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Hansigne Lorenzen
Af H. Lausten^Thomsen

Det var ikke store tilskud, der i udlændighedstiden kunde gives 
fra Sønderjylland til dansk bogverden. Sønderjyllands skæbner lyder 
vel på mange måder igennem danske vers og danske bøger i prosa, 
hos Chr. Richardt, hos Holger Drachmann og mange flere; men i selve 
Sønderjylland blev der kun skrevet såre lidt, der kunde regnes til dansk 
skønlitteratur. Ved århundredskiftet mødte man ved siden af Nikolaj 
Andersens stedmålsdigte, Skovrøys lunefyldte fortællinger og Nicolai 
Svendsens to intelligente prosabøger en række værker under navne
skjulet »Sven Tange«. Det kendtes snart i danske kredse, at bag dette 
dulgte fru Hansigne Lorenzen i Ballum sit åsyn.

Fru Lorenzen er født den 30. marts 1870, datter af lærer J. A. Jenssen 
i Ballum, og der er hun gift med faderens efterfølger i embedet, nuvæ
rende gårdejer Hans Lorenzen i Bodsbøl. I 1909 fik han sin afsked af 
de tyske myndigheder for sit danske sindelags skyld. Siden har han 
endnu mere end før kunnet være sin egns tillidsmand på mange om
råder; men det var en selvfølge, at hans hustru måtte holde sin forfatter- 
og digtervirksomhed skjult, så længe han var i embede.

Hendes første bog var »Der kæmper et folk,« og den var en værdi 
i Nordslesvig ved sin varme følelse og sin klare danskhed. Den fulgtes 
af »Der stander en strid« og »Så lægges den sæd,« der ikke modtoges
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med mindre glæde, og som i virkelighed var en dansk og fortjenstfuld 
dåd. Sven Tanges fjerde bog »Thøge« var mindre, men nok den både 
dygtigste og bedst opbyggede af prosabøgerne. Den vestslesvigske bon
de, der er tegnet i den, er så levende og ægte, at man i Vestslesvig har 
peget både på denne og hin som hans forbillede. Forfatterinden har 
her til fulde evnet den kunst at fortælle om et menneske, så læseren 
synes, at han har kendt ham. »Højskolebladet« skrev med rette om 
»Thøge«: En fortælling, der i al stilhed og jævnhed giver et tro bille
de af livet i en sønderjydsk landsby, hvor vågen danskhed brydes med 
lunkenhed og hjemmetyskeri.« Der er tre ord, man netop vil bruge om 
Sven Tanges fortællende bøger: hjertevarme, jævnhed og danskhed. 
De hører ikke til den store litteratur; men deres ægthed og klarhed 
vil gøre dem læselige og værd at læse også i fremtiden.

Alligevel er fru Lorenzens senere bøger i mine øjne af større blivende 
værdi. Der kom den dag, hun kunde skrive under eget navn, og den 
første bog, der på titelbladet bærer navnet Hansigne Lorenzen er »Ar- 
veguld«, hvis første vers med melodi af Carl Nielsen lyder:

»Mørket viger, dagen stiger, 
klokker kimer højt mod sky, 
helhest snubler, folket jubler 
mod det unge morgengry.«

Så sikkert føjer modersmålet sig under fru Lorenzens pen. Det er en 
glæde efter års forløb at tage »Arveguld« frem igen og læse de fuldt 
tonende og let løbende vers om den unge pige, der løfter guldhornet 
fra glemselen —

løfter ind i dagen
slægtens dyre arveguld.

Den smukkeste gave skænkede fru Lorenzen os dog med »Tider 
og steder«, en stor og stærk digtsamling, hvori hun ikke bare viste, 
at hun kan skrive fejlfrie vers, men fandt dybe og stærke udtryk for, 
hvad der rørte sig i danske sønderjyders sind i krigens onde år. Der 
er vers i denne bog, der på en gang minder om både Thor Lange og 
H. A. Brorson. Der lyder spæde bjælder og malmtunge klokker i dem; 
der er toner, der bliver stående i de menneskers sind, der oplevede før
ste verdenskrigs tryk over Nordslesvig. Vi kendes ved disse vers, for
di de giver rene og smukke udtryk for, hvad der den gang var fælles 
skæbne og fælles følelse for hele vor folkedel.

Der er kommet andre bøger siden; men fru Lorenzen har ikke mere 
skrevet noget, der har været så fuldt støbt uden rag og revne, så dybt 
gribende som versene i »Tider og steder«.
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Hansigne Lorenzen.

Der er kommet et lille bind »Ved alfarvej«, et skuespil »Grænsens 
sang« og sidst et bind stedmålsdigte »Di gammel søkaptejner«’. Det 
er muntre rim i vestslesvigsk form, men forfatterinden har fuldkommen 
ret, når hun beder læserne om også at se på alvoren, som ligger bagved. 
Der er ikke lidt af gammel overlevering gemt i disse rim. De er anek
dotiske som Nikolaj Andersens fra Sundeved; de er kanske ikke fuldt 
så indstillede på at give anekdoterne med overraskende opløsning. Selv
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om de imidlertid er anekdoter, så er de bærere af mere. De fortæl
ler både ligefrem og imellem linjerne en hel del om vestslesvigsk 
landsbyliv og tankesæt.

Fru Lorenzen har sans for gamle sager, for gammeldags flid og kunst. 
Hun har gjort et stort arbejde for at få den gamle kniplingsflid i Vest
slesvig kaldt til live igen. Hun skrev i 1922: »Ære være de gamle kvin
der, der lige fra deres barndom har holdt fast ved deres vante syssel; 
mens årtier svandt, gled det ene kunstværk efter det andet frem under 
deres flittige fingre. Livets lyst og leg er tilsyneladende gået hen over 
deres hoveder, men stilheden og trofastheden i deres sind har de beva
ret. Skulde den dag komme, hvor kniplingspindenes raslen er forstum
met og skrinet sat til side, da vil vor egn være et værdifuldt særpræg 
fattigere.«

Det er fru Hansigne Lorenzens fortjeneste fremfor nogen andens, at 
den dag endnu synes langt borte, og det er vel også især, men aldeles 
ikke alene derfor, at hun af Danmarks Konge har modtaget og med ære 
kan bære den kongelige belønningsmedaille i guld med krone.

Sådanne ydre hæderstegn kan »Sønderjydsk månedsskrift« ikke gi
ve; men det kan aftrykke prøver af fru Lorenzens digtning i den tro, 
at læseren vil kunne finde det guld, der skjules i den, og vil søge videre 
i de bøger, hvorved fruen paa smukkeste måde har skrevet sit navn 
i dansk bogverdens historie.
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Af Hansigne Lorenzens Digtning.

Fra Sorgens Ager.
Et Sagn fra Slesvigs Vestkyst. 

(Sprogf. Almanak 1920)

Bag sortegraa Skyer 
Nymaanen sig dølger, 
og ind over Vaden 
gaar vældige Bølger;
i talløse Rækker 
de jager hinanden 
og styrter sig skummende 
ind over Stranden.

Med varslende Vingeslag, 
frem og tilbage, 
vildt kredser de Maager 
om Tofte og Tage.
Og Stormen huserer 
i Revner og Rifter 
og blæser sig op 
ved de — Heltebedrifter.

Og Stormen huserer:
Det hvisler i Gyder, det hviner om Gavle, 
det knager og rusker i Lægter og Spær;
brat vaagner den Bonde:
»Gud fri os; det bliver et Herrens Vejr!« 
Han linner sin Glug. . I Huj og i Hast 
han spænder sin Sele og aabner sin Dør — 
— kan hænde, han beder, 
kan hænde, han bander den ubudne Gæst, 
men ud han gaar i den sviende Blæst.

Men Stormfloden pisker sin skummende Hest. 
Køer brøler, Faar bræger,
Folk hujer og skriger
og bjærger i Land------
men Floden stiger.

Vildt vælter de Bølger i styrtende Masser, 
snart fylder de Enge og Moser og Kær 
og — alfare Veje.
Vis Mand bygger højt,
men ingen er sikker for Stormflodens Ranen; 
tit tog den et helt Lands dyreste Eje.
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For Sekler tilbage stod tømret paa Strand 
en Hytte, en lav kun og liden.
Lys Lykke den huste, trods nøjsomme Kaar, 
glad Travlhed forkortede Tiden.

Han fisked. Hun plantede Blomster i Karm, 
Han bjærged til Klæder og Føde.
Hun duged hans Bord, og hun redte hans Seng 
og løb ham med Trallen i Møde.

Naar Baad laa for Anker, og Dag gik paa Held, 
og Sol sank bag Bølger i Bjerge, 
da planted han Pil, ja, og Poppel og Hyld 
om Hytten til Læ og til Værge.

Hun malkede Geden, hun ammed sin Dreng. 
Mors Stolthed, Fars udtrykte Billed — 
og somtid’ de legte ved Stranden, de tre, 
og lo ret, saa Taarerne trilled.

Til daglig Dag skøtted hun Have og Hus 
og Arne. Han passed sin Skude.
Saa kom der en Stormnat, en hærgende haard, 
da blev han med Baaden der ude.

. . Saa stred hun for Føden, den fattige Mor; 
haardt Slid, karrigt Maal kun af Glæde, 
men tappert hun stred for den liden Stump Jord 
og Huset ved Stranden der nede.

Hun stred jo for Drengen. Han hang ved sin Mor, 
ved Havet og Stranden; ved Hjemmet.
At styre en Baad blev hans mindste Kunst, 
at bøde et Garn snart han nemmed.

Men stridig han blev som det stædige Hav, 
som Stormen, der halvvejs opdrog ham; 
og fik han en Næve, saa knytted han sin 
og ramte igen, som man slog ham.

Stor blev han og stærk, ret en rankvokset Knøs, 
pænt pusled han Have og Hytte, 
og kastede Havet lidt Tømmer paa Strand, 
saa tog han det hjem som sit Bytte:
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Slog Stormen et Hul i hans Moders Hus, 
han tog et Par hulslidte Planker, 
trods Foged og Forbud, trods Bøder og Lov, 
og heled de værste Skavanker.

Ej agted han dette for Ran eller Rov; 
frimodigt sligt »Strandran« han øved,
ja, tog det som Ret for, hvad Havet en Gang 
fra ham og hans Mor havde røvet.

En Høstkvæld ved Jævndøgn gik Fogden paa Lur 
langs Stranden — og traf ham ved Byttet:
»Du slippe det, Knøs!« »Jeg slipper det ej!« 
og lønligt han Næverne knytted.

»Du kaste det fluks!« »Jeg kaster det ej; 
de Storme, som hærged hist ude, 
de huggede Hul i mit fattige Hjem, 
de splintred min Faders Skude.

De Storme, de raned nok mer end som saa, 
Mors Glæde, min Fryd og min Lykke.
Hvad gav de tilbage? Et frønnet Stump Fjæl 
saa stor som en Stav til en — Krykke.«

»Ti, Stodder! lad falde, hvad ikke kan staa; 
et Fattigskur mer eller mindre, 
hvad siger saa det! Ustraffet du ej, 
mit Magtbud skal trodse og hindre!«

»Et Fattigskur, ja! — men det Hjem er nu mit! 
den Kvinde, som pusler der inde,
se, hun er min Mor! og prøv — om du tør — 
at kimse af det og af hende!«

»Ti, Ransmand! Du kaste den Planke paa Stand!« 
— han rusked ham Tømret af Fangen, 
og hugged ham haardt over Hofte og Lænd 
og kasted det fra sig paa Tangen. —

Da blev han saa hvid, den dunhagede Knøs, 
hans Øje skød Ild under Brynet,
Knytnæven han løfted mod Fogden paa Stand 
og hugged ham lige i Synet.
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Og ramte langt bedre end selv han forstod: 
Tavs segnede Fogden i Græsset;
da blev der saa stille i Ynglingens Bryst, 
og underlig tyst trindt paa Næsset.

Kun Bølgerne slikked den Plet, hvor han laa, 
og farvedes blodige røde,
og Maager kom skrigende ind fra Hav 
og kredsede over den Døde.

Ved Daggry gik Sønnen at melde det Drab 
— blev stænget fra Friheden ude, 
men Moderen følte, som stod hun i Storm 
om Bord paa en synkende Skude.

Og Dage og Uger og Maaneder gik, 
og Dommen lød:
Thi kendes for Ret,
Liv bødes for Liv, 
og Død kræver Død.

Op skørted den Mor om sin mødige Lænd 
og hasted til Fængslet
og favnede Fangen og hulked imod ham:
»Gud frels os i Naade!«
Der svared da Sønnen:
»Jeg tog en Mands Liv; Vorherre skal raade.« 
Hun saa ham forundret i Øjnene ind?
»Ja, Mor, han har bøjet mit stridige Sind.« 
»Nu fange du Frihed; nu kan den dig baade!« 
og Moderens Øjne blev tindrende vaade.
Op stod hun i Hast og forlod ham saa brat, 
og vandred og vandred ved Dag og ved Nat, 
blev stedet for Landsherren, saa som hun stod, 
og kasted sig tryglende ned for hans Fod:
»I lade ham level I høre min Bøn!«
»Saa rejs dig; lad fare slig Kællingefærd.« 
Men Moderen kravled ham ganske nær: 
»I høre min Bøn;
han er jo en Moders eneste Søn.«
»Liv kræves for Liv; først da er vi kvit.« 
»Saa tage I mit.«
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»Saa tager vi dit?. . Du mener —?« »O, Herre, 
I lade mig tale?«
»Velan da, jeg hører. Thi tale du frit, 
du Moder; din Kærlighed gav dig jo Lejde.« 
Han smilte, hun løftede Hovedet lidt: 
»Jeg havde forleden en underlig Drøm; 
jeg gik paa en Ager, helt bugnende fuld 
af Sommerens Grøde, 
men Aksene var som et rindende Blod, 
der drypped og drypped 
og dækkede Jorden
og blev til en voldelig fossende Flod. 
Jeg skar og jeg sanked de blodige Aks, 
jeg bukked mig tusind Gang tusinde Gange 
og vaded og sanked og vidste helt nøje, 
at vandt jeg, saa vilde han Friheden fange. 
Og som jeg fik skaaret og sanket de sidste, 
da hørte jeg tydeligt Lænkerne briste.« 
»Og brast der ej andet?«
»Min Livstraad, jovell men hvad siger saa det, 
I tolke mig Drømmen kun, tyde den ret!«. .. . 
»Velan da, o Kvinde: Du gaar til dit Hjem, 
til hin Høst du hente dig Segelen frem, 
og kan du fra Daggry til Aftenrøde 
afskære tre yppige Agres Grøde,
saa løse du Fangen med Ret og med Skel. — 
Guds Fred og Farvel.«

Dag for Dommen er forhaanden : 
Stimmel langs med alle Veje;
Folk, som kører, Folk, som kommer 
tankeløse Børn, som larmer.

Her en Stodder, der en Krøbling, 
stavrende ved Kæp og Krykke, 
standser, rækker Hals og glaner 
saa paa Fløjl og saa paa Pjalter. .. . 
Dommerskrud og Bondekofte — 
og mens fin og fattig flokkes, 
skriger Maagerne paa Tofte.

Morgenvinden vifter varligt 
gennem Markens gyldne Grøde. 
Blanke Bølger 1er langs Kysten, 
skyller op og ud i Mag, 
hvide Taager langsomt letter, 
mens de flygtende forjætter 
Somrens lummerhede Dag.

Aarie stod hun op fra Lejet, 
stille stævner hun til Stedet, 
og hun haster gennem Stimlen, 
binder op om Lænd og Hofter,
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stirrer længselsfuldt mod Himlen, 
der hvor Morgenrøden slutter 
Jorden i sin Kæmpefavn. 
Og hun hvisker Sønnens Navn. 
Og mens Solen langsomt stiger, 
peger op fra Horisonten 
som en blodig Kæmpenegl, 
griber hun sin blanke Segl. 
Og hun løfter højt sin Røst: 
»Sol i Gibeon stat stillel« 
saa begynder hun sin Høst.

Stirrende stod Folkestimlen. 
Somme haaned. Nogle raabte: 
»Stands, o stands; hvad kan det nytte!« 
andre vilde gerne hjulpet;
folded Hænderne i Løn, 
bad som Kvinden Josvas Bøn. 
Men hun ænsed ikke Vrimlen, 
gik sin Gang, trods Suk og Skraal; 
gik som den, der vil sit Maal.

Somren drog sin varme Aande, 
Sol stod paa med Middagshede, 
men hun syntes, skjulte Magter 
kom og gik med Hjælp tilhaande. 
Og hun lagde Neg ved Neg, 
mens fra Sjæledybets Rigdom 
Minde efter Minde steg, 
og hun syntes, Livets Gaade 
tolked sig paa sælsom Maade: 
Edderdraaben, som hun tømte, 
den blev Sæd til Tro, langt mer 
end Lykkelegen, som hun drømte.

Solen gik sin vante Bane 
over Himlens blanke Bue.
Skaar paa Skaar blev lagt paa Stubbe, 
men paa Grøftekantens Tue 
sad en sælsom gammel Gubbe. 
Lønligt Kvnidens Færd han fulgte, 
tolked hver en lønlig Tanke — 
og han strøg sin Le, den blanke, 
mumlede med gravtung Røst: 
Du er moden selv til Høst.

Dagen lakked, Solen kvælded, 
end var Markens Frugt ej fældet, 
og hun skar og skar og tænkte 
ej paa Møjen, kun paa Maalet, 
og mens Dagen sank til Ro, 
gik hun der af Sol omstraalet 
i sin Daad og med sin Tro.

Da hun bandt det sidste Neg, 
Bølgen op om Solen steg.
Men i Dagens sidste Luen 
rejste Døden sig fra Tuen. 
Og han strøg sin Le, den blanke, 
da for første Gang hun proved 
paa den trætte Ryg at ranke — 
og han huggede i Hast, 
ramte dybt ved Hjerteroden, 
saared Hjertet, saa det blødte, 
og i samme Nu det brast.
Og hun sank i Dødens Favn — 
og hun hvisked Sønnens Navn — —.
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Havgusen.
(Ved Alfarvej 1928).

Hun havde for en kort Stund været hjemme i Danmark, havde sid
det sammen i Lag med alvorlige og varmtfølende Mennesker, mangt 
et godt og fortrøstningsfuldt Ord havde lydt og fyldt hendes Hjerte 
med en vidunderlig Kraft og Frejdighed, og nu stod hun igen paa søn
derjysk Grund.

Hun var kommen med Aftentoget ned over Grænsen, var stegen ud 
og stod nu i den hældende Dag, medens Toget med fuld Fart suste 
videre sydpaa.

»God Dag, god Dag, lille Mor!« En stor tolvaars Dreng sprang 
hende glædestraalende i Møde, »aa, at én dog ikke skulde komme tids
nok,« sagde han stakaandet og stod og pustede lidt.

»Vi havde saa travlt med Høet, maa du vide, og inden saa Lisbeth 
blev spændt for. .. . men det var nu alligevel skammeligt!« — han 
bøjede sig resolut og tog Haandkufferten, der stod paa Perronen.

»Har du haft det godt i Danmark, Mor?« sagde han saa.
»Ja, jeg har haft det godt i Danmark, min Dreng,« svarede hun lidt 

stille.
»Og saa har du vel ogsaa set det danske Flag?«
Hun saa sig forsigtigt omkring. »Ja, jeg har set mange mange dan

ske Flag,« sagde hun, medens en varm Understrøm af en Glæde, hun 
ikke formaaede at dæmpe, skælvede bag ved Ordene.

Lidt efter kørte de to ad Hjemmet til. Drengen strøg nu og da med 
Pisken hen over Hesteryggen, det lille Dyr næsten dansede foran Vog
nen og sprang i susende Trav henad Vejen.

Solen stod paa Held. Dens Skær faldt dog endnu med lysende Glans 
over Sletten, blinkede i Landsbyruderne og syntes ikke at ænse den 
sorte Banke, der lig en truende Sky ligesom voksede frem af Havet 
fjernt ude i Synsranden mod Vest.

»Og I har det ellers godt derhjemme?« sagde saa Moderen, efter at 
de havde kørt en Stund.

»Ja-a,« Drengen tog et Par hurtige Tag i Tømmen og tilføjede saa 
hovedkulds: » I Overmorgen skal vi have Fest i Skolen.«

»Naada!« det ligesom gav et Ryk i Moderen.
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»Jo, vi har indøvet en Del tyske Sange, dem skal vi synge, mens vi 
gaar gennem Byen------ og vi skal have Musik med.«

»Og Flag?«
Drengen skottede sidelængs og ad Moderen og svippede et Par Gan

ge med Pisken. »Det véd vi da ikke noget om endnu,« sagde han. »Men 
vi skal spille Bold, og deri skal vi senere blive ved at øve os, at vi til 
næste Sommer kan optage Kampen med et Par andre Skoler. Ja, og 
bagefter er der Skiveskydning, og saa skal der leges og drikkes Kaffe 
i Kroen.«

»Og vil du være glad for at deltage i alle de Herligheder, Per?« kom 
det prøvende fra Moderen.

»Jeg tror godt, der er noget galt ved det hele, Mor, men naar vi nu 
skal ?«

»Det manglede bare! — Og dine Kammerater?«
»Ja, de gaar nu med næsten allesammen.«
— Næsten allesammen. — Moderen var bleven tavs; hun sad en 

Stund og tænkte paa de tusinde sønderjyske Hjems Ansvar, og en 
Trang som til at folde sine Hænder steg pludselig op i hende.

»Jo, de gaar med, Mor, og i Dag forklarede Læreren, at han slet ikke 
tænker paa at fortyske, men at det hele bare bliver gjort for at glæde 
os.« Per trak næsten umærkeligt paa Smilebaandet.

»Naa, Gud ske Lov, at han da er dum nok til at røbe sig.« Det var 
imod Moderens Sind, at hun skulde være med til at undergrave Til
liden i hendes Barns Sjæl til den Mand, i hvis Haand dets Opdragel
se delvis var lagt, men her var intet Valg.

»Og ved du, hvor den Slags Fester ender, Per?« sagde hun med en 
Stemme, der var bleven haard og harmfuld.

Per sad tavs og stirrede hen for sig.
»De ender paa Knivsbjerg, min Dreng.«
»Der, hvor Bismarck staar,« sagde han og trak med et haardt Ryk 

i Tømmen.
»Ja, der hvor Bismarck staar.«
De kørte igen en Stund i Tavshed. Solen var halvvejs gieden ned bag 

Banken, der mere og mere havde bredt sig og stod nu som en truende 
og sort Mur lige i Vest.

Ind over de lysegrønne, nyslaaede Enge gled et mægtigt Skygge
drag, medens Havet, hvis Bølger de for lidt siden havde set blinke i 
Sollyset, laa lig en graa levende Masse, der ligesom væltede sig i Vaan- 
de under Vægten af det mægtige Skylegeme.

Nu var Solen borte, lig en uheldsvarslende Herold gled en sviende 
Kulde op imod dem. Moderen svøbte Sjalet tættere omkring sig; hun
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kendte sin Egns Natur godt nok til at vide, at Skybanken var selve 
Havgusen, der om lidt vilde fordele sig og jage hærgende op over 
Sletten.

Og hun vidste tillige, at den Havguse somoftest kom med Sot i sit 
Følge.

Ellers tænkte hun mest paa Drengen og sad og tog Kendskab af ham, 
som han dér saa sært uroligt havde begyndt at flytte sig frem og tilbage 
i Sædet, medens det nærmest syntes, som tumlede han sin lille Hest 
paa en ond og ubarmhjertig Maade.

»Du er vel god ved Lisbeth, Per,« sagde hun saa med et lunt Smil.
Drengen ligesom greb sig i det og gav Hesten slap Tøjle, satte saa 

Pisken fra sig og udbrød: »Kan du huske, Mor, at du saa tidt har sagt, 
at en Gang skulde Holger Danske komme igen, og at han saa vilde 
kalde ad de tolvaars Drenge, og da jeg endnu var ganske lille, lovede du 
saa bestemt, at han sikkert kom til den Tid, jeg fyldte tolv Aar. — Og 
nu er jeg snart tretten.«

»Ja, det er du,« sagde Moderen, »og saa har du ikke engang lagt 
Mærke til, at Holger Danske er kommen.«

»Mor?«
»Og at han har kaldt ad dig i disse Dage, og at han kalder ad dig 

nu — i dette Øjeblik.«
Drengen sad og ligesom summede sig paa Moderens Ord. Saa gled 

pludselig et forstaaende Smil over hans Ansigt.
»Naa-aa, saadan, Morl«
»Ja, netop saadan, min Dreng! Og nu gælder det om, at du lyder hans 

Kalden og lystrer Parole som en kæk Dreng, at du blandt dine Kam
merater hverver dig en Flok til hans Hær, og at I alle som en gør Front 
mod alt tysk Væsen og Paahit!«

Skybanken i Vest havde opløst sig. Havgusen jog i store Flager op 
imod dem og tvang dem til at knibe Læberne sammen.

Drengen lod Tømmen glide over i højre Haand og søgte saa med 
venstre op under Moderens Sjal, tog med sin stærkt udviklede Dren
genæve saa fast og djærvt omkring Moderens lille, saa den næsten 
smertede derved.

Hun havde lukket Øjnene, og som hun sad der med sit Barns Haand 
fast og trofast slynget omkring sin, kom hun pludselig til at tænke paa 
hin Dag, da hun for en halv Uges Tid siden sammen med en Flok lige
sindede var draget ind i en dansk By. Der havde været Stimmel paa 
Banegaarden, og Hurraer havde lydt fra vel tusinde af Struber, men 
hun havde kun lagt Mærket til et: Højt over alle Tage i Solfaldsguldets 
luende Glans vajede Dannebrog, frit smældede den røde Dug for
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Vinden, medens Korset glødede i den synkende Sols sidste Straaler. 
Og hun mindedes et Ord, hun havde hørt derhjemme i Danmark, 

et Ord, der havde overstraalet alt hvad af godt der ellers havde lydt, 
et Ord, som hun vidste, hun aldrig kunde glemme, fordi hun dybt i 
sin egen Sjæl tit og ofte havde erfaret dets Sandhed: »Naar du trænges 
paa alle Kanter, og naar alle Veje synes spærrede, saa er der endnu en 
Vej, som altid staar aaben, og som ingen Menneskemagt formaar at 
spærre, og det er Vejen opad.«

Hun sad endnu en Stund med Drengens Haand omkring sin, og 
hun følte, at der ligesom var den dybeste Samklang mellem det, hun 
havde set og hørt hjemme i Danmark, og saa Haandtrykket, den tolv- 
aarige Drengs varme, djærve og forstaaende Haandtryk, og en forun
derlig Glæde og Frimodighed vældede op i hendes Sjæl.

Og med Haab mod Haab drog hun med sit Barn op gennem Hav
gusen.

Ak, min Husbond —

(Tider og Steder 1927).

Ak, min Husbond, Hjertenskærel 
kommer aldrig du tilbage? —
Der staar Hjertegræs i Krukken, 
Hjertegræsset, som du gav mig, 
som vi sanket paa vor Lermark 
Dagen før, de bød dig drage. — 
Ak, min Husbond, Hjertenskære! 
kommer aldrig du tilbage? —

Hustru kære! lad mig sove, 
og naar jeg har sovet længe, 
kommer jeg til dig tilbage, 
klædt i begge vore Drenge.

Du skal se dem, som du saa mig: 
Hans skal styre Plov og Heste, 
Per skal passe Ko og Kvier, 
saa I klare Skat og Fæste.

Ak min Husbond, Hjertenskære! 
hvo skal hviske mig i Øret, 
naar jeg lægger mig til Hvile 
— vække aarie mig med Kærtegn?

Hustru, kære — om jeg kunde! 
men først maa jeg sove, sove — 
. .Der gror Hjertegræs paa Graven 
dér. hvor de en Gang har lagt mig.



Sytten Aar.
(Tider og Steder 1927).

Tomt er mit Hjem, mit Hjem er tomt. 
Jeg er en Knøs paa sytten Aar, 
og ene jeg i Verden staar.

Den Kugle gram, den Kugle gram, 
som gav min Fader Ulivssaar, 
den strakte og min Mor paa Baar.

Mit Hjem er tomt, tomt er mit Hjem.— 
Jeg styrer Plov, jeg styrer Gaard
— jeg er en Knøs paa sytten Aar.

En Storbonde.

(Thøge 1913).

Han var Hestehandler og hed Thøge. Thyge Knudsen skrev han 
sig, men i Folkemunde hed han aldrig andet end slet og ret »Thøge«, 
og der var i Miles Omkreds ikke det Menneske lige fra Storbonden 
til den fattigste Husmand, som ikke vidste, om hvem Talen drejede 
sig, naar dette Navn nævnedes.

»Han er »stor i æ Slav«, er Thøge, og det i alle Maader«, sagde Per 
Smed, som en Søndag Formiddag sad uden for sin Smedje og røg sin 
Pibe, medens Anders Husmand, der netop havde stiklet saa smaat 
til Thøge, stod foran ham med et Par Træsko i Haanden.

»Sæt dine Træsko fra dig, Anders; du kan stille dem lige indenfor 
i Smedjen. ... jo, jeg skal nok gi’e mig til dem i Morgen den Dag. .. . 
hvad var ’et, du sä’, der skulde gøres ved dem. .. . Naa — baade snut
tes og skoes. Jo, det skal ske, Anders, det skal ske«.

»Ja, jeg kom jo med dem i Dag, Søndag; en har jo ikke saa vel Tid 
paa de søgne Dage«.

»Jo — han er, Anders, han e r stor i æ Slav. .. . sid ned, sid ned, 
der er Plads nok til to paa Stenen her! Jo, bare du jenneste betragter 
hans Højhed og Drøjhed eller bider Mærke i hans højrøstede, altsom- 
gladeste Humør og Kluklatter; ja, er ’et ikke, som om den Latter skyller 
rent i alle Kroge, hvad! Jo, én skulde nu da være den værste Skumler,
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tykkes, om én kunde dy sig for at sætte i med, saa smittende er 
den«.

»Naa, naa, naa!«
»Og har du saa aldrig mærket dig den Maade, hvorpaa han slaar ud 

med Haanden, hvad?. ... Jo, det faar én ret til at tænke paa, at denne 
velnærede, udspilede Haand er som skabt til i stor Stil at kaste om 
sig med Skillingerne, du! Her en Daler i Drikkepenge og der en Guld
mønt til Fattigmand — om det passer i hans Kram da.«

»Ja, men han gør ’et pinnede ikke, Per; det er mere det! N—ej, han 
er saamænd paaholdende nok, især hvor det gælder Handel og Vandel. 
Du kan tro, jeg lurede ham godt nok af, da han forleden Dag var omme 
og vilde købe min Kalv! En anden har jo kun det jenle bitte Dyr at 
gøre lidt ud af; men pinte han mig ikke ned paa det lavest mulige: 
»Det er »knolden i ’et« den sidste Daler, én skal nære sig af,« sagde 
han og lo, saa det klukkede, som du si’er; men jeg kan just ikke melde 
om, at den Klukken smittede ret meget paa en anden sølle Stodder, 
al den Stund han stod dér og trak ned paa Vesten, der jo af gode Grun
de altid sidder i Valker oven over hans tykke Vom. ... ja, sikken et 
Omfang, Per, ih, du forbarmende, sikken dog et Omfang! Ja, der er 
saamænd dem, der mener, at han ikke har set sine egne Støvler i den 
sidste halve Snes Aar — det vil sige, naar de sidder paa Fødderne, jo 
da!«

»Tja, er ’et ikke det, hvad jeg siger, Anders: stor i æ Slav er han, og 
én kan jo være helt stolt af at ha’ ham til Ven og nærest Nabo. Han 
er skam ikke af den Slags Handelsmænd, der, naar de bare kan se sit 
til ’et, gaar og pimper sig Smaapunche til, nej, skal der være Gilde, 
saa lad der være Gilde,« sagde Smeden, efterlignende Thøges flotte 
og velkendte Haandbevægelse.

»Ja, jo! Og saa ta’r han sig en høj Hat og lader staa til, hvad, Per?. . 
Og det hænder vel ogsaa somtid i en sen Nattetime, at i Godtfolk, 
som bor her om ad ved Landevejen, kan fare op af jeres gode Søvn 
som i stor Skræk, naar han ruller forbi! Ho, ho, ho!«

»Ja, men vi lægger os straks igen, lille Anders, vi lægger os straks 
igen; for li’esaa snart vi faar sundet os paa, at det maa være Thøge, saa 
ved vi ogsaa med det samme, at han nok skal komme i Hus, hvordan 
han saa er faren.

Han var en skøn Skikkels’ i sine unge Dage,« vedblev Smeden og saa 
frem for sig, som saa han noget fjernt og kært, »vi er jo fra et og samme 
Sogn, véd du nok, Anders.«

»Ja jo, I er saa.«
»Og du maa da vedgaa, at der endnu staar li’esom en Slags — ja — 
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Fest, eller hvordan én nu skal udtrykke sig — omkring ham, ihvor han 
saa viser sig. Jo, du maa vedgaa ’et, du mu vedgaa et Andersi J—o, at 
se ham springe ud af sin tohjulede Gig og klappe »Blis« paa Bagen 
og fare snakkende og støjende ind gennem Folks Stalde, eller smælde 
ind i Stuerne, hilsende med et bredt, varmt Haandslag og en munter 
Latter, det er Sager, hvad! Sager, Anders.«

»Aa, du er nu altid saa højttravende med, hvad Thøge anbelanger! 
En gider pinnede knap høre paa ’et, Per.«

»Tja saamænd, men han er nu alligevel en skjøn Skikkeis’, ja, han 
er, Anders! Aa, naar en saadan møder ham paa en Vej, og han halvt 
som i Kaadhed svinger sin store Filthat i Luften og kaster Hovedet 
tilbage, saa det krøllede Haar staar som en vældig Manke om det, ja, 
hvissomtid én ikke faar Fornemmelse af saadan noget som Fest, saa 
véd jeg ikke hvad! Jo —, du maa vedgaa ’et; du bliver nødt til ’et!«

»Men li’esaa oprømt og snaksom han er, naar han er ude omkring 
paa Farten, li’esaa ordknap og streng er han pinnede hjemme paa sin 
Gaard, og Gud forbarme sig over den arme Synder, som ikke lystrer 
’Parole, og det paa Stand og uden at kny.«

»Jo, han er en Knop, han er s’gu endda en Knop, er Thøge,« lo Per 
og kløede sig fornøjet op under Huen, »og Hestehandler er han paa 
en Hals! Du kan gaa gennem Sogne og Byer, Anders, en Dygtighed 
som hans hitter du ikke saa let; for den er der s’gu ingen, der kan ham
le op med. Et Øje paa hver Finger, og snar i Vendingen, hvad! Jo —, 
naar vi Godtfolk, som vi er flest, først skal til at regne den ud, saa 
har han Facit i Hovedet; og saa kender han minsandten hvert »Best« 
i hele Omegnen med samt dets Mangler og Herkomst og Afstamning, 
lige fra Herremandens de blankbrune til Kren Pjaltekræmmers skind
magre Rallik; det kan du være mukken om, min Fa’r!«



Signes Sange.
(A£ Grænsens Sang 1937).

Se, nu leger Aftensolen Smut paa Bølgetop, 
mens fra Bølgedalen hvide Maager dukker op. 
Slesvig, elskte Hjemstavn! min i Nød og Lyst, 
evigt vugger Bølgen om din fejre Kyst.

Under Læ af Brinken sidder Pigen med sin Ven, 
over deres Hoved’ flygter Tiden hastigt hen. 
Slesvig, elskte Hjemstavn! min i Nød og Lyst, 
evigt nynner Bølgen om din fejre Kyst.

Og mens Voven kælent kysser Pigens nøgne Fod, 
sidder hun med bly og sænket Blik ved Bøgens Rod. 
Slesvig, elskte Hjemstavn! min i Nød og Lyst, 
evigt hvisker Bølgen om din fejre Kyst.

Fik den Svend mon Svar paa det han stammed nys, 
eller stjal han kun fra Pigens røde Mund et Kys? 
Slesvig, elskte Hjemstavn! min i Nød og Lyst, 
evigt jubler Bølgen om din fejre Kyst.

Skjult bag Skovens Træer en ensom Vandrer gaar, 
sprang de op at bløde nys, de dybe Hjertesaar. 
Slesvig, elskte Hjemstavn! min i Nød og Lyst, 
evigt hulker Bølgen om din fejre Kyst.

O, i Nat da har jeg mødt dig 
efter lange Aar i Drømme, 
og du gav mig tusind Kærtegn, 
kaldte mig ved Navne ømme.

Og jeg plukked til dig Roser, 
Roser røde — blodigrøde, 
men de visned alle, alle 
visned mellem mine Hænder------

Som de Aar, vi to har ofret, 
du og jeg paa Pligtens Alter, 
segned de til Jord og døde. — 
Roser røde! Roser røde!
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Se, nu flagrer den flygtende Sommer 
som paa Solstraalefjed over Land over Sø 
med et syngende Kuld i sit Følge — 
og i Dag — er min Elskede død!

Vi har ventet, mens Vinteren kvælded, 
det kun baaded os lidt, at det lakked mod Vaar, 
og at Sommeren drog omkring Lande — 
for i Dag — lægges bleg han paa Baar’.

Se, det driver af Dug over Vange, 
og det vrimler af Blomster ved Vej og ved Sti, 
og det jubler med tusinde Tunger — 
men i Dag — er min Sommer forbi.

Skjaldens Sang om Ejderen.

Ejder, dine blanke Strømme slynger sig fra Kyst til Kyst 
som et digert Sølverspænde om en fager Kvindes Bryst. 
Mørkved luder over Voven, vogtende vor dyre Skat, 
hvor Kong Dan i Slægtens Morgen Danmarks Grænseskel fik sat.

Ejder! dine brede Strømme 
leve vil i Danmarks Drømme, 
om end Sejre eller Saar, 
gennem Spand af tusind Aar.

Som et Værn om Danmarks Rige snor sig Landegrænsens Flod, 
ofte dog dens blanke Bølger blandet blev med Heltes Blod.
Skal vi vige — værne vil vi om vor Arv og Odelsret; 
aldrig lad det spørges, Danmark! at du blev i Kampen træt.

Ejder! dine brede Strømme 
leve vil i Danmarks Drømme, 
om end Sejre eller Saar, 
gennem Spand af tusindAar.
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E Mærker.

Af »Di gammel Søkaptejner« 1945).

Det vaar no da et sørle Vær; 
e Sol vaar rø som Blovj i Maarn, 
te det no o skuld træff sæ saarn, 
med aal den Ræn i Dav især, 
da di skuld bring e Mærker rundt. 
Di haj no faan et hele Klunt, 
o som di hvert Aar haj for Skik, 
di to o to sæ parret fik, 
som saa i hver djer Bydel gik. 
E Folk di kænd saa novver nær: 
somm vaar saa gjavens o saa gooj, 
o ander di vaar kort for e Hooj. 
Illyvel dog en Del de soold, 
o av o te djer Pæng de toold.
Der vaar no Mett, den nære Kvind, 
di tøtt knap vovv o gaa derind.
»Do ska gaa føst;« »Nej, det ska do!« 
»Æ gør et itj, do ska gaa føst.« 
Men saa begyndt den an o trøst: 
»La vos no se o kom a Stej;
vi kan jo da kuns faa et Nej, 
vi skal derind, det nytter itj, 
e Lærer har jo var vos om, 
vi inneres Dør maatt gaa forbitj.« 
No tov di i hind Urredør, 
det nøtt jo itj o staa o snøvvl; 
ind kom di o — o fik en lot — 
op aa enan di stoj saa tæt 
stilt op aa jen o saem Matt, 
e Vand sev a djer Gummistøvvl, 
di føøld som kund di gjern haj grædt. 
Der vaar saa dødsens still derind, 
som vaar der inne Folk o find, 
di vovvet sæ ikheller frem, 
endskønt di saa, e Dørrensdør 
den stoj saa hal om hal o Slem.

Det klemt dem for e Hjart o Bryst. 
Føst da di fik begyndt o knyst, 
tesyn omsiir e Kuen kom.
»Om hun da itj vild køøf et Mærk?« 
»Et Mærk?« E Bøøn di tøt med jet, 
som om djer Ben begyndt o værk. 
»Et Mærk. . et Mærk,« hun tænt sæ om, 
haj hun itj køjt sæ saant jet før?
hun tøtt, som kund et vær i Gaar — 
vaar der no osse gaan et Aar, 
sin sidst di løf hind aa e Dør?
Hvad skuld en o med aalt det møør, 
det vaar jo da en hal Snes Øør, 
o i en Titj, hvor en skuld spar, 
te det, en hajj, kund vind o var, 
hun uunt jo knapp sæ sjel o smag 
te Søndes en Konditterkag.
O dog — det vild hun gjern vær ve: 
hva der skuld te, det skuld no te — 
Men Mærker, nej hun vandt em itj, 
her vild hun helst si Hugges forbitj 
en kund jo godt vær dansk for det, 
der vaar jo osse Maad med, 
hva en kund bruug a saant novv’r Stads. 
— E Bøøn begyndt saa smaat o høkk 
det hert det vaar for demm o tykk 
som haj en Evighed et var, 
før hun sæ fik betænt o svar. — 
Med jet hun biøv saa godttepas: 
ind aa e Dørrnspejl ved e Glas, 
hvor den Slavs Ting jo har sin Plads, 
der saad e Mærk jo fra ifjævr.
Det kan nok vær, no biøv hun jævr, 
hun soj da osse lissaa stras:
»Nej Tak, lilF Bøøn, I kan godt gaa, 
det sidst er itj brugt op ino!«
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Reserveret
S. S. V.

Haderslev Bys Spare- 
og Laanekasse

Nørregade 32 Telf. 2355
Haderslev

Landbostandens 
Sparekasse 

Nykøbing F. Tlf..197-1197

Sparekassen i Nykøbing paa Falster
Indskudskapital ca. 57 Mill. Kr.

Reserver ca. 4 Mill. Kr. Telefon 216

Aktieselskabet

STRUER BANK
STRUER ,

de Graasten Bank A|s
Kontortid 9—12 & 2—4 

Lørdag 9—1 
GRAASTEN

/

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn
HOBRO — Telefon 13

Aktieselskabet

Banken for Hobro 
og Omegn

Banken for Skanderborg og Omegn

Kontortid 10—3 Telefon 516, 517 og 518
Skanderborg

Sparekassen 
for Haderslev Byes Omegn 

Telefon 2133, 2 Linier.
Postgiro 8356. 
HADERSLEV.

Sparekassen ter Svendborg 
eg Omegn

Svendborg

HarsensLanilbabankS
Kontortid 91/a-121/2 og 2l/s-41/>

HORSENS

Sparekassen for Randers By ug Omegn
Kontortid 10—1 og 3—5 

„Telefon 3310 (4 Linier).“ 
Randers

Sønderjyllands Kreditforening 
Haderslev

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

Den lollandskeLandbo- 
stands Sparekasse 

NAKSKOV Stiftet 1870
Indskudskapital ca 61,0 Mil 
Reserver ca. 3,8 Mill. 

Kontorer i: Maribo - Birket - 
Dannemarre - Stokkemarke.

IT 1 p • KostskoleHaslev Gymnasium -
Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Alle Oplysninger ved Henvendelse til

Peter Kæstel, Rektor. Haslev.

Aktieselskabet
Landbobanken i Skive 

SALLING BANK
Kontortid: 9-12 og 2-5
Lørdag 9—2.

Telefon 700 . Skive.

BRUUN & SØRENSEN A/S
Kgl. Hofleverandør 

grundlagt 1893 
INGENIØR FORRETNING 

Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet 
AARHUS KØBENHAVN
Kannikegade 18 Niels Ebbesensvej 20
TIf. Nr. 436? - 4363 - 4364 Tlf. C. 5036

Aktieselskabet

Handels- og Landbrugsbanken
Silkeborg

Telf. 1024 (4 Linier)



Køb dansk Arbejde!
Skive 

Tømmerhandel A/S
Skive

Jydsk 
Trikotagefabrik A/S 

IKAST

Thisted Jernhandel 
v/ Chr. Homann 
THISTED

Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi A/s

VEJLE

ASMUS HANSEN
Kolonial- og Kortevarer 

en gros 
Haderslev

Aktieselskabet

Odense Kamgarnspinderi
Odense.

Odense Frøkontor
Odense

Brødrene öm %

KØLEANLÆG Vojens

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600

HUSK VORE CISTERNER
»Phønix Model 33«, »Ideal 1935« og 
»Phønix-D uplex« (dobbeltskyllende).

Maskinfabriken Phønix Odense

å/<S Søndepjydsk
Fpøføpsyning 

Frøavl og Frøhandel. 
AABENRAA

POUL KR0JGÄARD
Trikotagefabrik

HERNING Telf. 406

Poul Pedersen
Landsretssagfører

Vejle

Hans Jensens Eftf.
Trikotagefabrik

IKAST

Aktieselskabet
Skive Markfrøk'>ntor
Frøavl - Frøhandel

Skive. Telf. 94. 2 Lin.

DIPLOMIS.
Haderslev Telef. 1160
Vejen Telef. 3 Marie Christensen

Hipinmehøcrpri Mr U.nnrlitnri

pLàffl Aktieselskabet

Dansk Galoche- og Gummifabrik 
/codan\ København Køge

1 1JC1111 llvUugCl I QX V/V 11 LI 11U 1 1 
med Thesalon

Bispetorv - Aarhus 
Telefon 1939-3222



Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik
Aktieselskab

RINGSTED

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY A/S 
HØJER

#
De Forenede Teglværker ved Aarhus. Aktieselskab

Tlf. 644. Kontor\ Parkallé 75, Aarhus. Tlf, 6444.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

HORSENS Telefoner: 207 807 - 8<>8

Graasten
Teglværk

GRAASTEN

Restaurant

Bryggergaarden - Odense

Byens bedste Spisested

Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon 
trollens selvvirkende Kontrol

Antager Frøavlere

Skal man til og fra

Sønderjylland
benytter man

Sydfynske Jernbaner

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK 

f 13
Telefon Pindstrup j

Rio Radiatorer
Ribe Centralvarme- 
Komfurer
Ribe Centralvarme-Kamin 
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer

A/S Ribe Jernstøberi 
Ribe Telf. 261 (2 Linjer) 

Grundlagt 1848

Aktieselskabet

Dampmøllen Victoria
Odense

Aktieselskabet

Tapetfabriken „FIONA“
FAABORG

Nordisk
Trikotagefabrik

Haderslev

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

Midtjyllands Ægeksport 
ved 4. Tornvig-Jensen.

BRANDE Telefon 84 og 185
Brunkul købes og sælges.

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

„CIMBRIA“
Tømmerhandel A/S 

Aabenraa
Trælast - Bygningsartikler 

Støbegods 
Tlf. 2006 - 2007 - 2008



Aktieselskabet Det kgl. octr. aim. 
Brandassurance- 
Compagni
Stiftet 1798

— tegner

Glud og Marstrands Fabriker
Uplansgae 20

D ANI A alle Arter 
af Skades
forsikring

GASAPPARATER 
og GASOVNE Hovedkontor:

Mest besparende Fabrikat
Højbroplads 10 
København K 
Tlf. Cent. 447

M. H. JÆGER
Aarhus Pengeskabsfabrik 

Grundlagt 1894

Fabrik for Pengeskabe, 
Panserdøre, Boxanlæg

Lolland-Falsters 
Andels-Svineslageri 

Nykøbing Fl.

Kjøge 
Andels-Svineslagteri 

Køge

Smith, Mygind & Hüttemeier
Aktieselskab

Maskinfabrik og Jernstøberi

Nørrebrogade 66-68 — København

Aktieselskabet

Vejle Textilfabrik

0. M. Olsens Søn
William Olsen

SKOTØJS-MAGASIN 
Største Specialforretning i 
Slagelse. Grundlagt 1883 
Slagelse - Telf. 499

Hjørring Papirlager
Telef 522

Hjørring

Otto Jakobsen A/s
Kolonial en gros 

Hjørring

Skive Kaffe-Risteri
Aktieselskab

Skive

Graasten Husholdningsskole
m. Barneplejeafdeling

5 Mdrs. Husholdningskursus 
begynder 4. Maj og 4. Novbr. 

Plan sendes.
Olga Reppien og Ebba Drewes.

A. W. MILLING
Aktieselskab

Østerbro 37 a Telf. 88 og 89
AALBORG

F rederikshavn
M ælkef orsyning

Thisted
Andels-Svineslagteri

Graasten T ømmerhandel
Trælast — Støbegods 

Byggematerialer
Telefon 130 Graasten

DANSK MASKINOPLAG Ê
(Jørgen M. Hansen)

Aabenraa Telf. 2044

N. C. Kloster
Haderslev

Telf. 2210 - 2211

Oskar Lorenzen
Guldsmed

Nexø


