Hejmdal 1908
v/ Lorenz Lorenzen, Tråsbøl
Varnæs. 2. jan.
En tyvagtig Tjenestekarl.
En vestpreussisk Karl, i Tjeneste hos Gårdejer Hans Kr. Johansen, Nørskov ved Varnæs, forsvandt i
Søndags fra sin Plads. Samtidig opdagede Manden, at der var stjålet hen ved 50 Mark. Sagen er meldt
til Politiet.
Bovrup. 2. jan.
Ejendomshandel.
Ungkarl P. Petersen fra Kalkær har købt P. Nielsens Gård i Bovrup for 80.000 Mk.
Tombøl 2. jan.
Rejst bort.
Gårdejer Jacobsen i Tombøl, en ivrig Hjemmetysker, har været forsvundet siden den 20. december.
Han forlod Hjemmet iført sine bedste Klæder og Cylinderhat. Han efterlader Kone og 3 små Børn,
samt en Del sørgende Kreditorer. Efter Forlydende skal en polsk Tjenestepige, der tjente hos ham,
ligeledes været rejst bort. Parret skal være rejst til Budapest.
Felsted. 3. jan.
Ejendomshandler.
Skomager Lorens Petersen på Felsted Mark har bortbyttet sit Husmandslod, hvortil der tilhører 3½
Tønde god Jord, med Handelsmand Hans Iversens Ejendom i Kiskelund. Til Iversens Ejendom hører
70 Tønder 7.og 8. Klasses Jord med omtrent 140 Mk. Skatteværdi, Begge overtager Ejendommen
uden Besætning. L. Petersen giver i alt 5200 Mark i Bytte; hans egen Ejendom, hvorpå der er gode, ny
Bygninger, vurderet til 6000 Mark. Bygningerne i Kiskelund er gamle og tarvelige, Overtagelsen er
ifl. ”Fl. Av.” sket straks. Kommuneforstander Hermann Hansen i Felsted har solgt den tidligere Jes
Lorensen i Nørballe tilhørende Gård til Landmand Jes Jessen fra Lundtoft. Som Købesum nævnes
omtrent 29.000 Mark. Aftægtshus og Have samt et skifte ved Møgelmose følger ikke med. Ved
Auktionen før Jul var der frasolgt 4 Tønder til Jørgen Jessen sammesteds for omtrent 4.000 Mk.
Resten, 40 Tønder, har en Skatteværdi af omtrent 300 Mk. Auktionen over Besætning og Redskaber
havde indbragt henved 11.000 Mark. Hr. Hansen skal ifl.”Fl. Av.” tjene en hel Del ved den Handel.
13. jan.
Uheldig Kørsel
Da forpagter Frederik Iversen fra Tombøl i Tirsdags kørte til Felsted Kirke med et Barn, blev den ene
Hest forfangen, inden de nåede Kirken. I hast måtte der sendes Bud til Præsten, medens Smeden blev
hentet og fik dyret åreladt.. Skønt Hesten lå som død, kom den sig dog hurtigt efter Åreladningen, og
kørselen kunde fortsættes til Kirken, hvor Dåbshandlingen så forrettedes. (Fl. Av.)
Tråsbøl.14. jan.
Kristeligt Møde.
I Søndags Aftes afholdtes et kristeligt Møde i Tråsbøl Kro med Pastor Schmidt, Jels, og Pastor Høeck,
Felsted, som Talere. Der var mødt henimod 100 Tilhørere. Pastor Høeck holdt et udmærket Foredrag
om den kristne Kirkes Missionsvirksomhed ned gennem Tiderne. Fra flere Sider udtaltes der Ønske
om, at Sognepræsten fremtidig oftere vilde holde lignende Foredrag for sine Sognebørn.
Tråsbøl 14. jan.
Miltbrand
Slagtermester J. Madsen her i Byen kom forleden under Slagtningen af et Kreatur, som det senere
viste sig, led af Miltbrand, til at såre sig i Hånden med en Kniv. Han er derpå blevet meget syg.
14. jan.
Foredragsmøde
Søndag den 19. Januar om Eftermiddagen Klokken 4 ½ afholdes hos Gæstgiver N. P. Frees et
Foredragsmøde, ved hvilket Redaktør Anders Lebeck fra Aabenraa og Kommissionær N. P. Petersen
fra Skærbæk vil tale.

14. jan.
Snestormen
der rasede i Torsdags, har også været ubehagelig for Fiskerne. Således fik Fisker Thomsen ved
Strandkro (Felsbæk Bugten) ifølge ”Fl. Av.” sin ny Båd, som han havde anskaffet i Efteråret,
sønderslået. For Thomsen, der blev Gift i Sommer og da fik et nyt Hus opført, betyder dette et slemt
Tab.
Tråsbøl 17. jan.
Smittet af Miltbrand
Slagtermester L. Christensen i Tombøl, der forleden hjalp ved Slagtningen af et Kreatur i Tråsbøl, som
led af Miltbrand, er nu også bleven angreben af Miltbrand og overført til Sygehuset i Aabenraa
Felsted 28.jan.
Ejendomshandel
Kommuneforstander Hermann Hansen her i Byen har købt Peter Højs Gård i Tråsbøl, der er 42 Hektar
stor. Det er Hensigten at udparcellere Ejendommen, der ifl. ”A. T.” er forsynet med Vindmotor og
gode Bygninger.
Gårdsalg
Gårdejer Peter Høj i Tråsbøl har solgt sin Gård til Hermann Hansen og Jørgen Michelsen fra Bovrup.
Tråsbøl 29. jan.
Smukt Træk
I Tirsdag jordedes på Felsted Kirkegård afdøde Arbejdsmand Lorenz Davidsen fra Tråsbøl. Davidsen
døde på Sygehuset i Aabenraa i en Alder af næppe 40 År. Hans Arbejdsgiver Forpagter Mackeprang,
Kiding, bekostede hans Jordefærd, og beværtede hele det talrige Følge hos Gæstgiver Frees i Felsted. I
vor Tid, da forholdet mellem Husbond og Arbejder på de større Gårde ikke altid er, som det skulde
være, fortjener et Træk som dette at nævnes.
Tombøl 1. feb.
Røverisk Overfald
Torsdag Aften Klokken 8 kørte P. Bundesen, rejsende for Firmaet H. Meyland i Flensborg, på Vejen
til Tombøl. I Nærheden af Spangkro blev han overfaldet af 4 Banditter. De to greb Hesten i Bidslet og
skar Tømmen over, medens de andre to trak Bundesen ned fra Vognen og frarøvede ham hans
Tegnebog og Pengepung med ca. 360 Mark. Bundesen slog om sig, det bedste han kunde; men da
Røverne havde fået Pengene, lod de den Rejsende ligge, uden at der skete ham videre Overlast.
Bundesen begav sig til Fods til Tombøl, hvorhen Hesten allerede var løbet med Vognen. Samme Aften
blev der gjort Anmeldelse til Gendarmen om det forefaldne, men Røverne var borte, og man har endnu
intet Spor fundet, der kan føre til deres Opdagelse. Det frække Overfald skete på en stærkt befærdet
Vej og i Nærheden af nogle Udflyttergårde. Kort efter kom en Mand fra Felsted kørende samme Vej;
men han mærkede ikke nogen.
Tombøl 17. feb.
Det tidligere omtalte Overfald her i Nærheden af Byen på en Flensborgsk Handelsrejsende synes
Egnens Befolkning som Helhed ikke at skænke så synderlig Tiltro. Efter alt at dømme synes der at
være noget muggent ved Sagen. Det ser lidt mærkeligt ud, at fire Røvere overfalder et Køretøj lige tæt
ved en By, overskærer Linerne, river Manden af Vognen, og så den Overfaldne kort efter i ret god Ro
kommer spadserende hen til Kroen med Pisk og Dækken uden at være smudsig og uden synderlig
Spor af at have lidt nogen Overlast. Og Hesten med Vognen og med den overskårne Tømme endnu
hængende i Seletøjets Nøgler er kort forinden kommet travende hen til Gæstgivergården
Felsted 24. feb.
Felsted Sogns Sygekasse
holdt sidste Søndag Generalforsamling hos Gæstgiver H. N. Frees i Felsted. Efter at der var holdt
Mandtal, fremlagdes det reviderede Regnskab, der if. ”Fl. Av.” udviste en Indtægt på i alt 3159Mk. 62
Pf. Deraf en Kassebeholdning fra i Fjor på 66Mk.56 Pf. I Medlemsbidrag var der indkommet 2859Mk.
30 Pf. Udgifterne beløb sig til i alt 3683Mk. 30 Pf. Regnskabet blev godkendt. I Sparekassen indestår
en Formue af 5068Mk. 76 Pf. Den 1. januar 1907 var der 301 Medlemmer; med en Tilgang af 72 og
en Afgang af 53 var der nu 320. I 1906 havde 339 Personer modtaget Lægehjælp, i 1907 kun 180. Ved

Valget af en Næstformand i Stedet for Bødkermester Lock af Felsted valgtes Urmager Nielsen
sammesteds; Hr. Lock havde ønsket sig fritaget for Posten. Derefter var der Valg af forskellige
Distriktsformænd og Kontrolmedlemmer, og dermed var Dagsordenen udtømt.
4. marts.
Til Landsretsfængslet
Arbejdsmand Petersen, som har siddet arresteret i det herværende Amtsfængsel i 8 Dage som
mistænkt for at have forøvet Indbrudstyveri på Kiding, blev i Går middags overført til
Landsretsfængslet i Flensborg.

Felsted 3. marts.
Felsted Afholdsforening
afholdt sit første Medlemsmøde den 1. marts hos N.P. Frees i Felsted. Foreningen har fået god
Tilslutning. Der valgtes en Bestyrelse bestående af følgende Medlemmer: Gårdejer P. Eskildsen,
Felstedskov, Formand; Mejeribestyrer A. Holm, Tråsbøl, Kasserer; Væver Th. Kaufmann, Sekretær.
Det næste Medlemsmøde afholdes Søndag den 5. April kl. 3 ½ Eftermiddag.
Felsted 6. marts.
Indbrudstyveri
Natten mellem Onsdag og Torsdag er der forøvet et Indbrudstyveri hos Murersvend Warming her i
Byen. Tyven, der har tilvendt sig en Cykel og 30 Mark i rede Penge, blev fanget i Gråsten den næste
Morgen.
Felsted 9. marts.
Kommunalt Valg
I Felsted afholdtes der i Fredags Eftermiddags Valg af Kommunerepræsentanter. I første Klasse
valgtes den tysksindede Gårdejer P. Juhler i Nørballe; i anden valgtes Gårdejer L. C. Petersen af
Felsted (Dansksindet) og i tredje Klasse var det på et hængende Hår gået galt, da der var alt for lille
Deltagelse. (Fl. Av.)
20. marts.
Fortyskningsmøde
Søndag den 22 Marts er der ”tysk Aften” hos Gæstgiver N. P. Frees i Felsted. Her i Sognet er det dog
kun Skolelæreren, Kommuneforstanderen og nogle afhændige Personer der besøger den Slags Gilder.
Den hjemlige Befolkning går ikke med til disse Møder, der kun er en Efterligning af de danske
Foredragsmøder, ændret lidt efter Tyskernes Smag.
Uheld
Gårdejer Jørgen Michelsen kom forleden Dag uheldigt af Sted. Da han kørte Ajle ud, væltede Vognen
så uheldigt, at den ene Fod kom under Ajletønden og Fodledet knustes. Han var i Forvejen halt på det
andet Ben.
Nu er jeg døvstum
Den velvillige Mand til en Tigger, der tidligere havde været blind: ”Nej, hvor det glæder mig at se, at
De har fået Deres Syn igen, min gode Mand”. ”Ja, min Hund løb fra mig. Så kunne jeg ikke længere
være blind. Nu er jeg Døvstum”.

Givet tilbage
Den ældre herre: ”Tænk på, Frøken, hvor mange Behageligheder, det medfører at have en rig Mand”.
Den unge Dame: ”Det er lige så behageligt at have en rig Fader. De skulde fri til min Moder”.
Endnu værre
Første Moder, der læser sin Søn, Studentens Brev: ”Når jeg har læst Carls Brev, Så må jeg altid
bagefter have fat i Fremmedordbogen”. Anden Moder: ”Når jeg har læst Kristians Brev, så må jeg
altid have fat i Sparekassebogen”.
Felsted 30. marts.
Tyveri
Natten mellem Fredag og Lørdag er der begået Indbrud hos Købmand Frees på Stationen. Tyven har
skaffet sig Adgang til Huset ved at slå en Vinduesrude itu. Gennem Vinduet er han kommet ind i
Skænkestuen, er derfra gået ind i Butikken, hvor Pengeskuffen var opbrudt. Indholdet var borte og
Skuffen kastet hen på Gulvet; inde i Kontoret lå Banetasken, som indeholdt 60 Mark. Da den var låset,
har han flået Tasken op og taget Pengene, ligeledes var der indbetalt nogle Brandpenge, som Værten
havde taget imod, ca. 40 Mark, de var selvfølgelig også forsvundne. Hvem Tyvene er, vides endnu
ikke
Flere Indbrud
Samme Nat, som der blev begået Indbrud hos Købmand Frees på Stationen her i Byen, er der hos
Urmager Nielsen begået et frækt Indbrud. Tyven har medtaget Varer til et Beløb af 400 Mark. Om det
er en og samme Person, der har begået disse to Tyverier, ved man endnu ikke.
Felsted 7. april.
Udparcellering
(Fl. Av.) Ved Auktionen i Lørdags over den bortrømte Jacobsens Gård i Tumbøl solgtes der et
Moseskifte, omtrent en halv Tønde Land for 200 Mk. Til Jacob Petersen i Tumbøl. Brændtoft, herved
10 Tønder Land stor, solgtes til Gårdejer Peter Hissel for 9500 Mk. På en Toft i Byen blev der af Karl
Nissen budt 1050 Mk. Pr. Tønde Land; men Budet blev ikke godkendt. For Stammen, stor omtrent 35
Tønder Land, blev der kun budt 2800 Mk.; heller ikke det Bud blev antaget.
Felsted 9.april.
Generalforsamling
Felsted Sogns Husflidsforening afholdt Generalforsamling i Søndags hos Gæstgiver Petersen i
Tombøl. Regnskabet blev godkendt, derpå blev C. Jacobsen i Felsted valgt til Regnskabsfører i Stedet
for H. Hansen ved Møllevejen. I Dommerudvalget genvalgtes H. Christensen, Felstedmark, og H.
Petersen Tombøl, medens Hans Jahnsen Felstedmark, blev nyvalgt i Stedet for L. Festersen i Tråsbøl.
Som Stedfortræder genvalgtes L. P. Eriksen, Svejrup, og Chr. Iversen, Tombøl, medens Lærer Schenk
i Felsted blev nyvalgt. I Dommerudvalget for kvindeligt Arbejde valgtes Fru Andersen og Fru
Ferdinand fra Felsted og Fru. Wildenschild fra Bovrup, og som Stedfortræder Fru Hansen,
Møllevejen, Fru Alsing, Skovbølmark, og Fru Wollesen, Varnæs. I Arrangememtskomiteen for den
Mandlige Afdeling valgtes Fohlmann, Chr. Hissel jr., Tombøl, og A. Petersen, Varnæs, samt Chr.
Iversen Tombøl, og Lærer Petersen Tombøl og som Stedfortræder P. Jensen Tombøl og Jes Jessen,
Skovbøl. For den kvindelige Afdeling valgtes Fru Jepsen, Skovbøl, Fru Hansen, Slyngsten, og Fru
Iversen Tråsbøl, og som Stedfortrædere Fru. Hinrichsen, Slyngsten og Fru. Moos, Ny Skovbøl. I
Festkomiteen genvalgtes Fr. Hinrichsen, Slyngsten, H. Alsing, Skovbøl, N. Petersen og J. Juhler,
Nørballe. I Tombolaudvalget genvalgtes H. Hansen, Felsted, L. Jacobsen, Felsted, I Iversen, Tombøl,
og I. Moos, Skovbøl. Distriktsforstanderne genvalgtes med undtagelse af H. Bladt, Brændholm, i hvis
Sted J.L. Holm, Snorum, blev valgt. Næste Års Generalforsamling afholdes hos H. Chr. Petersen,
Skovbøl Stationskro. Som Foredragsholder ved Udstillingen foresloges Hans Petersen, Gråsten,
hvilket Forsamlingen gav sin Tilslutning. Som Svar på et ”Indsendt” fra Th. Kaufmann, Tråsbøl, om,
at Udstillingen burde afholdes i vort eget Lokale, skal det bemærkes, at ikke Bestyrelsen, men
Generalforsamlingen tager Beslutning om denne Sag. Hvem der altså har Forslag at fremføre i så
Henseende, bør møde på Generalforsamlingen og forebringe sit Forslag, som så vil blive drøftet.

Tråsbøl. 9. april.
Dødsfald
Gårdejer P. Thaysen i Tråsbøl afgik Tirsdag ved Døden på Kredssygehuset i Aabenraa efter et
smertefuldt Sygeleje. Den Afdøde efterlader Hustru og 8 Børn, af hvilke det yngste kun er 8 Dage
gammel. Den næstældste Søn bliver konfirmeret nu på Søndag. P. Thaysen var en god dansk Mand,
om end han hørte til de stille i Landet. I den senere Tid er han dog ved flere Lejligheder trådt offentlig
frem, hvor det gjaldt vor gode Sag. Hans Bortgang vil føles som et smertelig Savn af mange. Hans
voksne Børn træder dog i Faderens Fodspor, så også her gælder det: ”For de Gamle der faldt, er der
Ny overalt, De vil møde hver Gang der bliver kaldt”.
Aabenraa. 12. april.
Eftermæle
Redaktionen har modtaget følgende: Jeg læste forleden dag i ”Hejmdal” at forhenværende Lærer
Kunstmann er afgået ved Døden. Dette genkalder hos mig Minder fra de første Barneår, da jeg gik i
Skovbøl Skole hvor Kunstmann den Gang var Lærer. Hvor betydelig K. var som Lærer i de forskellige
Fag, manglede jeg den Gang Forudsætninger for at kunne dømme om, men hvad der særlig står for
mig i Mindets Lysglans, er Sangtimerne i Skolen. K. var Musikalsk, han havde en smuk Stemme,
desuden ledsagede han undertiden Sangen med Violinspil. Når Mørk-Hansen, der den Gang var Præst
i Felsted Sogn, kom på Besøg på Skolen, og det skete jævnlig, var det for os Børn lidt af en Fest, så
længe han var der; han havde Evner til at tale med Børn og gøre sig afholdt af dem, og han og
Kunstmann arbejdede godt sammen. Desuden elskede Mørk-Hansen Sang og Musik, skønt han ikke
selv kunde synge, og hans Besøg endte derfor sædvanligvis med, at vi sang nogle smukke Salmer og
Sange for ham, inden han tog Afsked. Kunstmann blev ikke længe i Skovbøl, så vidt jeg husker, var
det i 1864, at han blev kaldet til Lærer og Kirkesanger i Ensted. For mig var det et Savn, den Gang han
rejste, og navnlig savnede jeg Sangen med ham som Lærer. Indtil jeg blev voksen, traf jeg ham i Ny
og Næ; men Forholdene førte med sig, at jeg måtte forlade min Hjemegn, da jeg var 17 år, og siden
har jeg ikke talt med ham. Men jeg vil sige ham Tak ved hans Båre for det år, jeg gik i Skole hos ham i
Skovbøl Skole, og især for hans dejlige Sangtimer. Horsens, den 12. April 1908
Kun når han sover
Lille Peter: ” Køb en tromme til mig, Fader?” Faderen: ”Nej Tak, det skal vi ikke have noget af, så
kommer du jo evig og altid og forstyrrer mig med den Tromme.” Lille Peter: ” Nej, jeg lover dig, at
jeg kun skal tromme, når du sover.
Svar på tiltale
Der er Klubbal. En ung Kommis gør en mindre heldig Figur, men den finere Portion af Ballet har kun
meget ringe Lyst til at sige nej. Endelig er der en af de Damer, for hvem han inklinerer, der siger:
”Undskyld, men jeg er meget kræsen med hvem jeg danser med”. Kommis’en slår Armen om Damen,
danser ud og siger: ”Ja, det er jeg ikke”.
Felsted 19. maj.
Kirkelig Valg
Ved Valget af Kirkerepræsentanter i Felsted Sogn i Søndags valgtes for Tombøl Kommune Snedker
Hans Petersen, for Tråsbøl Kommune Kromand Jørgen Christensen og for Ny Skovbøl Kommune
Christian Johannsen, i Felsted Kommune genvalgtes Høker Lorens Jacobsen. – Til Kirkeældste
genvalgtes enstemmigt Gdr. Jørgen Iversen, Svejrup, der imidlertid frabad sig Genvalg på Grund af
sin Alder. I Stedet valgtes så Forpagter Mackeprang på Kiding. – Alle de valgte er gode danske Mænd.
Svar på Tiltale
Den gamle Fuldmægtig Petersen, der kun har to store, strittende Hårtotter på hver Side af Hovedet,
ærgrer sig daglig over den unge, lapsede Kontorist Schmidt, der skiller sin rige Hårfylde midt i
Panden. En Morgen siger Petersen arrig: ”Jeg kan ikke forstå, Hr. Schmidt, at De vil skille Deres Hår
i Midten lige som en Kvinde”. Den unge Schmidt svarer lidt næbbet: ”De skiller jo også Deres Hår i
Midten, Hr. Petersen, men jeg kan ikke forstå, hvorfor De vil have Skilningen så bred.

Skovbøl 2. juni.
Eftermæle
Søndag Morgen den 31. maj døde Parcellist Hans Peter Hansen på Skovbølgårdsmark. Med ham er
igen en af dem gået bort, der lige siden det Fremmede brød ind over os, trofast har stået i deres
Rækker, der af al Evne har værnet om vort Sprog og nedarvede Folkepræg i den lange Tid, der er gået.
Han gik som Dreng i Gammelgårds Skole i Varnæs, var en veloplyst og dygtig Mand med en skarp
Forstand; han opfyldte godt de tillidshverv, der betroedes ham, og navnlig har han været Tillidsmand i
Skole og Vælgerforeningen i omtrent al den Tid, disse Foreninger har bestået. Han forstod at opdrage
sine Sønner sådan, at de kan og vil tage Arv efter ham og, på en Undtagelse nær, boer de alle her i
uafhængige Stillinger. Få fødes nu som ham, ingen bedre. Jørgen Iversen
Tombøl 17. juni.
Farlig Leg
En Søn af Købmand I Iversen i Tombøl fik i Søndags under Legen den ene Hånd i en Tærskemaskine,
hvorved to Fingre blev afrevet. Drengen blev indlagt på Sygehuset i Aabenraa.
Ægteskab
Ønsker en forældreløs middelhøj blond Kvinde med en Formue på ca.35.000 kr. med en Mand, som
ikke behøver at være formuende, men med en pletfri Fortid. En Herre fra Provinsen eller Landmand
vil blive foretrukket, da vedkommende selv er fra Landet. Billet mrk.” Karen 420” modtager
Annoncebureau ”Ideal”
Felsted egnen. 26. juni.
Landbruget
Kløverhøsten er nu begyndt på Egnen og giver et meget godt Udbytte. Kornet står overalt godt, og det
tegner til en god Høst. Af Græs er det også rigelig af i år. Den eneste Ulempe, Landmanden klager
over, er det meget Ukrudt, der findes i år. Særlig Agerkålen er slem; mange Marker er næsten gule og
ligner Rapsmarker.
29. juni.
En Utro Landsmand
I Forgårds kom en Arbejder hertil og fik Beskæftigelse, men kunde ikke få Logis, fordi han ikke ejede
andet end de Benklæder, han havde på. Hen på Aftenen fandt han en Landmand, som gik ind på, at
låne ham Frakke og Vest, som han straks skulde bringe tilbage. Nu er Arbejderen forsvunden med
Tøjet, hvori der ikke alene var Penge men også Ejerens Papirer.
Benådet efter døden
En Kvinde i Düsseldorf blev for et Par År siden dømt til Døden. Hun indgav Ansøgning om
Benådning, der nu også er bleven bevilget, men først et År Tid efter at Konen er død!
Felsted 2. juli.
Hovedgården Kiding
Der i en længere årrække har været bortforpagtet til Mackeprang, men som fra 1. april næste År er
bleven bortforpagtet til Lauesgaard på Hjerndrupgård, har if. ” S. C.” et Jordtillægende af 505 Hektar
med et Nettoudbytte af 14.245 Mark. Til Gården hører 46 Hektar Skov, Tralskoven, med et
Nettoudbytte af 638 Mark. Gården ejes af Grevinde Ahlefeld-Laurvigen på Hvidkilde, Fyn. Den ny
Forpagter er Gårdejer Chr. Finnemanns Svigersøn.
Tråsbøl 4. juli.
Mærkeligt Lynnedslag
Under Uvejret sidste fredag slog Lynet ned i Mejeriet på Gården Grøngrøft. Fra Mejeriet fulgte det en
elektrisk Ledningstråd over i Hestestalden, hvor en Hest blev bedøvet. Hesten faldt over på
Staldkarlen, som netop stod hos den. Karlen slap dog med nogle mindre alvorlige Kvæstelsen.
Tråsbøl 4. juli.
Stationskroerne og Drikkeriet
Ved en Afholdsfest ovre i Kongeriget forleden, moderniserede en af Talerne et gammelt kendt Ord,
idet han udtalte: ”Hvor Kulturen rejser en Station, rejser dens Vrængebillede en Kro”. Dette kan også
med fuld Føje siges med henblik på vore Småbaneanlæg. Mange af de ny oprettede Stationskroer, er
bleven en sand Plage for Omegnens Beboere. Forleden Søndag var der Cykelringridning med Dans på
Kiding Småbanestation, ved hvilken Lejlighed det nok er gået særligt livlig til. Adskillige fik for

meget at drikke. Et ungt Menneske var bleven udplyndret lige til Skjorten. I et meget luftigt Toilette
kom han ind til Høker H. P. Jensen i Tråsbøl for at blive forsynet med de mest nødvendige
Klædningsstykker. Resten af dagen gik han og søgte efter sin Cykel, men uden Resultat. Man må
uvilkårlig spørge: Hvor længe vil samfundet tåle, at Ungdommen ødelægges under Alkoholens
skadelige Indflydelse? Th. K.
Skovbøl 15. juli.
Ejendomshandel
(Fl. Av.) Kristian Pedersen på Skovbølmark /Frudam 5 har i disse Dage solgt sit Landsted, stort 18
Tønder Land med Besætning og Avl til Husejer P. Jessen Nissen fra Varnæs Mose. Nissen skal give
16.000 Mk. Og sit Hus i Bytte Overtagelsen sker til 1. August.
Skovbøl 21. juli.
Ejendomshandel
Christian Thomsen på Skovbølmark (Velkær 13) har solgt sin Landejendom, stor 4 Hektar, for 16,000
Mk. Til Ungkarl Iver Petersen fra Skovbøl. Overtagelsen sker til 1. april næste år.
Felsted 27. juli.
Ejendomshandel
Godsejer Siemers på Grøngrøft har solgt en Del Parceller ved Slyngsten og Tumbøl. Niels Jørgensen
fra Slyngsten købte 15 Tdr. Land, Hans Johansen fra Felstedmark, P. Hissel fra Tombøl og P. Madsen
fra Tumbøl fik hver en mindre Parcel, medens J. Petersen, Tumbøl, købte en Toft på ca. 1 Tdr. Land.
Parcellerne er 4. og 5. klasses Jorder og betales med 800 henholdsvis 700 Mk. Pr. Td. Overtagelsen
sker straks.
Dømt Præst
Den katolske Præst Michael Braun i Hohenlinden er bleven idømt 6½ Måneders Fængsel for i 20
Tilfælde at have gjort sig skyldig i Sædelighedsforbrydelser overfor Drenge og Piger under 14 år.

5. august.
Høg over Høg
Der er ifl. ”Avisen” Auktion efter Peter Vestergaard, og hele Sognet møder op for at byde op. Et
gammelt Egetræschatol råbes op, det går livlig med Budene, indtil endelig Tjenestekarlen Niels
Hansen beholder det sidste Bud. Auktionarius råber: ”Tre og fyrre kr. – første - anden, tredje G…”.
”Fire og fyrre er budt” brøler Niels Hansen. Auktionarius: ” Fire fyrre er budt”. Niels Hansen: ”Fem
og fyrre!” ”Hvad går det af dig?” siger hans Onkel. ”Du står jo og byder dig selv over”. ”Ja det er
rigtig nok, men både Ole Jensen og Frederik Andersen har bedt mig byde for dem, og nu skal det blive
Grin at se, hvem af dem der får Chatollet”
Felsted. 24. august.
Fodboldkamp
Den herværende Fodboldklub havde i går Eftermiddag indbudt begge Holdene fra Bolderslev til en
Kamp Først kæmpede 2. Hold fra Bolderslev med 2. hold fra Felsted; Bolderslev vandt med 2 Mål
mod 0. Derefter kæmpede 1. Hold fra Bolderslev med 1. Hold fra Felsted, og nu sejrede Felsted med 3
Mål mod 0. Efter Kampen var der fælles Kaffebord, ved hvilken Lejlighed Formanden for ”Aabenraa
Fodboldklub”, som havde fungeret som Dommer, indbød 1. Holdene fra Felsted, Bolderslev og Raved
til et større Fodboldstævne i Aabenraa Søndag den 6. September.
Felsted 1. sept.
Indbrudstyveri
Natten mellem Torsdag og Fredag er der sket et Indbrud i Rasmus Jensens Smedie på Felstedmark.
Der blev ifølge ”Fl. Av.” stjålet et par Cykler, og af et Skab, der stod i Smedjen, blev der taget et Par
Fodpumper og andre tilbehørsdele til Cykler. Tyvene havde efterladt nogle Spor, som Politiet noterede
sig. Samme Nat forsøgte antagelig de samme Personer sig hos Parcellist Peter Fr. Petersen i
Nabolaget. Her blev Udbyttet nogle Nysølvspiseskeer. Tyvene har narret sig selv. Idet de medtagne
Skeer var slemme til at ”slå an” og derfor var særlig godt Indpakkede; de gode Skeer havde de ladet
ligge. Også hos en anden Mand i Nabolaget, Kr. Marxsen, var der Spor af, at her har været nogen på
Færde; men han kunde dog ikke mærket, at noget var borte.

Felsted 8. sept.
Jordefærd
Onsdag Middag jordfæstedes på Felsted Kirkegård Liget af Sognets næstældste Kvinde, den 90årige
Enke, Maren Lassen Jørgensen. Hun var født den 7. september 1818 og har levet under 4 danske
Konger og 3 tyske Kejsere. Hun har som voksen Kvinde oplevet begge Krigene, både 1848-50 og
1864, og havde endnu klart bevaret Mindet om hine hårde Tider. I sin ungdom gik hun ofte til Torvs i
Aabenraa med 3-4 Pund Smør. Til Gården hørte ca. 100 Tdr. Land med Skov og Mose; men der
holdtes alligevel kun 4 Malkekøer på den, og en stor del af Markerne var tilgroet med Gyvel og Lyng;
Kornet var ofte så Kort, at det ikke kunde bindes i Neg, men måtte rives sammen som Hø. Nu går
Selvbinderen hen over Markerne, og der leveres ca. 300 Pund Mælk til Mejeriet fra hendes Fødegård.
Den Gamle, der i de senere År kun så dårligt, har fulgt sit eget Slægtled og det følgende til Graven og
levede nu hos sine Børnebørn, hvor hun nød en kærlig og omhyggelig Pleje. Et stort Følge ledsagede
den Gamle til hendes sidste Hvilested, et Bevis for hvilken Agtelse hun har nydt i Sognet.
Tumbøl 15. sept.
Ringriderforening
I Tumbøl er man nu også nået så vidt, at der er bleven oprettet en Ringriderforening. Der er valgt en
Bestyrelse bestående af: Gårdejer P. Schmidt Kristensen, Tråsbøl, som Formand, Th. Jørgensen,
Slyngsten, som Næstformand, Købmand P. Andersen, Tumbøl, som Kasserer. Næste Søndag afholdes
der Ringridning; det er anden Gang for i År.
Felsted 16.sept.
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling for Felsted – Bovrup Brandforsikringsforening for Mobiliar, afholdtes i
Går her i Byen. Af 48 Synsmænd vare omtrent 40 til Stede. Der forhandledes følgende: P. 1. Regnskab
for Året 1907-1908 forelæstes og godkendtes. Det udviste en Indtægt på 9556,84 Mark og en udgift
på781,25 Mark, altså et Overskud på 8775,59 Mark. Hertil kommer Kassens Formue fra i Fjor,
15.585,94 Mark, altså har Foreningen den 1. september 1908 en Formue på 24.361,53 Mark. P.2. Der
betales til 1. oktober i År i Bidrag ligesom i Fjor 10 Penning a. 100 Marks forsikringssum. P.3.
Vedtages at betale 350 Mark i Erstatning for en Ko, som blev dræbt ved lynnedslag. P.4. Besluttedes
det til næste År at afholde den årlige Generalforsamling i Gråsten. Forsikringssummen udgør 12
Millioner Mark.
Tombøl 18. sept.
Ringriderfesten
i Går her i Byen havde ikke samlet mange Deltagere. Folk benyttede i Stedet det gode Vejr til
Høstarbejde.
22. sept.
Ny lærer
Lærer Jacobsen fra Aller ved Toftlund, som for kort Tid siden har bestået sin Afgangseksamen ved
Seminariet, er iflg. ”A. T.” blevet kaldet til Lærer ved den enklassede Skole i Felstedskov
Ny Belysning
Småbaneforvaltningen har nu anskaffet nye Karbidlamper, som skal bruges ved Ulykkestilfælde.
Hvad betyder det
Det må da betyde noget, når en Mand sætter en Diamantring på en Piges Finger. Ja, det betyder, at han
skylder en Guldsmed et Par Hundrede Kroner.
Hvis var Skylden?
Manden (der kommer ind fra Perronen med sin Kone, just som Toget damper væk): ”Der kan Du se!
Havde Du ikke brugt en så skrækkelig lang Tid til Din Påklædning, så var vi ikke komne for sent til
Toget!” ”Ja, og havde Du ikke haft sådan et Hastværk på Vejen herhen, så skulde vi nu ikke behøve at
vente så længe til det næste Tog.”

Felsted 22. okt.
Fra Skolen.
En indvandrer ved Navn Giersberg som ejer en Renteejendom på Kværs Mark, har stillet Andragende
om at få Lov til at lade sin Børn besøge Skolen her i Byen. Forleden var Landråden fra Aabenraa her,
for at forhandle med Skole- og Kommunerådet om denne Sag. Da Skolen er overfyldt, blev
Andragende afslået. Der er ifl. ”A.T.” kun Plads til 138 Børn i Skolens to Klasser, medens der
undervises 142, og Børnenes Antal er stadig stigende
Felsted 12. nov.
Under den ”milde kurs”
Postagent Ferdinand her i Felsted havde forleden taget sig en Medhjælper (Ferdinand har nemlig en
omfattende Handel med Korn, Foderstoffer, Kunstgødning med mere). En meget duelig Hjælper fandt
han i en i Byen boende Mand, Lorens Jacobsen, der har en Isenkramhandel og ved Siden af er
Kasserer for Kredssparekassens Filial. Begge Parter var udmærket tilfredse med Overenskomsten;
men der var nok andre, der ikke var det. Kort og godt, der kom en Inspektør fra Overpostvæsnet og
skulle undersøge Forholdene. Det var nok galt, for Jacobsen var jo – dansksindet. Resultatet blev ifl.
”Fl. Av.”, at Hr. Jacobsen efter 2 måneders Tjeneste må opgive sin Bestilling, fordi han som dansk
Mand ikke må arbejde i det tyske Postvæsens Tjeneste, og fordi man tager vel ikke fejl - den tyske
Forening eller Folk, der står den nær, tror at skulle vogte det tyske Himmeriges Port for så ulastelige,
ærlige, redelige Mennesker, som Hr. Jacobsen ubestrideligt er.
Uheld
Fruen til sin Mand, der netop er hjemkommet fra en Rejse: Tænk Dig, i 14 Dage har jeg været så hæs,
at jeg knap kunde sige et Ord. Manden: Og netop i den Tid Skulde jeg være borte!
Slemt nok
Af ”Klods Hans` sidste”: Rekrutten under manøvren: ”Je sku´ melde fra Løjtnant Hansen ved 1.
Kompagni, a´ vi har itte ku hitte den Afdeling som sku´ ta´ vos te Fange”.
Kvindelist
Moderen (til sin nygifte Datter): ”Jeg har ladet mig fortælle, at din Mand spiller Billard hver eneste
Aften - spiller om Penge til med!” Datteren: ”Ja han gør så, og han giver mig alt, hvad han vinder”.
Moderen: ”Hvad behager? Tager du imod?”. Datteren: ”Han spiller forresten med Smith i Lejligheden
her inde ved siden af os”. Moderen: ”Kan det gøre Sagen bedre”. Datteren: ”Ja det kan, for Fru Smith
får alle de Penge af sin Mand, som han vinder. Dem giver hun så til mig, og jeg giver hende dem, min
Mand har vundet, og på den måde får vi begge to dobbelt så mange Penge af dem, som vi ellers vilde
få”.
Felsted. 26. nov.
Dilettantforestilling
Dilettanterne her i Byen, der er bekendt for deres gode Spil, opfører på Søndag den 6. S ecember i N.
P. Frees Lokaler, E. Hostrups 4 Akter ” Eventyr på Fodrejsen”. Stykket vil blive gentaget den 9. og 11.
Dec. Overskuddet anvendes i velgørende Øjemed.
Felsted 2. dec.
Solgte Jordlodder
Forleden var der Auktion over Hans Taysens Gård i Nørballe, men der blev intet solgt. Senere købte
Muremester Kunstmann en Parcel for 850 Mk. Pr Tønde, og Gårdejer H. Jepsen og J. Jessen købte
nogle Parceller for 6 - 800 Mk. Pr. Tønde. En Hedelod solgtes if. ”Fl. Av.” for 120 Mark.
Hovedparcellen får et Tilliggende af ca.50 Tdr.
Et godt bevis
”Elskede Du mig nu også virkelig, da jeg anholdt om Din Hånd?” Spurgte den ømme Ægtefælle, efter
at Hvedebrødsdagene var forbi. ”Men Fritz”, svarede den unge Frue ”Hvor kan Du tvivle derom. Jeg
har dog sagt Dig, at der har været åndfulde, smukke og talentfulde Mænd, der har friet til mig, og
alligevel tog jeg Dig”.

Svejrup. 5. dec.
Frækt Tyveri
Et ualmindelig Frækt Tyveri er forøvet Natten mellem Tirsdag og Onsdag hos Gårdejer Jørgen
Clausen hersteds. Tyven er gået ind gennem Havestuedøren, som med en lille Smule Behændighed
kan åbnes ude fra. Tyven har gennemrodet Linnedskab som stod her, uden tvivl for at finde Penge; da
Clausens Enke ved Lejlighed har ladet forstå, at når Hun var i Besiddelse af mange Penge, gemte Hun
dem der. Tyven fandt imidlertid kun nogle Sparekassebøger, som han har ladet ligge. Derefter er han
gået ind i Stuen ved Siden af Soveværelset. Herfra har han slæbt en Skrivepult ud. Hen ved 200 Alen
fra Gården har han opbrudt samme og taget 120 Mk. og et Gulddameur med en Sølvkæde. Derimod
har han ladet to Guld Herreurkæder og en Del andre Smykker samt Clausens Sparekassebog ligge.
Sagen er meldt til Politiet, men man har endnu ikke opdaget, hvem Tyven er. Der tales også om, at
Folks Træ og Tørv svinder stærkt her på Egnen på en ubegribelig Måde.
Hvad koster det?
En Emigrantagent modtog for nogen Tid siden følgende Skrivelse:” Hr. Generalagent! Vil De sige
mig, hvad det koster for en fuld Person fra København til New York?” Svaret lød: ”Det er umuligt at
sige nøjagtigt. Men hvis Rusen skal Vedligeholdes af Dampskibets Forråd, bliver det meget dyrt.”
Tråsbøl 12. dec.
Dårlige Veje
Der skrives til os: Her på Egnen klages der meget over de dårlige Veje. Enkelte Steder er de næsten
ufremkommelige for Fodgængere. Mens enkelte Grundejere holder deres Vejstykke godt ved lige, er
der en stor Del, der aldrig udbedrer deres Vejstykke. Det bedste vilde vel være, om alle Veje overtages
af Kommunerne, hvad der nu er Tilfældet mange Steder. Der anlægges så mange Småbaner for at
fremme Samfærdslen. Hvad om man havde Opmærksomheden lidt mere henvendt også på Vejene!
Tråsbøl 12.dec.
Tvangssalg
Ved Tvangsauktionen forleden over Stationskroen ved Kiding fik Handelsmand Erik Jendresen fra
Skovby Tilslaget. Han sidder inde med de sidste Hypoteker.
Felsted 17. dec.
En Auktion
Som i lørdags afholdtes auktion over Inventar og Besætning på Hans Thaysens Gård i Nørballe. Man
havde. if. ”Fl. Av.” samlet mange købelystne. En Del solgtes til gode Priser. Besætningen opnåede
delvis en passende Pris, Køerne fra 170 til 330 Mk., Hestene fra 360 til 720 Mk. For Hø betaltes
omtrent 36 Mk. pr. Tospænderlæs, for Halm 7 til 15 Mk.
Tumbøl 23. dec. (indsendt)
Julefest
Søndags den 20. d. m. afholdes her i Skolen en Julefest med Juletræ for Børnene. Mange havde glædet
sig dertil længe i Forvejen og ikke alene Børnene, men også Forældre og Søskende forsamledes her til
denne Fest, endogså Folk udenbys fra mødte. At alting var så godt, kan vi takke vore kære og dygtige
Lærere og Lærerens Hustru, som ikke skyer nogen Umage, når de kan gøre Børnene en Fornøjelse. Vi
må også takke dem, som har givet gode Gaver, især Mejeribestyrelsen, der hvert år giver et godt
bidrag til Juletræet i Tumbøl Skole. Da klokken var 9. sluttede Festen, efter at der var tilbragt
fornøjelige Timer. Det er af den største betydning, i hvilket Forhold Lærere står både til Børnene så
vel som til Forældrene. Her i vor Skolekommune hersker der et særdeles godt Forhold mellem
Børnene, Beboerne og Lærerne, og det må ønskes, at det vil være til Gavn og Glæde for alle Parter.
Bevis
Fruen: ”Det er dog en forfærdelig Bunke Fluer, der er her i Værelset”. Herren: ”Ja, og det er Hunfluer
de fleste”. Fruen: ”Så, hvorfor tror du det?” Herren.: ”Jo, de fleste sidder på Spejlene”.
Tråsbøl 29. dec.
Ejendomshandel
Gæstgiver Jørgen Christensen her i Tråsbøl har købt ca.12 Tønder Land af Tråsbøl Kommune, kaldet
”Smedeland”, som hidtil har været Fællesejendom for Byens Grundejere. Overtagelsen sker straks.

