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Januar 1947.

»Man skal i de kommende Aar vide, hvad 
der var muligt under Nazisterne i 1944«

LadeluncLPræstens Optegnelser i Kirkebogen 
fra Krigsaarene 1944 og 1945

Af Pastor JOH S. MEYER

»Medens jeg ved Aarsskiftet kaster et Tilbageblik over det for
gangne Aar, melder Radioen stærke Indflyvninger af fjendtlige Bom- 
beeskadrer over Rigsomraadet. Nat efter Nat og Dag efter Dag bliver 
vore Byer bombarderet, og Tallet paa de døde og hjemløse stiger til 
det umaadelige. Hvem skal engang overtage Ansvaret for det, der nu 
sker? Den ene vil skyde Ansvaret over paa den anden, og alligevel 
maa nogen over for Gud bære Skylden for denne skrækkelige Krig«.

»Naar Kronisten skal holde sig til Sandheden, maa han ved Nytaar 
1944 berette, at der her i Sognet næppe er een, foruden nogle fanatiske 
Nationalsocialister, der tror paa en Sejr for Tyskland. Og hvis Sejren 
ved Mirakelvaaben af en eller anden Art skulde blive vor, hvad saa? 
Saa vilde der uden Tvivl komme en svær Forfølgelsens Tid over vor 
Kirke. Regeringen har jo løst sig fra ethvert Spor af Kristendom. Af 
alle de smaa og store Førere er der ikke een, der anerkender blot den 
ringeste Del af Kristendommens ABC. Jeg er klar over, at jeg er mo
den til Koncentrationslejren paa Grund af denne Dom. Men saaledes 
tænker langt den største Del af min Menighed. Tilstedeværelsen af en 
Koncentrationslejr her i Ladelund har aabnet vore Øjne —«.

Saaledes skrev Sognepræst Johannes Meyer, en Ditmarsker, som den 
Dag i Dag tror paa Tysklands Fremtid, i Ladelund Kirkes Annaler 
ved Nytaarsskiftet 1944—45. Som sine Forgængere, Munkene, fører 
han hvert Aar omhyggeligt Status over de store Begivenheder, der har 
præget Sognets Liv i Tiden, siden sidst der blev skrevet i den store 
Bog. Og i Aaret 1944 havde Forlægningen af en Koncentrationslejr- 
Afdeling til det lille Sogn været en Begivenhed, hvis Dødningeskygge 
formørkede Livet og fik Kvinderne i Ladelund til at gaa med bøjede, 
forgrædte Ansigter og Mændene til at knytte Hænderne i Lommen i 
dulgt Raseri mod et Statsstyre, hvis umenneskelige Konsekvenser lod 
Medmennesker pines til Døde omkring deres Huse og Gaarde. I fem 
korte — lange, kvalfulde — Uger havde en Underafdeling af Kon
centrationslejren Neuengamme til Huse i den tidligere Arbejdslejr 
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i Ladelund. 2000 Menneskevrag blev bragt til Lejren, 1700 endnu 
mere udtærede, endnu mere fornedrede, forpinte Stakler bragtes bort 
igen, til Fortsættelsen af utrolige Lidelser, til Døden. Næppe een ene
ste af dem naaede igen at se deres Hjemlands Jord. 300, nøjagtig 300, 
faldt for den bevidste Udryddelse i Ladelund-Lejren. De strakte de 
nøgne, benede Arme mod Himlen der, hvor de stred den sidste Døds
kamp, i Pansergravens isnende Kulde, i Barakkens stinkende Snavs, 
i Ligdyngen i den tidligere Svinesti eller i den naadeløse Stivnen efter 
Nakkeskuddets Snært, strakte de nøgne Arme mod Himlen og an- 
raabte om Naade for Menneskeheden, der havde ladet Udyret vinde 
Overtaget over Mennesket. I grove Vogne blev de læssevis bragt til 
den lille forblæste Kirkegaard i Nærheden, stuvet lagvis oven paa 
hinanden og af Kammerater, som hver Dag ventede at blive de næste, 
dækket til med den skærmende Jord.

Ladelund Kirke ligger kun tre Kilometer fra den dansk-tyske Græn
se, Barakkerne og Markerne, hvor gruopvækkende Tildragelser hver 
Dag gjorde Ladelunds Beboere syge om Hjertet, endnu nærmere. Paa 
den danske Side af Grænsen rygtedes det snart, at der skete fryg
telige Ting lige syd for den; Grænsegendarmerne, der i de mørke No- 
vembernætter gik Vagt, hørte undertiden ganske svagt fortvivlede 
Dødsskrig, men ikke alle var klar over, hvad der egentlig foregik der
nede: 300 Mennesker, anklaget for Forbrydelser mod det stortyske 
Riges Storhedsvanvid eller i mange, mange Tilfælde ganske uskyldige, 
pintes her til Døde i mindre end 40 Dage. 10 døde hver Dag.

Pastor Johannes Meyer lod ikke dette uden videre ske lige uden 
for Kirkens Dør. Modigt hævede han sin Røst mod »SS-Obersturm
bannführer« Griens sadistiske Haanlatter, udvirkede smaa Lettelser 
for enkelte af Fangerne, prøvede at hjælpe andre til at flygte og sørgede 
i alle Tilfælde for, at Navnene paa dem, der blev jordet i Ladelund, 
blev opnoteret i Kirkebogen, saa man i den Tid, Præsten anede komme, 
kunde finde ud af, hvem der laa begravet her. Smaating, vil man maa- 
ske sige i Dag, men dengang udført i Dødens Skygge — og Registrerin
gen af de døde viser sig i Dag at være et næsten enestaaende Tilfælde, 
en Handling, som nu giver Pastor Meyer fuldt op at gøre i hver ledig 
Stund. For ellers var man ikke saa vidtløftig ved de tyske Koncentra
tionslejre. Ligene blev kastet i Jorden og var forsvundet. Ingen vidste, 
hvor de laa, da Kapitulationen kom, og sørgende efterladte var der 
ikke engang forundt en stille Plet at dvæle ved i Mindet om den døde.

I Ladelund veed man, hvem der er begravet paa Kirkegaarden ; Side 
op og Side ned i Kirkebogen staar deres Navne:

»Jordarbejder Hendrikus Dokter, evang., født 16. Februar 1908 i 
Putten, Holland; Søn af Hendrikus Dokter i Putten, Nr. 102, og 
Wijtnije, født Brandhorst i Putten; gift med Antje, født van Veen- 
huizen i Putten, C 91, død af Dysenteri 7. November 1944, begravet 
10. November samme Aar«. — »Oberstløjtant Josef Dezman, rom. kat., 
født den 10. Okt. 1898 i Ratmannsdorf, Tjekkoslovakiet, Søn af Ivan 
D. og Elleonore, født Schrede, død d. 5. November 1944 af Pneumo
nia, begravet den 6. November samme Aar.« — »Skomager Geulio 
Partisani, kat., født den 21. Februar 1903 i Cecena, Amt Forli, Italien, 
Søn af Serafino P. og Anna, født Guardieri i Cecena, gift med Maria,
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-iødt de Toffolie i Cecena, skudt den 5. November 1944, begravet den 
7. November samme Aar------ «.

Side efter Side.
Fra alle Evropas Lande kom de, de ulykkelige Fanger. Fra Polen, 

Holland, Belgien, Frankrig, Tjekkoslovakiet, Italien, Jugoslavien, Græ
kenland. Men de ulykkeligste blandt dem var vel 673 hollandske 
Mænd i Alderen fra 15 til 50 Aar, der oprindelig opholdt sig i Lejren. 
De kom fra den lille hollandske By Putten i Gelderland, taget som 
Repressalier for Drabet paa to tyske Gestapo-Mænd og nu dømt til 
langsom eller hurtig Undergang. 37 af 673 vendte efter Krigen tilbage, 
Resten var døde; godt 70 af dem ligger begravet paa Ladelund Kirke- 
gaard. Prins Albert af Holland har bebudet sit Komme for at besøge 
sine Landsmænds Grave.

Hver Dag skriver Pastor Meyer Brev efter Brev til sørgende paa
rørende rundt om i Evropa. Han skildrer smaa Lysglimt fra Fangernes 
haabløse Tilværelse heroppe—og vedlægger i hvert Fald en lille Blomst 
fra den store Fællesgrav i Kirkegaardens nordvestre Hjørne. Meget 
andet har Pastor Meyer at gøre; han er tilsagt som Vidne i de endnu 
langtfra opklarede Sager mod Lederne af Forlægningslejrene fra de 
store Koncentrationslejre — og han har i sin Hukommelse skarpt 
indmejslet saa frygtelige Enkeltheder, at de anklagede, han genkender 
i Retten, er sikre paa Døden i Galgen. Og han vil genkende alle, der 
var i Ladelund. Ingen undskyldende Ord høres fra hans Læber, naar 
Talen falder paa SS’er og Kapo’er. Det gjorde der heller ikke, da Lejren 
fandtes i Ladelund. Pastor Meyer skrev to enslydende Breve til det 
tyske Indenrigsministerium og til »Fører-Hovedkvarteret«, hvor han 
skarpt paapegede, at hvad der skete, maatte fordømmes af ethvert an
stændigt Menneske. »I Tysklands dengang ledende Kreds skal man 
ikke undskylde sig med, at man ikke vidste Besked om Koncentra
tionslejrene«, siger han, »jeg skrev og fortalte, hvad der sketel«

Og vi vender atter tilbage til Ladelund-Præstens Kirkebog:
»— For at grave Pansergrave blev Koncentrationslejrfanger bragt 

til vor Landsby. Fangerne blev anbragt i Arbejdslejrens Bygninger. 
Det, vor By nu oplevede, var saa grusomt, at det simpelthen er umuligt 
at beskrive det oplevede. Vi havde vel hørt om Koncentrationslejrene, 
men aldrig holdt det for muligt, at Tilstandene kunde være saa sata
niske. Hele vor Landsby var syg i disse Ugeri Mænd og Kvinder græd, 
naar de saa de sørgelige Optog paa Veje og Marker. Og vi var sim
pelthen afmægtige og kunde intet gøre. — Hvad skal jeg nu berette 
fra denne Lejr? Skriver jeg Sandheden og faar Gestapo dette at se, 
vil ogsaa jeg blive pint til Døde i en Koncentrationslejr. Jeg vil derfor 
berette om, hvad jeg har oplevet, komme, hvad komme vil; man skal 
i kommende Aar vide, hvad der var muligt her under Nazisterne i 
Aaret 1944. Hvad jeg nu skriver, er den fulde Sandhed. Senere Gene
rationer maa holde det for overdrevet; det er det imidlertid ikke, tvært
imod — vort Sprog er for fattigt til at genfortælle om denne Rædsel.«

Nogle Dage forud blev der mumlet om, at der kom en K. Z. herhen 
for at udgrave en Pansergrav fra Bramstedlund til Humptrup. Og i 
Begyndelsen af November kom 2000 Fanger, som maatte søge Husly 
i Arbejdslejren, hvor der ellers kun havde boet 200 Mennesker. Alle
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rede Anden-Dagen efter Ankomsten ringede SS-Lederen til mig, om 
Kirkegaarden var Menighedens eller Sognets. Han havde 4 døde, som 
skulde begraves, og han bad mig komme til Lejren for at drøfte Sa
gen. Om Aftenen gik jeg da derhen, benyttede imidlertid ikke Lande
vejen, men gik ad Sogneraadsformand Max Feddersens Markvej og 
saa undervejs det sørgelige Tog af de 2000, der kom fra Arbejde.

Jeg gik ved Siden af Toget, der hver 50 Meter var flankeret af Sol
dater fra Marine-Artilleriet, og saa paa Mændene. De var ikke Menne
sker mere, ja, hvad var de? Jeg veed det ikke. De var indhyllet i 
Pjalter, der var oversmurt med Farve. Fortvivlelsen talte ud af deres 
Øjne, Fortvivlelse og atter Fortvivlelse. Jeg spurgte en stor, ludende 
Mand, hvorfra de kom, og hvad de havde forbrudt. Straks var der en 
Soldat ved Siden af mig og forbød mig at tale med Fangerne. Da jeg 
endnu engang søgte at tale med Fangen, blev Fangevogteren ved min 
Side og iagttog mig skarpt. Fangerne maa have kunnet se, at jeg havde 
Medlidenhed med dem, for de vedblev at vende sig om for at se efter 
mig.

Paa Vejen laa en Kaalroe, som vel var blevet tabt under Hjem
kørslen. En Fange sprang hen til den og greb den. Straks kom en anden 
Fange — jeg erfarede senere, at det var en »Kapo« — og slog løs paa 
Fangen med en Stok. Han pryglede ham saa længe, til han atter var 
inde i Rækkerne og havde ladet Roen falde. Jeg gav Udtryk for min 
Forfærdelse over, at et uskyldigt Menneske her blev pryglet saa umen
neskeligt, og opfordrede Vagtmanden til at gribe ind. Kapoen, der nu 
igen var faldet ind i Rækkerne, hørte min Protest og skældte mig ud, 
fordi jeg havde givet Udtryk for min Medlidenhed. Jeg tav ikke og 
sagde ham, at jeg straks vilde melde det skete til Lejrføreren. Kapoen 
opfordrede nu Vagtmanden til at sikre sig mine Personalier og for
sikrede, at han vilde indgive Anmeldelse mod mig. Jeg var helt for
virret og kunde ikke forstaa, at der blev pryglet i Tyskland, naar en 
sulten af Sult tog en Roe op, og at man kunde blive meldt af en Sraffe- 
fange, naar man greb ind til Fordel for den sultne. Jeg viste Vagtman
den mine Papirer, og herunder blev Afstanden til Kapoen større, og 
jeg tabte ham ud af Syne.

Nu lod jeg de 2000 passere forbi mig. De gik ikke, de vaklede. Et 
meget stort Antal af dem var i den Grad udmattet, at de ikke mere 
var i Stand til at gaa alene. De blev støttede af andre, som havde taget 
dem under Armen.

Ved Indgangen blev jeg modtaget af en SS-Mand og ført til Lejr
føreren, en »SS-Sturmführer«. Mit første Spørgsmaal var, hvad disse 
stakkels Mennesker havde forbrudt, og jeg fortalte ham om Episoden 
med Kaalroen. Han lo og sagde, at disse Forbrydere kun kunde tugtes 
med Prygl.

Hvad disse Forbrydere havde gjort? Nogle af dem havde i Polen 
stukket Øinene ud paa Tyskere, og ved deres Arrestation var mange 
tyske Menneskers Liv blevet reddet. Jeg sagde til ham, at jeg havde 
iagttaget nogle af Fangerne nøje, og saaledes saa Forbrydere ikke ud. 
Hertil svarede han, at jeg paa ingen Maade skulde have Medlidenhed 
med disse Mennesker; ellers vilde jeg selv komme i Koncentrations
lejr. Da jeg imødegik ham og sagde, at enhver Slesvig-Holstener vilde 
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have Medlidenhed med Fangerne og vilde afsky Pryglestraffe, veg 
han uden om Emnet og begyndte at täe om de dødes Begravelse. Han 
gentog, at han havde 4 døde i Lejren, og at jeg i de 4 Uger, hvor Lej
ren skulde være her, maatte regne med 30 til 40 døde.

Jeg gik, efter at have fordret Navnene paa de døde — og efter en 
længere Debat indvilgede han, — og jeg lovede at foretage Begravelsen 
sammen med Kirketjeneren. I den nordlige Del af Kirkegaarden var 
der en Strimmel fri, hvor vi kunde begrave de 30 til 40 døde uden 
Massegrav, saaledes som SS-Føreren krævede det. Dybt rystet gik 
jeg hjem.

Den næste Morgen var der Fanger sammen med Vagtposter paa Kir
kegaarden for at kaste Gravene. Men i Stedet for de 4 Lig kom der 12. 
Det blev den første Massegrav.

Og saaledes gik det hele Tiden videre. Der blev anmeldt et lille Tal, 
og saa kom der 4—500 Procent flere.

Disse Fangers Liv var uværdigt for Mennesker. For hver lille Ting 
blev der pryglet. Systemet var raffineret udtænkt. Som jeg senere er
farede, var de fleste af Fangerne taget i »Beskyttelsesarrest« paa Grund 
af politiske Overtrædelser. Men som Tillidsmænd anvendtes krimi
nelle Forbrydere af værste Art — og Kapo er det samme som Kon
centrationslejr-Politi, — som pryglede løs under SS’s Opsyn. Een Kapo 
uddeler daglig mellem 700 og 800 Slag.

Disse Kapoer var sig deres Magt bevidst, og tillige havde de af 
Vagtposterne faaet at vide, at de var dødsens, dersom de viste Med
lidenhed. De var velnærede og pænt klædt paa. Hver af dem var ud
styret med en tyk Stok. Naar Fangerne om Morgenen skulde træde 
an til Arbejde, var mange af dem saa udmattede af Opholdet i de 
overfyldte, beklumrede Barakker, hvor de ofte ikke kunde ligge, men 
maatte sidde paa Hug hele Natten, at det var dem umuligt at stille 
op. Men saa blev disse stakkels Mennesker pryglet saa længe, til de 
havde indtaget deres Plads i Rækkerne. Kammeraterne slæbte disse 
ynkværdige Mennesker med til Arbejdsstedet. Her pryglede Kapoen 
atter saa længe løs, indtil den kraftesløse Mand greb Spaden og be
gyndte paa Arbejdet. Snart kunde han ikke mere og lod Spaden synke. 
Og saa slog Kapoen igen løs paa ham, indtil han tog fat igen. Dette 
gentog sig, indtil Kapoen indsaa, at Fangen virkelig ikke kunde mere. 
Saa blev han slæbt til Side og døde. Om Aftenen blev den døde baaret 
til Lejren af sine Kammerater.

Dette har enhver i Ladelund set, og de mishandledes Skrig er hørt 
af enhver i Ladelund.

Og vi var magtesløse. — Udtalte en af os sin Betænkelighed ved det, 
der skete, maatte han regne med at blive ført bort. I de første Uger 
blev der hver Aften baaret døde (pryglede ihjel!) ind i Lejren. Først 
senere blev det bedre, men derom senere.

Paa Kirkegaarden talte jeg med mange Fanger og har saaledes er
faret nærmere om deres Skæbne. Selvfølgelig var det forbudt at tale 
et eneste Ord med dem, men Vagtfolkene blev efterhaanden ordentlige 
og gjorde aldrig Vanskeligheder. Jeg havde givet Ordre til, at der paa 
Kirkegaarden kun skulde arbejdes af 50 Procent af Fangerne, medens 
Resten gik ind i Kirkens Fyrrum og hvilede sig. Her kunde vi ogsaa 
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uset stikke lidt Brød til Fangerne. Mange Gange har jeg hos Bager 
Oksen købt Brød uden Mærker — om han har vidst, hvad Brødet 
skulde bruges til, veed jeg ikke. Jeg har ogsaa tit taget Mad med 
hjemmefra og ladet de stakkels Fanger spise sig mætte og ofte ogsaa 
ryge af min hjemmeavlede Tobak.

SS-Mændene, der af og til kom paa Kirkegaarden, vilde forbyde 
mig denne Arbejdsdeling, og jeg maatte stærkt betone, at paa Kirke
gaarden var jeg den, der bestemte. Saaledes vilde en SS-Mand ogsaa 
forbyde mig at anbringe et enkelt Trækors paa Massegravene. De døde 
er døde, sagde han; jeg svarede, at det var de ikke for mig. Det vilde 
jo dog engang før eller senere give Fred igen, og Hadet mellem Natio
nerne vilde høre op. Saa vilde der bestemt komme Slægtninge for at se 
til de dødes Grave. Korsene fik Lov til at staa.

Hvad havde disse Fanger nu forbrudt?
— Jeg kommer ind paaKirkegaarden for at se paa Arbejdet. Da ser 

jeg, hvorledes en Fange tager en Cigaretstump op af Lommen. Han 
har imidlertid ingen Ild. Da gaar Vagtposten hen til ham og tænder 
en Tændstik. Jeg siger til Vagtmanden, at jeg glæder mig over denne 
lille Kærligheds-Gerning og over, at han føler med Fangerne. »Ja«, 
siger han, »det er dog ikke noget særligt. Jeg kender dog denne Mand; 
han var tidligere Sogneraadsformand i mit Nabosogn«. Begge Mæn- 
dene var fra Sudeterland. Vagtmanden var Gartneriejer og fortalte 
mig om sit Hjem. Derefter viste han mig nogle Billeder af sin Familie. 
Fangen saa ogsaa paa Billederne og begge, Fange og Vagtmand, talte 
om Hjemmet. Deroaa spurgte jeg Fangen, hvad han i Grunden havde 
forbrudt. Han fortalte mig, at han havde været socialdemokratisk 
Sogneraadsformand, og at han var blevet arresteret under den Arresta
tionsbølge, der efter den 20. Juli samme Aar gik over Landet. Han 
havde ingen Slægtninge i Værnemagten, og derfor var han kommet 
i Koncentrationslejr.

Han var fuldstændig uskyldig! At han fortalte Sandheden, er jeg 
overbevist om, for Vagtmanden bekræftede hans Fremstilling.

— Mange døde stammede fra den lille hollandske Landsby Putten. 
Det forekom mig mærkeligt, og en Dag spurgte jeg paa Kirkegaarden 
en ung Hollænder, om han kendte Byen Putten. Ja, det gjorde han, 
han var selv derfra. Jeg spurgte ham, hvad Folkene i Putten egentlig 
havde forbrudt, der var jo saa mange døde derfra. Derpaa fortalte den 
unge Hollænder mig, at der i hans By var blevet skudt to tyske Offi
cerer, og derefter var mange Mænd fra Byen simpelthen blevet arre
steret og anbragt i Koncentrationslejr. Han tilføjede bittert, at han 
aldrig var blevet afhørt, og det ikke var konstateret, om de to tyske 
Officerer virkelig var blevet skudt af Byens Befolkning.

Altsaa: Der var fuldstændigt uskyldige Mennesker i Koncentrations
lejren i Ladelund, hvor de blev pryglet ihjel, og vi var magtesløse —1 

Jeg talte med en ung Hollænder. Han havde et klogt, aabent Blik 
og saa absolut ikke ud som en Forbryder. Han beklagede sig over de 
umenneskelige Kaar i Lejren. Paa mit Spørgsmaal, af hvilken Grund 
han var kommet i Koncentrationslejr, fortalte han: Han havde været 
Privatchauffør hos en storindustriel i München-Gladbach. Han næv
nede ogsaa Navnet, som jeg dog har glemt. Af sin Arbejdsgiver fik
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han Ferie til at komme hjem til Holland og besøge sine Slægtninge. 
Papirerne, der var nødvendige, blev alle bragt i Orden. Det var paa 
den Tid, da Englænderne landede paa Kontinentet. Der var da en 
skønne Dag kommet en SS-Patrouille til hans Hjem, og han var blevet 
arresteret til Trods for, at hans Papirer jo var i Orden. Der blev blot 
fremsat den Bemærkning, at han alligevel, naar Mulighed bød sig, 
vilde gaa over til Fjenden og kæmpe mod Tyskland. Og saaledes var 
han kommet i Koncentrationslejr. Han var imidlertid fuld af Haab 
om, at det en skønne Dag vilde blive opklaret, at han var uskyldig, 
og at han derefter vilde blive løsladt. Han vilde ikke drikke Vand af 
Pytterne og vilde gøre alt for at overleve den onde Tid i Lejren, for en 
Dag vilde han bestemt komme fri------ . Mon han ikke har taget fejl,
den unge Hollænder? Gud Fader holde sin beskyttende Haand over 
ham og lede ham hjeml

Disse tre Eksempler vil være tilstrækkelige til at bevidne, af hvilken 
Grund Fangerne var kommet i Koncentrationslejr.

Nu disse døde, som jeg saa: De var afmagrede til Skeletter. De var 
indhyllet i Papirsække og blev kørt til Massegraven ca. 16 ad Gangen 
af en Landmand fra Byen. Det regnede ofte, og Papirsækkene var ofte 
som Følge af Vandet, Ligenes Oppustning, Blodet og Snavset blevet 
opløst, saa jeg kunde se de nøgne Lig. Mange, mange var saa mis
handlede af Prygl, at jeg som Lægmand maa sige, at de var pryglet ihjel. 
Paa Sæde, Ryg, Hals og Hoved saa jeg særligt ofte, at disse Legems
dele var blaa og rødt underløbne og ofte saas Striber. To eller tre 
havde Nakkeskud. To Lig var indhyllet i Tæpper og fast tilsnøret 
med Traad. Jeg sagde til Fangerne, at de skulde vikle Ligene ud af 
Tæpperne og give disse tilbage til Lejren. Derpaa sagde han, der 
kørte, ogsaa en Fange, at det var forbudt. Ligene skulde under alle 
Omstændigheder begraves sammen med Tæpperne. Jeg var magtesløs 
og maatte se til. Hvordan mon disse arme Mennesker har set ud ...? 
Gud forbarme sig i Naade over vort stakkels Folkl Ved denne Lejr 
hviler der en uhyre Skyld paa det. Og vi er magtesløse! Gid dog en 
organiseret Modstand mod disse SS- og Gestapo-Metoder var mulig 
i Tysklandl Thi hvad hjælper det, at en enkelt foretager sig noget 
derimod — han bliver uden Barmhjertighed spærret inde.

Her følger i Kirkebogen en Skildring af yderligere Begravelser, hvor 
de nærmere Omstændigheder er af en saadan Art, at de ikke kan gen
gives i et Dagblad.

Kirkebogen fortsætter:
Saa ofte som jeg kunde — og jeg var der altid, blot min Tid slog 

til — drog jeg Omsorg for, at de døde ikke blev kastet mellem hin
anden ned i Graven, men at de blev bisat i Orden, med Blikket mod 
Øst. Efter Jordfæstelsen bad jeg Fangerne om sammen med mig at 
stille sig omkring Graven for at bede et Fadervor. Til Slut slog jeg 
Korsets Tegn. —

Da jeg igen en Gang sad over for Lejrens SS-Fører for at drøfte en 
Udvidelse af Kirkegaarden, henviste jeg til den forestaaende Julefest 
og bad om, at disse stakkels Fanger maatte faa Begunstigelser ved 
denne Kærlighedens Fest. Han viste Tanken fra sig og afviste i 
øvrigt groft Julefesten som en kristen Fest. Nogle Dage efter sagde 
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han dog til mig, at han havde tænkt over Sagen; Fangerne skulde 
alligevel mærke noget til Jul. Han vilde købe Kager og Rugmel i 
Flensborg, og endvidere vilde han uddele sød Te og Rygevarer. Men 
Lejren kom imidlertid bort inden Festen. Af de fangne hørte jeg, at 
der ogsaa var Præster i Lejren. Jeg gik derefter hen til Lejr-Føreren 
og spurgte, om jeg kunde gøre noget for mine Embedsbrødre. Han 
bekræftede Tilstedeværelsen af nogle Præster, og desuden var der en 
Evangelist; han spurgte, hvad det var for noget. Jeg fortalte ham det. 
Jeg kunde intet gøre for dem, tværtimod: egentlig burde han beholde 
mig i Lejren, for jeg maatte ikke engang have en Tanke for at ville 
hjælpe disse Mennesker.

I Midten af November kom der Inspektion, udført af en høj SS- 
Fører. Fra da af blev Behandlingen bedre. De meget syge behøvede 
ikke længere at arbejde; Forplejningen blev bedre, og der indførtes 
en ugentlig Hviledag.

(Tilføjelse: Denne Inspektion kom som Følge af mine Indvendinger 
til Indenrigsministeriet, se nedenfor!)

Disse Uger var forfærdelige for Sognet. Enhver, med Undtagelse af 
de fanatiske Nazister, var dybt rystet. Man talte i Landsbyerne ikke 
om andet end Lejren, og alle beklagede, at man ikke kunde gøre noget. 
Flere af vore Folk, der ligesom jeg havde udtalt sig for Fangerne, 
undgik som jeg med Nød og næppe at blive arresteret. I ængstelig 
Sorg spørger vi, hvad Fremtiden skal bringe. Førerens Grundtone er 
Had mod alt, som ikke slavisk bøjer sig for hans Fordringer. Nazi
sternes Vej er blodbestænkt og dækket af hemmelige Forbandelser 
og et Tilbagefald til Menneskehedens mest primitive Barbari. Vor 
Landsbv har efter Oplevelsen med denne Leir engang for alle vendt 
Nationalsocialismen Ryggen — som Sjælesørger kender jeg mit Sogn.

Vorherre lade os opleve den Dag, da de uskyldige igen bliver sat 
i Frihed, og tilgiv i Naade vort Folks Synd. Den enkelte er magtesløs; 
hvorledes Befrielsen skal komme, kan vi ikke tænke os. For i hvert 
Fald at gø~e noget, har jeg kort omtalt Tilstandene i Ladelund-Kon- 
centrationslejren og sendt det til Indenrigsministeriet og Fører-Hoved
kvarteret. Da jerr i Nibøl lagde Brevet i Postkassen, var jeg inderlig 
glad over dog at have gjort noget. Lad komme af det, hvad der vil, 
af den Grund har der hidtil ikke væ~et nogen Gestapomand hos mig.

Hermed slutter Pastor Tohannes Meyers Optegnelser i Ladelund 
Kirkebog ved Nvtaar 1944-45. Overvældet af de friske Indtryk, der 
stod prentet med blodige Bogstaver i hans Sind, havde Sognepræsten 
i Ladelund ladet haant om Faren og havde skrevet en Beretning, der 
kom saa nær til Sandheden, som et fortvivlet Menneske midt i Krigens 
Haardhed kunde driste sig til.

For det var alligevel ikke alt, Pastor Meyer skrev. Mange Enkelt
heder, der vilde have draget andre med ind i Døden, kunde og vilde 
Præsten ikke nævne. En af disse, hvorledes han forsøgte at hjælpe 
de Præster, der er nævnt i Beretningen, til at flygte, skal vi omtale i 
næste Nummer af Bladet.

Koncentrationslejren i Ladelund er borte. Tilbage er blevet Masse
gravene med 300 Lig paa den forblæste Kirkegaard. De ligger i 
Række ved Siden af hinanden, og paa hver Grav er anbragt et simpelt 
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Trækors, det Kors, som SS-Vagtmanden søgte at faa fjernet, men 
som Pastor Meyer forsvarede og fik Lov til at lade staa. Men saaledes 
skal det ikke vedblive at være. Pastor Meyer har udarbejdet et Udkast 
til en storslaaet Mindelund for de Mænd, der slæbtes hertil fra alle 
Evropas Lande for at dø i et raakoldt Efteraar, forladt af Mennesker 
og pint af Bødler. Om denne paatænkte Mindelund skal vi ogsaa be
rette nærmere.

Som det fremgaar af Ladelund Kirkebog, nøjedes Pastor Johs. Meyer 
ikke med i det skjulte at ynkes over de 2000 Koncentrationslejr-Fanger, 
der i Nov.—Decbr. henslæbte fem lange Uger i Neuengamme-For- 
lægningen i Grænsesognet. Nej, han traadte modigt i Skranken for 
Fangerne, hvor Lejlighed gaves, og blot saadanne Træk, som at det 
lykkedes ham at- forbyde »Kapo’er« Adgang til Kirkegaarden og lade 
Fangerne varme sig i Kirkens Fyrrum, vidner om, at der bag Præste- 
kaaben bankede et modigt, varmt Hjerte for de mishandlede Men
nesker.

Vi sidder i Ladelund gamle, hyggelige Præstegaard, inde i Præstens 
Studerekammer, hvor han tilbringer en stor Del af sin Dag med at 
skrive Breve til de dødes paarørende rundt om i Evropa. I hvert Brev 
lægger han en Blomst fra Massegravene, og hans Ord til Slægtningene 
er trøstende og milde. Han fortæller om smaa Lysglimt midt i Koncen
trationslejrens Mørke, og hans Hukommelse er enestaaende. Tilbage 
til Præstegaarden kommer Breve fra Slægtningene, hvori disse takker, 
fordi de i deres store Sorg dog har faaet en lille Smule Lindring. Pastor 
Meyer skriver Dag efter Dag, han er utrættelig, men ikke altid er det 
let at finde nogen Trøst for de sørgende. En Far fra Putten i Holland 
beder Pastoren oplyse noget om hans tre Sønner, der var i Lejren. Sva
ret kommer til at lyde, at de alle tre ligger begravet her. Hvilken Trøst 
skal man kunne give en saa haardt ramt Mand?

— Pastor Meyer, De har sikkert ikke kunnet skrive alt, hvad De 
gerne vilde, i Kirkebogen?

— Nej, det forbød den sunde Fornuft. Jeg kunde f. Eks. naturlig
vis ikke komme alt for meget ind paa Enkeltheder, der vilde have dra
get andre med mig, hvis jeg var blevet arresteret af Gestapo — og der 
var mange Navne, der havde fortjent at blive nævnt. For Befolkningen 
her i Ladelund delte som Helhed mit Syn paa Koncentrationslejren 
og lagde ikke altid Skjul herpaa. —

— De nævnede i Kirkebogen, at der var Præster i Lejren, og at De 
prøvede at forbedre deres Kaar. — Prøvede De ikke ogsaa paa anden 
Maade at hjælpe dem?

— Nu kan det vel siges, som dengang maatte holdes strengt hem
meligt. Jo, jeg forsøgte at hjælpe de tre Præster og Evangelisten, og min 
Plan var simpelthen at hjælpe dem til Flugt fra Lejren. Vi ligger jo her 
saa nær ved Grænsen, at jeg regnede med, at det maatte kunne lade 
sig gøre at hjælpe Præsterne over Grænsen. Det kunde gøres paa den 
Maade, at jeg lod dem arbejde paa Kirkegaarden, indtil det var mørkt, 
og derefter gav dem et Vink om, hvor Grænsen laa. Men jeg vilde 
dog ikke lade det nøjes hermed og gik derfor nogle Gange illegalt 
over Grænsen til min gode Ven, Bager Boysen i Rens. Forsigtigt følte 
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jeg mig frem, om der var Mulighed for at »sluse« fire Mennesker 
gennem Danmark til Sverige; det mente Boysen, og vi drøftede saa 
smaat de nærmere Enkeltheder ved Flugtens Gennemførelse. Dette 
fandt Sted omkring Midten af December, men inden Planen kunde 
blive til Virkelighed, flyttedes Lejren bort, og alt maatte opgives. Det 
smertede mig dybt, at jeg ikke havde kunnet gennemføre vort Fore
havende, men der var intet at gøre. Præsterne maatte sammen med de 
øvrige Fanger drage videre ad Fornedrelsens og Pinslernes Vej.

Efter at Lejren nu er borte, og det eneste Minde foruden de mile
lange Pansergrave er Massegravene paa Kirkegaarden, kunde Mindet 
om Ladelund Sogns frygteligste Oplevelse vel forholdsvis let gaa i 
Glemmebogen. Tiden læger alle Saar; men bliver der et Ar tilbage, 
vil Pastor Meyer — som en Kirurg — drage Omsorg for, at dette ikke 
har flossede Kanter, der kun vækker Modbydelighed hos Beskueren. 
Derfor har han udkastet en storslaaet Plan om en Mindelund, lagt i 
umiddelbar Nærhed af Kirkegaarden, og sammen med Menighedsraa- 
det har han købt 4000 Kvadratmeter Jord af Landmand Jacob Oechsle. 
Jorden ligger lige op ad Kirkegaardens nordlige Udkant, hvor Masse
gravene findes, og Pastor Meyer har allerede ladet udarbejde et Projekt 
for Mindelundens Indretning.

Massegravene bliver efter dette Projekt liggende, hvor de er; men bag 
dem rejses paa en stor, plan Flade et Hav af Kors, hvert bærende et 
Navn, den paagældendes Nationalitet og nationale Farver. Hver Nations 
døde samles i een Gruppe for sig, og bag dette Hav af Kors rejser 
sig et kæmpemæssigt Kors, Forsoningens Tegn. Hele Mindelunden 
udsmykkes paa smukkeste Maade med Hække og Træer.

Pastor Meyer haaber, hans Plan kan blive virkeliggjort. Han har 
ansøgt Myndighederne om Godkendelse; men fra Regeringen i Kiel 
er der foreløbig blevet svaret, at endnu er Tidspunktet for Indrettelsen 
af en saadan Mindelund ikke inde. Dette har dog ikke afskrækket den 
ihærdige Præst. Han er gaaet i Gang med Forarbejderne, og det er 
hans Hensigt at skaffe de nødvendige Penge, 20.000 Mark, ad Fri
villighedens Vej. Tilladelsen til en Indsamling er heller ikke kommet; 
men alligevel vil man paa Søndag i Ladelund afholde en magtfuld 
Optakt til Indsamlingen. Tidligere Koncentrationslejr-Fanger fra hele 
Landsdelen vil denne Dag stævne til Ladelund, og inden for Ram
merne af en værdig Mindestund vil man lade Tankerne gaa tilbage til 
de Dage, da Gummikniplen susede og Hundepisken hvinede. Pastor 
Meyer vil som Afslutning paa Mindehøjtideligheden læse Navnene 
paa de 300 døde paa Ladelund Kirkegaard, og hver Gang han har 
nævnt Navnene paa en Nations døde, vil et Orkester spille National
sangen.

Fra anden Side erfares, at der skulde være Chancer for, at Grev 
Bernadotte, der blev verdenskendt for sit Arbejde for Koncentrations
lejr-Fangernes Sag, skal komme til Mindehøjtideligheden i Ladelund.

Erik V.

(Efter »Flensborg Avis« 30. 8. — 3. 9. 46)
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Det slesvigske Gendarmerikorps 
i Haderslev Amt

Af CHR. PETERSEN

Vort nuværende Grænsegendarmeri, som blev oprettet 1. Januar 
1839, hed oprindelig Det holstenske Grænsegendarmeri, idet det ude
lukkende gjorde Tjeneste ved den holstenske Grænse. Opgaverne be
stod i at beskytte Toldvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd under 
Udførelsen af Toldtjenesten samt at medvirke til Forhindring af Told
svig, Opdagelse og Forebyggelse af Forbrydelser og andre Politifor
seelser, at undertrykke Opløb og Tumulter og forhindre fremmede 
Vagabonders Indtrængen i Landet m. m. Kort sagt, Korpset skulde 
»understøtte alle gavnlige Politiforanstaltninger«.

Efter Treaarskrigens Afslutning blev der i 1851 paa Basis af de 
Erfaringer, Myndighederne havde indhentet gennem Det holstenske 
Grænsegendarmeri i Tiden fra dets Oprettelse og indtil Oprøret i 1848 
oprettet et lignende Korps i Hertugdømmet Slesvig, der dog hverken 
fik med Grænsegendarmeriet eller med Grænsebevogtningen at gøre, 
men dannedes som et særligt Politikorps. Det fik Navnet Det slesvig
ske Gendarmerikorps og bestod dels af beredne, dels af Fodgendar
mer i lyseblaa Uniform. Korpset havde Hovedkvarter i Slesvig, hvor 
»Grænsegendarmeri-Inspectoratet for Hertugdømmet« havde hjemme. 
Dets Chef var Major Friedr. Moritz Emil v. Gulstad, tidligere Løjtnant 
og Distriktsofficer i Det holstenske Grænsegendarmeri. Foruden Che
fen bestod Korpset af 2 Officerer, 1 Korpsskriver, 1 Kvartermester, 8 
Overvagtmestre, 8 Vagtmestre og Sergeanter og omkring 70 Menige. 
Det var inddelt i 7 Distrikter: Haderslev, Aabenraa, Tønder, Flens
borg, Egernf ør de, Hütten og Gottorp.

Det var de efter Krigens Slutning herskende Forhold, som gav Stø
det til Oprettelsen af dette særlige Politikorps. Ogsaa dengang var 
derBrug for Udrensning. Forvirring ogOpløsning herskede indenfor de 
Omraader, Landsforvaltning og Statholderskab havde efterladt sig. De 
mest fanatiske Slesvig-Holstenere var mere paagaaende end nogen 
Sinde. De hejste de slesvig-holstenske Farver, hvor de kunde komme 
afsted med det, og de drillede med Smædesange om Kongen og med 
»Slesvig-Holsten-Visen« efter en større Maalestok. Det hændte, at 
man ved Husundersøgelser fandt Oplag af Ammunition omkring paa 
Gaardene. I Sydslesvig indførtes Belejringstilstand. I Begyndelsen 
af 1851 begyndte Hjemsendelsen af Hæren, og som Erstatning var det, 
man oprettede et militært organiseret Gendarmeri, der til at begynde
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Kommandoen.
Staaende fra venstre ser 

man Overvagtmester Fre? 
deriksen, Haderslev, Iver? 
sen og Jørgensen, Slesvig. 
Siddende fra venstre : Løjt* 
nant Saurbrey, Flensborg, 
Chefen, Major v. Gulstad, 
Slesvig, Ritmester Benzon, 
Slesvig.

Haderslev Distrikt,
Staaende fra venstre : 

Madsen, Loll, Sørensen, 
Clemmensen og Blom, Ha? 
derslev. Siddende fra ven
stre: Petersen, Skrydstrup, 
Christen Poulsen, Toft
lund, og Vinum, Tyrstrup.
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Aabenraa Distrikt.
Staaende fra venstre : 

Samuelsen, Augustenborg, 
Dixen, Nordborg, Jørgen? 
sen, Broager, Sillerup, Aa? 
beriraa, Erlandsen, Broager, 
Christiansen, Dybbøl, Han? 
sen, Graasten. Siddende fra 
venstre: Hansen ogKlindt, 
Aabenraa, Andersen, Klip? 
lev.

Tønder Distrikt.
Staaende fra venstre : 

Hansen, Nybøl, Petersen, 
Læk, Jeppesen, Nykirke, 
Paulsen, Nybøl, Simonsen, 
Bylderup, Enemark, Byl? 
derup. Siddende fra ven? 
stre: Sergent Christensen, 
Læk, Overvagtmester Mad? 
sen, Tønder, Sergent Jacob
sen, Nybøl.
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med var af betydelig større Styrke end det ovenfor anførte. Men efter- 
haanden som Forholdene klaredes, reduceredes Styrken, der iøvrigt 
altid havde været Sydslesvigerne en Torn i Øjet. Det var vel navnlig 
for at faa fjernet dette Irritationsmoment, at Hans Krüger i Stænder
salen gik ind for et Forslag om Ophævelse af Gendarmeriet. Det skete 
nu ikke, men Følgen blev, at Korpset i 1855 indskrænkedes yderligere, 
formentlig til de ca. 70 Mand, det siden bestod af.

Korpset, som under Udøvelsen af Polititjenesten var underlagt den 
kgl. Politiøvrighed, medens det i anden Henseende, som med Hensyn 
til Disciplin og Orden, var undergivet de for Armeen gældende For
skrifter, blev opløst henimod Aarets Slutning 1864. Men det genopstod 
eller rettere sagt, efterfulgtes af et lignende Korps i det gamle Land 
midt i 80erne. hvor det virkede til i Begyndelsen af 90erne og navnlig 
blev kendt i Estrups Tid.

Historiens Kilder giver ikke mange Oplysninger om Det slesvigske 
Gendarmerikorps Virke i Hertugdømmet mellem Krigene. Men det 
vides, at den lokale Ledelse i Haderslev-Distriktet var lagt i Hænder
ne paa en Overvagtmester, der hed Frederiksen og var stationeret i 
Haderslev sammen med flere Fodgendarmer. Det vides endvidere, at 
der var beredne Gendarmer i Tyrstrup (han hed Vinum), i Skryd- 
strup (Petersen) og i Toftlund (Christen Poulsen). Og af Papirer, 
Poulsen har efterladt sig, kan man danne sig en Smule Indtryk af, 
hvorledes dagligt Liv har formet sig for de blaa Gendarmer.

Det laa vel i Sagens Natur, at det blev gamle Soldater, især gamle 
Kavallerister, der kom til at danne Grundstammen i Det slesvigske 
Gendarmerikorps. Gendarmen i Toftlund, Christen Poulsen, var Dra
gon fra 5. Dragon-Regiment i Randers. Han var født 8. Juni 1823 i Ug- 
lev i Thisted Amt. Hvor længe han har været i Toftlund, er ikke helt 
klart. Men af en Anbefaling fra det kgl. Herredsfogderi i Flensborg af 
30. Tuni 1860 fremgaar det, at han da var stationeret i Flensborg. Det 
hedder om ham, at han

»har i de Sager, i hvilke Herredsfogderiet har benyttet hans 
Tjeneste, vist sig som en utrættelig og virksom Gendarm, som 
er i Besiddelse af den for en Mand i hans Stilling saa ønskelige 
Koldblodighed og Fasthed og dermed forener den tilbørlige 
Takt op- Hensynstagen i Forretningernes Besørgelse. Han 
kan derfor paa det bedste anbefales herfra«.

Formodentlig har Poulsen dengang søgt til Toftlund. I hvert Fald 
er han kommet til Byen i 1860, idet en Tienestebog viser, at han var 
der 1. December 1860. Han blev der, indtil Krigen brød ud i 1864.

Allerede Herredsfogderiets Anbefaling lader formode, at Toftlund- 
Gendarmen har været en Mand af den rette Støbning. Herom vidner 
forøvrigt ogsaa forskellige andre Vidnesbyrd. Men han havde nu ogsaa 
en ganske god Skole bag sig. 14. Oktober 1845 mødte Christen Poulsen 
paa Session og blev udtaget til Dragon. Han faar senere tilstillet 
Indrulleringsnas som Bevis for, at han er udskrevet for 8 Aar fra 16. 
December 1845 at regne. Den Dag stillede han ved 5. Dragon-Regiment 
i Randers. Han var en god Soldat. Det fremgaar af et Eksamensbevis 
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Dragonregimentets Eksamensbevis.

fra Eksercerskolen, hvori det hedder, at »Rekrut Christen Poulsen, 
Uglev, har ved den med ham i Eksercerskolen afholdte Hoved-Eksa
men bestaaet med Tallene 165 3/s, ifølge hvilket han anses for duelig 
til at træde ind i Eskadronen som velundervist Kavallerist. For sær
deles Flid og erhværvet fortrinlig Færdighed er ham tildeelt en Sølv
mynt«. Det var 1. Oktober 1846, dette Eksamensbevis blev udstedt.

Saa udbrød Krigen 1848, og Poulsen drog med 5. Dragon-Regiment 
i Felten. Han var med i Kampene ved Bov 9. April og ved Slesvig 
23. April 1848. Aaret efter var han med Regimentet i Sundeved og 
deltog i Kampene ved Ullerup og Dybbøl 28. Maj og 5. Juni. 1850 
var han med i Slaget ved Isted den 25. Juli. Han gjorde med andre 
Ord Treaarskrigen med fra først til sidst, fra den første Træfning til 
den sidste blodige, men hæderkronede Afgørelse, der beseglede de 
Danskes Sejr. Hvorvidt Christen Poulsen efter Krigens Slutning blev 
hjemsendt med Hæren og derefter vendte tilbage til Grænselandet, 
eller han straks overgik til den Gendarmstyrke, som i 1851 afløste 
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de hjemsendte Tropper, vides ikke, men det sidste har dog vist 
været Tilfældet. Thi Papirerne viser, at han indgik i Korpset 
11. Juni 1851. Den 1. Juni 1852 fik han fast Ansættelse som bereden 
Gendarm ved Det slesvigske Gendarmerikorps. Hvad Tjenesten bød 
paa, giver den før omtalte Tjenestebog et Indtryk af. Der er Masser 
af Notater, mest vedrørende Efterlysninger, Anholdelser og tjenstlige 
Meddelelser fra den daglige Gerning, altsammen dog af rent politi
mæssig Art, omhandlende Tyve, Bedragere, undvegne Fanger og 
Smaasyndere af anden Kategori. Derimod finder man intet i Tilknyt
ning til politiske Forhold. Fra Begyndelsen af 1864 er der dog paafal
dende mange Efterlysninger efter Mænd, der har unddraget sig deres 
Værnepligt, og blandt dem igen mange, hjemmehørende i det syd
slesvigske Omraade.

Men iøvrigt var Gendarmens Pligter mange, og der blev stillet Krav 
til ham, saavel rent tjenstlig som i mere private Anliggender. I begge 
Henseender forlangtes det af ham, at han skulde vise en dadelfri Op
førsel og derfor føre et anstændigt Levned. Han skulde i særlig Grad 
vogte sig for Drik, Spil og Gæld. Han maa ikke drive nogen som helst 
Handel, Haandværk eller andet borgerligt Hverv, ej heller maa han 
tillade sin Kone at drive noget saadant indenfor hans Stationsdistrikt.

Han skal, efter hvad der fremgaar af »Instructioner for Underoffi
cerer og Gendarmer af det slesvigske Gendarmeri«, i sin Optræden 
vise Alvor, Besindighed og Beskedenhed, end ikke mod anholdte 
Forbrydere maa han vise sig uhøflig. Enhver af ham udvist Raahed 
eller ufornøden Strenghed er at anse som Myndighedsmisbrug. For
nærmes Gendarmen personligt, maa han vogte sig for uoverlagte Hand
linger.

Det paalægges Gendarmen ved en høflig Forekommenhed og ved 
en rolig, men fast Optræden at vinde Befolkningens Tillid i den Grad, 
at den i paakommende Tilfælde straks henvender sig til ham. Han skal 
derimod strengt afholde sig fra alt for fortrolige Forhold til Indvaa- 
nerne i Stationsdistriktet, og han maa ingensinde blande sine private 
med sin tjenstlige Stilling. Han maa derfor ikke i sit Distrikt deltage 
i Forlystelser, Gilder, Kortspil eller deslige i Kroer eller andre Steder, 
hvor han selv har Politiopsyn. Han maa ikke lade sig traktere, men 
skal betale, hvad han erholder, baade for sig selv og sin Hest.

Om selve Tjenesten hedder det, at Gendarmen til enhver Tid skal 
have nøje Kendskab til, hvad der foregaar i Distriktet. Han skal 
patrouillere flittigt i Distriktet, saavel Dag som Nat og til ube
stemte Tider. Han skal holde Øje med Værtshuse og offentlige Steder, 
med straffede eller andre Personer, der er under Politiopsyn. Hvor 
der kan ventes Modstand eller Opsætsighed, udføres Forretningerne 
af to Mand.

Det fremhæves, at Hovedbestemmelsen, Hensigten med Det sles
vigske Gendarmeri, er at sørge for Opretholdelsen af Ro, Orden og 
Sikkerhed samt Haandhævelse af bestaaende Love og Anordninger. 
Overalt, hvor der er Tilløb til eller begaaet Lovovertrædelser, skal 
Gendarmen øjeblikkelig tage Affære for at udfinde og anholde Ger
ningsmanden samt tilvejebringe mulige Bevisligheder, saa de skyldige 
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kan drages til Ansvar. — Han skulde altsaa med andre Ord være baade 
Ordens- og Kriminalbetjent.

Men han havde meget andet at tage Vare paa. Han skal forebygge 
Ulykker og Ildsvaader, hvor saadanne truer. Han skal forhindre og 
undertrykke Opløb og Tumulter. Han skal være til Stede ved alle 
offentlige Forsamlinger, Markeder, Festligheder og Lystigheder i of
fentlige Huse, ligesom han skal holde et vaagent Øje med Vagabonder 
og mistænkelige Personer.

Han skal dertil staa de kgl. Embedsmænd saavel som Politioffici- 
alerne bi i Udførelsen af deres Embeds- og Bestillingsforretninger. Han 
skal vaage over, at Veje og Alleer, Kanaler, Broer, Sluser og Hegn 
er i forsvarlig Orden, og han skal paase at udstedte Anordninger 
publiceres paa behørig Maade og ophænges i Kroer og Værtshuse. 
Ogsaa som Færdselsbetjent har han Opgaver, idet det er paalagt ham 
at tage sig af Folk, som ved uforsigtig Riden eller Køren — det var 
inden Bilernes Tid — tilføjer andre Skader eller beskadiger offentlige 
Anlæg.

Saa meget om Opgaver og Bestilling. Men ogsaa med Hensyn til 
Udøvelsen af dem, var der ganske bestemte Forskrifter. Gendarmen 
var berettiget til uden speciel Ordre at anholde Personer, som blev an
truffet under Udøvelsen af grove Forbrydelser, af ulovlig Jagt og 
Smugleri, af Personer, som var forfulgt af Stikbreve, undløbne Fanger, 
Personer med falske eller uden Legitimationspapirer, Tiggere og Folk, 
som forvoldte Slagsmaal eller Opløb. Men tjenstlig Indskriden i pri
vate Ejendomme var kun tilladt efter skriftlig Ordre.

Gendarmen var bevæbnet, men han havde kun Ret til at gøre Brug 
af s:ne Vaaben, naar der blev udøvet Vold eller Haandgribeligheder 
imod ham i Tjenesteforhold, naar han med Magt blev forhindret i 
Udøvelsen af sin Tjenestegerning, eller naar den anholdte med Magt 
modsatte sig at følge med. Men han skulde, for saavidt det kunde ske 
uden Fare, først søge at bringe den paagældende til Lydighed ved 
Formaninger, Advarsler eller andre lempelige Midler. Ved Brugen af 
Vaabnene skulde han vise al mulig Skaansel og Forsigtighed saaledes, 
at der ikke tilføjes nogen unødig Skade. Havde en Gendarm gjort 
Brug af sine Vaaben, skulde han straks indsende Melding herom til 
Overvagtmesteren.

Det slesvigske Gendarmerikorps blev opløst den 30. November 1864. 
Det havde da Hovedkvarter i Faaborg. Med Krigens sørgelige Udgang 
var dets Saga ude. Under Krigen blev Korpset slaaet sammen med 
Grænsegendarmeriet til et Feltgendarmeri, som opererede, saalænge 
Krigen varede, og var under Kommando af Major v. Gulstad. Det 
fremgaar af en Forordning af 22. August 1864, at Feltgendarmeriet 
bl. a. skulde have Opmærksomheden henvendt paa de ved Færgeste
derne ankomne og afrejsende Personer og anholde de for Spionage 
m:stænkelige, skulde paase, at ikke Fremmede landsattes ved Kysten 
uden ved de sædvanlige Færgesteder, forhindre, at Uvedkommende 
besigtiger de paa Kysten værende Forsvarsværker og anholde enhver 
fjendtlig Militærperson, som maatte have tilsneget sig Adgang.

I Begyndelsen af Januar 1865 overførtes Resterne af det gamle 
Grænsegendarmeri, suppleret med et Antal Gendarmer fra det tid- 
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ligere slesvigske Gendarmerikorps fra Fyn til Jylland til Bevogtning 
af Toldgrænsen. Men her var Toftlund-Gendarmen ikke med. Han tog 
sin Afsked ved Korpsets Opløsning med en aarlig Pension af 115 Rdl. 
Han var da 41 Aar gammel. Den 6. August 1864 var han bleven ud
nævnt til Dannebrogsmand. Om hans videre Skæbne vides intet udover, 
at han slog sig ned i Vinum i Døstrup Sogn og fik udbetalt sin 
Pension gennem Ribe Amtsstue, ligesom det ses, at han i en Aarrække 
var Medlem af »Det danske Vaabenbrødreselskab for Ribe og Omegn«. 
Han døde 1899, 76 Aar gammel. Men Mindet om ham lever endnu. 
Uniformen, han bar, og som har været i Slægtens Eje siden, er skænket 
til Haderslev Amts Museum, og her hænger den nu til Minde om en 
af Fædrelandets trofaste Sønner, der i bevægede Tider øvede en Ind
sats for sit Land her i vort eget Amt.

(Efter »Dannevirke^ 9, IL 46).
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Træk af Kegnæs Fyrs Historie
Et 100 Aars Jubilæum

Paa Kegnæs Fyr forbereder man sig paa et 100 Aars Jubilæum, idet 
der den 15. April er gaaet 100 Aar, siden Fyret tændtes første Gang.

Farvandet syd- og østfor Kegnæs har fra gammel Tid været frygtet 
af de Søfarende, og Antallet af de Skibe, der er strandet her i Aarenes 
Løb paa de farlige Grunde, Kalkgrund og Bredgrund, er stort. Ved 
Kegnæssiden af Drejet ses endnu den Jordhøj, hvor ifølge Sagnet den 
berygtede Sørøver Kaj’s Borg laa, og det fortælles, at han i stormfulde 
Nætter tændte sin Lygte, for at Skipperne skulde tro, her var Havn, 
og naar Skibene saa strandede, fik han travlt med at plyndre.

I Oktober 1845 modtog Købmand Peter Chr. Lassen, Sønderborg 
en Skrivelse fra »Det høje kongelige Generaltoldkammer og Commerz 
Collegium i Cobenhagen«, der udnævnte ham til Inspektør ved det 
nye Fyr, der skulde bygges paa Kegnæs. Lønnen var 500 Rigsdaler 
aarligt plus fri Bolig, samt Tilladelse til at dyrke 4 Tdr. Land Jord 
ved Fyrtaarnet; men han skulde desuden selv lønne en Medhjælper. 
Skrivelsen var som alle Skrivelser til og fra Toldkammeret affattet paa 
Tysk, og først efter 1848 blev Korrespondancen ført paa Dansk. Las
sen takkede allernaadigst for den ham vederfarne Naade og lovede, 
at hans Svoger, Nis Nissen Kock, der havde en gældfri Gaard i Hørup, 
vilde kautionere for ham med 300 Rigsdaler.

Lassen fik derefter Ordre til at rejse til Refsnæs Fyr ved Kalund
borg for at blive sat ind i Fyrvæsenet. Da han kom hjem, gik han i 
Gang med at bygge Huset og indrette Fyret paa dets flade Tag, og 
den 15. April 1846 var han naaet saa vidt, at Fyret kunde tændes 
for første Gang. I en Skrivelse til Toldkammeret, der er dateret den 
19. April, skinner hans Glæde igennem, idet han skrev, at »en Kap
tajn fra Flensborg, der kom fra Nyborg, udtalte, at han havde set Fyret 
klart paa tre Miles Afstand. De tre følgende Nætter har det ogsaa 
brændt godt, og med Guds Hiælp skal det vedblive at brænde godt«. 
I samme Brev takkede han Toldkammeret, fordi han fik Lov til at 
benytte en kvindelig Medhjælper. Han havde engageret Anne Pauline 
Rattenberg, som han senere giftede sig med. Lassen var Fyrmester til 
sin Død i 1859, og han blev begravet paa Kegnæs Kirkegaard, hvor 
man endnu kan se hans Grav.

Hans Efterfølger blev Karl Schrøder fra Flensborg. Om hans Be
drifter kunde der skrives en Bog, men desværre tillader Pladsfor
holdene ikke en udførligere Redegørelse. Han deltog i Krigen 1848-50 
paa Korvetten »Najaden« og var med til at spille Tyskerne mange
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Puds. Efter Fredsslutningen blev Schrøder ansat som Fyrmester ved 
Kegnæs Fyr, men fik sin Afsked i 1864 af Tyskerne, hvorefter han 
blev Fyrmester paa Samsø. Sine sidste Aar henlevede han hos sin Søn, 
Fiskeeksportør Carl Schrøder i Nyborg. Han døde 98 Aar gammel 
og blev begravet under store Æresbevisninger.

Kegnæs Fyr kom nu under tysk Administration, og den første tyske 
Fyrmester hed Bernhard. Han afløstes af Hermann, og i hans Tid op
førtes det nuværende Fyrtaarn i 1896. Selve Taarnet er 18 Meter højt, 
men da Grunden, som Taarnet staar paa, er hævet 14 Meter over Ha
vet, staar selve Fyrets Flamme altsaa 32 Meter over Havoverfladen. 
Det nye er et Vinkelfyr, og med sine Blink advarer det Sømanden 
i de mørke Nætter mod de farlige Grunde, og utallige Skibe er takket 
være Fyret blevet reddet fra Stranding.

Ved Genforeningen blev Fyret atter dansk, og den tyske Fyrme
ster blev afskediget. I hans Sted ansattes Meynhardt, der i 1927 af
løstes af B. Albrechtsen, der tidligere havde været Fyrmester paa 
Hirtsholm.

Kort Tid efter den 9. April 1940 blev en halv Snes tyske Soldater 
sendt ud til Fyret, som Værnemagten brugte til Observationspost, men 
der skete ingen Indblanding fra tysk Side i Fyrets Pasning.

Den 1. December 1943 faldt Albrechtsen for Aldersgrænsen og 
flyttede til Sønderborg. Hans Afløser blev R. W. Westborg, der kom 
fra den lille havombruste 0 Hesselø i Kattegat. Øen havde kun 15 
Indbyggere, og man fik kun Post et Par Gange om Maaneden, og i 
de haarde Isvintre kneb det ofte med Levnedsmidler, som maatte til
føres ad Luftvejen. Tyskerne fik imidlertid ogsaa Øje paa den lille 
Prik i Kattegat og sendte 15 Mand derover, og da Westborg foruden 
at passe Fyret ogsaa var Postmester, Politimester og Telegraf  bestyrer, 
var det jo ikke altid lige rart at have saa mange Tyskere paa Øen, og 
han søgte derfor til Kegnæs, hvor der kun var 7—8 Mand. Men det 
var dog ikke altid lige rart, især ikke, naar Tyskerne gav Ordre til 
kun at tænde Fyret, naar deres egne Konvojer og Krigsskibe skulde 
passere Farvandet.

Nu er Tyskerne borte, og Fyrpersonalet er atter Herre i Huset og 
Taarnet, der ogsaa er blevet aabnet for Besøgende igen, og mange vil 
sikkert i Sommerens Løb benytte Lejligheden til at nyde den herlige 
Udsigt fra Taarnets Platform.

Under Besættelsen lik man at se, hvilken Betydning Fyret har, idet 
der i Løbet af et Aar i den Tid, Fyret var slukket, strandede en halv 
Snes Skibe, medens der i de 16 Aar, Albrechtsen var Fyrmester paa 
Kegnæs, ikke var nogen Strandinger af Betydning, og forhaabentlig 
vil det aldrig mere ske, at Kegnæs Fyr bliver mørkelagt paa Grund af 
fremmed Overgreb.

F. H.

(Efter »Hejmdal«, 12. 4. 46).
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I et Grænsesogn April 1940
Af H. C. HENRIKSEN

Ikke-Angrebspagten, der blev undertegnet mellem Danmark og 
Tyskland paa Foranledning af Tyskland, bød en stor Beroligelse, ikke 
mindst i vort Grænseland, hvor man endnu havde forrige Verdens
krig i Erindring som Menneskehedens allerstørste Vanvid. Derfor 
kunde man vanskeligt fatte, at man skulde komme til at opleve en 
Krig en Gang til. Men allerede tidligt paa Aaret, omkring den 9. 
Januar 1940, følte man sig utryg for Naboen mod Syd. Man havde 
en Vinterkulde paa 26,6 Grader. Aaer og Vandløb var tilfrosset over 
det hele, saa disse ikke bød nogen Hindring.

Vi Grænsegendarmer var sat paa allerhøjeste Alarmberedskab og 
kunde derfor vente lidt af hvert. Men der skete dog intet. Først Nat
ten til den 9. April 1940 blev det mere truende. I den ejendommelige 
Stilhed, som der nu en Gang var denne Nat, kunde man høre livlig 
Trafik Syd for Grænsen, hvor alt allerede ved Krigens Begyndelse 
var mørkelagt. Ved det danske Toldsted brændte som sædvanlig det 
elektriske Lys, og der var Stilhed paa denne Side af Grænsen. En 
enkelt Grænsegendarm havde Vagt ved Toldstedet, andre paa bestemt 
anviste Steder, og Frivagten var hjemme. Alt som Natten skred hen, 
spurgte man sig selv, om man virkelig havde i Sinde at bryde en 
Ikke-Angrebspagt eller foregik der en Evakuering af den stedlige Be
folkning i Forbindelse med Troppesamlingen i Tilfælde af engelsk 
Landgang? Tunge Lastbiler hørtes i Nattens Stilhed. Den tyske Græn
sevagt, med hvem vi Grænsegendarmer stod i god Kontakt før 9. 
April 1940, lod, som om den ikke ønskede Forbindelse med os. Dog 
skal bemærkes, at den vel næppe selv havde Anelse om, hvad der 
skulde foregaa.

Vore hjemlige Opgaver bør ikke refereres, men Afløsningen foregik 
efter Tur. Vi fik Selskab af en af Hærens Korporalselever, der blev 
placeret som Ordonnans i Nærheden af en Gaard ved Grænsen, saa 
han ved Hjælp af sin Motorcykle hurtigt kunde opnaa Forbindelse 
med de længere mod Nord liggende Troppeafdelinger. Uroen paa 
den anden Side Grænsen blev stærkt diskuteret, og Samtalen faldt 
ogsaa paa forrige Verdenskrig, hvori nogle af Grænsegendarmerne, 
der er Sønderjyder, havde deltaget o* saaledes ikke havde alt for gode 
Minder fra Krigens Aar. De store Offensiver betød Liv eller Død.

Telefonerne kimede med visse Mellemrum for at spørge om nyt fra 
Grænsen. Stillingen forblev dog den samme det meste af Natten. 
Naar Afløsningen kom, begav man sig til de respektive Kvarterer.
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Her drøftedes Nattens Begivenheder, og man fik en Taar varm Kaffe. 
Ved godt 4-Tiden for Motorcyklen med næsten Lynets Fart gennem 
Landsbyen mod Tønder. Tyskerne var gaaet over Grænsen. En Kol
lega overbragte den ufattelige Meddelelse. I Færd med omgaaende at 
tage vore Munderingssager paa hørte vi pludselig en brøsig Komman
dostemme. En tysk Underofficer med en Del Menige var trængt ind 
paa os med Raabet: »Heil Hitler!« »De Herrer Gendarmer skal straks 
nedlægge Vaabnene og følge med, og det ret hurtigt, for vi skal vi
dere«. Vi maatte undlade enhver Modstand, for faretruende stod han 
i hele sin Krigsmaling, med hævet Haandgranat og Pistol, foran os.. 
Hans højrøstede Stemme fik dog en af Gendarmerne til at udbryde 
paa Tysk, at han hellere burde forholde sig lidt rolig, da det var et 
Privathjem, han befandt sig i, og Kvinder og Børn laa og sov. Jeg 
tror nok, at Underofficeren blev noget betuttet over at blive til
talt paa lige saa skrap en Maade og tillige i sit eget Sprog. Vi var her 4 
Overgendarmer og en Vagtmester. Alle Vaaben skulde afleveres, men 
de fik nu ikke det hele.

En tysk Officer, tilsyneladende ham, der førte Tropperne, modtog 
os. Han beklagede, at vi var blevet forstyrret, men vi skulde følge med 
til det tyske Toldsted. Han regnede med vor Frigivelse, da det var 
Meningen, at vi fortsat skulde gøre Tjeneste. Men foreløbig var vi 
Tyskernes Fanger.

Overalt saa vi Tropperne fordele sig i Landsbyen, medens andre 
drog nordpaa. Mod Vest hørte vi en kraftig Sprængning. Man havde 
sprængt Bommen over Landevejen for med Magt at tiltvinge sig 
Adgang til Danmark. Noget andet var sket ved det herværende Over
gangssted. Her havde man overmandet den tjenstgørende Gendarm 
og tvunget ham til at lukke Bommen op, saa de store Troppeformatio
ner kunde fare frem ad Landevejen. Biler med Maskingeværer stille
des op foran Toldstedet, og en Del Soldater bemandede Kontorerne. 
Telefonerne blev afbrudt, og det elektriske Lys ved Broen over Græn
sen blev slukket. Da Dørene til Privatlejlighederne, hvor Beboerne 
laa og sov, ikke blev lukket op omgaaende, slog man Fyldingerne 
ind og tiltvang sig Adgang paa denne Maade. De store Formationer 
drog stadig nordpaa, baade paa Jorden og i Luften. Ved Samtale 
med Soldaterne, der til Tider paa Grund af Trængselen gjorde Op
hold, undrede disse sig over at være ved Danmarks Grænse og ud
trykte deres Forbavselse over, hvad de i Grunden skulde til Dan
mark efter.

Nordpaa kunde vi høre Træfninger mellem danske og tyske Sol
dater, og vore Tanker gik naturligvis hen til dem af vore, der havde 
taget denne haabløse Kamp op; for Overmagten var for stor.

Vi fik senere Ordre til at begive os til det danske Toldsted igen 
under Bevogtning. Kort efter maatte vi se 4 Kammerater fra et vestligt 
Afsnit, under Bevogtning af 2 civilklædte Personer, bevæbnede med 
Maskinpistoler, blive ført hertil som Fanger. De var blevet anholdt 
ca. 3 km Nord for Grænsen, kort inden Tyskerne havde overskredet 
Grænsen. Man benyttede altsaa civilklædte Personer i Militærets Tje
neste. Maskinpistolen havde de skjult under deres Frakker.

En særlig Episode fandt Sted ved det danske Toldsted hen paa For- 
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middagen. En Tønderbil kom nemlig kørende nordfra med et stort 
Hagekorsflag lagt hen over Køleren. Den hjemmetyske Bilejer vilde 
gerne sydpaa, formentlig for at »vise« sig. Men den tyske Officer, 
der havde overtaget Grænsevagten, nægtede dette i en bestemt Tone. 
Hjemmetyskeren mente dog, at Grænsen nu var nedlagt, og at de efter 
deres Forgodtbefindende kunde køre, hvor de vilde. Herpaa gentog 
Officeren skarpt, at de skulde forsvinde ret hurtigt, for dette var ikke 
en Propagandadag. Slukøret kørte de hjemefter igen. Bilejeren sidder 
nu arresteret i Faarhuslejren.

Hen paa Eftermiddagen kom vi dog atter fri og kunde begive os 
hjem til Familierne, der med bange Anelser havde fulgt vor Skæbne, 
for næsten hele Afsnittets Personale var den uforglemmelige Morgen
stund blevet taget til Fange. Kort efter fik vi den triste Efterretning 
om Tabet af 3 gode Kolleger, der i Padborg var blevet snigmyrdet 
af Civile. Dette gjorde et dybt Indtryk paa os alle, ligesom Tabet 
af vore Soldater, der faldt i Kampen, gjorde.

Den tyske Kvindeungdom teede sig ofte paa en flabet Maade. Dog 
hændte det, at ogsaa tyske Soldater kunde gøre Nar ad dem.

I Anledning af Jordefærden over de faldne Grænsegendarmer ud
viste en hjemmetysk Landmand en simpel Taktik, da en Grænsegen
darms Hustru hejste Dannebrog paa halv Stang. Landmanden hentede 
omgaaende sit Hagekorsflag, som han hejste paa hel Stang. Saaledes 
blev disse to forskellige Flag hængende Resten af Dagen.

Alt i alt, og i Betragtning af, at vi ikke maatte bruge Vaabnene hin 
9. April, vil denne Dag blive husket som en trist og mørk Dag i vor 
Historie.

Dog skulde de 3 Grænsegendarmers Død ikke blive de eneste, in
den den danske Grænsevagt igen kunde blive sig selv og tjene sit 
Land paa fredelig Vis. Selve Chefen, den afholdte Oberst S. B. Palu- 
dan-Müller, faldt i Kampen mod Gestapo i sit Hjem i Graasten den 
26. Maj 1944. Deroaa fulgte Interneringen af henimod 290 Grænse
gendarmer, der den 19.—20. September 1944 førtes til Frøslevlejren. 
Herfra videreførtes 141 af disse hin ulykkelige Morgen den 5. Oktober 
1944 til Koncentrationslejren Neuengamme, hvor Pinsler, Sult og Syg
dom tvang 37 gode Kammerater i Døden. Om een savnes endnu Ef
terretning.

Paa Danmarks Befrielsesdag den 5. Maj 1946 vil der af de efterle
vende Grænsegendarmer blive rejst en stor Mindesten ved Korsvejen 
ved Krusaa over de Grænsegendarmer, der satte Livet til i Danmarks 
Frihedskamp.

(»Sønderjyden« 30. 4. 46).
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EN GEJSTLIG BONDE
Af ARNE FOG PEDERSEN

6. Januar 1846 holdtes paa Iversens Kro, Havgaard ved Gabøl en 
Sammenkomst for at drøfte Oprettelsen af en Landboforening. Man 
havde sidst paa Aaret 1845 haft et Møde om Sagen og vedtaget Sta
tutter, men nu skulde den første Generalforsamling holdes, og Besty
relsen vælges. Der var tre Mænd, der havde indbudt til Mødet, nemlig 
Degnen i Bevtoft, Frank, og Kro- og Gaardejer H. A. Krüger samme
steds fra, samt Skrydstruppræsten, Johs. Petersen. Alle tre blev valgt 
i Bestyrelsen, og man konstituerede sig med Pastor Petersen som 
Formand.

Maaske vil det undre et og andet Nutidsmenneske, at en Præst var 
Medstifter af og Formand for en Landboforening; men man maa be
tænke, at Præsten i hine Tider foruden at være Sjælesørger tillige var 
Gaardmand. Præstegaarden var dengang ikke blot Gaard af Navn, 
men var ofte et af Landsbyens største og mest veldrevne Landbrug, 
og flere Eksempler vil nu kunne fremdrages paa, at Præsten var Fore
gangsmand for Bønderne paa rent praktiske og landbrugsfaglige Om- 
raader. Et godt Eksempel herpaa er Pastor Johs. Petersen i Skryd- 
strup, den første Formand for den nu 100-aarige nordslesvigske Land
boforening. Enkelte Træk af hans mærkelige Levnedsløb skal optegnes 
her.

Johs. Petersen er født 17. April 1803 i den lille Landsby Hundslev 
i Notmark Sogn paa Als, hvor hans Far, Peter Johansen Petersen 
(Schmidt) var Gaardmand. Landejendommen har næppe været ret 
stor, thi Faderen drev et Smedeværksted ved Siden af, og Johs. blev 
tidlig vant til at gaa til Haande i Faderens Værksted og erhvervede 
sig fra Drengeaarene af herved en Indsigt i Behandlingen af Land
brugsmaskiner, som han bevarede op gennem Aarene, ogsaa efter at han 
var traadt ind i den gejstlige Stand. Moderen hed Marie Jørgensdatter 
Frederiksen, og der voksede 9 Børn op i Hjemmet.

Faderens Hensigt var, at Johannes skulde lære Smedehaandværket, 
men han røbede tidligt Anlæg for Læsning og blev derfor holdt til 
Bogen. Det var dengang usædvanligt, at Bondesønner gik den stude
rende Vej; naar dertil erindres, at det i disse Aar (efter Statsbanke
rotten 1813) var økonomiske Kriseaar for Landbruget, maa det vække 
saa meget større Undren, at det i det lille alsiske Bondehjem med 9 
Børn lykkedes at holde en Dreng til Bogen. — Han blev først forbe
redt hjemme gennem Undervisning hos Præsten i Tandslet, Th. M. 
Sabroe, der som ung Kandidat havde været Lærer ved Borgerdyd- 
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skolen i København, og han underviste i sin Præstetid paa Als bl. a. 
ogsaa den senere Biskop Hansen. Han døde 20. Maj 1822, og Johs. 
Petersen fortsatte saa Skolegangen hos Kettingpræsten C. A. Burchardi, 
en af Øens betydeligste Præster, der havde Rang som Amtsprovst; 
Johs. Petersen siger i sit Vita, at han næst Gud skylder Burchardis 
faderlige Omsorg sin Forfremmelse.

1825 bliver han Student fra Kiel og 13. November 1830 teologisk 
Kandidat fra Gottorp med 2. Karakter. Antagelig har han været noget 
hæmmet i Studierne ved selv at maatte bidrage økonomisk til sit Un
derhold bl. a. ved i 3 Aar at være Huslærer. Allerede et Par Maaneder 
efter Embedseksamen faar han 12. Januar 1831 Ansættelse som personel 
Kapellan hos Provst Andreas Høstmark Wibe (1756—1841) i Rise 
paa Ærø. Ærø Provsti dannede fra 1819 sammen med Als et selvstæn
digt Bispedømme; Bisp var dengang (1819—47) Dr. phil. Stephan 
Tetens. 23. Marts samme Aar ordineredes han hos Provst Burchardi 
i Ketting Kirke og begyndte derpaa sin Kapellangerning paa Ærø. 
Han oplevede nogle gode og lærerige Ungdomsaar paa den skønne 0 
og blev under Opholdet her forlovet med Provst Wibes Datter An- 
dreette Hedvig (født 29. Sept. 1802). Efter Forlovelsen saa han sig om 
efter selvstændigt Embede, men der gik dog 5 Aar, før han i Maj 1836 
blev Sognepræst i Rørbæk-Grynderup og Stenild Menigheder, en halv 
Snes km Nordvest for Hobro. Samme Aar giftede han sig; hans 
Hustru overlevede ham; hun døde i Kolding 31. Juli 1885. Fra Rørbæk 
kom Johs. Petersen 1843 til Skrydstrup, derfra flyttede han 1850 til 
Stenderup ved Kolding, hvor han var Præst til sin Død 17. Aug. 1871.

Allerede i Rørbæktiden har Johs. Petersen rimeligvis været folkeligt 
interesseret, antagelig har han haft nogen Forbindelse med en anden 
af Hobroegnens Præster. Digteren St. St. Blicher i Spenttup, og mulig
vis har Johs. Petersen talt ved en af Blichers Himmelbjergfester (1841); 
han er Forfatter til »Et Ord paa Himmelbjerget« (Randers 1841). Han 
var ogsaa sidenhen i Præsteaarene i Sønderjylland interesseret i det 
folkelige Oplysningsarbejde, der udgik fra Folkehøjskolen, og efter 
den slesvigske Forenings Omdannelse til Rødding Højskoleforening 
26. Marts 1852 meldte Johs. Petersen, der da var Præst i Stenderup, 
sig ind i den.

Det er dog som Medstifter af den nordslesvigske Landboforening, 
hans Navn først vil blive husket, og selv om han var en dygtig Præst, 
vil man maaske her i Landsdelen ogsaa fuldt saa meget erindre ham 
i hans Egenskab af Foregangsmand for Landbruget, som man vil huske 
hans gejstlige Virksomhed.

Pastor Petersen har været en Mand med baade rige Evner, stor Ener
gi og alsidige Interesser; som Sognepræst i Skrydstrup blev han tillige 
Storbonde, idet der dengang var et Jordtilliggende til Præstegaarden 
paa cirka 330 Tønder Land, og Sognepræsten viste sig snart som en 
dygtig Landmand; store Dele af Jorden lod han mergle, og de gode 
Jorder Nord for Byen ryddede han for Buskads. Et lille Træk illustre
rer, hvordan det ofte var Landbruget, der havde Førsteprioriteten i 

•hans Interesser. En Dag var Præsten redet op i Nørmarken for at se 
til Arbejdet, og mens han opholdt sig heroppe ved en Mergelgrav og 
talte med Folkene, begyndte Kirkeklokken pludselig at ringe; han
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kom derved i Tanker om, at der skulde være Begravelse; han vendte 
i Hast Hesten og naaede rettidig Kirken, hvor han — saadan fortælles 
det — ogsaa holdt en god Ligprædiken.

Saadanne smaa Tildragelser bevirkede kun, at de Skrydstrup-Bøn- 
der beundrede deres Præst, fordi han var duelig ikke bare ved Studere
kammerets Pult, men ogsaa var deres Foregangsmand i Landbrugsan
liggender. Det fortælles ogsaa, at han var en dygtig Smed; han var jo 
selv Smedesøn, havde lært Haandværket som Dreng og holdt sig ikke 
for fin til af og til at gaa Smeden lidt til Haande. Pastor Hejselbjerg- 
Paulsen, Fjelstrup, (tidl. Skrydstrup), fortæller, at en Dag kom en uden
sogns Mand kørende ind i Skrydstrup; hans ene Hest havde tabt en 
Sko, og han skulde have den beslaaet. Pastor Petersen stod ene i Sme- 
dien, hvor han antagelig har eksperimenteret med et eller andet, og 
han slog Skoen under Hesten. Da Manden spurgte, hvor meget han 
skyldte, svarede Præsten, at det kostede ikke noget, »men«, spurgte 
han, idet han slog ham paa Skulderen, »véd du, hvem der har skoet 
din Hest?« Nej, det vidste han da ikke. — »Det har den Skrydstrup- 
Præst«.

Ved de første Præmiepløjninger her i Landsdelen var Pastor Petersen 
med i Dommerkomitéen, og han lod ogsaa fremstille en særlig Plov, 
men det er ikke muligt at fastslaa, om det har været en Dobbeltplov 
eller en Reolplov. — Det vil derfor sikkert förstaas, at det ikke faldt 
unaturligt, at denne Mand blev den første Formand for den nordsles
vigske Landboforening, denne Landsdels ældste. — Selv runden af 
Bondeæt fastholdt han samtidig med Præstevirksomheden den Bonde
gerning, der havde været hans Forfædres tilbage gennem utalte Slægt
led, og han drev sin store Præstegaardsavling, Sognets største Land
ejendom, som et Mønsterbrug.

Han fortsatte som Formand i Landboforeningen, ogsaa efter han 1850 
var flvttet til Stenderup, men det blev ham for vanskeligt at varetage 
Foreningens Interesser, efter at han var flvttet fra Egnen, og 1852 af
løstes ban af Pastor Rafn i Gram, en Gejstlig af ganske samme Type 
som Johs. Petersen. Han mindes i Landboforeningens Festskrift som 
en god og initiativrig Formand, og ogsaa som Præst faldt han godt til 
i Skrvdstrun; i sit Vita karakteriserer han Skrydstrup som et kært 
Sted hvor Guds Ord gerne hørtes, og han siger, at han har følt sig 
lykkelig »i en dejlig Menigheds Tillid o^ Hengivenhed«.

Det er ofte, at man i vore Dage, hvor Præsten fra at være Gaardmand 
blandt Landsbvens andre Bønder og ofte daglig at lede Sognets største 
og mest fremskredne Landbrugsbedrift nu i Reglen er blevet slet og ret 
gejstlig Embedsmand og kgl. udnævnt Villabeboer, kan spekulere 
over, om det ikke er en af de mest skæbnesvangre Forskydninger, der 
er sket i Præstens hele Stilling i Sognet.

(Efter »Vestkysten« 5. 1. 46).
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Pastor Jens Larsen 
Jørgensen f. i Frede* 
riksskolen i Hader* 
slev d. 21. December 
1863, død paa Ribe 
Sygehus d. 14. Sept. 
1946.

»DE GAMLE GÅRDE«
Af Pastor J. JØRGENSEN, Skærbæk.

På torvet i Skærbæk, der engang var byens midtpunkt, med kirke 
og præstegård ved siden, ligger Timmermanns smukke og anselige 
gård og breder sig i selvbevidsthed. Den fylder i år de hundrede, og 
den mand, hvis navn er særlig knyttet til den, holdt for to hundrede 
år siden bryllup i Skærbæk med daværende kromand Anders Thiel- 
mands datter Johanne Marie. Hendes brudgom, Hans Nielsen Tim- 
tnermand, kom fra Lovrup, hvor faderen Niels Petersen Timmermann 
ejede en ottings gård og vistnok også kroholdet.

Men fra dengang Hans Nielsen Timmermann flyttede ind til sin 
svigerfader Anders Thielmand, blev der stadig købt det ene stykke jord 
efter det andet. Og gården er bleven ved at vokse indtil op imod vore 
dage.

Den første ejendom på pladsen var lille, der var i 1709 kun 6 fag 
beboelseshus, 8 fag tørvelade og et porthus. Den var præstegårdens 
fæstehus, og de forskellige præster bortfæstede ejendommen og kro- 
eriet, hvoraf fæsteren betalte præsten årlig 13 mark lybsk, og senere, 
da der blev bygget et hus mere, 16 mark lybsk. Den lille ejendom var 
bleven til på den måde, at de rejsende ad landevejen mellem Ribe og

27 



Tønder og nordfra og sydpå ikke kunde få herberg hverken for dem 
selv eller deres heste og vogne, og så trængte de ind i præstegården. 
Der var kroer nok både i Melby og Gesing, men de lå for langt fra 
midtpunktet. Efter de rejsende og hjemlige folks opfordring sendte 
daværende præst Martin Nissen en ansøgning til Kong Christian den 
femte om på præstegårdens jord at måtte opføre et værtshus og sætte 
en skikkelig person til at tage imod de rejsende og deres køretøjer. 
Kongen bevilgede præstens ansøgning i juni 1691, og så blev kroen 
bygget.

Den første forpagter af pastor Nissens kro var Hans Petersen Thiel
mand, der havde siddet med en lille ejendom paa Skærbækgård, som 
engang havde været en 8 ottings gård, men blev udstykket i det uen
delige, så der ved denne tid boede 10—12 familier derpå. Hans P. 
Thielmands ejendom var en forbedelse, hvoraf han gav 8 skilling årlig 
i fæste. Hans ægtefælle hed Johanne Dorte Hegelund, og de to blev 
så værtsfolk i præstens kro.

Den følgende forpagter blev Anders Jørgensen Thielmand. I hans 
tid kom et hus og en ager til, som i fæste kostede 7 mark 4 skilling. 
Anders Thielmand døde 1757, og præsten Andreas R. Fog udsteder så 
et fæstebrev på bygningerne og kroholdet til Hans N. Timmermann 
mod at betale til præsten 16 mark lybsk i klingende courant, ligesom 
det pålægges ham at holde stedet i god stand og holde digerne om 
toften vedlige.

Hans Timmermann og Johanne Marie Thielmand fik flere børn; en 
søn og nogle småpiger døde, men de beholdt dog to døtre, Else og 
Margrethe Elisabeth, med hvem deres fader H. N. Timmermann gjorde 
skifte i 1762, da deres moder var død året i forvejen, og han agtede at 
indgå nyt ægteskab med enken Anne Erikskone af Hjemsted, hvis 
mand Erik Oksen fra Misthusum var død 1757.

Den mundtlige overlevering fortæller, at det var først ved dette andet 
ægteskab, det blev bekendt, at Hans Timmermann var en velstående 
mand. Foruden deres moders skårne livsklæder tillægger faderen hver 
af døtrene 500 rigsdaler courant og udstyr til 500 mark lybsk til hver. 
Begge blev gifte med hver en fætter fra Mosbøl, Margrethe Lisbeth 
med Niels Hansen, der døde 1784. Deres to børn var døde 1784 som 
små.

Så sad Margrethe Lisbeth alene i den store gård. En søsterdatter 
fra Mosbøl, Johanne Marie, senere gift med Nis Petersen på Ullerup- 
lund, var nogle år hos sin gamle moster, men ellers havde en del mindre 
heldige kvindfolk fået indpas hos enken, der skulde være bleven noget 
drikfældig. En af dem brød ind en nat og stjal hendes guldur. Da bad 
hun s:n avlskarl Erik Oksen Lassen fra Mosbøl at sove i et værelse 
uden for hendes sovekammer, hun skulde nok betænke ham derfor. 
Det gjorde han. Han vidste noget om, at han vist skulde have en for
bedelse i Gesing efter hendes død, men hans trofasthed og pålidelighed 
blev lønnet på en storslået måde, idet hans madmoder i 1812 indsatte 
ham til universalarving til hele ejendommen og alt indbo, med undta
gelse af nogle legater til familien i Mosbøl.

Stor var den tro karls overraskelse, da testamentet blev åbnet ved 
Margrethe Lisbeths død 1815. Erik Oksen Lassen var da omtrent 
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50 år gammel, og han giftede sig samme år med Trine Kjeldsdatter 
Seem fra Jedsted, datter af en handelsmand, der havde prøvet både at 
være fattig og rig og fattig igen. De fik fire sønner, og den ældste blev 
af dyb taknemlighed og til minde om velgørerinden opkaldt efter 
hendes fader (der var død 1790) Hans Timmermann Oksen, født 1817 
og død 1895. Han brugte ikke navnet Oksen. Som »gamle Hans Tim
mermann« er han kendt også af den yngre slægt. Han var en betydelig 
mand, en repræsentativ skikkelse, var sognefoged og kirkeældste, 
kunde vel nok kaldes »sognekonge« af den gammeldags slags. Efter 
et ophold i Åbenrå for at vinde kundskaber og indsigt i adskillige 
ting, vendte han tilbage til hjemmet ved faderens død 1832, og efter 
at være bleven gift med Mette Kirstine Degn fra Nør Skærbæk, datter 
af Peder Degn og Anne Marie Schmidt af Havervadgård, den 5. nov. 
1842, byggede han det nye indhus 1846, der med sine 12 fag taler om 
den store vækst fra de 6 fag stuehus i 1709. Her fødtes deres to sønner 
Erik Lassen og Peder Degn Timmermann, men de mistede deres mo
der tidligt, kun 30 år gammel; hun døde den 22. april 1849. Aret efter, 
den 23. november 1850 indtræder Hans Timmermann i 2. ægteskab 
med Caroline Jensen fra Ottersbøl — fra den gård, hvor P. Boesen 
boede. Hun døde i Skærbæk i marts 1896, og af deres børneflok levede 
kun en søn, Andreas, der har efterladt sig børn.

Peter D. Timmermann døde 1911, efter et virksomt liv, gennem 
kamp for danskhed i kirke og samfund. Hans broder Erik arvede 
gården, som nu ejes af den eneste søn Hans Timmermann.

(»Flensborg Avis«. 27. 8. 46).
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Visby Sognekrønike
Ved P. Fedderservjensen. Eget Forlag. Visby 1946.

Dette er ikke en almindelig Sognekrønike efter det gængse Skema, 
og deri ligger Bogens Svagheder og Fordele. Man savner Afsnit om 
Oldtidsmindesmærker, om Krig og Pest, om Landbrugsforhold i gam
le Dage, om gamle Slægter og Slægtsgaarde og andet fra gamle Tider. 
Forfatteren er ingen gammel Arkivrotte, hvilket kan kaldes baade en 
Mangel og en Fordel. Hist og her er dette dog gaaet lidt ud over 
Nøjagtigheden: »Vesterland paa Før« (S. 9) kan blive misforstaaet; 
Catharine von Damme (S. 9); Knud L. Knudsen foreslog Staten at 
flytte Tønder Seminarium til Trøjborg (S. 48); Købmanden i Tønder, 
der forøvrigt var Købmand Quedens Svoger, hed .Radoor (S. 78); Om
regningerne fra tysk til dansk Mønt S. 111—112 er ikke rigtige; de 
personlige Oplysninger om Præster, Lærere m. m. kunde man maaske 
have ønsket udførligere. — Hvorfor skal der ikke i en historisk Bog 
saa mange Aar efter ærligt nævnes, at Knud L. Knudsen i et Anfald 
af Tungsind begik Selvmord?

Dette er Petitesser, der ikke interesserer Forfatteren. Hans Interesse 
samler sig fuldt og helt om Visby som Foregangssogn for det nye 
Danmark efter 1850, om Knudsenslægten og de andre gode Mænd 
(særlig Frederik Høyberg), der bar den grundtvigske Vækkelse frem, 
om Oprettelsen og Driften af en af de allerældste Brugsforeninger, om 
Nordslesvigs næstældste Forsamlingshus, om det store sociale Arbejde 
i Sognet fra 1850 til vore Dage, ikke mindst ogsaa i Nødstiden 1919— 
1920. Her er Forfatteren i sit Element; her støttes han af Landstings
mand H. Jefsen Christensen og Sognefoged Thomas Hansen, der har 
leveret udførlige Bidrag, og her faar vi et grundigt og livfuldt Billede 
af det dansk-folkelige Arbejde i et nordslesvigsk Sogn, der paa mange 
Maader laa i Spidsen. Dette gør, at denne Sognekrønike har Interesse 
ud over hele Landet, medens de almindelige Sognekrøniker næppe 
interesserer stort uden for Sognets Grænser.

Visby Sognekrønike kan altsaa anbefales til Læsning for alle, der 
interesserer sig for den nationale, folkelige og sociale Udvikling i 
Nordslesvig i de sidste 100 Aar. Det er værdifuldt, at et saadant Ar
bejde er kommet frem, og Forfatteren skal have Tak for, at han ikke 
lod sig afskrække af de Vanskeligheder, Udgivelsen af en saadan Bog 
møder i Dag. Vi haaber, at et godt Salg giver ham Takken derfor.

CLE-
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Anders San demands Optegnelser 1747
1 Sk. Rug gielder 10. 1 Sk. byg 8. 1 Sk. baaget 8. Fæe Sygdommen 

er end nu mangesteds i landet En koe som ey har været Syg, koster 
10 a 11 rdl., Men det giemelgaaede var kostbar, vi soldt dette aar vores 
Stud som havde udstaaet Sygdommen for 22 rdl.

I dette aar gav Gud en Velsignet Høst, saa at kiendelig saaes Guds 
riege Velsignelse, jmidlertid lykkedes veyerene der ved meget vel, 
saa at i 2% uge indsamlede vi alt kornet. Aid vor Rugsæd afgiordes 
næsten inden Michalsdag. I dette aar efter gav Kongen alle Restanter 
ved alle undersaatter som havde mistet fæe, enten de havde mist lidet 
eller meget. Men vi som ingen Rest havde, bekom ikkun saa meget 
som 4re Maanet Skatters eftergivelse i landgilden.

D. 21. Nov. blev jeg udtagen til land-Soldat.

Aaret 1847
Endskønt den foregaaende meget hede Sommer, efter gammelt Mær

ke, tydede paa en streng Vinter, saa blev denne det dog ikke. Den 
haardeste Frost var 8 Dage før Jul og den 12. Marts med Sne og Fog, 
da første Gang her blev Snekastning.

Sommeren blev meget tør, gav rundelig Hø (mange Hæsser, hvor 
ej før), udmærket Rug og god Avl af de øvrige Kornarter. Kartoflerne 
blev smaa paa Højland og fik Sygen det tredje Aar. Græsningen blev 
overmaade ringe. — Rugen, som længe kostede 5 Rdl. Td., gik i Maj 
straks op til 10 Rdl. (I Højer Mølle 1 Skp. 4 Mk. 4 Sk. 12. 5.). Den 
nye Rug Mikkelsdag 11 Mk. Td. Gryn 1 Sp. Skp. Brændev. 14 Sk. 
Td. Smør 6 Sk. Pundet. Flæsk 7 Sk. Honning Lispund 24 Sk. til 32 Sk.

Pludseligt Dødsfald 27. 1. Fjedsted. — Grueligt tredobbelt Mord 
F. 12. 3. 0. Gasse. Begr. 19., op og hjem 20. 3:, begr: 1: 3:, op 13: 4:, 
og da endelig tredje Gang fuld Begravelse. — 11.3. Auktion Hs. Peds. 
Gaard 0. Gasse og solgt til tvende: Bertel Andersen og Laust Klindt. 
— Den 25. Marts Auktion over gl. Will. Efterladsk. — Kære Fader 
hensov i Herren den 26. 3. og begravet 30. Marts. — Første Morder 
her 20. Marts, anden 14. April. — 29. 4. begyndt Nedbrydelse af Si
mon Sørensens Hus, som Peter Smed opflytter N. Søren Dams. — 
Søren Jefsens Hus synet 24. 11. Hr. Past. etc. — Elsemarie Lausts fra 
st. Jeppe 21. 2., men Jeppe til Fiskholm 4. 7. — 6. 10. med fri Vogn 
Joh. Bendtz’s Kone fra 0. Gasse til Fattighus.

Udrejser: 3. 3. Arrild. — Drengsted 6. 4. — Kirkeby og Spandet 21. 
4. — Skodborg, Ribe 1.5. — Gram 2. 8. — Døstrup 8. 9.

Roskilde Jernbanes Aabning 28. 6. — Galatheas Hjemkomst 18. 9.—

(Efter Jens Lauritzens Bog om mærkelige Ting, som er 
passeret forhen og i min Tid, til Efterretning for de Efter
levende).
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Historiske Afhandlinger i Dagblade 1946
»Dannevirke« :

Lidt om Henriette Gubi af Eigil Reumert: 20. 5. 46. — Jubilæumsfesten i Sten
derup ved Toftlund (Knoldkærgaard) : 3. 6. 46.

»Hejmdal«:
Gamle Rødding-Folk af August F. Schmidt: 2. 11. 46. — En gammel Hjuleri- 

Slægt af Hans Thysen. 2. 11. 46. — Redergaarden (i Aabenraa): 2. 11. 46.

»Flensborg Avis« :
Dansk Bogvirke i Sydslesvig gennem Tiderne af Fr. Mommsen: 18.-19. 7. 46 — 

En Smedekontrakt fra Udskiftningstiden af Chr. Maibøll: 30. 9. 46.

»Jydske Tidende«:
Orglet, der bar Brorsons danske Salmer frem af Niels Friis: 15. 3. 46. — Degne

embedet i Sønderjylland gennem Tiderne af Hans Thysen: 24. 4. 46. — Hans An
dreas Klewing. En god dansk Flensborger af Niels Friis: 26. 10. 46.

» Jyllands-Posten« :
Slesvigs Oldtidsminder bliver skamskændet af »Jernhat«: 9. 9. 46.

»Berlingske Tidende«:
Guldhornene af Vilh. Marstrand. Berlingske Søndags-Magasin 5. 6. 46.

»Göteborg Handels- och Sjöfarts-Tidning«:
Kvarglömt sjuttonhundratal (Christiansfeld) af C. K. 23. 2. 46.

»Folk og Værn«:
De gamle danske Garnisoner i Sydslesvig og Holsten af Niels Friis: Febr. 46.

»Slægtsgaarden« :
Af en gammel Gaards Historie (Timmermann. Skærbæk) af Nie. Svendsen: Okt.- 

Nov. 46. — En Kugles underlige Vej af Morten Kamphovener: Okt.-Nov. 46.
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Aktieselskabet

Motorfabriken „Frederikshavn**
Reserveret

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

Peter Kæstel, Rektor. Haslev.

Støt dansk Industri Tlskov Møbelsnedkeri
pr. Vejen.

SØREN OLESEN

AKTIESELSKABET

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors

Morsø Textilfabrik A/S
Telefon 575 (2 Linier)

Nykøbing Mors

BRUUN & SØRENSEN A/S
Kgl. Hofleverandør 

grundlagt 1893 
INGENIØRFORRETNING 

Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet 
AARHUS KØBENHAVN
Kannikegade 18 Niels Ebbesensvcj 20
Tlf. Nr. 4362 - 4363 - 4364 Tlf. C. 5036

II. P. Hinsen & Ct
Spedition — Kontrol 

og Paklmsforretning 
Odense

1.

Eriksen & Christensen
Aktieselskab

Korn og Foderstoffer Esbjerg

J.N.Jefsens Boghandel
Tønder . Telf. 341

Stort Udvalg i saavel aktuel som 
antikv. Litteratur om Sønderjyll.

Oscar Christensen Harald Bo Bojesen
Boghandel

AABENRAA

Kolonial en gros
Kolding — Varde — Haderslev — Aabenraa

A/s De forenede Kalkværker
Torp pr. Thisted Telefon 25

HH Mda>
Korsetterne virker slankende, 

jSKWflMj sidder eminent og er beha-
gelige i Brug«

HHsSrøSHEJHHHi



Køb dansk Arbejde!
Skive 

Tømmerhandel A/S
Skive

Jydsk 
Trikotagefabrik A/S

IKAST

/
Thisted 

Ancjels-S vineslagteri

Ny 1 y ilske Klekslad^redlllorenlng
Telefoner 4046 - 4047 - 4048

Aarhus

ASMUS HANSEN
Kolonial- og Kortevarer 

en gros 
Haderslev

H. C. Hansen Dyekjær & Christensen
Fiskeeksport

RingkøbingTrikotagefabrik
Ikast Telf. 21

Brudrene Gram 4/s

KØLEANLÆG Vojens

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600

HUSK VORE CISTERNER
»Phønix Model 33«, »Idval 1935« og 
»Phønix-Duplex« (dobbeltskyllende).

Maskinfabriken Phønix Odense

&/<S Sønderjydsk
Frøforsyning 

Frøavl og Frøhandel.
AABENRAA

POUL KRØJGAARD
Trikotagefabrik

HERNING Telf. 406

Poul Pedersen 
Landsretssagfører 

Vejle

Hans Jensens Eftf.
Trikotagefabrik

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

ffjgo Aktieselskabet

Dansk Galoche- og Gummifabrik
/codanX København Køge



ESBJERG BANK
Aktieselskab

Kongensgade 70 Esbjerg

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

Tønder Landmandsbank A/s
Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns 

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

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

Rødding 
Andelsmejeri

(Sparebøssen fer Svendborg 
Off Cmegn

Svendborg

lforsensLanflliøDiinrs
Kontortid 972-127a og 2’/2-4,/2

HORSENS

Aktieselskabet

AARHUUS PRIVATBANK 
Aarhus København
Hovedkontor Nygade 1.

Sønderjyllands Kreditforening 
Haderslev

SPAREKASSEN FOR THISTED AMT
Stiftet 1829

Telefon 2 og 502 Kontortid 10-12 og 14-17

Den lollandskeLandbo- 
stands Sparekasse

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

Kontorer i: Maribo - Birket - 
Dannemarre - Stokkemarke.

Jydsk Grandejerkreditforening
Herning.

Udlaan: l/i 1946: 232.521 390 Kr.
Reserver: */< 1946: 11.019.281 Kr.

Aktieselskabet
Landbobanken i Skive 

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

Telefon 700 . Skive.

Fredr. Bangs Eftflg.
Nykøbing Mors
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Dagligt Gennemsnits-Oplag

Sorø Amtstidende D“B.kOplagsk. 17.091 Eksempi.
Akcidenstrykkeri, Lystryksanstalt, Clichefabrik, Bogbinder

Hovedkontor: Slagelse. Telf. 2000. 
Hovedstadskontor: Telf. Palæ 4758.

Bornholms Tidende
Øens største og eneste Oplags

kontrollerede Blad.

Telf. 121 Telf. 355

Østvendsyssel Andelssvineslagteri
Sæby

Telefon 80 (3 Linier)

HEJMDAL
Landsdelens Blad

Sorøegnens Andelssvineslagteri.
SORØ

A/s P. SCHOU & CO.
TRÆLASTHANDEL

Kolding (Grundl. 1840)

Roskilde Dczgklcxd Byens og Egnens Blad
Søger De Husassistent eller anden Medhjælp, da averter i 
Roskilde Dagblad. Søger De Plads i Nærheden af Køben
havn, faar De den bedst gennem en Annonce i Roskilde 
Dagblad. Vort Trykkeri leverer Tryksager af enhver Art.

Telefon Roskilde 601 (2 Linier).

Læs
Dannevirke

Sønderjyllands ældste Blad

®fte«kHVerdage ^Tooo e^i.

Syd- og Sønderjyllands Søndage ca. 23.300 Ekspl.
største Blad. & r

Dansk 
Eternit-Fabrik 

A/S

Telefon 4800

AALBORG

Holbæk Amtstidende Odsherreds Tidende 
Enhver Bilist kender Holbæk Amts gode Veje — enhver 
Annoncør kender den gode Vej til Kunderne i Holbæk Amt. 
Telefon Holbæk 71 Telefon Nykøbing 7

Skagen Kul & Trælastforening

U S Det dlcvdiske Kamgarnspinderi 
Sønderborg

Vejen Trælasthandel
Aktieselskab - Tlf. 47 - Vejen 
Trælast - Byggematerialer 

Støbegods

B&ovriöergjSS I
TLF(si5 SILKEBORG prospekt Cf 1

HOTEL SØNDERBORGHUS
Tscherning Hansen

Restauration Værelser
Selskabslokaler

Telefon 601 - 602 Sønderborg

N. C. Mehlsen, Struer.
Fiskeexport & Røgeri.

Telegramadresse: Mehlsen — Telefon 2

Aktieselskabet

SIMON BRØND & CO
Barnevognsfabrik

Vejen
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