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det store og hele at følge disposition og op
sætning i bind I—IX for at bevare helheds
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hæfter gratis mod et ekspeditionsgebyr på 
20 kr. De vil således kunne få hele den Søn
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Breklum kirke er den betydeligste senromanske kirkebygning i Slesvig. Den er fra 
begyndelsen af det 13. århundrede.

Breklum-missionen
AF JOHANNES BRUHN

I 1976 kunne Breklum-Missionen fejre sit 
100-års jubilæum. Regnskabsfører Johannes 
Bruhn, Bolderslev, giver en kort oversigt 
over den stadig livskraftige missionsbevæ

gelse, der hjemme finder støtte både nord og 
syd for grænsen, og som stadig opretholder 
missioner i Indien, Afrika og Ny Guinea.
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Missionshuset i Breklum 1877-1899.

Allerede omkring år 1700 søgte den davæ
rende hertug til Slesvig og Holsten, kong 
Frederik IV, mænd, der var interesseret i at 
blive udsendt som missionærer. Der var ikke 
nogen danskere, der meldte sig, så det blev 
to tyske udsendinge, Plütschau og Ziegen
balg, som det nyoprettede dansk-tysk-frisi- 
ske missionsselskab sendte til Trankebar i 
Indien.

Desværre førte udsendelsen af de to mis
sionærer ikke til varige resultater, så lidt som 
et tilsvarende forsøg hundrede år senere - 
omkring året 1818 -, hvor den kendte 
Kieler-teolog Claus Harnis prøvede at opret
te et missionsselskab, et forsøg, der ikke før
te til noget.

Men omsider får missionstanken virkelig 
betydning. I 1876 oprettes Breklum-Missio- 
nen af sognepræsten i Breklum Christian 
Jensen.

Christian Jensen blev født d. 20. jan. 1839 
i Fahretoft i Frisland ikke så langt fra den 
nuværende grænse; han var søn af en fattig 
digearbejder, og derfor måtte drengen alle
rede som 9-årig ud som fårehyrde for at 
tjene det daglige brød. Er det det vide land
skab med den åbne himmel, der efter Chri

stian Jensens konfirmation får ham til at 
ønske at blive præst, sjælehyrde?

Vejen til præstegerningen var lang. En 
dyb religiøs følelse førte sammen med frisisk 
stædighed og økonomisk bistand fra flere 
velyndere den unge mand frem til studenter
eksamen, som han tog, da han var 24 år 
gammel. Efter studiets afslutning blev den 
unge teolog præst i Ejdersted, og der arbej
dede han blandt andet med oprettelsen af et 
kristent søndagsblad, »Sonntagsblatt fürs 
Haus«.

Men Christian Jensen havde større planer. 
I 1873 søgte og fik han embedet som sogne
præst i Breklum, et betydelig større kald end 
det første i Ejdersted.

Hans fremragende egenskaber som taler 
og organisator hjalp ham frem mod målet: 
Oprettelsen af Breklum-missionen.

Allerede i foråret 1876 blev der købt en 
lille bondegård på 3,3 hektar i byen, og den 
19. september samme år mødtes tresindstyve 
interesserede. På dette møde stiftede man 
missionsselskabet. Man vedtog statutter, og 
der blev dannet en bestyrelse, der skulle fore
stå det praktiske arbejde. Denne ledelsesform 
har arbejdet haft indtil 1971, hvor Breklum-
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Pastor Christian ]ensen (20. januar 1839 - 23. 
marts 1900).

Missionen blev slået sammen med flere an
dre missionsselskaber og kirker under fælles
navnet »Nord Elbisches Missionscentrum« - 
det gamle navn bevaredes dog som under
titel.

Pastor Christian Jensen blev valgt til po
sten som den første missionsdirektør i den 
nystiftede Breklum-Mission, og han søgte 
straks at opnå et snævert samarbejde med 
den tyske statskirke. Der var dog kun liden 
interesse for det unge missionsselskab, og 
først i 1971 lykkes det at få en nærmere 
kontakt med landskirken.

1 1882 oprettedes et Predigerseminar, hvor 
man dels uddannede missionærer, dels for
beredte præster til en gerning blandt udvan
drede landsmænd i Amerika. De to første 
missionærer var dog udsendt allerede året før 
til Indien. I 1912 tog man missionsarbejdet 
op i den daværende tyske koloni i Østafrika 
(i dag Tanzania), i 1912 fulgte Kina, og en
delig udvidedes arbejdet i 1958 til Ny Gui
nea.

Den 23. marts 1900 døde den dynamiske 
Christian Jensen efter lang tids sygdom. Han 
havde da i længere tid arbejdet med oprettel
sen af en klinik for nervesygdomme, som 
blev indviet kort efter hans død. Dens leder 
blev dr. Mahler, som stammede fra den gam
le ansete Mahlerslægt fra Øster Højst, der i 
mange led har ejet det store handelscentrum 
bestående af kro, købmands- og byggehan
del samt stort landbrug.

I disse år og frem til 1920 satte Nordsles
vig sit præg på Breklum, idet to kendte unge 
og dygtige præster R. Bahnsen, Bylderup, og 
I. Bracker, Abild, fødte i Åbenrå, førte 
Brecklum-arbejdet videre. Bahnsen som mis
sionsinspektør og Bracker som direktør. 
Sidstnævnte havde denne post helt fra 1900 
til 1928. Senere ledere var pastor Piening, 
1928-37, pastor Pørksen, den senere Ham
borg-missionsbiskop, 1937-56 og atter en 
kort tid fra 1975; Pørksen fik stor indflydel
se på arbejdet i Nordslesvig. Den nuværende 
leder er pastor Buttier.
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Under Bracker og Bahnsen oplevede 
Breklum en opblomstringstid, som kulmine
rede i årene omkring den 1. verdenskrigs ud
brud. Det var særlig disse to gudbenådede 
præster, der fik den store betydning for det 
åndelige liv i vor landsdel; da begge var 
dansktalende, benyttedes de ofte som talere 
ved mange af de friluftsmøder, der i denne 
tid afholdtes i Nordslesvig.

I 1905 prøvede man for første gang at 
holde den årligt tilbagevendende missionsfest 
på 3. pinsedag i Tinglev. Den blev besøgt af 
2-3000 deltagere, og det var et større antal 
besøgende end til den årlige missionsfest, 
som varede 2-3 dage med generalforsamling 
i selve Breklum; det må dog bemærkes, at 
der senere hen holdtes et efterårsmissions
møde i Othmarschen, Hamborg.

Mange kendte præster har stået på den 
interimistiske talerstol, som var anbragt på 
en arbejdsfj edervogn i toften ved Hansens 
gæstgivergård. Festen varede fra morgen til 
sent om eftermiddagen. Jernbanen måtte ind
sætte ekstravogne. Om formiddagen begynd
te man efter en kort indledning med et bøn
nemøde og et diskussionsmøde over et bi
belsk emne. Efter spisepausen taltes der af 
mindst to præster, blandt andet i tyverne af 
den kendte inder Sadu Sunda Singh. Det 
sønderjyske basunkor ledede salmesangen. 
I middagspausen serveredes den gode søn
derjyske vinsuppe med rundstykker.

Hvem af de ældre deltagere husker ikke 
med vemod den berigelse, dagen gav alle os, 
der var mødt fra selv de fjerneste kroge af 
landsdelen. Som afslutning blev velsignelses
ritualet fremsagt, og stående sang den store 
forsamling afskedssalmen »Brødre og søstre, 
vi skilles nu ad«.

Fra Breklum drives ved siden af hednin
gemissionen også indre mission. Det gam
melkendte »Sonntagsblatt fürs Haus« sup
pleres med det danskskrevne »Palmebladet«. 
Det skal her bemærkes, at en fjerdedel af alle 
missionsgaver kommer fra Nordslesvig. Her
fra er også en flok mænd og kvinder draget 

ud i Breklums tjeneste, særlig til Indien.
1914 arbejdede der 70 missionærer i 

missionerne i Indien og Afrika. De blev 
assisteret af et mindre antal indfødte. I In
dien var der ikke mindre end 16.000 døbte. 
Da krigen brød ud, blev alle missionærerne 
arresteret, men efter to års forløb blev de 
hjemsendt og fik næsten alle et præstekald 
hjemme.

Ved krigens afslutning blev landegrænsen 
flyttet mod syd, og derved mistede Breklum 
en betydelig del af sit opland. Alligevel vok
sede missionsarbejdet fra Breklum langsomt 
i de følgende år.

Under nazistyret og religionskampen i 
Tyskland stod Breklum urokkelig fast på be
kendelseskirkens grund og blev følgelig 
holdt under streng observation.

Til trods for at det ikke blot kunne koste 
embedet, var der en stor skare, deriblandt 
mange studenter med den senere missions
direktør pastor Pörksen i spidsen, der ufor
færdet talte og vidnede rundt om i landet om 
det sande evangelium og om synd og nåde 
i modsætning til Hitlers »Deutsche Chri
sten«.

Breklum søgte, men fik ikke tilladelse til 
at sende penge til arbejdet i Indien og Afrika.

Allerede i 1926 var der blevet dannet en 
støttekreds her i Nordslesvig; blandt dens 
venner indsamledes en storstilet gave på 
29.000,- kr., som ved venlig hjælp fra Det 
Danske Missionsselskab og med støtte fra 
Nationalbanken sendtes ud til de mest træn
gende.

Ved 2. verdenskrigs begyndelse blev alle 
missionærer atter interneret, og det lovende 
missionsarbejde gik mere og mere i stå; men 
det skal nævnes, at fra Dansk Missions Sel
skab og fra Amerika blev der gjort en stor 
indsats på Breklums vegne.

Efter krigens afslutning herskede der en 
ubegribelig stor nød og armod og megen 
modløshed i Tyskland og dermed også blandt 
missionsvennerne. Bygningerne i Breklum 
var stærkt ramponeret, efter at de havde væ-
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Missionærmøde i Indien 1912.

ret brugt som lazaret, til Hitler-Jugend eller 
flygtningelejr.

Dog, helt havde man ikke tabt modet, og 
der var skjulte kræfter i reserve. I efteråret 
1945 lykkedes det at genoprette seminariet, 
hvor diakoner kan blive uddannet. Missions
bladet »Sonntagsblatt«, hvis udgivelse blev 
hindret i 1941 med henvisning til »papir
mangel«, begyndte atter at udkomme i 1948, 
om end i et noget ændret udstyr. Og endelig 
havde Breklums medarbejdere og troende 
studenter påny taget et indenlandsk arbejde 
op, idet de drog rundt i landet og fortalte 
om missionens opgaver (»Volksmission« el
ler Indre Mission).

Man havde planer om at oprette et gym
nasium, der skulle drives i kristen ånd, pla
ner, der desværre måtte opgives igen.

Missionsarbejdet i østen blev taget op alle
rede i sommeren 1946, hvor de fire ældste 

Indienmissionærer tog ud til Yeypur. Kort 
tid efter blev også arbejdet i Afrika påny ta
get op - her i samarbejde med danske og 
svenske udsendinge. Kina er blevet et lukket 
land, men til gengæld åbnedes kronkolonien 
Hongkong i 1957, og på Ny Guinea får man 
et helt nyt arbejdsfelt.

I disse efterkrigsår blev det nødvendigt at 
omlægge missionsarbejdet i det fremmede, 
idet mere selvstændige indfødte adskillige 
steder ønskede at danne egne kirker, og mis
sionærens arbejde blev derfor af mere råd
givende karakter, mens han samtidig må på
tage sig arbejdet med at uddanne indfødte 
medarbejdere.

Selv om missionerne nu bliver mere so
cialt betonet, har den kristne forkyndelse: 
»Vi prædiker den kortfæstede Jesus Kristus« 
(pastor Chr. Jensen) dog stadig førsteplad
sen.
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Fra en missionsfest i Breklum. Der er tid til en kaffepause i det fri.

I 1960 forsøger man med slagordet »Brød 
til verden« at skaffe flere midler til veje in
den for missionen og landskirken. Det lyk
kes - særlig rige gaver modtager man i for
bindelse med julefesten. Pengene bliver i før
ste række sendt til Indien, hvor de anvendes 
som hjælp til selvhjælp: Der opføres kirker 
og kostskoler, et nyt sygehus, kliniker og an
dre byggearbejder, der allerede er i gang, får 
støtte, og landbruget får tiltrængte tilskud. 
Det er fortrinsvis fattige bjergstammer og 
kasteløse, man søger at hjælpe.

En række lykkelige arbejdsår ude og hjem
me følger i 1960'erne.

Imidlertid forestår der nye vanskeligheder. 
I 1970 må seminariet lukke, og mange huse 
i Breklum står tomme. Det er, som om mis
sionens hovedsæde er blevet for lille og ikke 
mere magter at fortsætte med løsningen af 
de store opgaver, man har påtaget sig frivil
ligt eller delvis er blevet tvunget ud i at løse. 
Men i denne krisesituation kommer missio

nens stifter, pastor Chr. Jensens gamle 
kongstanke atter frem, og nu synes tiden 
moden til dens gennemførelse. Man søger og 
det lykkes at skabe en sammenslutning mel
lem missionen og landskirken, som jo er en 
selvstændig organisation, uafhængig af sta
ten. Andre kristne kredse kommer med i 
sammenslutningen, der får navnet »Nord 
Elbisches Missionscentrum«. Man får vedta
get nye statutter, og forvaltningen flyttes af 
praktiske grunde til Othmarschen. Der skal 
sendes 100 delegerede til den årlige general
forsamling. Landskirken sender 50, Breklum 
sender 48, og endelig sender vennekredsen i 
Nordslesvig 2 repræsentanter.

Hovedmissionsfesten fejres stadig i Brek
lum, og til den plejer 2-3000 deltagere at 
give møde.

Efterhånden fyldes de tomme huse atter 
med folk. Der oprettes fritidskurser på kri
stent grundlag (»Besinnungscentrum«), i 
1975 moderniseres sygehuset, der stadig le-
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Mange huse i Breklum har et bibelcitat malet over indgangsdøren, her således fra 
den 23. salme: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln«. Foto 1977 af 
Marwinski, NMZ.

des af en efterkommer af den første Dr. Krisen synes overvundet, og den gamle 
Mahler, og det sidste skud er en bibelhøj- by Breklum er atter midtpunktet for levende 
skole efter dansk mønster. kristendom.
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Biskop Stefano R. Moshi D. D. Den evangelisk- 
Lutherske kirke i Tanzania.

Hundredeårsjubilæet blev fejret ved det 
almindelige årsmøde i 1976 i dagene 11., 12. 
og 13. juni i Breklum. Der var henved 4000 
deltagere, deriblandt biskopper fra Indien,

Biskop Abinas Ch. Kondpan. Den evangelisk- 
Lutherske Yeypurekirke i Indien.

Afrika og Hongkong, og der kom lykønsk
ninger med løfter om fremtidige understøt
telser fra staten, amtet og byen.

Der blev afholdt festgudstjeneste i tre kir
ker og desuden på festpladsen.

I dag er der 75.000 døbte i Yeypur, men 
desværre bliver det stadig vanskeligere at 
skaffe udsendinge nok - dog ser man frem
tiden i møde med frimodighed, i lydighed 
mod og tro på missionens herre Jesus Kri
stus.

I begyndelsen af denne beretning gav jeg 
en kort omtale om den store betydning, 
Breklum har haft for Nordslesvig. Vel er det 
ikke det eneste missionsselskab, der virkede 
her, andre kom til ved siden af Brødremenig
heden, der er gået stærkt frem siden 1920.

Lige efter grænsedragningen i 1920 er der 
en lille vennekreds tilbage, som stadig støtter 
Breklum. I 1926 dannes et udvalg af tysk
sindede og tysktalende venner, som, også af 
sproglige grunde, opretter »Verein der Freun
de der Breklumer Mission in Nordschlesvig«.

Samme år afholdes den første missions
fest på St. bededag, og denne dag bruges 
stadig til hovedmissionsfesten. Forkyndelsen 
sker nu på det tyske sprog, men er strengt 
neutral, da deltagerne for en del er danske 
nordslesvigere. Ved denne første missions
fest er talerne tyske præster fra landsdelen, 
først senere kommer der en udsending fra 
Breklum, næsten altid missionsdirektøren, 
som giver en oversigt over arbejdet.

Da man under og efter 2. verdenskrig ta
ber den nære forbindelse med Breklum, må 
arbejdet ind i mere faste rammer.

I året 1947 bliver der valgt et udvalg på 
7 medlemmer; der laves statutter, som i det 
store og hele gælder i dag. Formanden er al
tid en præst ligesom næstformanden, enten 
fra den tysksindede del af den danske folke
kirke eller af »Nordschleswigsche Gemeinde«.

Pastor Jørgensen, Sønderborg, bliver den 
første formand, og skatteinspektør Nis Peter
sen bliver sekretær og regnskabsfører. Han 
beholder denne post i 34 år. Foreningen er
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selvstændig og forvalter sine egne midler, 
det vil sige, den sender selv gaverne ud på 
missionsmarken.

Under 2. verdenskrig har man ikke kun
net overføre penge til arbejdet derude. Der 
bliver i stedet købt en lille landejendom nær 
Havneby på vesterhavsøen Rømø. Noget 
jord sælges fra, resten tilplantes med fyr. 
Huset bliver brugt som rekreationshjem for 
feriesøgende missionærer. Denne pengean
bringelse, der sker på grund af frygt for in
flation, viser sig til stor gavn og giver stort 
udbytte til missionskassen, idet der kan sæl
ges nogle byggegrunde fra. Nordschleswig- 
sche Gemeinde opretter på en velbeliggende 
grund en ungdomslejr, som hvert år besøges 
af mange. Der bygges hytter til overnatning 
og en spisesal med køkken. Og for ganske 
nylig købte man missionskredsens hus, som 
indrettes til kirkelige formål, som et slags 
center i lighed med Sundeved centret.

Endvidere har vennekredsen fået en del 
legater, deriblandt en fenne i Højer marsken. 

Renterne af disse legater giver den nette sum 
af 20.000,- kr. årlig.

I sensommeren 1965 afholdes for første

Biskop Zurewe K. Zurenuo. Den evangelisk- 
Lutherske kirke i Papua, Ny Guinea.
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Alteret i kirken i Breklum er et senbarokalter fra 1741.

gang en såkaldt »Insel-missionsfest« på 
Rømø i Nordschleswigsche Gemeindes ung
domslejr. I årenes løb bliver det til en yndet 
sammenkomst med flere deltagere end den 
årlige hovedmissionsfest i Tinglev.

Festen begynder en søndag eftermiddag 
med blæsemusik og velkomst af formanden; 
der er fælles kaffebord, men det mest spæn
dende er vel lodtrækningen, til hvilken der 
gives mange smukke ting, som sælges på 
1500 lodsedler. Efter lodtrækningen drager 
hele skaren til Rømø kirke, hvor der også er 
mødt en del turister. Kirken er for denne ene 
dag velvilligst overladt til vennekredsens af
slutningsgudstjeneste.

Bevægelsen er vokset sig stor i løbet af de 
sidste 50 år.

Nuværende formand er pastor Kühl, Byl- 
derup-Bov, regnskabsfører og sekretær er 

Johannes Bruhn, Bolderslev, og desuden er 
der otte udvalgsmedlemmer fra forskellige 
egne i Nordslesvig, samt som nr. 11 et med
lem af »Nord Elbisches Missionscentrum«.

I året 1947 balancerede budgettet med 
9.000 kr. I 1975 sendte man som rene mis
sionsgaver 89.500 kr. til Indien, Afrika og 
Ny Guinea. Formuen er på 553.582 kr.

Men penge er vel kun det mindste; en kir
ke, der ikke driver mission, går åndeligt i stå. 
Kirkens Herre har selv udstedt missionsbefa
lingen: »Gå ud i al verden«. Måtte den 
almægtige Gud ved sin ånd stadig minde 
menneskeheden om skyld, forsoning og frel
se til velsignelse ikke blot for Breklum-mis- 
sionen, men også for hele vor elskede hjem
stavn med alle dens forskelligheder, de, som 
gør det liv, der leves her, så rigt i al sin al
sidighed !
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Tønning 1713.

Svundne tiders rejsende 
oplever Sydslesvig
AF TORBEN GLAHN

En gammel officer, Hans Elias v. d. Weyde, 
der 1752 blev kommandant på Gottorp, hvor 
han døde syv år senere, har nedskrevet nog
le erindringer, som bl.a. omhandler hans 
deltagelse i den store nordiske krig. Disse 
erindringer, der er trykt i Personalhistorisk 
Tidsskrift 1892, fortæller lidt om de barske 
vilkår, der var en soldat beskåret og om de 
tilstande, der dengang rådede i landsdelen. 
Overbibliotekar Torben Glahn, København, 
har fundet erindringerne frem.

I 1713 var den senere kommandant på 

Gottorp H. E. V. d. Weyde blevet såret og 
efterladt i Hamborg: »Medens jeg laa her og 
loed mig courere, marcherede den svenske 
Armee igjennem Holsteen, brandskattede 
Flensborg og andre derom liggende Steder 
og Landsbyer og tog sin Tour ind i det fyr- 
selige Holsteen og det Eyderstedske, saa- 
som Husum, Friedrichsstadt og andre Ste
der.«

Da v. d. Weyde atter var blevet rask, 
skriver han: »Jeg reiste da vel fornøyed 
med god Helbred herfra og først til mine 
Forældre i Friedrichsort, dem jeg glædede 
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med min uventelige Ankomst, forblev der 3 
Dage og forlod dem . . .

Faa Dage før jeg kom til Rensborg, var 
vores Regement udmarchered, og her fick 
jeg at høre, hvor jeg kunde søge dett. Jeg 
reed her fra og kom til Husum silde om 
Aftenen. Her var saa Høysalige Kong Frie
drich og Czarens Hoed-Qvarteer med aid 
Generaliteted. Der vrimlede her af Russer, 
Danske og Sachsiske. Anden Dag reed jeg 
her fra igjen og kom til mit Regemente og 
Compagnie og forefandt de overblevne. . .

Før jeg ankom, havde den alierede Armée 
delogered den svenske fra deres Skandser 
og indtagne Poster, saasom Husum, Hol- 
lingsted, Treya og Friedrichsstad. Jeg kom 
ret tilpaß, et Par Dage derefter ryckede vi 
viidere frem, og de Svenske marcherede ind 
i Tønningen med Infanteried, og Cavalleried 
maatte campere udenfor i Contre Charperne, 
som I kand se i andre mine Bøger, som der
om i Tryck ere udgivne af Andre. Altsaa 
bleve de Svenske der indeluckte. Deels Re- 
gementer camperede, andre laa i Huuse eller 
Bønder Gaarde tæt ved Tønningen. Vi fick 
et Huus, hvori maatte ligge halv anded 
Compagnie i en Bye Cating. Hvor stort Rom 
her var, og hvordan vi her var logerede, 
maa jeg og berette, hvoraf I kand slutte, 
hvor got her var. Vor Oberst havde eet 
lided Kammer; deri var hans Seng, hvori 
hand laa, og naar hans Tienner kom ind till 
ham, var der et halv Menneske for mange. 
Udenfor var en liden Stue med toe Senge 
og et stort Bord, hvorved vi spiisede. Major 
Barthram laa i en Seng, hvori han icke kun
de udstrecke sig. Lieutnant Mey laa i en lige
dan Seng med Schlösselburg. Molck, Vare- 
nius, Presten, Adjutanten og jeg laa paa 
Gulved paa lidt Straa, vi kunde samle sam
men, havde enten vore Støfle eller et Com
mis Brød under Hoveded, og, naar vi om 
Morgenen stoed op, sanckede hver sit Straa 
vel saa nøye op og forsvarede det til om Af
tenen at bruge igien. Folckene laa i tomme 
Loer og paa Lofted, og det var icke tet. Ja, 

det er for Gud sandt, at naar vi sad og spiis- 
te nogen Mad, vi kunde lade hente hos Mar- 
qvetenteren, saa kunde fra oven af Lofted, 
naar Soldaterne kunde gaa der, falde Luus 
igiennem Spreckerne og spadsere paa Bor
ded hos os, saa det deraf er gandske troelig, 
at vi deraf havde faaed nogle i os med vores 
meged maure Suppe, som vi fick. Disse ere 
gode for guul Sott, og ingen af os havde den 
Syge. Som det gick os her, gick det Andre 
paa dere Stæder. Dette Levned varede vel 
en otte Dage. Derefter bleve vi udlagd viide
re fra hver andre, og vi kom i nogle Huuse 
i Tetenbüttel. Her døde Lieutnant Manteuf
fel. Jeg fick en hidsig Feber og kom op 
igien efter 3 Ugers Leye. Dee meste Offici- 
rer vare her syge, men bleve restituerede 
igien, saa gik det og med de Gemeene.

En eksekution
Medens Leyrene stoede her, blev øved et 

stort Mord, af en Corporal og tree Gemeene 
paa deres Officeer, en Rittmester af de Sach
siske Hussarer. Førbemeldte Folck viste, at 
deres Rittmester altiid havde een god Guld 
Børse hos sig, og derfore svoer dem sammen 
at massacrere ham, efterdi dee alletiider var 
ham nærmest og toeg dem altiid med som 
nogle, han havde største Troe till. Hans sæd
vanlige Morgen Sang, naar hand var ude 
paa Commando, har væred dend: Aus mei
nes Herzens Grunde p. p. Deraf toege dee 
indbyrdes Losingen till deres ugudelige For
sett: Greif an das Werck mit Freuden. Efter 
Ordre riider hand een Morgen tiilig ud med 
en liden Troup og som sædvanlig begynder 
at synge sin Morgen Sang. Corporal, som 
med de tree vare ham neest, gav de Andre et 
Tegn at blive tilbage og holde stille; disse 
mente, det var paa Rittmesterns Ordre og 
loed ham da ride med denne Corporal og tree 
Husarer. Da disse vare komne de andre af 
Sigte, giir de Ild paa Rittmesteren bag til, at 
han faldt af Hesten, og derpaa visiterede 
ham og fandt Intet uden nogen faa Sølv 
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Mynt af sachsiske Penge. Da de tilbage 
værende hørte Skud og Knall, satte de i fuld 
Galop derefter, fandt deres Rittmester død 
paa Jorden og de Andre at tage Flugten. De 
loed ham ligge og satte efter disse Mordere, 
som de indhentede, og med deres døde Ritt
mester bragte de det sachsiske Chor. Sagen 
var klar, og Processen snart ended. Guld
børsen havde hand den Dag lagt i sit Cha- 
toulle, saa deres Raad var forgieves. Paa 
det nu alle tree Armeer skulde vide af den
ne Gierning og Execution, saa blev af rus
sisch, dansk og sachsisk Cavallerie een Es
corte commendered, der bragte Delinqven- 
terne till Rettersteded, hvor en Kreds af 
600 Mand af vores Infanterie Regimenter 
og af alle Compagnier var formered. Her 
blev deres egen Tilstaaelse, saadan som jeg 
her har fortälled, opläst og Dommen igien 
forkynded; Escorten, som bragte dem hid, 
formerede igien en Kreds om Infanteried for 
at see denne Excution. Dend, som havde 
væred Begyndere till dette Mord og vartede 
Ritmesteren op i hans Huus med andre hans 
Folk, blev fra neden op knused ved et Hiul: 
først det venstre Been og høyre Arm, saa 
det høyre Been og venstre Arm, saa det 
venstre Laarbeen og høyre Arm under Al
buen, og saa det høyre Laarben og venstre 
Arm under Albuen, derpaa et Stød paa 
Brystbeened. Corporalen miste først den 
høyre Hånd og dernest Hoved med en Øxe. 
Den 3de miste Hoveded med et Sverd, og 
den 4de den høyre afhugged og bortjaged. 
Derefter blev de toe første lagd paa Steyle, 
hvoraf Corporalens Hoved kom paa Stagen 
og Haanden fastnagled. Den tredie blev be- 
graved under en Pæl og Hoveded derpaa 
fastnagled. Saadan bedrøvelig og skammelig 
Ende toeg deres fordommelige Forsett.

Dend, der mistede Haanden, skeede paa 
dend Maade: Huuden over Haanden blev 
trocked gandske stram tilbage og med en 
Stricke bunden bag ved Haand Leded, og da 
Haanden var afhugged, som blev nagled hos 
den Andens afhugne Haand, løste Böddelen 

Stricken og med et gloende Jern brendte 
Aarene og Seenerne, at de løbe tilsammen 
og icke meere kunde bløde, gav ham noged 
Salve at smørre sig med, hvormed denne 
reis te sin Vey, og ihvorvel hand slap med 
Lived, saa varede hans Piine lengere end de 
Andres. Heraf er at lære icke at lade den 
gemeene Mand eller Tienner vide, hvad man 
bær hos sig uden en goed Vilje at giøre ham 
godt. Da Alt var til Ende, marcherede hver 
Commando igien til sit Regemente. Denne 
Execution skeede i April Maaned og jeg 
var med commendered, seed og hørdt alt 
dette. Rittmesteren blev høylig beklaged, 
thi hand var een meged gudfrygtig og brav 
Krigsmand.

General Steenbock saa sig icke noged at 
kunde udrette, derfor capitulerede og gav 
sig med Armée fangen den 16 May og præ
parerede sig till Udmarch, som derefter den 
20de af ham maatte skee. Jeg har selv icke 
seed dend, fordi vi maatte blive ved Com- 
pagnierne, saasom de ved Tønningen nest 
liggende Folck at holde Vagt, thi den stør
ste Deel af vores Armée, Cavallerie og In
fanterie, vare under Gewehr ved Høyers- 
wort, hvor General Steenbock, efter at han 
var afstegen fra sin Hest, lagde sin Kaarde 
ned for Kongens Fødder, og dee udførte Re
gimenter lagde deres Gewehr need efter 
Commando og Orden. Med Generalen bleve 
fangen 7 General Majorer og 14 Obrister, 
og meere derom er at læse i eet Journal, som 
er holden af Comendanten i Tønningen, Herr 
General Major Wolf og findes blant mine 
Bøger.

Faneflugt og straf
Efterat den svenske Armée nu var ud

marchered og bort transportered, hvor af
talt var, de russiske og sachsiske Troupper 
ogsaa marcherede till deres Hiem, blev Tøn
ningen af vore egne Folck indsperred og aid 
Passage og Tilførsel betagen. Ved bemelte 
Høyerswort skeede og en stor Forandring 
ved Regemented, fordi af 6 Compagnier 
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vare kun faa Folck tilbage og Cheferne død
skudt, saa blev paa allernaadigste konge
lige Befaling givet en fuldkommen complett 
Battailon . . .

Battailionen blev liggende i de Steder, 
jeg har i en anden liden Bog med et Land
kort marqvered indtill i Juni Maaned: saa 
marcherede vi till Rensborg i Gvarnison.

Armeerne vare nu gandske separerede, og 
af vores var hvert Regement i sine Qvartere 
og assignerede Poster. Grenadeer Chored 
laa i Schleeswig.

Nu begyndtes een anden Acte, som giorde 
Nachspilled i denne stoere Tragedie; den 
begyndtes ved Gadebusch og endedes i 
Schleswig. Høyst salige Kong Friederich 
den 4de, som i egen høye Person havde bi- 
vaaned Battailien og seed, at Alle icke havde 
beviised deres Devoir, ordinerede en Gene
ral Examen over dend gandske Armée; Re
giment efter Regiment og Person efter Per
son blev indkalded og i Eeds Sted at udsige, 
om hver havde væred paa sin Post fra 
Oberst till Fendrich og saa vit ham var vi
dende.

Onge(fär) i August traf det vores Bat- 
tailions Officerer og paa Ordre komme vi 
till Schleswig. Efter aid udstanden Examen 
bleve befundene skyldige: Brigade Major 
og Primier Lieutnant ved Grenadeer Choe- 
red Sprengel, fordi hand havde taget imod 
en Peloton at commendere og forloed den 
igien; Rittmester Eichsted at Westes Regi
ment giorde Undskyldning, fordi hand saae 
Battailionen at være tabt, vilde spare Kongen 
den Esqvardron, han commenderede ; en an
den Rittmester Bähr af et andet Regiment 
var undviged fra sit Compagnie ; Capit. Kop- 
pelow af det Wiborgske National Regement 
havde og ey giort, det hand burde. Bähr 
var gaaet til det Hanoverske; blev citered 
ved Trompetten-Skall trende Gange, saa og 
i Aviserne, men hand kom sig icke till For
svar.

Dee tree sadde i Rensborg, først i deres 
Qvarteer, men da de icke kunde forsvare 

det, som Regements Officerer og Under Of
ficerer ved dere Compagnier var angiven, 
maatte dee bekiende sig skyldige og blev 
satt i Hoved Vagten i Arrest.

Med denne Examen i Armeen og ved Re- 
gementerne dyrede det hen indtill December 
Maaned; Krigs Rett blev holded af Gene
ral Lieutn. Leegardt og confirmered af Kon
gen, at den undvigede Rittmester Bähr skul
le en effige ophenges og dee tree arqvebu- 
seres.* Koplous Kone bad for sin Mand; Li
ved blev ham skiencked, men blev viist fra 
Regemented uden Rest og Pass; da han der
efter kom og vilde være hos hende, vilde 
hun icke kiendes ved ham, fordi hand havde 
misted Ære og Charge, saa disse toe Per
soner vare meer ulyckelig end, om hand 
havde bleved arqvebusered med Sprengel 
og Eichstedt, som skeede i Januarii Maaneds 
første Dage 1714. Det saa kaldede Ungriske 
Dragouner Regemente blev gandske bort
jagede, fordi icke vilde følge deres Officerer 
i Slaged; Officererne blev Tiid efter anden 
employerede igien.

I Februarij Maaned erobrede vi Tønnin
gen efter den der holdte Bloqvade. I Martij 
Maaned blev vores Battaillion derhen com- 
mendered og een Battaillion af Obris Lot- 
tichs jydske National; dertil gav Landska
bed Eyderstædt et vist Antall af Bønder, og 
den gandske, kostbare, regulaire og meget 
ziirlige Fortification blev i een Tiid af et 
Par Maaneder giort liige med Jorden, saa- 
ledes at, hvor før var dybe Vand Grave af 
Eyderen og høye Volde af puur blaa Leer, 
der pløyes og saas nu af Indbyggerne.

Altsaa endedes denne Krig med een seyer- 
riig Armées Undergang, en important Fest
nings Vercks Demolering og et Hertugdoms 
Erobring, som endnu er i vores Eye; den 
allmægtige Gud give, at det aldrig rifves fra 
Dannemarck igien. I Junij Maaned var Ar- 
beided ended og marcherede til Rensborg i 
vores Gvarnison . . .

* Henrettet ved skydning.
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Krusmølle og Felsbæk Mølle
AF J. H. JENSEN

Drivkraften, der holdt de to vandmøller 
Krusmølle og Felsbæk mølle i gang, var gra
tis for mølleejerne, men alligevel skændtes 
de bravt om bækkens vand. Til gengæld var 
de enige om, at deres kunder burde holde sig 
til dem og ikke af bekvemmeligheds- eller 
andre grunde søge til møller uden privile
gium.

Lærer J. H. Jensen, Felsted, skriver om de 
diskussioner og de retssager, der lå i kølvan
det på uenighederne for godt hundrede år 
siden.

Nordligst i Felsted sogn, i de skønneste na
turomgivelser og med kun en kilometers af
stand, lå de to vandmøller, Krusmølle og 
Felsbæk mølle. Den første lå hengemt i ly 
af skov og stejle skråninger, den sidste åbent 
og frit, umiddelbart ud til Åbenrå fjord. 
Begge var afhængige af det vand, der strøm
mede til gennem en lille tunneldal fra sidste 
istid. Bækken i dalens bund hedder Rudbæk 
på strækningen fra Hostrup krat ned til 
Krusmølle, og derfra ud til fjorden kaldes 
den Felsbæk. Derudover kunne mølleren på 
Felsbæk drage fordele af et mindre vandløb, 
som førte vand fra Syvmandsskoven direkte 
ud i hans dam, og det kunne nok gøres be
hov, for hans kollega længere oppe i landet 
havde førsteprioritet i det vand, hovedstrøm
men førte til havs.

Vi ved ikke, hvem der har ladet de to 
møller bygge og indrette, men da det ikke 
var hvermands sag at opføre en mølle med 
dam, dæmninger og fint tildannede mølle
sten, må det have været verdslige eller kirke
lige stormænd. Munkemølle i Rinkenæs sogn 
hørte således under Ryd kloster på sydsiden 
af Flensborg fjord, men intet taler for, at 
nogen af de to ovennævnte møller har haft 

kirkelig tilknytning.
Tidspunktet for deres oprettelse kan hel

ler ikke fastslås nøjagtigt. Krusmølle nævnes 
tidligst 1569, og da man ved, at der i 1400- 
og 1500-årene blev investeret meget i vand
møller, er det naturligt at tænke så langt til
bage i tiden. Krusmølle er sikkert oprettet af 
landsherren. Traditionen nævner hertug 
Hans d. Ældre (1544-80). Den blev følgelig 
fra 1713 en såkaldt »kongelig« mølle, hvis 
tvangsgæster var amtsundersåtter fra Var- 
næs birk og Felsted og Ensted sogne.

Felsbæk er næppe yngre, selv om de tid
ligste efterretninger om den ikke når så langt 
tilbage. Den var adelig og betjente hoved
gårdene Årup, Skovbølgård, Bøj skov, Ki- 
ding, Grøngrøft og Ladegård samt naturlig
vis og især fæstebønderne under disse gårde. 
Begge møller var bortgivet i arveforpagt- 
ning. På det tidspunkt, det følgende tildrog 
sig (1844), betalte Felsbækmølleren, Johann 
Jebsen, sin afgift til hertugen af Augusten
borg, og Krusmølleren, Bendix Sönnichsen, 
indbetalte sin til Tønder amtstue.

Med den beliggenhed, de to møller havde, 
var de afhængige af hinanden. Hvis Krus
mølleren samlede for meget vand i sin dam, 
kunne det føre til, at kollegaen nede ved 
stranden ikke kunne betjene sine kunder or
dentligt. Omvendt kunne Felsbækmølleren 
ved at holde frislusen lukket for længe give 
årsag til, at vandstanden i Krusmøllerens 
dam blev faretruende høj. Dette forhold før
te ca. 1867 til en retssag, fra hvis akter den 
følgende skildring er fremdraget.

Et flodemål ønskes
Felsbækmølleren var nu Christian Bernhard 
Jebsen, som 1857 havde overtaget møllen 
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efter sine forældre. På Krusmølle var der 
kommet en ny mand til. Han hed Hans Pe
ter Christian Hoeck og var en præstesøn fra 
Højst sogn. En dag indfandt denne sig hos 
sin nabo og forlangte under henvisning til 
et provisorisk cirkulære af 8. september 1863 
at få anbragt et såkaldt flodemål i Felsbæk 
mølledam. Meningen var naturligvis, at når 
vandstanden i dammen nåede op til målets 
øverste kant, skulle frislusen ud til fjorden 
åbnes. Jebsen stillede sig imødekommende 
på betingelse af, at møller Hoeck også i sin 
dam ville tillade et flodemål. Desuden kræ
vede han, at der i dæmningen blev indrettet 
et overløb, som af sig selv trådte i funktion 
ved en vis vandstandshøjde. Det nægtede 
Hoeck imidlertid at gå med til, hvorpå Jeb
sen indsendte et meget udførligt andragende 
til »det højt amtshus i Åbenrå«, hvorunder 
Lund toft Herred nu hørte.

Ingen flodemål, men klage med 
henvisning til -

En genpart af dette andragende opbevares 
på Felsbæk mølle. Desværre er den hverken 
forsynet med dato eller årstal, men da den 
er skrevet på tysk, stammer den sikkert fra 
et af de første år efter 1864, og da vand
løbskommissionens afgørelse er dateret 7. 
juli 1868, ligger det nær at antage, at sagen 
er rejst året i forvejen.

I den nævnte genpart giver Jebsen efter 
hukommelsen en udførlig og levende skil
dring af, hvilke følger et dæmningsbrud på 
Krusmølle for ca. 25 år siden havde haft for 
den lavere beliggende Felsbæk mølle. I ne
denstående gengivelse på dansk er der gjort 
forsøg på at bevare hans sprogform og ord
valg. Først påviser han, hvorfor det er nød
vendigt med et flodemål og et overløb i den 
højere beliggende dam, hvor man tilmed har 
tilbøjelighed til at ville samle for meget 
vand. Dernæst fortsætter han:

»For at fremstille dette tydeligere tillader 
jeg mig at tage erfaringen til hjælp, thi hvad 

der er sket een gang, kan også ske flere 
gange.

- det store dæmningsbrud 25 år før
Det var sidst på efteråret 1843, før jul, en 

morgen henimod klokken 8, at vandet fra 
denne mølle strømmede til med en sådan 
kraft, at næsten alt blev overskyllet af vand. 
Alle de stigbord, som ikke brød sammen un
der vandets tryk og skylledes væk, blev 
straks trukket op, endog de, der åbnede for 
vand til maling (mahlschütten), og vandled
ningerne blev lagt sammen og hjulene af- 
stivet, for at intet i den farlige situation 
skulle gå til. Der kunne naturligvis ikke ma
les, da den nederste del af de to møller, rug- 
og grynmøllen, som er bygget adskilt, til 
dels stod under vand med hjulværket. Så
ledes overgivet til de rasende elementer var 
der kun lidt at gøre. Til alt held rev vandet 
et stykke af den øverste del af dæmningen 
med sig, da det allerede en tid lang havde 
strømmet over næsten alle dæmningerne, og 
fik på denne måde mere plads til at komme 
bort. Derved blev der forebygget megen 
skade på møllen, fordi denne flod herefter 
ikke holdt ved så længe. Ikke desto mindre 
varede det nogle timer, før floden lidt efter 
lidt tog af, og man kunne se de ødelæggel
ser, som vandet havde anrettet.

En temmelig lang strækning af den øver
ste del af dæmningen var revet væk, men 
heldigvis ikke så dybt. Stenbrolægningen på 
gårdspladsen var brudt op og til dels skyllet 
bort sammen med sand og jord, temmelig 
meget endda ; thi der måtte køres mange dage 
for igen at bringe materialerne på rette 
plads. Ved dammen var nogle stigborde 
brækket i stykker af vandets tryk og skyllet 
bort, ligeså renden til frivandet.

I rugmøllen var vandet skyllet så vold
somt fra gårdspladsen ned i det nederste 
stokværk, at også gulvet var brudt op, hul
ler var lavet i jorden og jorden skyllet væk. 
Møllestrømmen, som fører afløbsvandet til
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Kort om møllenavnene
I Stednavneudvalgets »Sønderjyske Stednavne« nævnes Felsbæk mølle første gang 
1648 som Welspeckmohl. 1652: Welspeckmühlen. 1709: Felszbecker Mühle. 1794: 
Filsbecker Mühle. 1857: Felsbæk Ml. Krusmølle hedder i 1609 Krause muhle. 1648: 
Krusmohl. 1652: Krussmühle. 1685: Die Kruess Mühle el. Kruusmølle el. Kruus 
Molle. 1857: Krusmølle. Navnet angives at komme af mandsnavnet Kruse. (Se nær
mere Sønderjyske Stednavne 7. levering s. 424-25).

havs, kunne i så kort tid ikke optage dette 
kvantum vand, skønt frislusen havde en 
ganske betydelig afstrømning et stykke ne
den for; derfor blev alle tilgrænsende mar
ker og græsgange sat under vand. Da vandet 
lidt efter lidt faldt, så man, at møllestrøm
men tildels var skyllet fuld af jord og sten. 
Strømmens sidevægge var opsat af svære 
kløvede sten ind mod jorden, som var revet 
bort af den høje flod og den stærke strøm i 
vandet; på denne måde var på hele stræk
ningen sidemurene styrtet sammen.

En sluse i strømmen, der tjente til beskyt
telse mod højvande i havet, var næsten helt 
revet bort af strømmen. Bølgeslagene fra ha
vet, navnlig ved nordøst- og østenstorm, 
havde slusen hidtil kunnet modstå, men til 
at yde modstand mod vandets tryk på den 
dag var den for svag. Ikke alene strømmen 
fra Felsbæk mølledam og op til Krusmølle 
var til tæt op til Krusmølle fyldt med mud
der, sand og jord, men også de tilgrænsende 
græsmarker og grøfter, ja overhovedet det 
samlede terræn, var jævnet ud med et lag 
mudder, som endog på steder var temmelig 
tykt. Den vestlige del af Felsbæk mølledam 
var overalt opfyldt med et lag mudder.

At den største del af det mudderlag, som 
ikke allerede var blevet skyllet ned i mølle
dammen, lidt efter lidt ville blive skyllet ned 
i Felsbæk mølledam, vil være indlysende, da 
strømmen var jævnet ud, og vandet i lang 
tid løb, hvor det kunne. Der blev ganske vist 
senere lavet en nødstrøm ud til siden for så 
vidt muligt at aflede vandet, medens det 
gamle løb igen blev bragt i orden. Følgerne 
deraf var, at Felsbæk mølledam få år efter 

måtte renses, hvilket naturligvis ikke kunne 
ske uden betydelige omkostninger, og der 
blev af den daværende ejer af Krusmølle ik
ke betalt en pfenning i erstatning til min 
far, den daværende ejer af Felsbæk mølle, 
hverken for rensning af mølledam eller iøv- 
rigt for materiale og arbejde - vel nok af 
den grund, at der ikke var noget at få hos 
den daværende ejer af Krusmølle.

Der var sket brud på Krusmølles dæm
ning, oven i købet i en betydelig længde og 
så dybt, som et temmelig højt hus på eet 
stokværk. Der blev dengang fra Krusmølles 
distrikt rekvireret en mængde vogne til dag
ligt at køre 1er til istandsættelse af dæmnin
gen; ikke desto mindre varede istandsættel
sen af dæmningen fire til seks uger.

Et flodemål og et overløb havde hindret 
katastrofen

Dæmningen var som sagt brudt, uden at 
det dengang var en særlig regnrig tid; thi 
indtil jul var der stor mangel på vand. Hvis 
der derfor dengang havde været et vand
standsmål og et overløb på Krusmølle, så 
dammen ikke blev overfyldt, så var dæm
ningen højst sandsynligt ikke blevet brudt, 
hvilket sædvanligvis forårsages af overfyld
ning af dammen, fordi ingen dæmning hol
der, når vand kan løbe over den. Hvis nu 
dette gennembrud var sket nogle timer tid
ligere, ved nattetide, mens alle plejer at sove, 
så var højst sandsynligt en stor del af Fels
bæk mølle blevet jævnet med jorden, idet 
vandet havde underhulet møllen, fordi stig
bordene da ikke øjeblikkeligt var blevet 
trukket op. Floden var da blevet højere og 
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havde brudt eller skyllet sig vej. På denne 
måde havde Felsbæk mølle helt været under
kastet krusmøllerens og elementernes vilkår
lighed.«

For at lette forståelsen af møller Jebsens 
beretning er der på skitsen anbragt bogsta
verne a, b og c.

a. »Renden til frivandet« også benævnt 
»f rislusen«.

b. »Møllestrømmen, som fører afløbsvan- 
det til havs«.

c. »Strømmen til Felsbæk mølledam fra 
Krusmølle«, altså Felsbæk.

Med hensyn til tidspunktet for dæmnings- 
bruddet hersker der nogen uoverensstem
melse. Bernhard Jebsen, der som nævnt skrev 
ca. 25 år efter begivenheden, mente at kun
ne huske, at denne fandt sted kort før jul 
1843 ved 8-tiden om morgenen. På den tid, 
katastrofen fandt sted, havde hans fader 
imidlertid en retssag løbende angående om
fanget af tvangsgæsternes vedligeholdelses
forpligtelse.

Hans advokat, Christian Meyland, Åben
rå, omtaler oversvømmelsen i et indlæg, da
teret 23. marts 1844. I det siger han, at den 
fandt sted i februar samme år. Den helt nøj
agtige dato får vi i en indberetning til amtet 
af 22. februar 1844 fra arveforpagter Bendix 
Sönnichsen, Krusmølle. Deri oplyser han, at 
bruddet fandt sted »natten mellem sidste 
mandag og tirsdag«, d.v.s. mellem 19. og 20. 
februar, og at det var forårsaget af et plud
seligt indtræffende tøvejr.

Dernæst androg han om, at møllens 
tvangsgæster måtte blive beordret til at stille 
med mandskab og køretøjer, så skaden hur
tigst muligt kunne blive udbedret.

Omgående skøn
Ude i Tønder handlede man prisværdigt 

hurtigt. En embedsmand mødte omgående 
sammen med sognefogderne for at tage skøn 
over den anrettede skade. Det var ikke noget 

opløftende syn. Bruddet i dæmningen var 
50 fod langt og indtil 18 fod dybt. Man prø
vede at få opklaret, om skodderne i frislusen 
var blevet trukket op i tide, hvilket møller 
Sönnichsen naturligvis hævdede, at de var. 
Men det var håbløst at bevise eller modbevi
se, alt var selvfølgelig skyllet bort af van
det.

Sognefogderne havde imidlertid deres 
tvivl. Hvis frislusen havde været åben nat
ten igennem, var katastrofen efter deres me
ning næppe indtruffet. I hvert fald havde 
den fået et betydelig mindre omfang. Havde 
mølleren derimod været forsømmelig og 
havde holdt slusen lukket, var det tvivlsomt, 
om bønderne havde pligt til at istandsætte 
dæmningen uden vederlag. Det førte til en 
flere timer lang og til tider heftig diskussion, 
inden sognefogderne indvilgede i at ordre 
bønderne ud, og de gjorde det kun med for
behold.

Hvordan stemningen har været blandt de 
bønder, der i ugevis kørte 1er og andet fyld 
i det store brud, er lettere tænkt end sagt, og 
da man, efter at dæmningen omsider var i 
orden, også ville have dem til at oprense den 
tilslammede møllestrøm, hvorved sikkert for
stås den nærmeste del af Felsbæk, strejkede 
de. Alle forsøg på at bringe dem på andre 
tanker var forgæves. Det endte med, at hus
fogden i Tønder greb ind. Han lod vandlø
bet oprense med lejet arbejdskraft, men på 
bøndernes bekostning.

Herefter vil det være rimeligt at vende til
bage til sagen Jebsen contra Hoeck. Efter en 
åstedsforretning den 7. juli 1868 afsagde 
vandløbskommissionen for de større vand
løb i Lundtoft herred sin kendelse. I begge 
møller blev der indhugget flodemål, på Krus
mølle i møllehusets sydside og på Felsbæk i 
pakhusets sokkel. For at lette den daglige 
kontrol med vandstanden blev der desuden 
i hver dam nedrammet en svær pæl, hvis 
øverste endeflade var i højde med det ind
huggede mærke. Overløb blev der derimod 
ikke tale om.
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Kortskitse, der viser Krusmølles og 
Felsbæk mølles placering i forhold 
til hinanden.

Privilegierne smuldrer
I året 1780 var der blevet bygget en vand
mølle, der fik vand fra en bæk, som fra 
Stubbæk skov søgte ned i fjorden tæt ved 
dens bund. Laksmølle kaldte man den. Da 
denne mølle ikke var udstyret med privile
gier eller havde en kundekreds af tvangs
gæster, måtte den friste en usikker tilværel
se. Mølleren var stillet som en forretnings
mand, der selv måtte være om sig for at 
skaffe sig kunder og holde dem fast, tilmed 
under de ugunstigste konkurrencevilkår. 
Man skulle derfor synes, den hurtigt ville 
bukke under. Det gjorden den imidlertid ik
ke. Den havde nemlig en stor fordel i sin 
beliggenhed.

Mange bønder i den vestlige og sydvest
lige del af de to priviligerede møllers distrik
ter kunne spare en mils kørsel ved at lade 
deres korn male der. Desuden var uviljen 
mod møllerprivilegierne stærk og voksende 
blandt bønderne. Set med deres øjne var det 

en rest af tidligere tiders ufrihed og afhæn
gighed. Denne indstilling kom sikkert ikke 
laksmølleren til skade.

Nu var ikke alt korn omfattet af mølle
tvangen, så bønderne kunne have lovligt 
ærinde i Laksmølle. De to arvemøllere havde 
imidlertid en sikkert ikke ugrundet mistanke 
om, at der ofte nederst i vognen var anbragt 
sække, hvis indhold rettelig burde have væ
ret malet hos dem. De havde derfor et godt 
øje til den sejlivede konkurrent. »En speku
lationsmølle« kaldte man den foragteligt på 
Felsbæk.

Mølletvangen afskaffes 1852
I øvrigt var godsejere og forpagtere ikke 

et hår bedre end bønderne. Forpagter Outsen 
på Årup havde således samme besvær med 
Laksmølle som Jeppe med Jacob Skomagers 
kro. Ved den tid, der her er tale om, det vil 
sige årene umiddelbart efter treårskrigen, 
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hed laksmølleren Lautrup, og Christian 
Bernhard Jebsen bestyrede Felsbæk mølle for 
sin mor, der i 1848 var blevet enke, men sad 
i uskiftet bo. Jebsen var ung og foretagsom 
og som andre unge mennesker opsat på, at 
der skulle gøres noget - blandt andet for at 
komme møller Lautrups piratvirksomhed til 
livs. Det kunne bedst ske ved, at der blev 
statueret et eksempel.

Sammen med kådner Christian Petersen 
Sort, Felstedskov, tog han den 27. januar 
1852 opstilling i Styrtom, og da møllevog
nen fra Årup var på hjemvejen, standsede de 
den og forlangte at se, hvad der var i sæk
kene. Karlen havde ikke mere omløb i hove
det, end at han lod dem gøre det. Sækkene 
indeholdt, hvad de ventede at finde; der fo
relå altså vidnefast omgåelse af møllepligten.

Den følgende retsforhanding i Gråsten 
kan følges i alle enkeltheder. Både fru Jeb- 
sens klageskrift og udskrift af retsprotokol
len med vidneafhøring, møller Lautrups sø
forklaringer og rettens afgørelse er bevarede. 
Fruen nøjedes ikke med at kræve laksemøl- 
leren idømt bøde og sagsomkostninger. Hun 
krævede ham også dømt til at tage melste
nen ud af sit værk. Slet så galt gik det ham 
nu ikke. Tilfældet var langtfra enestående, 
og allerede 18/10 1782 var der ved kongelig 
forordning fastsat en bøde på 10 rd. for at 
male for andenmands tvangsgæster. Altså 
måtte Lautrup af med 10 rd. til den gråsten
ske godskasse og yderligere 4 rd. 8V2 sk. til 
enkefru Jebsen i sagsomkostninger - men 
melstenen reddede han.

Godsejer Ohlsen på Ladegård syntes også, 
der var langt til Felsbæk. Hvad det drejede 
sig om for hans vedkommende, ved vi ikke. 
Der foreligger kun en meddelelse af 15/1 
1852 fra det gråstenske overinspektorat gå
ende ud på, at sagen ikke egnede sig til ad
ministrativ afgørelse, men måtte henvises til 
domstolene. Så vidt er det dog næppe kom
met. Den er sandsynligvis blevet indhentet 
af forordningen af 21. november 1852 om 
mølletvangens og mølleriets afskaffelse.

Efterskrift
Den tid, da hjulene på de to møller drejede 
rundt til lyden af brusende vand, mens gæ
sternes køretøjer fyldte de rummelige gårds
pladser, er længst forbi. Mølletvangens op
hævelse gjorde følelige indhug i kundekred
sen. Overalt i yderdistrikterne, i Varnæs, 
Bovrup, Tumbøl og Sønder Hostrup, blev der 
bygget vindmøller. Det mærkedes. Man prø
vede så at supplere de dalende indtægter på 
anden måde. Hoeck på Krusmølle forsøgte 
sig med brændevinsbrænderi, men det frem
skyndede kun hans fallit i 1880.

Hans efterfølger, Andreas Hansen, fik 
indrettet et lille elektricitetsværk, som var i 
stand til at forsyne en del gårde på Felsted- 
mark med strøm, men heller ikke mere. Der
til var den overskydende vandkraft for ringe.

Jebsens arvinger solgte Felsbæk til en dat
tersøn af godsejer Kittel, Skovbølgård, ved 
navn Rickertsen. Han drev nogle år et lille 
privatmejeri, men så kom andelsmejerierne, 
og også han gik konkurs.

Siden da har møllen været i familien Wal- 
steds eje.

Møllernes endelige skæbne blev beseglet, 
da landsdelens elektrificering blev gennem
ført kort efter genforeningen. Fra da af var 
og blev de landbrugsejendomme, men mølle
navnet klæbede ved.

Krusmølles dam ses endnu som en beta
gende idyl i det skønne landskab. Dammen 
ved Felsbæk er borte. Hedeselskabet har ført 
dens vand ude i fjorden og omdannet den 
og det nærmestliggende areal til en god 
græsgang.

Kilder:
De allerfleste oplysninger i denne artikel stam
mer fra en anselig dokumentsamling, som beror 
på Felsbæk, og som jeg har fået lov til at gen
nemse.
For Krusmølles vedkommende har jeg min viden 
fra en pakke på landsarkivet i Åbenrå: Tønder 
amt. Husfogedarkiv C 6-5 nr. 958. Krusmølle 
1777-1844.
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Grænseforskningsinstituttet

Ved åbningen af Institut for Grænseregions
forskning i Åbenrå sagde instituttets direk
tør, professor, dr. phil. Troels Fink blandt 
andet:

Institut for grænseregionsforskning er et 
navn, der let fremkalder forbavselse, når det 
høres første gang, fordi det rent umiddelbart 
kan være vanskeligt at se, hvad det dækker 
over. Det vil først få indhold for den almene 
bevidsthed, når det har virket i nogen tid, 
når man kan henvise til konkrete resultater.

¥

Navnet »Institut for grænseregionsforsk
ning« siger netop, hvad dets opgave er. Det 
vil beskæftige sig videnskabeligt med græn
seregioner, d.v.s. områder på begge sider af 
en grænse, fortrinsvis i Europa og med sær
lig hensyntagen til de dansk-tyske grænse
regioner.

¥

Grænseregion er et moderne ord. Det er 
ubelastet af de associationer, der er knyttet 
til »grænseland« eller »grænsekamp«. Det 
har også været medvirkende ved valg af nav
net, at man derved har kunnet markere en 
distance til svundne tiders modsætningsfor
hold.

Institut for grænseregionsforskning vil be
skæftige sig med de problemer, der er op
stået langs Europas grænser i de seneste år
tier. Disse problemer adskiller sig fundamen
talt fra grænseproblemer fra tiden før 1945, 
ikke alene fordi der nu råder fred ved de 
vesteuropæiske grænser, men også fordi der 
er etableret samarbejdsforhold, som ikke tid
ligere har været kendt.

¥

Grænseegnenes problemer blev yderligere 

forskudt, da Europarådet og Fællesmarkedet 
begyndte et udlignende arbejde. Særlig EF 
har tilføjet grænseegnene et nyt moment; det 
fælles medlemsskab har i mange områder 
fremkaldt et grænseoverskridende samarbej
de, men også skærpet den fredelige konkur
rence. Ved grænserne mærker man specielt 
de forskydninger, som harmoniseringsbe
stræbelserne medfører, man mærker også til
bageslagene med ekstraordinær kraft. Man 
talte tidligere om de »blødende« grænser. Nu 
da sårene er ved at heles, kan man tale om 
de »arrede« grænser.

¥

Der er ved alle vesteuropæiske grænser 
tendenser både til samarbejde og til øget 
konkurrence. Det er nyttigt og praktisk, at 
man i det dansk-tyske grænseområde med 
opmærksomhed følger disse tendenser og 
lærer af dem. Det er en af hovedopgaverne 
for instituttet.

Den anden hovedopgave samler sig om 
udviklingen i de dansk-tyske grænseregio
ner, Sønderjyllands amt eller Nordslesvig og 
landet Slesvig-Holsten som den nordligste 
tyske grænseregion. Det vil være en naturlig 
opgave for instituttet at beskæftige sig med 
samfundsstrukturen i de to områder og lette 
vejen for de nødvendige samtaler over græn
sen.

¥

Mindretalsproblemer indgår i grænse
regionernes liv som en bestanddel ved siden 
af mange andre. Det er ikke formålet isoleret 
at beskæftige sig med dem, men det er slet 
ikke meningen at gå uden om dem.

¥

Det er fremgået af det hidtil sagte, at In
stituttet vil koncentrere sit arbejde om ak
tuelle emner.
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Det tyske mindretal og 
folketingsvalget
AF FR. RUDBECK

CENTRUM-DEMOKRATERNE
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Partistemmer 1076 719 890 708 590 620 696 5299

Henry Bollmann 62 15 25 13 20 96 177 408
Hans Chr. Jepsen 41 69 54 28 199 275 21 687
Bent Olsen 295 95 191 119 19 31 27 777
Jes Schmidt 439 906 683 231 697 1135 137 4228

Tyske stemmer ialt 480 975 737 259 896 1410 158 4915
Danske stemmer ialt 357 110 216 132 39 127 204 1185

Ialt afgivne stemmer 1913 1804 1843 1099 1525 2157 1058 11399

Procenter afgivne stem-
mer af ialt stemmer
Tyskere 25,1 54,2 40,0 23,6 58,8 65,4 14,9 43,1
Danskere 18,7 6,1 11,7 12,0 2,5 5,9 19,3 10,4
Partistemmer 56,2 39,9 48,3 64,4 38,7 28,7 65,8 46,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Det må have været med ikke ringe spæn
ding, det tyske mindretal i Nordslesvig den
ne gang gik til valg. Gallup og andre me
ningsmålinger havde gennem det sidste år 
givet Centrum-Demokraterne højst svingen
de tal og i reglen under de kritiske 2 pct. 
Først på det sidste tegnede billedet sig lidt 
mere sikkert. Og uden Centrum-Demokra- 
ternes valg, faldt der heller intet mandat til

Slesvigsk Parti, som siden 1973 har været i 
valgteknisk samarbejde med CD. Der var i 
sin tid ikke ubetinget enighed om denne op
stillingsmåde. I 1973 gik kun to trediedele 
af mindretallets delegerede ind for dette sam
arbejde. Alligevel lykkedes eksperimentet. 
Centrum-Demokraterne fik 11.617 stemmer 
i Sønderjyllands amt. Heraf faldt 3807 per
sonligt på Jes Schmidt og sammenlagt med 
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de 415 stemmer, den anden tyske kandidat, 
Chr. Nissen fik, blev det til 4222 tyske stem
mer.

Sammenlignet med amtsrådsvalget i 1970, 
da mindretallet fik 7498 stemmer, var det et 
slemt skred. Dog trøstede man sig med, at 
nok en hel del tyske stemmer var gået til 
danske partier. At der ikke længere var helt 
den samme styrke i mindretallet, åbenbare
des imidlertid tydeligt ved amtsrådsvalget 
1974, der kostede Slesvigsk Parti godt 1000 
stemmer. Med 6404 stemmer fik man allige
vel valgt to mandater i det sønderjyske 
amtsråd. Det var derfor spændende, hvordan 
januarvalget i 1975 ville gå. Centrum-De- 
mokraternes stemmetal i Sønderjylland re
duceredes til 6440. Heraf faldt 3537 person
lige stemmer på Jes Schmidt og 694 stem
mer på H. Chr. Jepsen, så der ialt kunne reg
nes med 4231 tyske stemmer, et tal der i høj 
grad bidrog til at holde CD over spærre
grænsen og samtidig sikrede Jes Schmidt et 
fortsat mandat.

I den til fire mandater reducerede CD-fol- 
ketingsgruppe udførte Jes Schmidt et gan
ske betydeligt arbejde og blev betroet adskil
lige vigtige udvalgsposter således bl.a. i fi
nansudvalget. Da han i december havde sid
det i folketinget i tre år, høstede han mange 
rosende ord også fra kredse, som ellers i al
mindelighed ikke ofrer mange ord på det 
tyske mindretal.

Udskrivelsen af folketingsvalget den 22. 
januar var derfor heller ikke det, Slesvigsk 
Parti var allermest interesseret i. Imidlertid 
kunne Jes Schmidt personlig glæde sig over 
en sikker opbakning blandt sine egne, da 
Bund deutscher Nordschleswigers delegeret
møde denne gang enstemmig genopstillede 
ham som folketingskandidat. Det var en 
anerkendelse af Jes Schmidts parlamentari
ske dygtighed, og det på trods af at der gen
nem de sidste par år har været løbende dis
kussioner om det tyske mindretals politiske 
holdning.

På nytårsmødet i Sankelmark fandtes det 

da også på sin plads at give løfte om en 
mere markant politisk målsætning, selv om 
BdN's formand Gerhard Schmidt tog klar 
afstand fra en deling af mindretalsorganisa
tionen i en kulturel og en politisk organisa
tion, som flere havde foreslået. Nu gav man 
løfte om et principprogram, som ikke kun 
skulle være et mindretalsprogram men også 
kunne stå som et tilbud til de øvrige sønder
jyske vælgere. Med den bratte udskrivning 
af valget nåede man ikke længere. På stort 
set det samme program som ved tidligere 
valg gik Jes Schmidt og H. Chr. Jepsen til 
valg som Slesvigsk Partis kandidater i valg
teknisk samarbejde med CD.

Valgresultatet blev tilfredsstillende for 
Slesvigsk Parti. Jes Schmidt øgede sit per
sonlige stemmetal til 4228 og sammenlagt 
med H. Chr. Jepsens 687 - 7 stemmer færre 
end sidst - blev det til 4915 personlige tyske 
stemmer. At en del tyske stemmer er vendt 
tilbage ses af de stigninger, liste M kunne 
notere adskillige steder, men at der næppe 
er meget mere at vinde synes tydeligt at 
fremgå af stemmetallet i Tinglev, hvor liste 
M kun gik 25 stemmer frem til 935, mens 
Fremskridtspartiet blev denne kommunes 
største parti.

Det vil dog være forkert at betegne de 
4915 tyske stemmer som alt, hvad mindre
tallet kan præstere. Givetvis er der også 
denne gang gået tyske stemmer til andre 
partier, og det huskes i denne forbindelse, at 
i hvert fald Fremskridtspartiet tydeligt hav
de garnene ude, da man i Løgumkloster- 
kredsen opstillede en hjemmetysk kandidat, 
som kun under pres og modstand fra par
tiets flertal igen måtte opgive sin kandidatur.

Det tyske mindretal er derfor fortsat re
præsenteret på Christiansborg sikret af et 
parti, som fik voldsom medvind, som måske 
kan vise sig at være en konjunkturgevinst. 
Ingen kan dog her spå om fremtiden. Er et 
helt nyt partibillede ved at danne sig i Dan
mark, kan vi måske opleve, at CD ved et 
kommende valg ikke nøjes med ét mandat i 
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Sønderjyllands amt. Vel er CD's første sup
pleant i Sønderjylland denne gang en dan
sker, Bent Olsen fra Christiansfeld, som fik 
777 personlige stemmer eller 90 flere end 
H. Chr. Jepsen. Uden tvivl råder det tyske 
mindretal også over disse 90 stemmer, at 
dømme efter sidste amtsrådsvalgs 6464 
stemmer. Selv om først amtsrådsvalget i 
1978 kan give svar på, om alle disse stem
mer er i behold endnu.

Men man kan drage den konklusion, at to 
CD-folketingsmedlemmer i Sønderjyllands 
amt udmærket kan være tyske. Det nåede 
man ikke engang i 1939 med over 15.000 

tyske stemmer.
Det tyske mindretal kan derfor være til

freds med folketingsvalget. Det opfordrer 
givetvis til en øget indsats frem til amtsråds
valget næste år. Forleden antydede mindre
tallets valgekspert, Hermann Heil, at kun 
når mindretallet mønstrede omkring 7500 
stemmer, kunne de to tyske amtsrådsmed
lemmer bevares. Der er derfor noget at leve 
op til for Slesvigsk Parti. Ikke uden grund 
lægger man op til et nyt program, som kan 
være et tilbud til alle sønderjyske vælgere. 
Det kan derfor godt give anledning til efter
tanke.

RETTELSER:
I januarhæftet side 6 ff: Jacob Due — læs: 
Jakob Due.
I februarhæftet: I Dr. Ellen Redlefsens ar
tikel »En stambog fra Åbenrå på Flensborg 

museum«, der var en smule forkortet i over
sættelsen, var målene på Johann David Hart- 
meyers stambog ikke kommet med. De er 
11,7x19 cm.

DRENG DØD AF KULDE
Fra Starup kirkebog 1769, dødsregisteret:
»I februar omkom og døde af vinterkulde i sneen Peder Rasmussen, gammel 13 år, 
på Uge mark, ville til sin broder Johan Rasmussen, tjenende i Gerrebæk. Blev be
gravet på attest fra hr. inspektør Römer til Søgård og pastor Nissen i Uge. Hans 
fader er Rasmus Nielsen, skrædder i Lundskjær, Starup sogn.«

Boganmeldelser
Plebiscitstyret
Jens Christian Porman: »Den internationale kommissions neutraliseringsforanstaltninger 
ved folkeafstemningen i Sønderjylland 1920«.

Jens Christian Formans afhandling om ple
biscitstyret er skrevet i tilknytning til forsk
ningsprojektet »En historisk-sociologisk un
dersøgelse af de dansk-tyske grænseforhold 
i 19. og 10. århundrede«, der ledes af pro
fessorerne Lorenz Rerup og Jörgen Weibull. 
Det drejer sig om en videnskabelig special

opgave, skrevet til Historisk institut, Århus 
universitet.

Afhandlingen er nok også kun læsning 
for de særlig interesserede. På den anden si
de er man så vant til at læse om afstem
ningstiden enten set med danske eller tyske 
øjne, at det er forfriskende at se problemerne 
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under en anden synsvinkel, nemlig fra CIS 
(Commission Internationale de Surveillance 
du Plebiscite Slesvig). Forman gennemgår 
alle den internationale kommissions disposi
tioner både i forberedelsestiden (8. august 
1919 til 10. januar 1920) og selve admini
strationsperioden (10. januar til 16. juni 
1920). Konklusionen bliver, at kommissio
nen har gjort det godt, bedre end nogen an
den kommission i Versaillestraktatens af
stemningsdistrikter, og præmisserne er vir
kelig værd at læse.

Forfatteren drager direkte sammenlignin
ger mellem kommissionsstyret i Sønderjyl
land på den ene side og Øvre-Slesien, Al
leinstein og Marienwerder på den anden si
de. Når han side 143 roser den slesvigske 
kommission på de andres bekostning, fordi 
dens evakueringsregler overfor de tyske em- 
bedsmænd fjernede et vigtigt stridspunkt fra 
debatten, burde han dog have understreget, 
at det var specificeret i Versaillestraktaten, 
hvilke embedsmænd, der skulle evakueres 
fra Sønderjylland, medens en tilsvarende 
specificering ikke forelå for de tre østområ
der, se traktatens artikel 88, 95 og 97.

Arbejdet indenfor den slesvigske kom
mission foregik stort set i enighed. Nord
manden Heftye og franskmanden Claudel 
var mindre imødekommende overfor tyske 
synspunkter end englænderen Marling og 
svenskeren von Sydow, men forskellen i op
fattelse kom i praksis kun til udtryk ved 
to lejligheder, skriver Forman side 161. Han 
hentyder her til en uenighed om kontrollen 
med de tyske embedsmænd (side 13) og flag
affæren den 11. februar 1920, da det franske 
og det engelske flag blev fjernet fra flag
stængerne foran kommissionens hovedsæde 
i Flensborg (Flensburger Hof) og erstattet af 
et tysk og et slesvig-holstensk (side 94), 
hvor Claudel ville have byen idømt en bod 
på flere millioner mark, ligesom han ønskede 
franske tropper trukket ind.

Der var dog også andre uoverensstemmel
ser end de nævnte to. Alle kommissærer 

undtagen Marling ønskede den allierede be
sættelsesstyrke øget (side 15), og Claudel og 
Heftye var tilsyneladende tilhængere af at 
lade tropper bevogte afstemningsområdets 
grænse til Tyskland (side 16). Der var også 
nuancer i kommissærernes vurdering af af
stemningskampens forløb (side 125 ff), og 
endelig indstillede Heftye-Claudel til Freds
konferencen i Paris, at Danmark skulle have 
fire mellemslesvigske sogne udover, hvad 
Marling-von Sydow kunne gå med til (side 
71).

Det er ganske ejendommeligt at læse om 
denne kommission af repræsentanter for fire 
forskellige nationer, der i afstemningstiden 
udøvede magten i I. og II. zone på Tysk
lands vegne efter allieret bemyndigelse, med 
et improviseret magtapparat og en magtfuld
kommenhed, der rakte vidt, men blev an
vendt med mådehold.

Desværre skæmmes Formans fremstilling 
hist og her af hans solidaritet med »den mo
derate danske regering« og hans distance til 
»den nationalistiske danske opposition«, og
så kaldet »de yderligtgående«, »disse kredse 
der i virkeligheden var modstandere af selve 
folkeafstemningsprincippet, ... for i dette 
princip ligger en positiv tro på, at en grænse
befolkning kender sin sande interesse og ind
stilling i en afstemningssituation« (side 48). 
»Disse kredse var meget skeptiske overfor 
anvendelsen overhovedet af et plebiscit i 
Mellemslesvig og var kun tøvende gået med 
til en afstemning.« (side 75).

Men således kan man ikke stille det op. 
Udgangspunktet i denne sag var, at H. P. 
Hanssen ville have Nordslesvig som et af
stemningsområde, der skulle stemme en 
bloc, og syd for dette område ønskede han 
ingen afstemning, velsagtens fordi han sav
nede tro på, at befolkningen her ville kende 
»sin sande interesse og indstilling i en af
stemningssituation«, hvorefter han i følge 
Forman må betragtes som modstander af 
folkeafstemningsprincippet.

Det var »nationalisternes« krav, der fik 
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H. P. Hanssen til at give den indrømmelse, 
at Mellemslesvig også burde have adgang til 
at stemme.

Nederlaget den 14. marts 1920 i II. zone 
aftegner Forman også for ensidigt. Side 127 
skriver han, at den manglende rømning af 
III. zone fra dansk side blev gjort til en ho
vedforklaring på nederlaget. Side 152 har 
han glemt denne forklaring og konstaterer, 
at den danske part måtte gribe til de sidste 
50 års undertrykkelse for at forklare neder
laget, »altså en næsten ren historisk argu
mentation«. Nuvel, germaniseringen fra 
1864 til 1920 har vitterligt spillet en rolle, 
og selv om »de moderate« dengang ikke var 
tilbøjelige til at anerkende en sådan betragt
ning, har udenrigsminister K. B. Andersen i 
anden sammenhæng ved nytår 1976 udtalt: 
»Man kan ikke i det lange løb få accept fra 
verden for det synspunkt, at man ikke alene 
kan erhverve, men også blive siddende på 
besat territorium, der er vundet under en 
krig.«

Der kunne dog også anføres andet end 
rent historiske betragtninger. Man fik gan
ske vist dæmpet og tildels fjernet de tyske 
embedsmænd under afstemningskampen, 
men de ledende fagforeningsfolk og de so
cialdemokratiske spidser benyttede mange 
års indflydelse til i den aktuelle situation at 
trække kammeraterne over til den store so
cialdemokratiske republik fra den monarki
ske småstat. Psykologisk betød det uden 
tvivl meget, at II. zone blev oversvømmet af 
tilrejsende stemmeberettigede sydfra. Og 
stemmeretsreglerne, der ifølge Forman s. 160 
var afgjort i tysk disfavør, var som bekendt 
det modsatte. I forbifarten: det må være en 
lapsus, når der side 160 står, at valgreglerne 
udelukkede alle, der mindst 20 år havde boet 
i området, fra at stemme. Der skal stå »ikke 
mindst«.

Omtalen af en mand som Waldemar Sø
rensen side 31, 61, 77 og 155 er utilfreds
stillende. Han kan ikke diskvalificeres som 
national overløber, for i et grænseland må 

vejen være åben for bevægelse fra den ene 
lejr til den anden, ikke mindst i en afstem
ningstid. Faktisk var der adskillige, som på 
fremtrædende vis deltog i afstemningskam
pen på dansk side, der først havde fundet 
side i denne periode, der jo opfordrede til 
selvbesindelse. At Waldemar Sørensen på 
grund af sin position som fremtrædende ar
bejderfører i særlig grad blev lagt for had af 
tyskerne, kan ikke berettige en dansk histori
ker til at slå følge. Waldemar Sørensen var 
forøvrigt af dansk afstamning, så man kan 
jo i hvert fald diskutere, hvem han var over
løber fra, og hans holdning er ikke tilstræk
kelig klarlagt til, at man definitivt kan vur
dere den.

Det er korrekt, at Waldemar Sørensen var 
med ved oprettelsen af det tyske afstem
ningsudvalg, men ved den lejlighed forlang
te han fuld ligebererettigelse for danskerne 
på alle områder, og han krævede en beken
delse til selvbestemmelsesretten og afstem
ningsprincippet, efter hvad der foreligger 
oplyst dog med henblik på en fælles afstem
ning i hele hertugdømmet. Dagen efter of
fentliggørelsen af det tyske opråb præcisere
de han imidlertid sin og det tyske socialde
mokratis opfattelse således, at den dansk
sindede del af den sønderjyske befolkning 
har en ubestridelig ret til gennem afstemning 
at slutte sig til den stat, som den helst vil 
tilhøre, og »vi har derfor strakt os til den 
yderste imødekommenhed, da vi erklærede 
os rede til at lade afstemningen gå fra Kon- 
geåen til Eideren« (Gerd Callesen i »Heimat
kundliche Arbeitsgemeinschaft«, årg. 1970 
side 78).

På denne baggrund kan Forman ikke skil
dre Waldemar Sørensen så unuanceret, som 
det sker side 31 (Sørensen »havde været med 
til at organisere den tyske modstand mod 
afstemning i II. zone«) og side 61 (»Søren
sen, der oprindelig havde været modstander 
af enhver afståelse i Nordslesvig«). Billedet 
af den socialdemokratiske holdning og ikke 
mindst af Waldemar Sørensen er mere flim- 
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rende, end man her får indtryk af.
Det er også for enkelt, når Forman side 

140 karakteriserer det tyske socialdemokrati 
alene med Stauning-Wels-aftalen 1923 om 
den nye grænse som lovligt gældende, me
dens de tyske borgerlige krævede grænse
revision. Det var der også fremtrædende ty-

»Sønderjyske historikere efter 1864«
Udg. af Historisk Samfund for Sønderjyl
land, redigeret af Johan Hvidtfeldt, Peter 
Kr. Iversen og Dorrit Andersen.

Historisk Samfund for Sønderjylland har 
benyttet sit 50 års jubilæum til at udgive en 
oversigt over sønderjyder (dvs. »at de bio
graferede skulle være født i landsdelen eller 
have haft en væsentlig del af deres livsger
ning der«), som har været betydelige fag
eller amatørhistorikere, og som havde haft 
deres virke efter 1864 og var døde ved re
daktionens slutning januar 1974, og de skul
le endvidere enten have været dansksindede 
eller have skrevet på dansk om sønderjyske 
emner.

Hvor er det egentlig svært at finde de 
rette afgrænsninger og at få alle detaljer 
nøjagtigt med i et værk af denne karakter. 
Den meget omhyggelige Olav Christensen 
oplyser, at Th. Achelis blev dr. phil. i 1913. 
Ifølge »Danske historikere«, der udkom i 
1965 og som byggede på oplysninger fra de 
biograferede, blev han dr. phil. i 1912. Hvem 
har ret? Om Julius Bogensee står der, at han 
har skrevet bogen »Mellem Flensborg fjord

De danske skoler i Sydslesvig
8400 børn i de danske skoler og børnehaver 
i Sydslesvig forudsætter et veludbygget sko
levæsen. Det får man bekræftet ved at læse 
årsberetningen 1975/76 fra Dansk skolefore
ning i Sydslesvig. Sådanne skoleberetninger 
plejer at være tør læsning, men her er sam
let en mængde konkrete oplysninger om sko
lerne med deres lærerstab og forældreråd, 
og forstår man at læse mellem linierne, er 

ske socialdemokrater, der gjorde.
Fremstillingen af CIS-styret i afstem

ningszonerne, der er det væsentlige i For
mans bog, har han imidlertid skilt sig smukt 
fra, og forfatteren har dermed uddybet bil
ledet af genforeningens historie.

Bjørn Svensson.

og Ejderen«. I bogen selv står der, at han 
har redigeret den. Der er medtaget en bio
grafi over Ludwig Andresen, men hvad har 
han skrevet på dansk? Dansksindet var han 
i hvert fald ikke. Men biografien er meget 
nyttig, og skulle man have ønsket sig mere 
af denne bog, skulle det nok have været, at 
der ikke var sat dansk eller dansksproget 
grænse om de biograferede.

Der er intet navneregister. Man kan sige, 
at det er overflødigt, når personerne er bio
graferet i alfabetisk rækkefølge. Men netop 
når afgrænsningen er så flydende, vil det 
være en lettelse at kunne se ned over et re
gister i stedet for at skulle slå efter i bogen.

Indvendingerne omfatter dog kun småtte
rier af den art, der uvægerligt vil følge med 
en sådan biografisk opslagsbog, og den kan 
anbefales på det bedste, ikke blot til dem, 
der har brug for de pågældende oplysninger 
i forbindelse med historisk arbejde, men til 
alle, der interesserer sig for den historiske 
side af det folkelige arbejde. Det er ikke blot 
en opslagsbog, men en bog, der kan læses 
fra ende til anden, og som efterlader man
gen tilskyndelse til at gå videre med det ene 
eller det andet emne. bjs.

der meget at glæde sig over.
Duborg-skolens beretning supplerer på 

dette område med et kapitel »Af skolens 
dagbog«, der tydeligt bærer præg af skolens 
placering i grænselandet og imponerer med 
de mange kulturindslag af vekslende karak
ter.

De to beretninger vil glæde mange ven
ner af den danske skole i Sydslesvig.
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Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. januar: Sammenslutningen af landskirker
ne i Slesvig-Holsten, Bremen, Hamborg, 
Lübeck og Eutin sammen med kirkekredsen 
Harburg til en nordelbisk kirke træder i 
kraft. Som formand for den fælles kirke
synode fungerer biskop Alfred Petersen, 
Slesvig.

Flensborg Industri- og Handelskammer 
betvivler rigtigheden af de danske tal for 
grænsehandelen. Skulle de holde, er det ene 
danskere, som handler i Flensborg.

Undervisningsminister Dr. Walter Braun, 
Kiel, dementerer planerne om at overflytte 
den pædagogiske højskole i Flensborg til 
Kiel.

Pastor Jürgen Spanuth, Bordelum, mener 
efter 40 års forskning at have fået den en
delige bekræftelse på, at Atlantis-riget lå 
uden for den slesvigske vadehavskyst og var 
et ørige placeret mellem Ejdersted og Helgo
land, hvis undergang kan placeres til en 
voldsom stormflodskatastrofe omkring år 
1200 før Kristi fødsel.

I en nytårsudtalelse opfordrer formanden 
for Sydslesvigsk Forening, Ernst Meyer, til 
øget indbyrdes sammenhold til sikring af 
dansk identitet og sprog.

3. januar: Egernførde by vil gøre en særlig 
indsats for at bevare en række gamle huse 
af særlig bygningshistorisk værdi i den in
dre by. Bl.a. restaureres et 300 år gammelt 
hus bygget af 1er og tørv.

4. januar: I følge en prognose beregnet af 
det statistiske landskontor i Kiel vil indbyg
gertallet i Slesvig-Holsten i tiden til 1990 

falde med 6 pct. til 2,3 mill. Med en stigning 
især i årgangene fra 20-60 år fra 31 til 36 
pct. vil det kræve ca. 100.000 flere arbejds
pladser.

Med et beløb på 8,5 mill. DM indleder 
Nordfrislands amt et nyt hallig-sanerings- 
program. Halligernes samlede areal, som i 
1874 var på 2414,86 ha, er i mellemtiden 
reduceret til 2095,78 ha og med et indbyg
gertal på kun 320 personer.

5. januar: Repræsentanter for tre danske 
partier, Socialdemokratiet, Venstre og Frem
skridtspartiet indleder informationsbesøg i 
Sydslesvig.

Folketingets sønderjyske udvalg holder 
møde i Flensborg til genemgang af de syd
slesvigske budgetter og besøg i danske in
stitutioner.

6. januar: Landet Slesvig-Holstens økonomi
ministerium oplyser, at der i tiden 1972 til 
1976 er etableret 15.129 varige arbejdsplad
ser. Samtidig er antallet af industribeskæfti
gede dog faldet fra 187.565 til 170.843.

I landsdelen Sydslesvig er der i perioden 
1972-76 oprettet 1460 nye arbejdspladser, 
men antallet af industribeskæftigede faldt 
fra 15.389 til 15.302. Mens forbundsgen
nemsnittet for industribeskæftigede er på 
125, i Baden-Würtemberg på 159, er det i 
Slesvig-Holsten på 70 af 1000 indbyggere, i 
Flensborg by 93, i Flensborg-Slesvig amt 27 
og i Nordfrislands amt kun 17.

7. januar: Selv om der er sket udbedringer, 
er der stadig så mange svage punkter i Nord
frislands diger, at der næres frygt for kom
mende stormflodsulykker.

Kødkonservesfabrikken » Plumrose-Bök- 
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lunder« i Bøglund i Angel har på 5 år nået 
en fordobling af omsætningen til 95 mill. 
DM. Virksomheden beskæftiger henved 500 
ansatte.

En beregning på grundlag af forbunds
dagsvalgets resultater viser, at CDU ville ha
ve mistet sit flertal i landdagen med mandat
tallet reduceret fra 37 til 32. SPD's mandat
tal vil være øget fra 30 til 34, mens FDP sti
ger fra 5 til 6 mandater, mens der fortsat 
regnes med 1 mandat til SSV.

8. januar: Da Husums indbyggertal er faldet 
med 171 til 24.841, er byen nået under tallet 
25.000, som berettiger til et byråd på 31 
mandater. I 1978 kan der kun vælges 29 
mandater.

De danske politikere, der har besøgt Syd
slesvig, betegner det som lærerigt at komme 
ud i marken, og det gælder både for det po
sitive og på problemsiden, erklærer fhv. kir
keminister Dorte Bennedsen.

10. januar: Den tyske højskole i Læk, som 
ejes af den tyske grænseforening, har fore
taget betydelige udvidelser, der kan øge ka
paciteten til undervisningsbrug med 100 pct.

Nordfrislands amt har i 1976 anvendt 
45,6 mill. DM til kystsikring, heraf alene 21 
mill. DM til udbedring af stormflodsskader.

12. januar: Gennem medvirken af det sær
lige kontaktudvalg til Rensborg-Egernførde 
amtsråd har man opnået, at amtet fra 1977 
yder tilskud til dansk skolebuskørsel, at det 
danske biblioteksvæsen modtager 5000 DM, 
og at der bliver ydet tilskud såvel til dansk 
voksenundervisning og til de danske syge
plejersker.

13. januar: I følge Der Nordschleswiger vil 
de danske statstilskud til Sydslesvig i 1977/ 
78 beløbe sig til 117 mill. kr. mod 103 mill, 
kr. i 1976/77. I stigningen er indbefattet et 
særligt byggetilskud til Duborgskolen på 6,9 
mill. kr. De tyske tilskud fra landet Slesvig- 

Holsten og forbundsrepublikken beløber sig 
i 1977 til 16,7 mill. kr.

13. januar: Med en eksport på 286 mill. DM 
er Danmark nu Slesvig-Holstens største kun
de. 20,6 pct. af Slesvig-Holstens samlede 
eksport gik til skandinaviske lande.

Den danske menighedsstiftelse i Spætte
gade i Flensborg med 21 boliger for ældre 
danske sydslesvigere skal gennemgå en om
fattende modernisering.

15. januar: Borgmester Ernst Schlüter, Hu
sum takker under et byrådsmøde den dan
ske folkegruppe for at have stillet Husum- 
hus til rådighed. Byens kulturliv ville have 
ligget stille, dersom Husumhus ikke havde 
været, efter at loftet i Kongreshalle styrtede 
sammen, udtalte borgmesteren.

Husum bys tilskud til det danske arbejde 
bliver i 1977 på ca. 20.000 DM.

Sydslesvigsk Forening i det gamle Flens
borg amt kan notere en ny medlemsfrem
gang på 198 til et samlet medlemstal på 
3418. Amtsformanden, skoleleder Gerhard 
Ernst, Husby, betegner det som en ideel ud
gangsposition for danskheden, men advarer 
samtidig imod at lægge arbejdet i for stram
me organisationslænker, der indebærer fare 
for stagnation og hindrer fornyelse.

Indenfor industri- og handelskammerom
rådet Kiel er der noteret 42 danske firmaer, 
29 svenske, 5 norske og to finske.

20. januar: Samtlige danske forældreråd i 
Sydtønder-området stiller krav til Dansk 
Skoleforening om en vestkyst-realskole, bl.a. 
for at undgå den lange skolekørsel fra vest
kysten til Flensborg.

I bladet Treklangen bekræfter formanden 
for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, 
Heinrich Schultz, at SdU vil begrænse ad
gangen for ikke-dansktalende unge i de dan
ske foreninger. Han fastslår at vel ønsker 
man ikke at leve i en ghetto, men man vil 
også være herrer i sit eget hus.
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I SSF-informationsbladet for Flensborg 
amt »info« rejser værftsarbejder Günter We
ber, Harreslev, krav om, at de førende vest
tyske politikere nu indfrier de løfter, de gav 
forud for valget om øgede tilskud til det 
danske arbejde. Landstilskudet til de danske 
skoler bør sættes op til 100 pct.

23. januar: Flensborg-Samfundet, som siden 
1920 har støttet danske formål i Flensborg 
og bl.a. indrettet forsamlingshuset »Hjem
met«, opløses ved et samvær i Hjemmet 
samtidig med en sidste uddeling af støtte til 
en række danske organisationer.

25. januar: Det slesvigholstenske Hjem
stavnsforbund udtaler i anledning af orga
nisationens 30 års jubilæum, at man fortsat 
vil fastholde landets gamle kultur og des
uden pleje og opretholde kontakten med det 
tyske mindretal i Nordslesvig.

Landshusets våbenskjold i Kiel, der viser 
det holstenske nældeblad med 14 takker, er 
forkert. Der skal kun være 13 takker, kon
staterer en tilfældig besøgende.

28. januar: Det kan nu gennem årringsun
dersøgelsen nøjagtigt fastslås, at det ældste 
Danevirke er bygget år 737 e.Kr. og derfor 
hverken kan være bygget af kong Godfred 
eller Thyra Danebod.

Kappels vartegn, den gamle stubmølle, bli
ver bevaret efter at byen har købt møllen og 
vil anvende den til turistbureau.

På baggrund af en ny stormflodsbølge på 
vestkysten kræver Flensborg Avis i en leder 
en løsning, inden truslen udvikler sig til en 
katastrofe.

29. januar: Jordpriserne syd for grænsen ei 
fortsat stigende, konstaterer formanden for 
Flensborg og omegns Landboforening, gdr. 
Søren Andresen, Hyllerup, og de ligger nu 
langt over, hvad det er muligt at forrente. 
Også forpagtningsudgifteme følger godt 
med.

Stadig flere møder holdes nu på dansk, 
siger skoleinspektør Sigfred Andresen til 
Flensborg Avis, men vi kan ikke undvære 
vore tyske og plattyske foredrag.

NORD FOR GRÆNSEN

1. januar: Der Nordschleswiger betegner i en 
leder 1976 som et stormfuldt år for mindre
tallet præget af diskrimineringsdebat og of
fentlige forfølgelser af forældre, som sender 
deres børn i tysk skole eller børnehave.

Folketingsmand Jes Schmidt skriver, at 
når den danske statskasse aflastes af to gan
ge 3,4 mill. DM til udbygning af Duborg- 
skolen gennem tyske tilskud, må det være 
rimeligt at bevilge statslån til den tyske sko
le i Sønderborg.

Formanden for Bund deutscher Nord- 
schleswiger, Gerhard Schmidt, fastslår, at 
man med tilfredshed konstaterer, at mindre
tallets kulturelle behov er godkendt som be
rettiget i den danske lovgivning. Det be
kræfter såvel de nye social- og skolelove.

4. januar: Flensborg Avis afviser Jes 
Schmidts argumentationsform, som vil be
tyde, at man fremover måtte forlange dob
belt så meget i tilskud til det danske skole
væsen af landsregeringen, fordi den danske 
stat i gennemsnit yder dobbelt så meget til 
det tyske skolevæsen pr. barn pr. år, som 
den tyske stat yder til de danske skoler.

Amts vandinspektør Knud Jensen oplyste 
i forbindelse med forelæggelsen af storm
flodsbetænkningen i amtsrådet, at et frem
skudt dige kan være færdig i 1981.

Amtsborgmester Erik Jessen oplyser, at 
med et lovforslag om en ekspresvej helt til 
Christiansfeld i denne samling, kan motor
vejen blive helt færdig til 1982.
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6. januar: I 1976 passerede 11,9 mill, rej
sende den dansk-tyske grænse, hvilket over
for 1975 er en stigning på 343.000.

For at øge aktiviteten indenfor det tyske 
mindretal udsendes en folder til 7000 søn
derjyske husstande, hvori der redegøres for 
de tyske tilbud.

7. januar: En undersøgelse foretaget af køb
mandsforeningen og AIM viser, at grænse
handelen har bevirket, at mange i Nordsles
vig har kunnet afværge den reallønsned
gang, der ellers var en følge af augustfor
liget.

Skatte- og afgiftsminister Svend Jacobsen 
bebuder, at der vil ske indgreb i grænsehan
delen, såsnart det er klarlagt, hvad der prak
tisk og politisk er muligt.

Flensborg Industri- og Handelskammer 
tilsiger en objektiv støtte under en grænse
handels-analyse, men advarer samtidig mod 
at forvolde skader, der kan ramme begge 
parter.

En undersøgelse foretaget af toldvæsenet 
synes at vise, at hver dansker i gennemsnit 
kun køber for 150 kr. syd for grænsen og 
ikke som hævdet af købmandsforeningerne 
for 225 kr.

8. januar: På det årlige hjemmetyske Sankel- 
markstævne hævder Gerhard Schmidt, at 10 
pct. af den nordslesvigske befolkning er 
tysksindede, eller ca. 24-25.000.

Man fastslog desuden, at der ikke skøn
nedes at være brug for at adskille den kul
turelle organisation og det politiske parti, 
men Slesvigsk Parti burde manifestere sig 
kraftigere bl. a. gennem vedtagelse af et 
principprogram, der skal præsentere Sles
vigsk Parti ikke alene som mindretallets par
ti men også som et politisk tilbud til hele den 
nordslesvigske befolkning.

Konsulent Hermann Heil understregede, 
at der til næste amtsrådsvalg skal 7500 ty
ske stemmer til for at bevare to tyske amts
rådsmandater.

Som følge af, at Sønderjyllands amts un
dervisnings- og kulturudvalg har afvist en 
ansøgning fra Tinglev tyske skole om kør
selstilskud for tyske elever fra Padborg-Bov 
området, bebudes det, at man nu vil rejse 
sagen i det dansk-tyske kontaktudvalg.

Efter de seneste beregninger foretaget af 
Kystdirektoratet kan der ved en stormflods
katastrofe og digebrud gå op til tre timer, 
inden vandet når Tønder by. En evakuering 
kan derfor gennemføres etapevis.

9. januar: Det er 200 år siden Augustenborg 
slot stod færdigbygget.

11. januar: Der underskrives en aftale om 
oprettelse af en fælles dansk-tysk godstermi
nal i Padborg, som ventes færdig i løbet af 
1978.

12. januar: De 16 sønderjyske efterskoler 
melder om stigende elevtal.

En undersøgelse foretaget af Aarhuus 
Stiftstidende viser, at de danske regler for 
grænsehandel er de skrappeste blandt EF- 
lande, og fastslår iøvrigt, at grænseregions
beboere drager nytte af prisforskellene lan
dene imellem ved at købe ind i nabolandet.

13. januar: Planerne om reservatdeklaratio
ner på den sønderjyske del af Tøndermar
sken, der er til høring hos egnens jagtfore
ninger, vil blive mødt med stor modstand, 
erklærer borgmester Jens Børs ting-Andersen, 
Tønder.

Jydske Tidende nævner planer om opret
telse af et Bilka-lavprivsvarehus i Sønder
jylland og betegner planen som et gratis 
egnsudviklingsprojekt, som kan medvirke til 
at udjævne forskellighederne ved grænsen.

14. januar: I Højer oprettes en fond til be
varing af byens præg og af de ca. 400 be
varingsværdige ejendomme i kommunen.

16. januar: Nordslesvig har i løbet af syv 
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ar fået 25.000 nye telefonabonnenter, og det 
samlede tal er nu oppe på 74.714 abonnen
ter.

Forsvarsminister Orla Møller søger finans
udvalget om 8,9 mill. kr. til ombygning af 
Tønder kaserne og indretning til indkvarte
ring af 2. telegrafbataljon.

Professor Thorkil Kristensen advarer un
der Venstres årsmøde i Ribe amt imod at 
svække grænsehandelen, som vil svække et 
af motiverne til at opnå en lavere inflation.

18. januar: Folketingsmand Johs. Burgdorf 
venter et politisk sik-sak-forlig, hvori græn
sehandelen kan ventes medtaget.

20. januar: Den tyske privatskole i Jynde- 
vad, som før i tiden havde omkring 30 ele
ver, men nu er nede under 10, lukkes med 
skoleårets udgang.

Også den tyske privatskole i Uge menes 
at være i farezonen.

21. januar: Det tidligere børnehjem i Erlev 
ved Haderslev omdannes til vandrerhjem, 
hvorefter det tidligere vandrerhjem på 
Lembckesvej nedlægges.

Den ny gæstefløj på Bennetgaard tages i 
brug. Byggeudgifterne på ca. 675.000 kroner 
er dækket udelukkende ved gaver, deraf ca. 
150.000 kroner fra Sydslesvig.

22. januar: Formanden for den tyske skole
forening i Sønderborg, Uwe Hoppmann, er
klærer, at får man ikke svar fra Bonn på en 
ansøgning om tilskud til udvidelser, må den 
tyske skole lukke. Skolen er normeret til 90 
elever men besøges af 160 elever.

24. januar: Landeværnet kan holde sit 50 
års jubilæum.

Slesvigsk Parti meddeler, at det selvfølge
ligt deltager i folketingsvalget og forventer 
en fortsættelse af samarbejdet med Centrum- 
Demokraterne.

26. januar: På den slesvigske vestkyst slås 
katastrofealarm. Stormflodstruslen kunne 
dog afblæses efter 3 timer.

Bund deutscher Nordschleswigers hoved
styrelse anbefaler deltagelse i folketingsval
get.

27. januar: I en samtale med Vestkysten si
ger formanden for Bund deutscher Nord- 
schleswiger, Gerhard Schmidt, at mindretal
let ikke længere er så borgerligt som for bare 
15 år siden. Også folk fra mindretallet er 
gået til industrien og tænker nu på social 
sikkerhed, på deres arbejdsplads o.s.v. mere 
end på det nationale.

Slesvigsk Partis fire repræsentanter i Ting
lev byråd sikrer gennem deres stemmer be
varelsen af de danske skoler i Burkal og 
Rens.

28. januar: Selv om der kun foreligger to til
meldelser af nye elever til den tyske skole i 
Højer, skønner lederen Karl-Jürgen Hoff ik
ke, at der er grund til panik. Elevtallene vil 
holde, så skolen endnu gennem længere tid 
kan bevares som tre-klasses skole.

Med en enstemmig beslutning vedtog de 
192 stemmeberettigede delegerede for Bund 
deutscher Nordschleswiger, at Slesvigsk Par
ti skal deltage i valgkampen i samarbejde 
med CD, og man genopstillede chefredaktør 
Jes Schmidt og gdr. H. Chr. Jepsen. Slesvigsk 
Parti har den 26. januar fornyet sin aftale 
med Centrum-Demokraterne om et valgtek
nisk samarbejde.

31. januar: Med forældrenes tilsagn om at 
6. skoleårgang også skal bevares, beslutte
des det at lade den tyske skole i Uge fort
sætte.

Sønderjyllands amts økonomiudvalg be
vilger for 1976/77 et beløb mellem 150.000 
og 130.000 kr. til transport af 87 elever ved 
det tyske gymnasium i Åbenrå.
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OUGAARDS

Boghandel

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

Grænselandets liv 
Grænselandets sang 

møder De I

Syd- og Sønderjyllands store bladHaderslev - Tlf. 52 25 71

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

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

De gamle jyske 
kreditforeninger

JYDSK GRUNDEJER- KREDITFORENING

Og
NYJYD5KE KJØBSJADCREDITFORENING

er nu>
KREDIT

EOREWI WGEM 
DANMARK

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

Idrætshøjskolen I Sønderborg 

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

Tlf. (04) 42 18 48 Bent Brier

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

Kontortid: kl. 9-12

Sønderjyske afdelinger

LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

5 måneder fra januar. Korte kursus 
juni-december.

Læs
Dannevirke

Sønderjyllands ældste blad

Jyllands
Kreditforening

HADERSLEV 
TELEFON NR. (04) 52 27 25

Haderslev museum
Tlf. 52 75 66 - 52 70 31

Museet på Sønderborg slot 
Tlf. 42 25 39

Tønder museum 
Tlf. 72 26 57

Aabenraa museum 
Tlf. 62 26 45

Ladelund 
Landbrugs og Mælkeriskole

Brørup station

A/S Sønderjydsk Frøforsyning 

Frøavl & Frøhandel 
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

KREDIT 
FORENINGEN 

DANMARK
Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn



HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

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

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

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

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens, Hemmlngsei)

TRY f
HØJSKOLE 11 Sy

ge
pl

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole

afdeling

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

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

Haderslev, tlf. (04) 52 38 55

MORSØ STØBEGODS
Aktieselskabet

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør

NYKØBING MORS

TØNDER STATSSEMINARIUM
Grænselandsseminariet
Tilmelding for 1976/77 helst

1. maj senest 30. juni.
Tlf. (04) 72 35 11

BRØDRENE GRAM % • VOJENS


