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Marts 1944.

Brandtræer og Brandsten
af J. Raben

I »Sønderjydsk Maanedsskrift« Nr. 4 (April) 1943 gav jeg 
Meddelelse om en Del Brandtræer og Brandsten paa Als. Efter 
denne Tid er jeg bleven gjort opmærksom paa en Række nye 
Træer og Sten, til hvilke samme Overtro knyttes.

ET BRANDTRÆ I NORDBORG.
I 1855 berettes om en Eg, der stod i Nærheden af den forhenværende 

Aichelbergske Gaard i Nordborg. 1 dette Træ var Gaardens Ild dagsat, 
derfor maatte det ikke fældes. Gaarden er forlængst nedbrudt og den 
hensatte Brand kan derfor ingen Skade gøre mere. —

Man mener, at det er den gamle Eg, der staar ved Gaardejer Lauritz 
Brorsens Have.

»KNAPPEN«.
»Nord for Oldenor ligger en velbevaret Gravhøj, der kaldes »Knap

pen«. At den er den eneste bevarede Gravhøj i stor Omkreds skyldes 
den Overtro, at der baade er sat Brand og Sygdom i Højen for den, 
som rører den«.

(Meddelt af Pastor Weber, Nordborg, 1909).

Højen blev afgravet og helt udjævnet i Aaret 1934, men der skete 
ikke noget. Den indeholdt to Grave fra Bronzealderen.

»BRANDHØJENE«.
Ved Landevejen mellem Stevning og Brandsbøl ligger to anselige 

Bronzealderhøje. Sogneskellet fører imellem de to Høje, saa den ene 
ligger i Svenstrup, den anden i Havnbjerg Sogn. De kaldes »Brand
højene«. I begge disse Høje er der sat Brand, i den ene for Stevning, i 
den anden for Brandsbøl By, det vil sige, hele Byen skal brænde, hvis 
Højen røres. —
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Omkring »Brandhøjene« har ligget en Mængde nu overpløjede og 
næsten udjævnede Gravhøje. Det er sikkert Overtroen, der er Skyld i, 
at netop disse to Høje er bleven bevaret. For en Del Aar siden blev de 
fredlyst under Nationalmuseet. — Det maa jo være en Betryggelse for 
Stevning og Brandsbøl!

PILEN PAA RÆVEHØJ.
Paa Præstegaardsjorden i Ulkebøl kaldes en Mark »Rævehøj«. Der 

laa før en Gravhøj, nu forlængst udjævnet.
Paa Rævehøj stod en meget stor gammel Pil, der ikke maatte fjernes, 

fordi den brugtes som Sømærke for Sejlende paa Augustenborg Fjord 
og oven i Købet var der sat »Brand« i Træet for et Hus i Ulkebøl, der 
allerede var nedbrudt. Derfor skete der ikke noget, da Pilen blev fældet 
omkr. 1900.

LINDEGAARD.
Lindegaard var et Landsted under Bosager ved Sønderborg. Huset 

blev nedbrudt for faa Aar siden. Den gamle Bindingsværksbygning laa 
malerisk under høje Træer. I det ene Træ var Lindegaards Ild dagsat. 
— Heldigvis faldt Huset før Træet.

BRANDTRÆER VED BRO.
Ved Møllevejen, der fører fra Bro til Blæsborg Mølle stod i Hegnet ved 

Gaardejer Jørgen Clausens Mark tre gamle Pile. I disse Træer var der 
hensat Brand for Gaarde i Bro. To af disse Pile faldt af Ælde, den 
tredie blev hugget i Vinteren 1920-21.

Den 2. November 1921 brændte to Gaarde og et Hus i Bro. Gnister 
fra Lokqmotivet tændte i Taget paa Jørgen Clausens gamle Gaard, der 
laa lige ved Jernbanen, og Ilden sprang i den stærke Storm over paa 
Nabogaarden, og derfra blev atter et Hus antændt. To Gaarde og et 
Hus brændte altsaa.

(Meddelt af Jørgen Clausen, Bro).

BRANDTRÆ VED VERTEMINE.
I den store Ask ved Landevejen, ved den østlige Indkørsel til Verte- 

mine, er Gaardens Brand hensat. Træet maa ikke fældes.

(Meddelt af Rasmus Harboe, Kettingskov).
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»HENSAT ONDE«.
I Hans Duns’ Langdysse i Asserballe var der hensat Ulykke for den, 

som rørte den. Henimod Aaret 1900 vilde Degnen og hans Søn grave i 
den, for at finde Oldsager. Man fandt ogsaa adskillige Oldsager, Sten
kiler og andet. Men Ulykken kom over Familien. Sønnen fik pludseligt 
epileptiske Anfald, og andre Medlemmer blev syge. Degnen blev bange 
og indstillede Undersøgelsen.

(Meddelt af Rasmus Harboe, Kettingskov).
Oldtidsmindet bestod af to parallelt løbende Langdysser med Rand

sten og flere Kamre. Det blev ødelagt i 1930, da man tog Stenene til 
Vejmateriale.

ONDE HENSAT I EN HYLD.
Paa Nicolai Bladts Bol i Asserballeskov var Kreaturerne syge, og 

intet Middel hjalp.
Man lod Ann-Mari-Skovfoged fra Nordborg komme. Efter at hun 

havde set Kreaturerne og Stalden, gik hun udenfor og hensatte Ondet 
i en gammel Hyldebusk, der stod ved Laden. Der blev boret et Hul i 
Stammen og med nogle uforstaaelige Ord lagde hun noget ind i Hullet, 
som blev proppet godt til igen. — Hvad Ann-Mari havde lavet, vidste 
ingen, men Kreaturerne blev raske igen.

(Meddelt af Rasmus Harboe, Kettingskov).

ET BRANDTRÆ VED TANDSRY.
Mellem Hans Wehls Gaard i Tandsry og Stensgaard stod en gammel 

Eg. Den blev fældet, og Gavntræet blev solgt til Snedkermester Jørgen 
Meier i Kettingskov. I gammel Tid har Folk snakket om, at der var sat 
Ild i Træet, og at Hans Wehls Gaard skulde brænde, hvis det faldt.

Gaarden brændte ikke, da Træet var blevet fældet, men alligevel har 
Folk haft en Aarsag til at tale om Trolddom i Forbindelse med denne 
Eg.

Da Jørgen Meier skar Stammen op (1942), opdagede han en Indbo
ring i Træet, der atter var tættet med en Træprop. Proppens Ende saa 
ud til at være røgsværtet. Det maa være Hullet, i hvilket Gaardens 
Ild er bleven dagsat. — Man har ofte hørt fortælle af de gamle, at man 
baade ved at hensætte Brand eller et Onde borede ind i Træet. Trold
manden puttede et eller andet Djævelskab ind i Hullet, med nogle ufor
staaelige Ord blev Hullet proppet godt til, og Barken lagt forsigtigt over 
Stedet.

Træstykket med Indboringen sendte Snedkermester Meier til Museet 
paa Sønderborg Slot.
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BRANDTJØRNE VED STENSGAARD.
Lidt Nord for Stensgaards Mølle stod nogle ældgamle, store Tjørne 

i et Hegn. I dem var Ilden for Stensgaard dagsat. — Omkring 1905 
lod Gaardens Ejer, Frederik Blad, Hegnet og Tjørnene rydde, men der 
skete ikke noget.

(Meddelt af Fr. Bladt, Stensgaard).

KASTANIETRÆET VED KEGNÆS PRÆSTGAARD.
I det store Kastanietræ i Præstegaardshaven paa Kegnæs er Præste- 

gaardens Brand hensat. — Det gamle Træ var holdt sammen med svære 
Jernbaand. — I Begyndelsen af Aaret 1943 faldt Træet i en stærk Storm.

Træets Stamme havde over Jorden en Omkreds af 8 Alen. Degn C. 
G. Schmidt, Kegnæs, synger omkr. 1900 om dette Træ:

»Min Stamme stærke Storme tit revet har itu,
dog Baand af Jern mig giver god Støtte, Kraft endnu —«.

Det var det største Kastanietræ, der fandtes i Danmark.

BRANDTRÆER I DYBBØL.
Paa den til Præstegaarden hørende Mark »Paradis« staar to Ege

træer, i hvilke der skal være sat Brand for Præstegaarden.
For en Del Aar siden begyndte man at hugge i det ene Træ, men 

samme Dag gik der Ild i Præstegaardens Mødding, og man undlod da 
at fælde Egene.

(Meddelt af Chr. Hansen, Dybbøl).

Præstegaarden brændte i 1923, uden at Træerne var bleven rørt.

TROLDHØJ.
Troldhøj er en Gravhøj under Sandbjerg, den ligger ved Vejen fra 

Sandbjerg til Øster Sottrup. Højen er bevokset med nogle gamle Ege
træer, og i et af disse er Ilden dagsat for Sandbjerg Skovfogedgaard. 
— Godsejer Knud Dahl, Sandbjerg, har ladet Højen og Egene fredlyse 
under Nationalmuseet.

BRANDTRÆ PAA AVNBØL MARK.
Paa Thorsløkkehøj, øst for Mathias Mathiesens Gaard Thorsløkke 

paa Avnbøl Mark, stod en gammelTjørn. I den var der sat Ild for Gaar
den. Tjørnen blev hugget for en Del Aar siden, men Gaarden brændte 
ikke.
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TJØRNENS ILD SVIGTEDE.

I Nærheden af en Gaard i Ullerup Sogn stod en Brandtjørn, og Folke
mindet vidste at fortælle, at hvis den blev hugget, skulde Gaarden bræn
de. Gaardens Bygninger var gamle, og Ejeren tænkte, at naar han 
fældede Træet og Gaarden brændte, var det jo ikke ham, der var Brand
stifteren. Forsikringssummen kunde saa hjælpe godt til ved Gaardens 
Genopbygning.

Bonden huggede Træet, men Gaarden brændte ikke. Alligevel fik 
Bonden en Følelse af lidt Samvittighedsnag, man vidste jo alligevel 
ikke, hvad der kunde ske senere hen. Derfor lod han Gaarden om
bygge, «og de sidste Penge har jeg jo faaet betalt«, siger han veltilfreds.

NYBØL SOGN.

Hvor Stien fra Hans Peter Clausens Bol støder til Broager Vejen, 
stod en gammel Hvidtjørn, i den var der sat Brand for Peter Tychsens 
(nu Mads Jessens) Ejendom. 1909 fik Gaarden en ny Ejer. Han hug
gede Tjørnen om, og kort efter brændte Gaarden.

Syd for Hans Peter Clausens Gaard i Nybøl, i »Gruen«, stod et 
»Uend’«-Træ (Onde-Træ). Det var en gammel Eg, i hvilken der var 
sat Sygdom.

I 1912 huggede Clausen nogle enkelte Grene af Træet. Kort efter 
fik han en Bulning i Halsen.

Naboen, Nis Byllemos, bad engang Clausen om at faa Lov til at 
hugge nogle Grene af, som hang over paa hans Mark og generede ved 
Arbejdet. Kort efter, at det var sket, fik Byllemos et Onde i Halsen.

1916 faldt Træet under en Storm, men da skete der ikke noget.

(Meddelt af H. T. Clausen, Nybøl).

ET »AFVÆRGEOFFER«?

Ved Ombygningen af et gammelt Hus hos Købmand Bork i Stev
ning i Efteraaret 1941 fandt man, to Spadestik under det gamle Stue
gulv, et lille Kar fra omkr. Midten af 18. Aarhundrede. I dette stod 
en mindre Krukke, der indeholdt en slakkelignende Masse, indviklet 
i et Stykke Lærred.

Massen bestod af Metal, mest Jern. Trevler, tilsyneladende af Hør, 
lidt Uld og Dyrehaar.
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Det drejer sig aabenbart om et Husoffer, nedsat under Stuegulvet, 
et Afværgeoffer for at beskytte Huset mod Ulykke eller Ildsvaade. Man 
har vel paa den Maade bundet Husets Sygdom eller Ild, ligesom man 
har hensat Brand eller et Onde i Træer eller Sten.

Afværgeofferet tra Stevning.

Fra Treaarskrigens Tid
Af Cl. H. Friis, Løgumgaard.

Et Valg i Cøgumklosier

Den 23. Februar 1850 skulde der af Borgerskabet i Løgumkloster 
vælges et Medlem til Fattigbestyrelsen, der bestod af Præsten, Birke
fogden og en Lægmand valgt af Borgerskabet. Præsten og Birkefogden 
var bleven indsat af Slesvigholstenerne, efter at de havde fordrevet de 
danske Embedsmænd. Borgerne skulde nu ved Valg indstille 3 Mænd, 
hvoraf saa Fattigbestyrelsen udvalgte den ene, vel sædvanlig den, der 
havde flest Stemmer. De tre indstillede var: Henrik Jørgensen, Jens 
Nyrup og Lorenz Hansen. Men Birkefogden, der ledede Valget, for
falskede Valgprotokollen, hvad der fremgaar af en Klage fra Borger
skabet til Bestyrelseskommissionen af 28. Februar 1850. Da det er en 
meget lang Skrivelse, vil den tage for megen Plads, hvorfor her kun 
gengives Hovedpunkterne.
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Klagerne meddeler, at naar en Fattigforstander afgaar, vælger Bor
gerne 3 Mænd, blandt hvilke Fattigforstanderskabet udnævner en, der 
approberes af Provsten. Birkefoged Nissen ledede Valget, omgivet af 
beediget Sandemand Johan. Carstensen og en Del Borgere, der var 
bekendte for ved enhver Lejlighed at lægge deres mod alt dansk fjendt
lige Sindelag for Dagen. Valgformændene oplæste Stemmerne, der var 
afgivne saaledes: H. Jørgensen 38 St., Jens Nyrup 28 St. og Mikael Niel
sen 27 St. Dette vakte stor Forbavselse, da nogle og tredive Mænd 
havde truffet Aftale om at stemme paa Henrik Jørgensen, Jens Nyrup 
og Lorenz Hansen. Tredive Mænd traadte straks frem og gjorde op
mærksom paa, at der maatte være en Fejl, da man vidste, at Nyrup 
og Hansen maatte have hver over 30 Stemmer. De krævede en Under
søgelse, men Birkefogden nægtede og hævede Valgmødet. Klagerne 
hævder nu, at Resultatet er falsk og bemærker, at Jørgensen, Nyrup 
og Hansen er dansksindede, mens Nielsen er tysksindet. Han vil derfor 
nok af Fattigbestyrelsen, der er tysksindet, blive indstillet, med min
dre den stærke Harme blandt den danske Befolkning skulde bevæge 
dem til at indstille en af de to. 34 Borgere tilbyder i en Følgeskrivelse 
med Ed at bevidne, at de har stemt paa Lorenz Hansen, og i en anden 
Følgeskrivelse tilbyder andre 35 Mænd med Ed at bevidne, at de har 
stemt paa Jens Nyrup.

Samtidig klages der over et lille Minoritets Tryk mod den danske 
Befolkning, der er det store Flertal. Tyskerne er ikke en Tiendedel 
og er dog saa godt som enebestemmende med Støtte af Embedsmæn- 
dene. Bekendtgørelserne udstedes ikke offentligt, men med Bud fra 
Hus til Hus samme Dag, Forsamlingen skal holdes, saa det er ikke 
altid muligt at give Møde. Desuden forbigaas ofte nogle danske Hjem. 
Der møder derfor kun 18-20 Mand, hvis Pluralitet ønsker et helt andet 
Resultat end Befolkningen. Derved kan de sætte sig i Besiddelse af alle 
vakante Pladser, ogsaa i Fattigbestyrelsen, der er den vigtigste i kom
munale Anliggender (anden Kommunalbestyrelse har de ikke). Den 
paalægger Fattigskat, hvorefter al anden Skat beregnes, og bestemmer 
Skattens Anvendelse.

Men naar den danske Befolkning ikke ved Valg kan sætte sine Mænd 
ind, har de ikke andet Valg end at underkaste sig de overmægtige 
Sejrherrers vilkaarlige Tryk, hvis ikke de kan faa Beskyttelse paa højere 
Steder. De henviser til, at den moralske Indflydelse blandt Indvaanerne 
svækkes og Baandet mellem Folk og Øvrighed løsnes. De beder derfor 
Bestyrelseskommissionen om Oprejsning for den dem tilføjede Uret. —

Bestyrelseskommissionen henviser i sit Svar Klagerne til Kirkevisi- 
tatoreme, men det er Klagerne ikke tilfreds med og indsender en ny 
Klage, hvori de anfører, at de har prøvet »Aabenraavejen«, som de
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ingen Tillid har til. Birkedommer Nissen er ulovlig indsat af Oprørs
regeringen og dennes ivrige Tjener. Saalænge Klagen laa hos Bestyrel
seskommissionen i Flensborg — og det var i Maaneder — lod han intet 
Valg foretage blandt de tre indstillede, men saasnart Svaret kom, 
foretog han Valg, og Resultatet var, at den, der var indskudt paa Listen 
i Stedet for en anden, blev valgt. Det havde han næppe gjort, hvis han 
ikke havde haft Medhold hos Kirkevisitatorerne i Aabenraa.

Klagerne renoncerer nu paa at føre Klage til Visitatorerne og vil 
afholde sig fra enhver Udøvelse af deres Stemmeret, saa længe Nissen 
er Birkefoged.

Mikael Nielsen blev udnævnt den 13. Maj 1850. Men et halvt Aars 
Tid senere har Bladet vendt sig. Der kom nye Embedsmænd, og nu 
kommer Borgerne med en Ansøgning om, at Valget af 23. Februar maa 
blive kasseret og nyt Valg udskrevet »under den ny Tingenes ’Tilstand«.

Den ny Birkedommer Blume har indgivet en Beretning til Ministeriet, 
hvori han meddeler, at han i Arkivet ingenting har fundet om Valget i 
Februar udover Koncept af en Meddelelse til Mikael. Nielsen om, at han 
er valgt. Han søger nu Ministeriet om Afholdelse af nyt Valg. Samtidig 
meddeler han, at Nissen hemmelig har forladt Flækken inden sin Af
sættelse, og at Hattemager Mikael Nielsen er en ivrig Slesvig-Holstener. 
(Skønt Slægten stammer fra Fyn).

Valget er saa bleven afholdt, og i Stedet for Mikael Nielsen foreslaas 
Smedemester Josias Raben, der vistnok ogsaa blev valgt.

Valgprotokollen af 23. Februar har Birkefoged Nissen altsaa ladet 
forsvinde, og han har ogsaa ment, det var bedst selv at forsvinde inden 
den ny Tingenes Tilstand.

*præsteskifter.

Da Slesvigholstenerne i 1848 overtog Magten, gik den provisoriske 
Regering straks igang med at afskedige de danske Præster. Saaledes 
blev ogsaa Pastor Høcker i Løgumkloster straks afskediget og Valg 
udskrevet. Paa Valglisterne, der blev udskrevet paa Dansk, er der 
opført 130 Vælgere.

Amtmand Stemann i Aabenraa undskylder sig med, at han er for
hindret i at deltage i Valget, og bemyndiger derfor Amtsforvalter Harbo 
til at lede Valget, der fandt Sted den 7. Januar 1849. De 3 Kandidater, 
som den provisoriske Regering havde givet Menigheden at vælge imel
lem, var vel alle tysksindede, og derfor har den danske Befolkning 
undladt at stemme. Valget faldt saaledes ud: 
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1. Pastor Neiling Moltrup..................... 33 Stemmer
2. Pastor Schumacher, Hjordkær . . . . 19 Stemmer
3. Pastor Axelsen, Dybbøl................... 0 Stemmer

Ialt . . 52 Stemmer

Da der var 130 Vælgere, har de 88 ikke stemt, og saa ved man endda 
ikke, om alle valgberettigede Danske var opført paa Valglisten.

Peter Hjort Neiling, der altsaa blev valgt, var Søn al en Købmand 
i Haderslev, hvor han var født 1817. Han studerede i Kiel og blev Kan
didat fra Gottorp 1842. Han var saa Kapellan i Moltrup, indtil han 
1848 dukker op i Løgumkloster. Hans Virksomhed der blev dog ikke 
af lang Varighed, thi selvfølgelig blev han afsat i 1850, da Krigen 
sluttede. Han rejste sydpaa og fik et Par Embeder, først i Holsten 
(Itzehoe), og derefter i Sydtyskland (Grünstadt i Pfalz). Men i 1864 
dukker han straks op igen, blev Provst i Sønderborg og Medlem af 
Synoden. Senere blev han Præst i Tyrstrup og Hjerndrup, hvor han 
døde 1889.

I Nr. Løgum var Hans Balslev Momsen bleven Præst i 1834. Han var 
en ivrig Slesvigholstener, og derfor blev han ikke afsat i 1848. Men da 
Opgøret kom i 1850, blev han bange for Freden og forsvandt i al 
Stilhed sydpaa. Han havde faaet samlet sig en Hjord af tyske Stor
bønder i Sognet; men de svigtede, da det kneb. Han fik et Embede i 
Holsten, men ligesom Neiling flyttede han straks nordpaa i 1864 og 
fik Embede i Store Vi, og da den danske Præst, Pastor Ørsted (en 
Brodersøn til H. Chr. Ørsted og A. S. Ørsted) paa Grund af Edsnægtelse 
blev afskediget i 1867, rykkede han igen ind i Nr. Løgum Præstegaard 
og blev der, til han tog sin Afsked i 1875. Han døde 1880 i Burkal.
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Fru Anne Kathr. Johannsen, Agtrup, Læk.
Foto: Anker Olsen.

Folkeminder fra Læk Sogn
Ved Anker Olsen, København

I sommeren 1935 blev jeg henvist til fru Anne Kathrine Johannsen i 
Agtrup (Læk sogn), der viste sig at være en udmærket fortæller med 
en god hukommelse, så jeg besøgte hende to gange og fik hver gang 
godt udbytte. Fru Johannsen holdt selv trods sin høje alder (f. 7. 
oktober 1854 i Agtrup) sine to stuer smukt i orden. Der kunde heller 
ikke være tale om at holde hvil under udspørgningen, for hun blev 
ikke træt af sådan en smule snakken! Jeg havde heller ikke grund 
til at tvivle, da hun fortalte om, hvordan hun altid havde været den 
første, når der var fest og munterhed i hendes unge dage — der spillede 
endnu en skælm i hendes livlige øjne! Men hvad der er nok så vigtigt: 
hun har forstået at udfylde sin plads i livet, først som gårdmandskone 
i Kragelund i de første 17 år af sit ægteskab og derefter i fødegården 
i Agtrup, som hendes søn nu har. At hun har haft det rette hjertelag, 
kunde de mange syge og fattige, som i årenes løb ikke har bedt hende 
forgæves om hjælp, vidne om. At hun trofast havde bevaret sit smukke 
danske modersmål og sit danske sindelag, gjorde den oplevelse at 
lære hende at kende så meget større! — Foruden mig har to andre 
folkemindesamlere udspurgt hende med godt udbytte: vandrelærer 
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M. P. Ejerslev, og lærer Bruno Ketelsen, Læk. M. P. Ejerslev har alle
rede for nogle år siden offentliggjort nogle af hendes meddelelser. Des
uden har forfatteren Aug. F. Schmidt udspurgt hendes afdøde mand, 
der var fra Tinglev sogn.-------

Det følgende er kun et udvalg af fru Johannsens meddelelser. Af 
rimene og remserne er de udeladt, som tidligere har været trykt i Søn- 
derjydsk Maanedsskrift i samme eller omtrent samme form.

EN HEKS 1 TÆTVANG.
For over 60 år siden boede der en kone i Tætvang, som blev kaldt 

»e pålt-kuun« og som alle folk var bange for. Hvor hun kom ind, det 
var helt bestemt, der skete der ulykke. Hun kom engang ind hos min 
moster og bad om at låne hendes pengepung, for hun skulde til køb
manden. Min moster turde ikke sige nej, men lånte hende en lærreds- 
pung, som hun havde syet til sin afdøde mand. Så gik moster herhen 
til mor og sagde, at hun var ked af at komme af med den, men mor 
rådede hende til at lade være med at tage imod den. Da »e pålt-kuun« 
kom tilbage med pungen, sad min moster og vævede. — Her var 
pungen, og hun vilde takke for, at hun havde lånt den. »Læg den kun 
der på bordet«, svarede moster, men hun blev ved. Da moster havde 
sagt det tre gange, sagde hun til sidst, at hvis hun ikke gik, vilde hun 
slå hende med et stykke af væven, som hun havde grebet. Så gik »e 
pålt-kuun« endelig, men samtidig smed moster hende salt i nakken — 
det fik hun alle steder. Derpå tog hun pungen med (ild-) klemmen og 
stak den ind i ilden. På anden dags morgen gik »e pålt-kuun« selv til 
doktoren med en helt forbrændt hånd. — Senere rejste hun til Amerika.

FORVARSLER.
En eftermiddag, da jeg sad derhjemme og talte med en kone, så 

jeg pludselig en kone stå foran mig med et hvidt forklæde på. Den 
kone, jeg talte med, så, at jeg blev bange og spurgte mig hvorfor. 
Nogen tid efter skulde der fødes et barn i samme hus, og så kom en 
faster ind og bad om, at børnene måtte ligge på sofaen, for de havde 
kun lidt plads. Det var den faster, jeg havde set med det hvide forklæde.

En nat pikkede det på vinduet, og kort efter døde en kone der i huset. 
Den kone fortalte nogle uger før, at hun var bleven vågen og havde 
hørt, at en salme blev sungen — det var førstelæreren, der sang et lig 
ud. Det blev altså hende selv.
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Rim
Storke, storke langeben. 
vo har do væt så længe? 
Je har væt i Kjøffenhavn 
å lært di ny modeller. 
E skrerre han dråk så længe, 
så han kund se en flue.
Men da han kom på vejen ue, 
så fåldt han i en grue 
mæ e nejs i e jord, 
mæ e øøst i e veer — 
de så så meeche griime! 
Men da vi fik sin ynk at se, 
så hajj vi nær besviimet. 
Så løsti frem, så løsti frem 
de lille juul de snurrer, 
å da vi kom for e skrerre sin döör, 
da stoj sin kuun å knurret.

Når det er varmt, synger hyrde
drengene tit kreaturerne:

Gjek, gjek, gjærre, 
stek, stek, stærre, 
stek e haal i e hyy, 
stek e hoj i e klovv, 
go hjæm i e båås å sow.

Tommeltot, slek i pot, 
långgmand, stok i hand, 
lille Peter vip ve e ææn.

Anne Mari 
din særk er for vi! 
Æ tror do er tombe, 
den er myy for stombe!

Andrees han fees, han fæk, 
han køjt sin kuun i Læk, 
han båår hend’ hjæm i en lærsæk, 
han tåv hend’ ve de linke ben 
å smee hend’ öwer e skorstensten. 
Så fåldt hon nee i e byg, 
så blöv hon trømmeltyk, 
hon fåldt nee i e rov, 
så blöv hon da så flov, 
hon fåldt nee i e tarre,*) 
da gek hon heelt i smadder.

Æ vild’, te de var avlen 
å morn novembersdav, 
så tåv æ mit pikpak 
å min knøbbel o e nak, 
å så soj æ di gammel køer godnat.

Godav, Pær flav.
Hvorhæn, Pær væn?
A Tynder, Pær hynder. 
Hva deer, Pær veer?
Køøf sålt, Pær vålt.
Hvo mye, Pæe dye?
For en dååler, Pær prååler. 
De er nok, pråålt Pær kok.

Rov å rov å råide 
morn ska skoven fåide. 
Så do int di syv små får? 
Di für var hvie, di fem var grå, 
åll så hajj di klokker å 
så nær som lille Pær sok-i-tå.

Dær var en mand i e moos, 
han hajj et par røø hoos 
å et par røø stue 
mæ en rø ring om e snue — 
Ve do ha’ et å vie, så vil æ fåteel 

dæ de?
(svares der »ja«, gentages rimet).

*) boghvede.
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Fra Abild Sogn
Af Laurids Nørgaard Lund, Roager

Afdøde Elias Andersen i Roager, der er født 1865 i Tyvse 
i Abild Sogn, har fortalt mig følgende Træk fra Sognet:

VEJVISEREN.
Der fortælles fra gammel Tid: Naar der var Fjender i Landet, plejede 

disse at tage stedkendte Folk med sig for at vise dem Vej. Det hed sig, 
at naar de havde udtjent, blev de som oftest slaaet ihjel, af hvilken 
Grund Folk ogsaa var rædde for at komme med som Vejvisere.

Saaledes havde en Trop svenske Ryttere, der var under Fremryk
ning nordpaa, taget en Mand med fra Abild til at vise dem Vejen til 
Sølsted. Undervejs skulde de passere en Bæk, hvorover der dengang 
ingen Bro fandtes, men blot et Vadested af store Sten, hvorfor ogsaa 
Stedet kaldtes: »e Vojjbro«. Her var der dengang Skov paa begge Sider 
af Vejen. Da de var kommen herover, sagde Vejviseren til Rytterne: 
Saa nu bare et lille Stykke længere, saa gaar Vejen ligeud til Sølsted. 
Dermed sprang han fra dem ind mellem Træerne og undslap lykkelig 
Fjenderne.

DA KÆSTEN KOM HJEM FRA KRIGEN.
Det var efter Napoleonskrigenes Afslutning. En ung Karl fra Abild 

havde i flere Aar som Soldat været borte fra sit Hjem. Nu vendte han 
tilbage og stod en Mørkningsstund uden for Hjemmets Dør. Da det 
var flere Aar, siden han havde været hjemme, var han ikke sikker 
paa, om de nu kunde kende ham igen. Han gik derfor indenfor uden 
at give sig tilkende og spurgte om Vej efter Sølsted. Han gav for at 
have Bekendte der, som han vilde besøge. Det var Manden, hans 
Fader, han talte med. Denne kendte ham heller ikke og gav ham 
Besked om Vejen, men sagde derpaa til ham: »Men sig mig, min Søn, 
du kommer jo vist langvejs fra, er du ikke hungrig, vil du ikke ha’ en 
Bid Brød, inden du tager videre«. Jo Tak! det vilde han da nok. Han 
kom saa med indenfor og fik saa noget at spise. Da han var færdig, 
sagde Manden til ham: »Ja nu vil jeg ikke forholde dig længere, for 
det er ja en lang Vej endnu til Sølsted, og du er jo paa ukendte Græn
ser«. Den Fremmede rejste sig saa for at gaa og Manden ligeledes for 
at følge ham udenfor. En yngre Søn, der havde siddet ved Kakkelovnen
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og givet nøje Agt paa den Fremmede, mens han spiste, sprang nu op, 
og idet han greb sin Far i Ærmet, udbrød han: »Far, Far, han narrer 
dæ vidst, æ troe, de e Kæsten!« — »Hva, er et dæ, Kæsten?« udbrød 
Faderen. — »Ja, de er et da«. — »Ja saa læ vos sæt vps ned igjen«.

STAFETRYTTEREN.
Naar før i Tiden Kongen var paa Rejse rundt i Landet, plejede der 

at gaa ridende Stafetbud forud for at melde hans Ankomst der, hvor 
han agtede sig hen. Det gjaldt jo om at bringe Meldingen hurtigst 
muligt frem. Det var et ærefuldt Hverv, og der var altid flere, der 
meldte sig til at ride. Det hændte ogsaa, at en af dem, der ikke kom til 
det, forsøgte at ride omkap med Stafetbudet, og kunde han saa ride 
fra ham og først bringe Meldingen, regnedes dette for en stor Skam, 
ikke alene for Stafetrytteren, men ogsaa, hvis han red en laant Hest, 
for den Mand, som havde flyet Hesten til. Nu var det saa engang, at 
Kongen var paa Rejse her nede og vilde over Løgumkloster tage til 
Tønder. Naar Kongen drog fra Løgumkloster, skulde der gaa Stafet
bud til Abild Sogn, hvorfra en Mand skulde bringe Meldingen videre 
til Torvet i Tønder. En yngre Mand fra Abild Sogn havde i Forvejen 
henvendt sig til Meddelerens Bedstefader i Tyvse, der havde en god 
Ridehest, og sagt, at han vilde nok ride Stafetbud, hvis han maatte 
laane hans Hest til det. Jo, det maatte han nok; men der var ogsaa 
andre, der vilde ride, han havde hørt noget om, at de ellers vilde 
prøve paa at ride fra Stafetrytteren. — »Dæ vil æ si dæ, mi Søn, æ 
vil nøere ha, do skal øvergaa den Skam, te do læ dæ ri forbi, derfor 
seer æ heller, te do kommer kuns mæ e Sajel tebag’, end do læ dæ ri 
forbi«. — Det lovede han, det skulde ikke ske. Dagen kom saa, da 
Kongen var undervejs til Tønder. Stafetbudet fra Løgumkloster havde 
afleveret Meldingen til ham fra Abild, og han var nu paa Vej mod 
Tønder med den. Da han nærmede sig Klinborg Kro, opdagede han, 
at der blev holdt Udkig derfra. Da han kom nærmere, hørte han, der 
blev raabt: »Jo, det er ham, for han har Baandet paa«. (Meddeleren 
mener, at Stafetrytteren har haft et Baand om Hatten, for at Folk 
kunde se, i hvad Ærinde han red). Samtidig med, at han passerede 
Kroen, red en Rytter ud fra Rejsestalden, som aabenbart vilde kappes 
med ham. De to Ryttere holdt sig jævnsides paa Vejen til henimod 
Tønder By. Nu kendte Stafetrytteren nøje Hesten og vidste, hvormeget 
han kunde byde den. Da de kom til lidt uden for Byen, sagde han til 
den anden: »Se nu, om du kan følge med, ellers maa du ha Farvel«. 
Dermed sporede han Hesten og drev den frem til det yderste. Den 
anden kunde nu ikke længere følge ham og opgav allerede uden for 
Byen sit Forehavende og forsvandt.
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HIP • Kostskoleaslev Gymnasium " for Drenge 
Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Henvendelse til

Peter Kæstel, Rektor. Haslev.

KOSTSKOLEN TØLLØSE
1 Times Kørsel fra København. Skolehjem for Drenge og Piger. 
Udlands-Danskes Børn kan bo paa Skolen i Ferierne. Elever 
optages fra 7 Aars Alderen. Underskole, Mellemskole, Realklasse.

Marie Hesseldahl. Louise Højer.

Helsinge Kost- og Realskole
NORDSJÆLLAND

Skolen er beliggende i en smuk skovrig Egn nær Kattegat. Skole
bygningen er ny og tidssvarende. Universitetsuddannede Lærere. 

Program sendes. O. Nelsson

Husholdningsseminariet
Ankerhus - Sorø

uddanner Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, afhol
der 5 Mdr.s Kursus for unge Piger fra Maj og Novbr.
Plan sendes. Magdalene Lauridsen.

Snoghøj
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 — Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Askov Sløjdskole 
Efterskole

Maj-Oktober: Piger (14-18 Aar).
November-April: Drenge (11-18 Aar). 

Skoleplan og Oplysninger sendes.
POUL VYNNE.

VEJLE STØBEGODS

C. M. Hess Fabrikker A/S.

Stenhus Kostskole
Rektor Svend Larsen

7s Sønderjydsk Frøforsyning
Frøavl og Frøhandel, Aabenraa

Reserveret

S. S. V.

Forlang
BULLOX

100% ren Kødekstrakt — Kød-Bouillon-Tærninger
Kvaliteten uforandret de sidste 10 Aar

A/S Dansk Kødekstrakt Co. Aabenraa

„CIMBRIA“
Tømmerhandel A/S 

. Aabenraa
Trælast - Bygningsartikler 

Støbegods
Tlf. 2006 - 2007 - 2008

Køb dansk Arbejde!
Jørgen Storm

Kolonial en gros 
og Ægeksport

Hjørring
A/s FAXE KALKBRUD

Frederiksholms Kanal 16 Telefon Central 9123
JORDBRUGSKALK

97 pCt kulsur Kalk i Varen, som 
den leveres - ca. 100 pCt. passerer 1 mm Sigte

ASMUS HANSEN
Kolonial- og Kortevarer 

en gros 
Haderslev

NIELS LARSEN’S
TRIKOTAGEFABRIK

Hammerum

Dyekjær & Christensen
Fiskeeksport
Ringkøbing



Sønderjydsk Teglindustri
Nordre Fasanvej 217 - København N.
Telf. C. 4520 — Taga 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør 
Alle Bygningsartikler

Forlang Gulvtæpper 

fra

Sønderjydsk Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY 

Højer

De Forenede Teglværker ved Aarhus- Aktieselskab
Tlf 64h. Kontor: Parkallé 1$, Aar hits. Tlf 6444.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

HORSENS Telefoner: 207 - 807 — 808

Graasten 
Teglværk

GRAASTEN

Restaurant

Bryggergaarden - Odense 
Byens bedste Spisested

Oscar Bruun & Co.
Kolonial en gros m. m.

Skanderborg

Skal man til og fra

Sønderjylland 
benytter man

Sydfynske Jernbaner
Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon- 
troilens selvvirkende Kontrol.

Antager Frøavlere

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK

1 13 Telefon Pindstrup s

Aktieselskabet
Dampmøllen Victoria

Odense

Rio Radiatorer
Ribe Centralvarme-
Komfurer
Ribe Centralvarme-Kamin
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer
A/S Ribe Jernstøberi
Ribe Telf. 261 (2 Linjer)

Grundlagt 1848

Eriksen & Christensen
Aktieselskab

Korn og Foderstoffer Esbjerg

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

Rose-Jensen
Murermester- og 

Entreprenørforretning
Randers

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- og TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

0. M. Olsens Søn
William Olsen

SKOTØJS-MAGASIN
Største Specialforretning i
Slagelse. Grundlagt 1893
Slagelse - Telf. 499



DANSK MASKINOPLAG A/s 
(JØRGEN M. HANSEN) 
Aabenraa - Telf. 2044

Sønderjyllands ældste og største Specialforretning i Maskiner 
for Landbruget.

Oluf Myhrmann
Sæby

AKTIESELSKABET

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors

Hovedkontor:
Selskabets Ejendom

Vesterbro 18 . Aalborg

Midtjyllands Ægeksport
v/ A. Tornvig-Jens  en
Brande

Brunkul købes og sælges. Telefon 84 og 185

A/S RASM. HOLBECK & SØN

Nørregade 69 Odense Telf. 24 og 99

Smith & Co. A|s

Cykler og Cykledele 
en gros 

ODENSE

Brodrene Brum A/s
KØLEANLÆG Vojens

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600

Scrnjbclms JWcrsbinfciBrilj, Kønne
Jernstøberi, Maskinfabrik, Bygningsstøbegods

Aktieselskabet

Dampmøllen, i 
Nykjøbing p. F.

Nordisk Trikotagefabrik
Haderslev

Poul Pedersen
Landsretssagfører

Vejle

Vestergaard Poulsen
TRIKOTAGEFABRIK

Telf. 117 IKAST

Aktieselskabet
Skive Markfrøkontor
Frøavl - Frøhandel

Skive. Telf. 94 2. Lin.

DIPLOM-IS.
Haderslev Telef. 1160
Vejen Telef. 3

Marie Christensen
Hjemmebageri & Conditori 

med Thesalon

Bispetorv - Aarhus 
Telefon 1939-3222

Kirkegaard & Co A/S
Trikotagefabrik

HERNING



Aktieselskabet
Motorfabriken „Frederikshavn“

Til alle Festligheder

PREMIER IS
Esbjerg

Støt dansk Industri
A/s P. SCHOU & CO.

TRÆLASTHANDEL

Kolding (Grundl. 1840)

M. Jørgensen, Frøavl & Frøhandel
Grejsdalen A/S. Vejle.

A. Schjøth
Rer © Sanitet

Vejle

Jydsk 
Trikotagefabrik A/S 

IKAST

N. P. Hansen d Co.
Spedition — Kontrol 

og Pakhusforretning
Odense

Oscar Christensen
Kolonial en gros

Kolding — Varde — Haderslev — Aabenraa

Aktieselskabet

Helsingørs Væverk
Helsingør.

N. MIKKELSEN SØRENSEN
Murermester og Entreprenør

Ndr.Fasanv.217 Tlf.C.4520, Taga 1700og 1717 
KØBENHAVN

Odense Frøkontor
Odense

Mda,
Korsetterne virker slankende, 
sidder eminent og er beha
gelige i Brug.




