.
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OWEN, LAURENTIUS. Se nr. 134.
PETERSEN, CARSTEN. Kardel, Harboe: Pastor und Heimatforscher: Carsten 
Petersen vor 100 Jahren in Galehuus geboren. (DN 1.6. S. 7).
PETERSEN, CORNELIUS. Se nr. 156.
PETERSEN, HENRIK F. Bech, Ole: Hans skoler har alle været stråtækte - og nu 
lukker den sidste. (Enelærer Henrik F. Petersen, Emmerlev). (JT 30.5.).
PETERSEN, PETER. Bech, Ole: Hvor er forlæggeren? Her er et spændende roman
stof. (Int. m. lærer Peter Petersen, Branderup). (JT 24.10.).
PETERSEN-RØM, ANDR. Bech, Ole: En malerskæbne fra det vestslesvigske. (Int. 
m. Andr. Petersen-Røm). (JT 26.12.).
PHILIPSEN, JOH. Bech, Ole: Trist, hvis man mister håbet om, at der står en ny 
spændende pige om næste hushjørne. (Fødselsdagsint. m. MF Joh. Philipsen). 
(JT 25.4.).
RAMSING, JULIE. Hansen, Bernhard. Generalinde Julie Ramsing. 1871 - 12. sep
tember - 1971. (F1A 11.9.).
RUGE, EMIL. Frøslev-fund gav inspiration til fornemt keramisk arbejde. Tegnin
ger på relikvieskrinet genskabt af Dybbøl-keramikeren Emil Ruge . . . Ill. (F1A
27.12.).
SCHMIDT, HANS. Bech, Ole: Vi har masser af trivsel på landet. (Fødselsdagsint. 
med »den syngende bonde«, Hans Schmidt, Sandet). (JT 7.2.).
SCHMIDT, JES. Hansen, Ernst Siegfried: Jes Schmidt 25 Jahre im Dienst der Hei
mat. (DN 27.10. S. 2).
SCHUMACHER, WILH. Dose, Johs.: Weinhändler Wilh. Schumacher wurde Anno 
1571 Bürgermeister. (DN 10.12. S. 5).
SIMONSEN, M. D. Kürstein, Poul: Tyske og danske koner. Især om rektor M. D. 
Simonsen. Ill. (F1A 14.12.).
SKAU, LAURIDS. Gregersen, H. V.: Laurids Skaus brevveksling med politiske 
venner i Sønderjylland. Anmeldt af Kaj Sieverts, Tønder. (V 26.1.). (Kronik).
SKRUMSAGER, ANE MARIE. Skrumsager, Jørgen N. H.: Ane Marie Skrumsager. 
Anm. af Kaj Sieverts. (V 4.1.).
SØRENSEN, VALBORG. Bech, Ole: Her har De Valborg Sørensen, tænkende pro
vo fra Tørsbøl. (JT 10.10.).
SØRENSEN, VALDEMAR. Kürstein, Poul: Valdemar Sørensen. Ill. (F1A 12.11.). 
THUM, N. J. Den ideelle styreform for skolen er oplyst enevælde. (Samtale med 
forstander N. J. Thiim, Tønder handelsskole). (V 31.12.).
THOMSEN, JOHANNE. Gårdsmandskone i Fole: Lærte Davids salmer udenad og 
gav sig så til at male. (V 17.6.).
THOMSEN, PHILIP. Clausen, H. C.: Da Philip Thomsen kom i fransk fangenskab. 
Ill. (FIA 16.11.).
THYGESEN, FRANZ. Bram, Eskild: I Sydslesvig lærte jeg at stå på den lille mands 
side mod staten. (Interview med Franz Thygesen). (JT 14.3.).
TOP PETERSEN, PETER. Peter Top slipper militæret og vil hellige sig maleriet. 
(V 13.12).
TOP PETERSEN, PETER. Bruun, Leif: Han maler de små ting med store pensel
strøg. (Peter Top Petersen, Toftlund). (DH 16.8.).
TUTEIN. Hansen, Jørgen: Madame Tutein - den kloge kone på Nybro (Åbenrå). 
(DH 27.2.).
WELLING. Myrnes, Per: Kunst og hajtænder, smugler-malerier, stenøkser og digte 
hos kunstnerparret i Mejlby kunsthus. (Ruth-Mona og Søren Welling). (V 30.1.). 
WOLZENBURG, FRITZ. Hæder til en mand, der hjalp mennesker i nød. F. W.,
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Flensborg, udmærket med forbundsfortjenestkorset af 1. klasse. - Hjalp jødiske 
medborgere under krigen. Ill. (F1A 18.11.).

G. ALMUELIV. FOLKEMINDER.
Torp, H.: Jul i 90'ernes Haderslev. (DH 23.12).
Se nr. 20, 208.

H. LITTERATURHISTORIE.
Bram, Eskild: »Og nu venter vi på skib« blev kasseret af forlaget. (Int. m. Mar
cus Lauesen). (JT 7.3.).
Se nr. 179, 213.

I. SPROG.
Thrane, Hanne og Dibbern, Wolfgang: Dobbeltsprogethed. (F1A 19.11.).
Kürstein, Poul: Gamle flodnavne i Sønderjylland, 1-2. (F1A 7.-8.12., JT 28. og
30.11.).

J. KUNST. KUNSTHISTORIE.
Kunst. Se også E. Lokalhistorie. Topografi.

Arkitektur.
Haarløv, Inger Try de: Hvorfor så sørgeligt? (Bevaring af bygningskulturelle vær
dier). (V 30.4.).
Klintø, Michael: Fotograferer om kap med udviklingen for at sikre minder om 
gamle huse og gårde i Vestslesvig. (Willy Leick, Tønder). (V 10.4.).

Maler- og billedhuggerkunst.
Bech, Ole: Kunst-samarbejde Ribe-Tønder-Søbøl. (JT 1.1.).
Bram, Eskild: Sønderjyllands Kunstmuseum et nyt ansigt i kulturbilledet. (Int. m. 
Sigurd Schoubye, Tønder). (JT 10.10.).
Kürstein, Poul: Holstenske og slesvigske portrætter på Gottorp. (JT 21.2.).
Ruth-Mona: Kunsthusets hverdag. (Mejlby kunsthus). (V 2.1.).
Witt, Hanne: En kunstner skal »anerkendes« af folk, ikke af en lille klike. (Sam
tale med Finn Lorentzen, Over Åstrup). (DH 2.1.).
Se nr. 67, 98, 219, 222, 231, 237.

Teater.
Witt, Hanne: Et bombardement af lys, lyd og stemmer. (Urpremiere på Gynther 
Hansens »Den skizofrene Gud« på Det lille Teater i Flensborg). (DH 16.1.).

K. KIRKEHISTORIE.
Bram, Eskild: Dansk mission gennem 150 år. (Int. m. pastor A. Andersen, Ha
derslev).
Breklum-missionen under udviklingens lov. (F1A 3.12.).
Dose, Johs.: Wie die deutsche Freigemeinde in Nordschleswig entstand. (DN 19.5. 
S. 3).



254
255
256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266
267
268

269
270

271

272

273
274

275

276

Hansen, Bernhard: Dansk kirke i Sydslesvig. (F1A 12.5.).
Jessen, Fr.: Seit 1923 »Nordschleswigsche Gemeinde«. (DN 2.2.).
Svendsen, Jens: Helligånds-kirken Ansgar tur/retur. Historiske glimt fra den 
dansk-sydslesvigske kirkes nybegyndelse efter den første verdenskrig, 1-3. (F1A 
8.5., 10.5., 11.5.).
Se nr. 113, 83, 181, 185, 191, 203, 210, 234, 235.

L. SKOLEFORHOLD. SKOLEHISTORIE.
Bech, Ole: Forældres holdning til skolen er af stor betydning for børnene. (Int. 
med ledende skolepsykolog H. Mortensen, Haderslev). (JT 7.2.).
Bech, Ole: Grænsehøjskolen har en opgave også i en afspændingens epoke. (Om 
Rønshoved højskole). (JT 7.3.).
Bram, Eskild: Gammel skolemand gransker de gamle læreres historie. (Int. m.
L. S. Ravn, Haderslev). (JT 14.11.).
Brodersen, Peter: Grænsevagt i et halvt sekel. Rønshoved højskole fylder 50 år. 
(DH 27.2.).
Christensen, Fr.: Geschichte des deutschen Schulwesens in Nordschleswig in den 
Jahren von 1919 bis 1940. - Anm. af P. Koopmann (DN 30.12.).
Dose, Johs.: Vor 25 Jahren Wiederbeginn der deutschen Schularbeit im Kellerge- 
schloss der ehemaligen Landwirtschaftsschule. (DN 23.11. S. 5).
Enevoldsen, Kirsten: Hjælper samspilsramte børn til at blive glade børn igen. 
(Sofiedal skole ved Tinglev). (DH 16.12.).
-es: Vojens Ungdomsskole »må ikke blive større«. (Samtale med forstander Jørgen 
Kusk). (V 20.8.).
Hansen, Bernhard: Duborg-Banke - Stuhr Allé. Dansk Skoleforening for Syd
slesvig. (F1A 5.10.).
Lessow, Arthur: Etappenweise wurde die Schularbeit aufgebaut. (DN 2.2.).
Meget at være stolt af i Skovbøl-Store Vi. 25 års skolejubilæum. (F1A 22.11.).
Ravn, L. S.: Lærerne i Sydslesvig og sprogreskripterne. Anmeldt af Chr. Petersen. 
(DH 29.12., F1A 19.11.). Anmeldt af Kaj Sieverts. (V 23.12.).
Rødding friskole har 25 års jubilæum 1. september. (V 28.8.).
Sørensen, Claus: Der tages nu hul på et nyt kapitel i skolens historie. (Sommer
sted Ungdomsskole). (V 28.8.).
Witt, Hanne: Jeg misunder den mand, der skal grave en grøft. (Samtale med 
Svend Aage Jensen, ny leder af Statsseminariets øvelsesskole i Haderslev). (DH
22.1.).
Se nr. 151, 217.

M. BIBLIOTEKER, RADIO, ALMINDELIG OPLYSNING.
Auring, Gustav: Landsbiblioteket i Aabenraa fejrer 50 års jubilæum med stort 
nybyggeri. (DPI 21.6.).
E.B.: Den danske bog gennem 50 år i Sydslesvig. (JT 21.11.).
Kürstein, Poul: Ikke hvedebrød til bagerbørn - men nok bøger til biblioteket. 
(Boggave til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig). (F1A 4.12.).
Rohleder, Peter: To biblioteksvæsener - en absurditet. (F1A 11.12. Svar af Torben 
Glahn 17.12.).
Schulz, Hermann: Ved Børnebogsugen 1971 i Sydslesvig. (Åbningstale. Også om 
sprogdebatten). (F1A 17.12.).
Se nr. 136.
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N. FORENINGSLIV, IDRÆT, FORSAMLINGSHUSE.
Bram, Eskild: Hvorfor er spejder føreren lidt til grin og fodboldspilleren en helt? 
(Om Grænsedivisionens 25 års jubilæum). (JT 5.9.).
Erik C.: Sagde De ringridning? (Amtsringriderforeningen Åbenrås 75 års dag). 
(V 3.7.).
Gamle minder søges fra Amtsringriderfesterne. (Åbenrå amt). (S 23.1.).
Smith: Det hele begyndte, da han var 16 år. (Speedway-køreren Ole Olsen). (DH 
9.3.).
Schmidt, Fr.: Alliance Française blev mere end en døgnflue. (Haderslev). (DH
23.2.).
Se nr. 91.

O. BEFOLKNINGSFORHOLD. BEFOLKNINGSSTATISTIK.

P. FORVALTNING. LOV. RET.
Forvaltning.

Bram, Eskild: Amtsrådets fornemste opgave: at skabe en sønderjysk enhed. (Fød
selsdagsint. m. Eugene Ibsen, Tønder). (JT 20.2.).
Dose, Johs.: Die Bürgermeistergehälter im Wandel der Zeit. (DN 27.12. S. 5).
Se nr. 44.

Retsvæsen.
Dose, Johs.: Auf heimliche Brandstiftung stand die Todesstrafe. (DN 14.10. S. 5).
Dose, Johs.: Die letzte Hinrichtung 1826 in Hadersleben. (DN 18.5. S. 5).
Jensen, H. P.: Nørre-Rangstrup herreds tingsteder. (V 15.12.).
Se nr. 154.

Militærvæsen.
Dose, Johs.: Holsteinisches Reiterregiment 1751 in Hadersleben. (DN 15.2. S. 6). 
Dose, Johs.: Schule für Holsteinische Reiter 1798 in Hadersleben eingerichtet. 
(DN 9.9. S. 5).
Husted, Haakon: »Skolen ved Dybbøl«. (Infanteriets befalingsmandsskoler, Søn
derborg). (JT 16.4.).

Toldvæsen.
Se nr. 81, 131.

Postvæsen.
Se nr. 99.

Forsikring, forsørgelse, fattigvæsen.
Dose, Johs.: Kinderfürsorge war bereits vor 130 Jahren aktuell. (DN 13.1. S. 5).
100 Jahre Kindergarten am Asylweg. (Stifter Peter Petersen) (Sønderborg). (DN 
14.5. S. 7).
Mose Madsen, J.: De vil slet ikke fra Helsehjemmet igen. (Børnenes Helsehjem, 
Sdr. Vilstrup). (DH 29.5.).
Se nr. 57.
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307
308
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Sundhedsvæsen.
Dose, Johs.: Von Pillen zu Protokollen - »Löwenapotheke« Hadersleben, Apothe
kerstrasse 1. (DN 6.2.).

Brandværn.
17 gæve brandfolk og 2500 liter vand. (Hjerndrup Brændværn 50 år). (DH 5.8.). 
ty: Et stykke historie som lever i nutiden. (Aller frivillige Brandværn, oprettet 
1901). (DH 13.12.).

Q. ØKONOMISKE FORHOLD. ØKONOMISK HISTORIE.
Bram Eskild: Nogle går stadig enegang ind i Fællesmarkedet (Danske virksomheder 
i Sydslesvig). (JT 17.10.).
Dose, Johs.: Löhne und Ansprüche waren einst sehr bescheiden. (DN 22.1. S. 6). 
Dose, Johs.: Streik in der »guten alten Zeit«. (DN 20.12. S. 5).
Groth-Bruun, P.: Vom Agrarland Dänemark zur modernen Industriegesellschaft. 
(DN 2.2.).

Banker og sparekasser.
Løgumkloster Sparekasse har sat præg på by og egn gennem 150 år. (V 11.1.).

Handel.
Se nr. 230.

Landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt.
Bram, Eskild: Sidste kapitel af studedrifternes historie er skrevet i Husum. (JT 
17.1.).
f.-b.: Halv million nye træer i den stormhærgede skov. (Int. m. skovfoged Chr. 
Larsen-Bjerre, Frøslev). (JT 5.9.).
Kardel, H.: Vom Viehtransport zum Exportmarkt - Ein Blick in Tonderns Wirt
schaftsleben. (DN 3.8. S. 7).
Skodborg Andelsmejeri har på søndag bestået i 75 år. (V 2.6.).
Søhuus, Ulla: En vanskelig balance mellem det rekreative og økonomiske. (Int. m. 
grev Jens Brockenhuus-Schack, Gram). (JT 3.1.).
Se nr. 146, 168, 202.

Håndværk, industri.
Bech, Ole: Højer-vognmageren lavede køretøjer til kongehuset. (JT 16.5.). 
Findahls Møbelfabrik 25 år. (Skærbæk). (V 27.1.).
Mattson: Min første kunde var en sigøjner. (Kurvemager Peter Lund, Haderslev). 
(DH 23.12.).
Myrnes, Per: Et moderne sønderjysk eventyr: Hvorledes 17 huller blev til mil
lioner. (Osteformfabrikken Perfora i Tiset). (V 15.5.).
OBS: Green-urene er i dag lige så præcise som for mere end 200 år siden. (JT
28.11.).

Samfærdsel.
Als Sonderburg Bahnstation wurde . . . (DN 12.7. S. 6).
Bech, Ole: Landråd Mauves baner - en kostbar fiasko. (JT 17.1.).
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313 Dyrere og dårligere forbindelser. Status efter persontrafikkens ophør på Tønder- 
Tinglevbanen. (V 5.10.).

314 Dengang stolte fregatter fo'r fra Aabenraa. (Kgl. agent Jørgen Bruhn's rederi
virksomhed). (DH 28.1.).

315 Jensen, H. P.: Flensborg-Tønder, fremtidens tyngdepunkt i trafikplanlægning. 
(Om »Kraftfahrt-Bundesamt« i Mørvig). (V 13.2.).

316 Jensen, Johannes: Hovedlandevejene og de snart forsvundne bomhuse. (DH 10.4.).
317 Das Schiffergelag in alter Zeit (Sonderburg-Bittbrief an Königin Dorothea). (DN 

28.8. S. 6).
318 Winther, Chr.: Da Rødding fik sin jernbane. (B. Wilcke: Haderslev amts jernbaner, 

I). (V 27.4.).
Se nr. 105, 150.

Turistvæsen, badesteder, restauranter.
Se nr. 112, 138, 165.

R. NATURFORHOLD.
319 Bech, Ole: Sønderjyllands levende hegn er ved at forsvinde. (JT 21.5.).
320 Ch.: Vadehavsøer som naturpark. (JT 4.6.).

Se nr. 109.
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RETTELSER:

Side 30, 1. spalte, linie 5 f.n. : Læs 16. i s. f. 17.
Side 72, 2. spalte, linie 5 f.n.: Læs Åbenrå i st. f. Haderslev.
Side 299, 1. spalte, sidste linie: Læs Sundhedsråd i st. f. Sundhedstjeneste.

1 tabellen side 403: Læs i 1. spalte 755 i st. f. 775, i 2. spalte: Læs 636 i st. f. 656 
og i 3. spalte: Læs 86 i st. f. 66.
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STEDFORTEGNELSE

Als 126
Agerskov 56
Angel 157
Assens 249
Asserballe 146
Augustenborg 137

Bolderslev 335
Brarup 240
Burkal 14

Ditmarsken 301
Draved 321
Dybbøl 131, 137

Ejderen 147

Felsbæk mølle 362
Felsted 311
Flensborg 360
Frøslev 64

Grønland 335
Gråsten 240

Haderslev 65, 364, 375
Hedeby 33, 74
Hjordkær 80
Hovslund 194
Hær vej en 117
Høkkelbjerg 209

Immervad 117

Jyndevad 14

Kegnæs 357, 367
Knivsbjerg 227, 230

Ladelund 23
Løjt 440

Maugstrup 240
Metz 177
Mildeborg 2
Mørke 62

Notmark 61

Pottervej 117

Satrup 39
Slesvig 6, 74, 285
Slistorp 74
Stabelholm 147
Sy dangel 157 
Sønderborg 177, 363
Sønderjylland 157

Tønder 169, 240
Tønning 421

Ulderup 17

Varnæs 362
Vemmingbund 361
Vester Immervad 117

Ærø 359

Øster Løgum 186

Åbenrå 1, 73, 364, 440
Årupgård 388
Årøsund 249
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OUGAARDS
Boghandel

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

Haderslev - tlf. 2 25 71

Grænselandets liv 
Grænselandets sang

Idrætshøjskolen I Sønderborg

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store blad

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

Tlf. (04) 4218 48 Bent Brier

O« har hart om det penge* 
^BBBwB ■[ Iom tamfund... det er noget
■ —med chedu ... det er noget 
^BBBBinemt . . . noget der holder ■ BB orden I det okonomiike.
B|BUB B Bl Tal med Sydbank■kBJlt B B> - de taler Deret sprog.

SYDBANK«
-den sønderjyske bank

Besøg 
landsdelens

museer

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laur sen s Bogtrykkeri A/s
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 215 50

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

Haderslev

WINDFELD-HANSENS 
BOMULDSSPINDERIER A/S 

VEJLE

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE
Kursus begynder sept., nov., febr. 

Korte sommerkursus.

Tlf. 4 33 25

Læs

Haderslev Aabenraa
Dannevirke

Sønderjyllands ældste blad

Jyllands
Kreditforening

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

HADERSLEV
TELEFON NR. (045) 2 27 25

A. R. Kjærby A-S

Højer

A/S Sønderjydsk Frøforsyning

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Hejmdal*
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen 

for Hobro og Omegn
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HADERSLEV BANK

------------------------- —------------------------------------

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup 
Vinterskole for unge mænd og kvinder 
3 ell. 5 mdr. fra november ell. januar. 
Sommerskole for unge mænd og kvin
der, 3 ell. 5 mdr. fra maj. Axel Nielsen

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

Tlf. (044) 6 41 12

Gunner Rasmussen

HORSENS HAVN
• Mange moderne stykgodskraner
• 7,00 m vanddybde

TRY ||
HØJSKOLE

• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor 

ledige til udleje

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobll-Aktieselskabet 

for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

Morsø Slobegods
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør

NYKØBING MORS

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet

Tilmelding for 1973/74 helst inden
1. maj, senest 30. juni.

Telf. (047) 2 12 30

BRØDRENE GRAM % > VOJENS


