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Uddrag af 

Hejmdal 1966 
 

Tumbøl d. 6. jan.                           200års mindedag i Tombøl 

18 bønder erhvervede i 1766 skøde på deres gårde. Den 25. januar i år kan man i landsbyen 

Tombøl i Felsted sogn fejre en vigtig mindedag, idet det da er 200 år siden, at 18 bønder 

under "Grøngrøft" fik udleveret skøde på deres gårde, som de et par år i forvejen havde købt 

af "den gale kaptajn" på Ladegård. Forud for dette store og vigtige gårdkøb var gået en 

interessant proces, som 15 af de 18 såkaldte havde anlagt imod herremanden på Ladegård, der 

på ulovlig vis havde "tilegnet" sig de 18 såkaldte "Grøngrøft-bønder". Disse bønder var 

livegne i ordets rette forstand, og de kunne som sådanne heller ikke optræde som købere. Men 

på deres vegne optrådte de to i bondefrigørelsen stærk interesserede fribønder, Hans Jepsen på 

Benniksgård og Ebbe Henrichsen på Buskmose begge i Rinkenæs sogn. Som følge heraf blev 

de 18 frikøbte tidligere livegne hovbønder de første selvejerbønder af den art i hele Sundeved 

og Lundtofte herred, ca. 100 år forinden de andre fæstebønder i samme område blev selvejere. 

Mærkeligt nok betegnedes de 18 bønder i Tombøl efter 1766 i dokumenterne og offentlige 

skrivelser ikke som selvejere, men som "de frikøbte". Forskellen mellem dem og de kongelige 

selvejere i sognet var af mindre betydning. De hørte vedvarende under Grøngrøft gods og 

lægd og skulle betale visse skatter på godskontoret. Det er forståeligt, at efterkommerne efter 

de pågældende bønder i Tombøl den 25. januar 1866 fejrede 100 års dagen ved et gilde i Chr. 

Jensens kro i Tombøl for at mindes forfædrenes stolte dåd, som gårdejer Jørgen Hansen i en 

af ham forfattet sang kaldte bøndernes sejr over "den onde herremand på Ladegård", og deres 

køb af gårdene. Hvert af halvboene kostede 500 rigsdaler, og den gennemsnitlige størrelse af 

gårdene var 25 hektar i nutidens mål.                 

Gårdejer Bachmann på Grøngrøft deltog i gildet på kroen som følge af, at hans forgænger på 

Grøngrøft ved købet af gårdene i 1764 stod på bøndernes side og undlod at nedlægge veto 

imod salget til bønderne. Hele historien om processen på Gottorp, og hvad der skete forud og 

under sagens forløb, er skildret af Th. Kaufmann i bogen "Den onde herremand på Ladegård".  

 

 

Slyngsten d. 8. jan.                  Landejendom ved Slyngsten Brændt 

De 70 svin og 30 kreaturer blev reddet ud. Den trelængede landejendom "Højberg" mellem 

Felsted og Slyngsten nedbrændte fredag, og skønt tre frivillige brandværn, Felsted, Tombøl 

og Skovbøl, bekæmpede ilden, varede det hele eftermiddagen, før den blev slukket. Den 

voldsomme brand opstod i loen. Her arbejdede en traktor, og kriminalpolitiet mener, at 

branden enten stammer fra denne traktor eller fra de elektriske installationer, som findes her. 

Flammerne bredte sig meget hurtigt, og da Festersen opdagede, hvad der var på færde, slog 

han alarm, og han og andre deriblandt Festersens forældre, P. Festersen og hustru, løb ud og 

fik de 70 svin og 30 kreaturer ud. Det var for nogle af dyrenes vedkommende i sidste øjeblik. 

Kreaturerne blev opstaldet hos naboer, mens svinene blev ført til slagteriet. Stuehuset er 

sammenbygget med udbygningerne og blev ødelagt af ild og vand, og beboerne har måttet 

tage ophold hos naboer. Driftsbestyrer G. Askgård Olesen, Aabenraa, blev som teknisk 

sagkyndig tilkaldt og foretog en undersøgelse af resterne af de tekniske installationer. 
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Felsted d. 20. jan.                       197.766 kr. mere i skat i Felsted 

Ved sognerådsmødet i Felsted var det kommunale overslag til anden behandling. Ifølge det 

stiger skatteudskrivningen med 197.766 kr. eller en stigning på 14,5 pct. Af indtægter er der i 

indkomstskat og grundskyld beregnet 1.563.000 kr. (mod indeværende finansårs overslag på 

1.365.234 kr.). Renter 76.100 kr. (62.200), ejendomme 2.000 kr. (2.600) og andre indtægter 

18.500 kr. (12.800). Af udgifter tegner de sociale sig for 2.163.383 kr., hvorfra går refusioner 

1.844.000 kr. så udgiften bliver 419.383 kr. Administration 146.000 kr. (130.800), tilskud til 

foreninger 3.600 kr. (3.000), skolevæsen 580.100 kr. (524.875), vejvæsen 175.500 kr. 

(112.000), vandløbsvæsen 7.500 kr. (7.000), brandvæsen 16.000 kr. (7.000), sundhedsvæsen 

4.894 kr. (4.216), andre udgifter, heri indbefattet amtsfondsbidrag 218.896 kr. (213.700). 

Biblioteksudgifter 17.500kr. (11.721), afdrag på lån 157.724). Grundskyldspromillen blev 

fastsat til 19. Sognerådet vedtog i øvrigt på mødet at sælge tre byggepladser i Skovbøl til 

bygmester Peter Jacobsen og søn, Skovbøl. Gårdejer Hans Daugaard, Felsted, fik anbefalet et 

udstykningsandragende til kommunen af 6.1098 ha. 

 

 

Felsted d. 5. feb.                                         Kommunevalget 

Slesvigsk Partis kandidatliste til kommunevalget i Felsted har som nr. 1 arbejder Chr. P. 

Lock, Felsted, og som nr. 2 gårdejer Hans P. Jepsen, Felstedmark. 

 

 

Felsted d. 9. feb.                                   A- kandidater i Felsted 

Socialdemokratiet i Felsted har opstillet følgende kandidater til sognerådsvalget: nr.1 Johs. 

Møller, Tumbøl, 2 Hans Jørgensen, Felsted, 3 Asbjørn Clemmesen, Felsted, 4 Hans Jacobsen, 

Skovbøl Mark, 5 Hans Jørgen Thomsen, Tumbøl, 6 Gunnar Juul Sørensen, Slyngsten, 7 Erik 

Rempt, Svejrup, 8 Theodor Johannsen, Felsted, 9 Aage Madsen, Felsted, 10 Hans Lorentzen, 

Nørballe.  

 

 

Felsted d. 12. feb.                  Felsted får kommunal renovering fra 1. april 

Felsted borgerforening holdt torsdag aften generalforsamling på Felsted kro, hvor formanden, 

blikkenslager Egon Knudsen, oplyste, at medlemstallet er steget med 9 til 199 i det forløbne 

år. Renovationsafdelingen har i dag 154 spande, og det er nu vedtaget, at renovationen fra 1 

april d. å. overtages af kommunen og skal omfatte hele sognet. Videre omtaltes 

juleudsmykningen, som borgerforeningen ligeledes står for, og som i fjor var blevet fornyet 

og udvidet. Angående fældningen af landevejstræerne i kommunen, som et dagblad har 

efterlyst protester imod fra beboerne, oplyste Egon Knudsen, at borgerforeningen har 

protesteret skriftlig overfor amtet, som svarede, at det var vedtaget, at alle vejtræer skulle 

fjernes. Borgerforeningen har på flere opfordringer ansøgt om opstilling af en telefonboks på 

parkeringspladsen i Felsted by, og man har nu fået besked om, at telefonboksen opstilles en af 

dagene. Snedkermester H. A. Fleischer aflagde regnskabet, der sluttede med en 

kassebeholdning på godt 800 kr. 

Den ny formand. I stedet for Egon Knudsen, der ikke ønskede at fortsætte, nyvalgtes til 

formand fuldmægtig Nis Jessen, men Egon Knudsen indvilgede i at fortsætte som 

bestyrelsesmedlem. Installatør Jørgen. Møller genvalgtes. 

Kandidatlisten. Til kommunevalget den 8. marts opstillede borgerforeningen følgende 

kandidater: 1 Nis Jessen, 2 sognerådsformand Adolf Lausen, 3 fru dyrlæge G. Zachariassen, 4 

Egon Knudsen, 5 overassistent Hans Erik Hansen, 6. malermester Preben Clemmesen. 
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Felsted d.15. feb.                              Borgerlig liste for Felsted. 

Felsted sogns Venstre har ved et møde opstillet følgende borgerlig fællesliste til 

sognerådsvalget den 8. marts: 1 gårdejer Svend A. Lauesgård, Felsted, 2 Fhv. gårdejer Peter 

Festersen, Felsted, 3 gårdejer Hans B. Matthiesen, Tråsbøl, 4 gårdejer Søren Langhede, 

Felstedskov, 5 gårdejer Frederik Bøllner, Bakkely. 6 gårdejer Hans Hansen Hesselgård, 

Tombøl, 7 Fru Cecilie Staugård, Tombøl Søndermark. 8 gårdejer Bertram Sørensen, Tråsbøl. 

9. Smedemester Lorenz P. Jacobsen, Skovbøl. 10. gårdejer Hans J. Staugård, Felsted Mark.  

 

 

Felsted d. 17. feb.                               Husmandsliste i Felsted 

Ved en ekstraordinær generalforsamling i Felsted Husmandsforening opstillede følgende liste 

til sognerådet: 1 Louis Enevoldsen, Felsted Mark, 2 Jørgen Fogt, Kiding, 3 Hans Sivertsen, 

Stenneskær, 4 Viola Jørgensen, Grøngrøft, 5 Otto Knudsen, Tråsbøl, 6 Andreas Jørgensen 

Grøngrøft. Ved generalforsamlingen forelagde formanden, Andreas Jørgensen, Felsted Mark, 

et skitseforslag til sammenlægning af husmandsforeningerne Dybbøl - Nybøl, Broager, 

Holbøl, Felsted, Tørsbøl og Ullerup. Det resulterede i en megen livlig drøftelse. Flere af 

foreningens medlemmer var bange for, at en sammenlægning vil betyde, at foreningen helt 

forsvinder ud af billedet. Ved en afstemning, om man skulle arbejde videre med planerne, 

stemte 13  for, 4 imod og 5 undlod at stemme. 

 

 

Felsted d. 17. feb.                                 Erhvervsliste i Felsted 

Handels- og Håndværkerforeningen i Felsted har på et opstillingsmøde hos gæstgiver Signe 

Dall opstillet en liste med følgende sammensætning: 1 muremester Peter Jesswein, Felsted. 2 

Købmand Hans Jensen Tråsbøl, 3 bygmester Aksel Hokkerup, Tombøl. 4 Købmand Peter 

Poulsen, Felsted, 5 Købmand Poul Hintze, Skovbøl. Bestyrelsen og kandidaterne 

bemyndigedes til at forhandle om eventuel valgforbund med Felsted Borgerforening. 

Formanden, tømrermester Marius Jørgensen, Nørballe, oplyste i sin beretning, at foreningen 

nu har 100 medlemmer. Ved analysen af arbejdskraft i kommunen har foreningen fået mange 

henvendelser, og da der er byggegrunde til rådighed, vil man nu bekendtgøre dette landet 

over. Samtidig rettes henvendelse til Sønderjyllands erhvervsråd. Kassereren, bygmester Peter 

Jesswein, oplæste regnskabet, der sluttede med en kassebeholdning på 1.648 kr. Til 

bestyrelsen genvalgtes P. Jesswein, Aksel Hokkerup og Lorenz Hansen, Svejrup. Formanden 

opfordrede alle til at sørge for, at foreningen repræsenteres i det kommende sogneråd. 

 

 

Felsted d. 23. feb.                                 Kloakering i Felsted by 

Aabenraa amts vejinspektorat udbyder på Felsted sogneråds vegne rørledningsarbejdet m.v. 

vedrørende kloakeringen af den resterende del af Felsted by, centralsystemet og 

Kirkevejssystemet. Arbejdet omfatter rørlægning af ca. 2400 løb. meter rørledning samt 

gennemløbsbrønde, private tilslutningsbrønde, og rendestensbrønde. Betingelser udlånes på 

amtsvejvæsenets kontor, og tilbud skal være indgivet til vejinspektorater inden fredag den 11. 

marts. 
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Felsted d. 29. feb.                     Grundskyldspromillen i Felsted nedsat 

Felsted sogneråd har nedsat grundskyldspromillen fra 19 til 16,4. På sit forrige møde fastsatte 

sognerådet grundskyldspromillen til 19, men der er i mellemtiden kommet besked om, at man 

måtte nedsætte den yderligere.  Der blev valgt tre medlemmer til valgstyrelsen ved det 

kommende kommunevalg, nemlig sognerådsformand, bygmester Adolph Lausen, gårdejer 

Carl Martin Johansen og amtsvejmand Hans Jørgensen. Desuden valgtes to valgstyrelser på 

hver syv medlemmer. Fra skoledirektionen i Aabenraa forelå en meddelelse om, at der var 

bevilget lærer Per Sonniks, Felsted Centralskole, afsked uden pension fra 1. august 1966 efter 

egen ansøgning. 

 

 

Felsted d. 14. marts.                                Licitation i Felsted 

Ved en licitation fredag i Felsted på 2. etape af kloakeringen indkom syv tilbud. Entreprenør 

A. Vilhelmsen, Aabenraa, 119.441 kr. entreprenør Rudolf Brink, Aabenraa, 141.871 kr. 

entreprenør O. Jordt, Tønder, 142.380 kr. entreprenør Hildur Thomsen, Agerskov, 172.147 

kr., entreprenør Peter Moos, Lavensby, Nordborg, 182.096 kr., entreprenør Poul Hansen, 

Grindsted, 193.483 kr. og entreprenør K. L. Kristensen, Varde, 235.570 kr. 

 

 

Felsted d. 20. marts.                              Dagrenovation i Felsted 

Fra 1, april indføres kommunal dagrenovation i Felsted, og man regner med, at det koster ca. 

70 kr. om året pr. skarnkasse. Entreprenør Richard Blenner, Aabenraa, står for tømningen af 

kasserne. Tømningen sker en gang om ugen. 

 

 

Felsted d. 12. april.                          Lægen i Felsted kørte mod træ 

Læge Alfred Jacobsen, Felsted, kørte på vej til et sygebesøg ind i et vejtræ i Kværsløkke. Han 

fik en hjernerystelse og nogle ribben trykket. Læge Jacobsen var alene i bilen, da han kørte 

gennem et ca.10 centimeter tykt snesjap, som tog herredømmet over bilen. Med stor kraft 

snurrede den rundt og slyngedes op mod et vejtræ i den modsatte side af vejen, så den højre 

dør blev klemt i stykker. Falck - Zonen blev tilkaldt og kørte lægen til Aabenraa sygehus. 

 

 

Felsted d. 20. april.            Valg til skolekommissionen for Felsted kommune 

Fredag den 22. april kl. 20,15 indbydes Felsted centralskoles forældrekreds til et møde i 

skolens håndgerningslokale med henblik på valg af de forældrevalgte repræsentanter og 

personlige stedfortrædere til skolekommissionen. Valgret har de forældre, som på valgets 

tidspunkt har børn, der er indskrevet i skolen. Forældrene opfordres til at slutte op om mødet 

og derved give udtryk for deres interesse for skolen. Det forventes, at den endelige afgørelse 

af valget vil kunne foreligge samme aften. Der vil efter loven være at vælge 2 medlemmer, 

men efter indgivet ansøgning vil der formentlig inden fredagsmødet være givet tillades fra 

undervisningsministeriet til at vælge 3 medlemmer. 

 

 

Felsted d. 25. april.                          Skolekommissionen i Felsted. 

Til skolekommissionen i Felsted er valgt gårdejer Markus Lund, Felsted Mark, husmand 

Jørgen Fogt, Kiding, og landmand Chr. Frederik Hansen, Felstedskov. Desuden valgtes 

gårdejer Chr. Jahnsen, Felsted Mark, til forbunds-skolekommissionen. 
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Felsted d. 28. april.                  Beskatningen steg 1,9 pct. i Felsted. 

I Felsted er kloakeringen begyndt for alvor. Felsted sogneråd har fastsat beskatningsprocenten 

til 17,4 mod 15,5 sidste finansår. Det er en stigning på 1,9 pct. Kloakeringen i Felsted er nu 

begyndt for alvor. Entreprenørfirmaet Rudolf Brinch, Aabenraa, har sat maskinerne i gang 

med at bryde gaderne op for at nedlægge kloakledninger. Arbejdet ventes tidligst færdig til 

november. Det har under arbejdet været nødvendig at spærre Gråstenvejen, idet den ene 

banehalvdel er gravet væk, og den anden køres jorden væk på. 

 

 

Felsted d. 29. april.                        Tillidsposter i Felsted sogn 

Felsted sogneråd har valgt medlemmer til Skolekommissionen, som kommer til at bestå af 

entreprenør Johs. Møller, Tumbøl, kirketjener Asbjørn Clemmesen, Felsted, statshusmand 

Valdem. Paulsen, Grøngrøft, og fra forældrekredsen er valgt gdr. Markus Lund, Nørballe, 

husmand Jørg. Fogt, Kiding, og gdr. Chr. Fr. Hansen, Felstedskov. I biblioteksbestyrelsen 

indvalgtes skoleinspektør Erik Hansen, Felsted, lærer Niels M. Nørholm, Felsted, gdr. Viggo 

Thaysen, Tråsbøl, gdr. Søren Langhede, Felstedskov, og fru Edith Faust, Felsted. 

Vandsynsmænd blev husmand Louis Enevoldsen, Felsted Mark, og gdr. Peter Juhler, Svejrup. 

Ungdomsnævn: Gdr. Svend Lauesgård, Felsted Mark, bygmester U. Jesswein, Felsted, fru 

Cecilie Staugård, Tumbøl Søndermark. lærer Niels M. Nørholm, Felsted, gdr. P. Clausen, 

Svejrup, og lærer Ole Andersen, Felsted (formand). Børneværnet har genvalgt lærer Hans 

Petersen som formand, entreprenør Johs. Møller, Tumbøl, er blevet nyvalgt til formand for 

det sociale udvalg. 

 

 

Tumbøl d. 21. juni.                           38 ryttere i Tumbøl 

Ved ringridningen i Tumbøl deltog 38 ryttere. Hans Peter Petersen, Surlykke, Varnæs, blev 

konge med 23 af 24 mulige ringe. Blandt damerne blev Marianne Thomsen, Tørsbøl, nr. et 

med 22 ringe, efterfulgt af Irene Hviid, Varnæs, med 19 ringe og Elna Christensen, Kliplev, 

med 13 ringe. I aldersklassen over 60 år blev Chr. Wortmann, Tinglev, nr. 1 med 13 ringe. 

Jørgen Lorentzen, Skovby, tog 10 ringe. Aldersklassen 40-60 år blev vundet af Chr. Jensen, 

Brandholm, med 23 ringe, aldersklassen 15-40 år, af Hans Kauffmann jr., Tumbøl, 23 ringe, 

Claus Peter Hissel, Tumbøl, 23 ringe, og Jørgen Thomsen, Tørsbøl, 23 ringe. Blandt drengene 

blev Arne Pfeffer, Kiding, vinder med 21 ringe. Ærespræmierne blev vundet af Marianne 

Thomsen, Chr. Wortmann, Cl. Hissel sen., Tumbøl, Frede Hansen, Kliplev, og Andreas 

Wortmann, Hajstrup. 

 

 

Felsted d. 22. juni.                  Friluftsteater i Ensted og Felsted 

Finn Methlings "Kom ned på jorden igen" opføres torsdag aften på friluftsscenen ved 

centralskolen i Stubbæk og på friluftsscenen ved den gamle skole i Felsted. Det er Ensted og 

Felsted ungdomsforeninger, der er gået sammen om opførelsen og 14 personer medvirker. 

Pastor J. Fenger, Stubbæk, står for instruktionen af det moderne teaterstykke. 

 

 

Felsted d. 5. juli.                              Idrætsugen i Felsted 

Der var ikke stor tilslutning til idrætsugen i Felsted, men det blev alligevel en meget 

udbytterig uge for Felsted Ungdomsforening. Søndag afvikledes finalekampene i håndbold og 

fodbold, og resultaterne blev: Håndbold Dame A-rækken vandtes af Felsted, dame B af Løjt 
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og dame juniorrækken blev vundet af et hold fra Kliplev. For herrernes vedkommende blev 

det til finalesejr til Felsted i A-rækken og juniorrækken vandtes af Gråsten. Fodbold: Gråsten 

vandt i puslingerækken og Rødekro i drengenes serie, Juniorrækken vandtes af Kruså, og 

Felsted seniorhold blev vinder i deres serie. Der blev endvidere konkurreret i pilekast, 

keglespil og præmieskydning, hvor de tre bedst placerede blev Jes Hansen, Holbøl, Karl 

Ahrends, Felsted, og Jens Petersen, Tumbøl. De fik alle overrakt præmie. Ugens 

arrangementer sluttede med fest på Felsted Kro, hvor Sønderborgkvartetten Fratelli 

underholdt de mange idrætsfolk. 

 

 

Felsted d. 13. juli.                     Sommermødet i Felsted sogneråd 

Felsted sogneråd har holdt møde, hvor der behandles en mængde mindre sager. Godkendelsen 

af kommunens nye pantefoged, Aksel Sandbæk, Alnor, forelå. Han er ligeledes pantefoged i 

Gråsten og Kværs kommuner. Felsted Ungdomsforening ønskede to nye nylonnet til 

fodboldbanen foruden en kasse til opbevaring af boldene. Soldaterforeningen "Dannevirke" 

bevilges 50 kr., og fra Aabenraa amts skoledirektion forelå meddelelse om, at lærerinde, fru 

Lis Iversen, Jejsing, fra 1. august er kaldet til lærerinde ved Felsted Centralskole. Sognerådet 

anbefalede en mindre udstykningssag fra frisørmester Otto Nissen, Felsted, der har solgt et 

areal på 80 kvm. til tømrer Peter Hansen, Felsted, og ligeledes anbefaledes et andragende fra 

chauffør Mathias Schmidt, Felsted, om køb af en byggegrund i Tumbøl til senere opførelse af 

en landarbejderbolig. 

 

 

Felsted d. 28. juli.                                   Søster Maren 60 år 

Felsted sogns Sygeplejeforenings sygeplejerske, diakonisse Maren Hansen, Felsted, fylder 60 

år mandag den 1. august. Søster Maren er født i Harboøre og har fået sin uddannelse på Sct. 

Lucas Stiftelse i København. I 1949 kom hun til Felsted, hvor hun siden har været 

menighedssygeplejerske. Igennem årene er hun blevet afholdt i de mange hjem, hvor hun er 

kommet. Hun er et forstående og pligttro menneske og en dygtig sygeplejerske, og når der 

bydes til fødselsdagskaffe på Felsted kro på mandag, vil sikkert mange være med for at takke 

og hylde den populære sygeplejerske. Søster Maren har igennem årene gjort et stort arbejde 

inden for Felsted sogns kirkelige ungdomsarbejde, og som det levende og interesserede 

menneske, hun er, har hun slået rod i grænselandet. 

 

 

Felsted d. 2. sep.                          Ungdomsskolen i Felsted starter 

Bliver fælles for Bovrup, Varnæs, Kværs, Kliplev og Felsted. Med omfattende program 

starter ungdomsskolen i Felsted. Den er fælles for unge fra Bovrup, Varnæs, Kværs, Kliplev 

og Felsted kommuner. Betingelserne for at være med, er, at man deltager i 24 timers 

samfundsorientering. På programmet står der følgende fag: Moderne husførelse 1 og 2, 

barnepleje, specialklasser for unge med vanskeligheder i dansk og regning, maskinskrivning 

for begyndere og fortsættere, regning, dansk, esperanto 1 og 2, motorlære 1 og 2, sløjt for 

drenge, småsløjd for piger, metalsløjd 1 og 2, stoftryk, radioteknik (byg en transistorradio!), 

tegne og malekursus, porcelænsmaling, dramatik, broderi og kjolesyning. Ungdomsskolen er 

som bekendt ikke nogen eksamensskole, men efter vel gennemført undervisning får hver elev 

et afgangsbevis, eventuelt bevis for statskontrolleret prøve. Der er velkomstaften torsdag den 

15. september om aftenen, hvor der gives orientering om fagene. Der sluttes med dans. Der er 

i øjeblikket planer om at starte en ungdomsklub i kælderlokalet i centralskolen. Alt er endnu 
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under forberedelse, men er der en interesse, skal klubben være åben hver onsdag fra 19 til 22. 

Tilmeldingen til ungdomsskolen og ungdomsklubben skal ske inden torsdag den 8. 

september. Der bliver som sædvanlig gratis transport til ungdomsskolen fra de forskellige 

sogne. 

 

 

Felsted d. 6. sep.                      Ungdomsklubben i Felsted startede  

Felsted sogneråd godkendte lokaler på centralskolen. Felsted sogneråd godkendte ved sit 

møde mandag aften, at der i centralskolen oprettes en ungdomsklub, som er knyttet til 

ungdomsskolen. Det vedtoges, at skoleudvalget og ungdomsnævnet skal undersøge 

forholdene nærmere på centralskolen for i kælderen at finde egnede lokale til de unge. Det er 

meningen, at klubben skal være åben tre timer hver onsdag aften, hvor de unge så kan komme 

og gå som de vil. Ved sognerådsmødet blev det reviderede regnskab for 1965-66 også 

godkendt. På indtægtssiden står opført renter 85.962 kr., driftsindtægter af ejendomme og 

jorder 2.829 kr. og andre indtægter 18.383 kr. Skatter og afgifter 1.559.247 kr. Af udgifter har 

der været administration 164.054 kr., sociale udgifter 2.024.270 kr., herfra går dog refusionen 

på 1.585.593 kr., så kommunens egen udgift har været 438.730 kr. Tilskud til foreninger 

3.604 kr., skolevæsenet 533.485 kr., vejvæsenet 192.204 kr., vandløbsvæsenet 11.067 kr., 

brandvæsen 12.530 kr., sundhedsvæsen 5200 kr., andre udgifter, heri amtsfondsbidrag 

175.465 kr., biblioteksudgifter 8545 kr., afdrag på lån 117.724 kr., driftsoverskud 3774 kr., 

regnskabet sluttede med en kapital på 2.515.410 kr. 

 

 

Felstedskov d. 23. sep.                    Traktorbrand i Felstedskov 

Landmand Jes Peter Marcussen, Felstedskov, fik i morges sin traktor ødelagt ved en brand. 

Han havde fyldt benzin på, og da han så ville starte og køre i marken, brød traktoren i brand. 

Den stod udenfor bygningerne, så der var ikke fare for nogen større brand. Felsted frivillige 

brandværn slukkede, og kriminalpolitiet fra Aabenraa undersøger brandårsagen. 

 

 

Felsted d. 27. sep.                            Lærerkursus i Felsted Skole 

Over 600 lærere fra Aabenraa-Sønderborg amt deltog mandag i et instruktionskursus i Felsted 

Centralskole, hvor der blev holdt en række foredrag om tilvalgsskolen, gruppearbejde, 10. 

klasse, lærersamarbejde og andre emner. 

 

 

Svejrup d. 3. okt.                                   Sammenstød i Svejrup 

To biler kørte søndag hen under aften sammen på Aabenraa-Sønderborgvejen ved Svejrup. 

Gårdejer Hans Boysen Matthiesen, Tråsbøl, holdt stille for at svinge til venstre ad vejen til 

Tråsbøl, da en bil i retning mod Sønderborg påkørte ham. Denne bil førtes af truckfører Peter 

Chr. Petersen, Goethegade 24, Sønderborg, hvis hustru, Cecilie Petersen, ved sammenstødet 

kom til skade og blev indlagt på Landshospitalet i Sønderborg. 

 

 

Felsted d. 8. okt.                                    Lærerstævne i Felsted 

Lærerkredsene i Sønderjylland og i Sydslesvig har sammen med "Grenzfriedenbund" indbudt 

danske og tyske kolleger fra begge sider af grænsen til en dansk-tysk pædagogisk dag tirsdag 

den 25. oktober. Amtskonsulent P. Alkærsig, Aabenraa, indleder med et foredrag om 
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centralisering af det danske skolevæsen i landkommunerne, og der bliver endvidere bl.a. talt 

af undervisningsinspektør W. Wriedt om det slesvig-holstenske landkommunale skolevæsen, 

af skolekonsulent A. Lessaw og skoledirektør Thorup Nielsen om henholdsvis det tyske og 

det danske mindretals skolevæsen. Foredragene holdes dels i Felsted Centralskole, dels i 

Rugkobbelskolen, og foredragsholderne kan efter behag benytte det danske og det tyske 

sprog. 

 

 

Felsted d. 11. okt.                            Østergade skal reguleres. 

Ved sognerådsmødet i Felsted mandag aften vedtages det at en del af Østergade i Felsted by 

skal reguleres. Arbejdet, der er overdraget entreprenør Johannes Møller, Tumbøl, begynder 

allerede i morgen. Gaden skal udvides, og i den ene side skal anlægges fortov. Asfalteringen 

har ikke været for god i Østergade, derfor vil man nu forny den og gøre den betydeligt 

stærkere. Entreprenør Johs. Møller, Tumbøl, fik endvidere overdraget arbejdet med 

oprensning af 13 branddamme i kommunen. Sognerådet anbefalede en udstykning på godt 

5000 kvm. fra husmand Peter Johansen, Felstedskov, til direktør Svend Astrup, Sønderborg. 

Repræsentant Kaj Schmidt fik tilladelse til at købe byggegrund i Nygade. Det er den sidste af 

byggegrundene, der er tilbage, på nær en enkelt, som imidlertid er forbeholdt eventuelt 

vejanlæg. Ansøgning om buskørsel på fem strækninger i kommunen anbefaledes. 

Landsforeningen til sclerosens Bekæmpelse bevilgedes 50 kr. KFUM´s soldatermission 50 kr. 

og Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse 200 kr. 

 

 

Felsted d. 7. nov.                                    Uheld ved Felsted 

Da autoophugger Høeg, Felsted, lørdag eftermiddag i bil drejede til venstre på landevejen ved 

Felsted, blev vognen overhalet af en bil ført af en belgier, og der skete et sammenstød med 

materiel skade som resultat. 

 

 

Tumbøl d. 16. nov.                         Død efter en færdselsulykke 

Arbejdsmand Andreas Hinrichsen, Tumbøl, der for ca. to uger siden pådrog sig svære 

kvæstelser ved en færdselsulykke på Felsted-Gråstenvejen er søndag død på sygehuset i 

Aabenraa. Hinrichsen, der blev 49 år, var født i Tumbøl, havde i flere år arbejdet ved 

amtsvejvæsenet og var en værdsat medarbejder.  Foruden sin hustru efterlader han sig to 

sønner på 10 og 15 år. 

 

 

Felstedskov d. 19. nov.                       Knallertkører kvæstet 

Murerarbejdsmand Knud Kragh i Felstedskov blev i aftes indlagt på Aabenraa sygehus med 

brud på venstre ben. På hovedvej A.10 ved Styrtom drejede han tværs over vejen i retning 

mod Varnæs og kørte derved ind i en varevogn, der kørte ad hovedvejen mod nord. Bilen 

førtes af mekaniker Ejnar Nielsen, Slotsgade 33, Aabenraa. 

 

 

Felsted d. 29.  nov.                                JAK-mødet i Felsted 

Sønderjysk Storkreds for Jord - Arbejde - Kapital har holdt møde på Felsted Kro, hvor 

formanden for JAK´s fordelingssystem, revisor Aksel Sørensen, Aalborg, talte. 

Foredragsholderen sagde bl.a., at det ikke var nationaløkonomerne, der havde skabt 
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pengesystemet, men derimod fønikerne - i sin tid for at lette samhandelen. I dag er pengene 

imidlertid blevet en handelsvare, som storspekulanterne profiterer groft på, mens de i stedet 

burde være et omsætningsmiddel, der af samfundet gratis stilles til erhvervslivets rådighed, 

mod at blot fremstillingsudgifter og administration betales, hvilket kan gøres med 1 - 2 

procent. Af JAK´s langfristede lån over 10 - 15 - 20 og 25 år betales 2 pct. p. å. til 

administration af restgælden samt 1/4 pct. p. a. til reservefonden, denne overdrages dog til 

låntageren ved lånets afvikling som et nyt indskud. JAK-banken ligger i øjeblikket med 

mange flere penge til udlån, end der er lånere til, og overvejer derfor nye favorable lån til 

solide kunder. Efter nytår vil man overveje at oprette en Aabenraa lokalkreds af JAK. 

 

 

Felsted d. 29. nov.             Felsted Husmandsforening med i samarbejdet. 

For anden gang var et forslag om en foreningssammenlægning til drøftelse ved 

generalforsamlingen i Felsted sogns Husmandsforening. Sammenlægningen skal ske med 

husmandsforeningerne i Holbøl, Tørsbøl, Nybøl, Dybbøl, Broager og Ullerup. 

Generalforsamlingen gik ind for forslaget, og sammenlægningen vil finde sted 1. januar 1967. 

Som Felstedforeningens første repræsentant i bestyrelsen valgtes formand Andr. Jørgensen, 

Grøngrøft. Formanden kunne i sin beretning melde om tilbagegang i medlemstallet, hvilket 

formodes at være på grund af kontingentforhøjelse. Regnskabet balancerede med 3.772 kr. og 

sluttede med en kassebeholdning på 1.600 kr. For husholdningsudvalget aflagde fru Viola 

Jørgensen, Grøngrøft, beretning. Som nyt medlem af dette udvalg valgtes fru Inger 

Sievertsen, Stenneskær, i stedet for fru Anna Mathiesen, Stenneskær. Efter 

generalforsamlingen viste konsulent Erik Knudsen, Broager, en film 

 

 

Felsted d. 29. nov.                                      Felsted skole 

Aabenraa amts skoledirektion har ansat som aspirant fru Birgit Petersen, p.t. aspirant ved Sorø 

Borger og Realskole til stillingen som lærerinde ved Felsted kommunes skolevæsen. 

Ansættelsen regnes fra 1. januar 1967. 

 

 

    Små vers 

En dansk dame med sin søn går ombord i Oslobåden. En norsk medrejsende spørger: ”Hvad 

hedder drengen?” ”Han hedder A. Mohr”. – ”Amor? - Hedder han virkelig det” – ”Ja. Hans 

Mohr er hans far.” ”Hvad for noget, er hans mor hans far?” ”Ja, hans far er Hans Mohr”. 

 

”Har du hørt, at Olsen er kommet på hospitalet?” – ”Det må være pludselig. Jeg så ham i går 

sammen med en yndig, ung dame”. ”Ja, det gjorde hans kone også”.  

 

”Jeg vil gerne have en pakke kamillete”, bad en herre den yndige defektrice.  ”De kan få 

kamillen, men teen må de selv lave”.  ”Og for en krone humlete”.  ”Ja humlen kan de få, men 

teen må de selv lave”. ”Og så for 50 øre bryste”. Han fik teen uden yderligere kommentarer. 

 

To nabofruer var uvenner. En dag stod den ene og hængte sin vask op. Den anden kom ud og 

blev stående for at se på.  ”Hvad glor du på?” spurgte den første. ”Har du aldrig hængt en 

vask til tørre?” ”Jo, men så har jeg vasket den først!” 

 



89 
 

Petersen til lægen. ”Jeg har ondt i halsen”.  ”Det må være mandlerne, der skal fjernes”. Nogen 

tid efter kom Petersen igen: ”Jeg har frygtelig ondt i maven”. ”Det må være blindtarmen, den 

må fjernes”. Det skete - og efter nogen tids forløb dukkede Petersen op hos lægen: ”Jeg, øh, 

tør næsten ikke sige det, men øh, jeg har altså en forfærdelig hovedpine”. Unge Svendsen var 

lige begyndt i sin nye stilling, da han gik ind til chefen og meldte, at en dame ville tale med 

ham. ”Er hun pæn?” spurgte chefen. ”Ja!”. Da damen var gået, kom chefen ud til Svendsen og 

sagde: ”Unge mand, de bliver aldrig dommer i en skønhedskonkurrence!”  ”Jamen jeg troede 

så bestemt, det var chefens kone”.  ”Det var det også!”  

 

Peter kom hjem fra skole og fortalte: ”I dag har vi lært at trække fra, og ved du hvad, far, så 

sagde frøkenen, akkurat ligesom du plejer at gøre. - Hun sagde: Det går ikke, så må vi låne”. 

 

Skolepengene tilbage. Ved klassens 25 års jubilæum var den gamle regnelærer med til festen. 

”Nå, hvad laver du så, Hans”, spørger han en af de gamle elever. ”Jeg køber salt og 

peberbøsser og den slags af en drejer, min kone maler så teksten på dem og lakerer dem, og 

jeg sælger dem”. ”Jo, se vi giver altså en krone for hver, når vi køber dem, og vi får fire 

kroner, når vi sælger dem, og de tre procents fortjeneste giver os til det daglige brød”. 

 

Om at trække fra. Lærerinden i landsbyskolen var ved at indvie børnene i den vanskelige 

kunst at regne med minus. ”I må forstå, børn”, sagde hun, ”at for at kunne trække fra, må man 

regne med samme slags enheder. Man kan ikke trække tre pærer fra fire æbler eller syv heste 

fra 12 hunde”. En hånd blev rakt op på bageste række, og en spæd barnerøst lød: ”Jamen, 

frøken, man kan da godt trække fire liter mælk fra tre køer”. 

 

På bal: ”Vil frøkenen danse denne dans med mig?” ”Nej tak! De må vist hellere forfølge en 

anden!” ” Jamen je´ har væ´t hos dem alle sammen”. 

 

Den moderne maler, (grublende): ”Oprindeligt havde jeg ingen talent for malerkunsten, men 

så var det, at jeg fik denne hjernerystelse”.  

 

”Ikke vin men ost”. Den nye millionær (til sin hustru efter selskabet): ”I Aften prostituerede 

du dig igen, Amalie. Votticelli er ikke en Vin, det er en Ost”.   

 

God Tone. ”Nej hvad ser jeg, du studerer en lærebog i god tone”. ”Ja, det gør jeg”. ”Vil du 

måske vide, hvorledes du skal bære dig ad med at behandle folk høfligt?” ”Nej, jeg vil blot 

vide, om folk behandler mig høfligt eller ikke”. 

 

Uventet. Damen: ”Hvor meget koster en alen af dette tøj?” Komis´en (lapset): ”Et kys!” 

damen: ”Vær så god at give mig 10 alen - min bedstemor betaler”. 


