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HOVEDVANDSÆG
Lugtedåsen, hovedvandsægget eller balsambøssen har altid været en populær 

pryd- og brugsgenstand, fordum blandt kvinderne, nu blandt samlerne. Ordet 
alene har kunnet bruges som kælenavn på unge piger, som når Holberg i De 
usynlige lader Harlekin deklamere: Lev vel, min balsambøsse! Tilsted mig dig 
at kysse. — I Sønderjylland har hovedvandsægget sin blomstringstid mellem 
1750 og 1850. Takket være at materialet de fremstilledes af fortrinsvis var solv 
er der bevaret et meget stort antal i form af dåser, hjerter, fisk, vaser, muskat
nødder, pokaler o. m. a.. Det er intet tilfælde at traditionen opstår i rokokotiden. 
Trangen til forfinelse faldt ikke helt sammen med renlighedstrangen. Velduftende 
essenser kunne bøde på de ulemper manglende hygiejne forte med sig.

Den udformning den sønderjyske lugtedåse er blevet berømt for har antagelig 
nederlandske mønstre til grundlag. I Nederlandene kan man fore lugtcdåsetra- 
ditionen tilbage til først i 1600-tallet. Men ellers er København omkring midten 
af 1700-tallet aldeles dominerende m. h. t. fremstillingen af sølvhovedvandsæg, 
en stilling, som senere Tøndersølvsmedene overtager. Derfor er det naturligvis 
ikke tilfældigt at hovedvandsæggene indtager en dominerende plads i Tønder 
Museums sølvsamling, og at der i Tønder Amt findes bevaret et meget stort 
antal hovedvandsæg, dels hos lokale samlere (særlig grosserer Ulrik Bay og 
bagermester Carl Brodersen) og dels på bondegårdene.

Ovenstående billede viser et udsnit af Tønder Museums ældre typer, repræsen
teret med stilarterne regcnce, rokoko, Louis XVI og empire. Det femte æg i 
bagerste række er fra København 1744. Det tredje i anden række er et typisk 
Tønderæg (uden mestermærke). Den første fisk, som har røde sten til øjne, er 
fremstillet af Povl Hansen, Tønder. Fiskeformen er kendt fra andre områder i 
Europa og er ikke specielt vestslesvigsk, hvad man kunne ha ventet.

Biedermeiertidens flurstensbesatte hovedvandsæg skal blive præsenteret med et 
museumsbillede senere. Sig. Schoubye.
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Præsten Lützhöfts fordrivelse fra 
Bylderup sogn i 1864 
VED HANS VALD. GREGERSEN

Holten Lützhöft hørte til det kuld af præster, der efter treårskrigens heldige 
afslutning søgte over Kongeåen for at arbejde med på grænselandets åndelige 
genforening med moderlandet. Han fik sit virke i Bylderup sogn fra 1851 til 
1864, hvor han øvede en særdeles betydningsfuld præstegerning, som der er 
fortalt udførligere om i Ribe Stifts Arbog 1950. I det følgende skal gengives dele 
af hans indberetning til Th. A. J. Regenburg, der som departementschef i det 
slesvigske ministerium var leder af Sønderjyllands kirke- og skolesager imellem 
krigene. Den er bygget over hans meget omfang rige dagbog, hvoraf et udtog er 
optrykt i Sønderjydske Årbøger 1936. Lad den være et bidrag til belysning af 
civilkommissærernes styre og ikke mindst af de stemninger og følelser, der har 
rørt sig i præsten i denne ulyksalige tid, samt et vidnesbyrd om Bylderup sogns 
nationale tilstand i ulykkesåret.

Slesvigske Stemninger og Tilstande fra 6te Februar
til 3die October 1864.

Den 6te Februar hørte jeg om Eftermiddagen tydeligt Kanonskud 
fra Oversø, da jeg sad i mit Studerekammer, og faa Øjeblikke efter 
kom min Nabo i stor Bestyrtelse ind til mig med den Efterretning, at 
Danevirke var bestormet, og Tydskerne trængte ind i Landet efter de 
flygtende Danske. Dette dengang uventede Budskab fyldte os med 
den dybeste Smerte, og hele Familien samlede sig, for at vi kunde dele 
Sorgens Bitterhed med hverandre. Da den første Bestyrtelse havde 
lagt sig, beredte vi os strax til at modtage og assistere muligviis af denne 
Vej flygtende Landsmænd, og der blev tilberedt Spise og Drikke til 
i en Hast at kunne beværte Flygtninge. Porten blev aabnet, der blev 
stillet lys i Vinduerne, og alt var rede til at modtage vore Venner. 
Rundt om i Landsbyen ryddede Bønder deres Loer og Lader for at 
være beredte paa Indquartering; jeg kunde intet gjøre i saa Henseende, 
da min eneste Karl paa tredie Dag var i Krigskjørsel med mine Heste, 
og jeg var eneste Mandfolk i Huset.

Bestyrtelsen var stor blandt den næsten udelukkende dansksindede 
Befolkning, og Mange, som havde Børn og Mænd med i vor Hær vare
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særdeles bekymrede. Der kom en Bonde til mig strax om Aftenen og 
bad mig døbe sit Barn, hvis Daab ellers var bestemt til Dagen efter 
(Søndag), endnu samme Aften, da han meente, at jeg næste Dag gjerne 
kunde være afsat og bortført, og det var kun med megen Overtalelse, 
jeg fik ham til at afstaa fra sit Forlangende. De unge Karle begyndte 
at flygte og skjule sig, da de frygtede af Tydskerne at blive pressede 
til Soldater, og skjøndt vi vare saa langt fra Fjenden, viste der sig dog 
mange Tegn paa Bestyrtelse. Efterhaanden som vi kom længere ud 
paa Aftenen bragtes der flere og flere Rygter, som beskreve, hvorledes 
Frederiksstad og Slesvig vare brændte og hele Linien bestormet, samt 
de Danske aldeles ruinerede. Omsider Kl. 10 kom min Karl hjem fra 
Krigskjørsel; han havde ved Oversø seet Lejlighed til at komme hjem 
i den strenge Vinter; han vidste imidlertid ingen Besked, men troede 
ikke, det var saa galt, som Folk gjorde det.

Fastelavns Søndag kom med et frygteligt Sneefog, og Rygterne om 
de Danskes store Tab tiltog bestandig, først om Aftenen fik jeg at 
vide af en dansk fra Tønder flygtende Kone, at de Danske selv havde 
trukket sig tilbage uden noget stort Tab af Mandskab, og at der var 
kommet en Afdeling dansk Artilleri gjennem Tønder; men hun beret
tede tillige, at Tønder var i fuldstændigt Oprør, og at Amtmand og 
Provst samt en stor Deel danske Embedsmænd allerede vare flygtede.

Der hengik nu 8 Dage, i hvilke ingen Post eller paalidelig Efterret 
ning indløb; man turde ikke godt forlade sit Hjem, da man hvert Øje
blik kunde vente Indquartering, dog skete det først om Søndagen, 
ligesom vi vare samlede til at gaae ind i Kirken, at der blev anmældt 
østerrigsk Militair til Indquartering i Sognet, mange Folk gik strax 
hjem, og jeg forrettede da Gudstjeneste for faa Tilhørere; jeg ventede 
at finde Huset fuldt ved min Tilbagekomst, men da der gaaer en Aa 
imellem Bylderup og Præstegaarden i Lendemark havde Fjenden ikke 
Lyst til at gaae i Qvarteer der. Dagen efter droge disse temlig for
komne Tropper, over hvis Opførsel man ellers ikke havde Grund til 
at beklage sig, til Tønder, som hidtil ei havde været besat. De bleve 
modtagne med Jubel af Tøndringerne, som i Frihedstiden havde pro- 
clameret Hertugen med al mulig Skandale. Fra mit Sogn havde dog 
kun 3 Mænd deeltaget i disse Optøjer, og de tildroge sig næsten al
mindelig Uvillie.

Da Østerrigerne havde besat Tønder, vendte Amtmand og Provst 
tilbage, men deres Magt som Øvrighed var brudt; kort Tid efter mod
tog jeg fra Amtmanden en Formel, efter hvilken han havde lovet Civil- 
kommissairerne Lydighed, medens Landet var besat af Fjenden; jeg 
modificerede den lidt og underskrev den saa, ligesom mine andre dan
ske Nabopræster.
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Holten Frederik Lützhöft
(Efter H. H. Lützhöft: Slægten Lützhöft 1610*1936 (1936))

Medens Landsbyboerne sønden for mig og tildeels ogsaa Norden og 
Vesten for gjorde mange Angreb paa Præstegaardene, og mange Præ
ster og Lærere bleve uddrevne med deres Familier midt i Vinterens 
Kulde, forholdt mit Sogns Beboere sig aldeles rolige, de Velsindede 
viste mig endnu større Opmærksomhed end ellers og de faa Ildesin- 
dede, som jeg blandt andet i Fattigmøder ej kunde undgaae at komme 
sammen med, fornærmede mig aldrig og lagde mig aldrig nogen Hin
dring i Vejen. Efter det aflagde Løfte til Civilkommissairerne maatte 
jeg ophøre at bede højt for Kongen af Prædikestolen, men jeg gjorde 
da en Standsning paa det sædvanlige Sted og holdt en stille Bøn, som 
der aldrig skete Indvending imod. Det var i Fasten, det var umuligt 
andet, end at navnlig Fasteprædikerne maatte give riig Anledning til 
Hentydning og Anvendelse af Guds Ord paa Tidens Begivenheder, 
og jeg skyede aldrig Anvendelsen; den laa endnu nærmere, da vi om
sider i Kirken kunde høre Kanonerne fra Dybbøl, da prædikede jeg 
imod Uretfærdighed og Forræderi, og først da var der adskillige Tyd
skere, som begyndte at holde sig tilbage fra Kirken. —

Jeg forblev uangreben i længere Tid; min Nabo i Burkal, Pastor 
Kok, var afsat og afrejst til Kjøbenhavn; med mine faa danske Nabo-
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præster kom jeg af og til sammen, og med de ivrigste danske Patrioter 
i Sognet plejede jeg hyppigere Omgang end sædvanlig, derimod be
søgte jeg aldrig Kjøbstæderne Flensborg og Tønder, og et halvt Aar 
gik hen, inden jeg nogen sinde saa en oprørsk Fane eller Cocarde. 
Stemningen mellem de danske Indbyggere var aldrig nedslaaet, Haa- 
bet holdtes altid oprejst ved allehaande gunstige Rygter, som hastigt 
fulgte paa de ugunstige Begivenheder; man viste en Deel Beredvillig
hed ved at modtage Indbyggere og Creaturer fra det haardt betrængte 
Sundeved, men der var Ingen, som vovede at anstille almindelig Ind
samling i Sognet for de preussiske Lazarether, Noget, som skete i 
alle Nabosogne, ej heller kunde der rejses nogen Petition om at faae 
mere Tydsk i Skolerne, og de enkelte Wühlere, som af og til søgte 
at samle Underskrifter og føre Folk paa deres egne Vogne til politiske 
Møder i Haderslev og Løgumkloster, havde slet ingen Fremgang. Det
te Vanheld forbittrede Tydskerne, de maatte høre ilde for deres Uvirk
somhed af deres Kammerater i Nabosognene, og det blev altid frem
hævet, at i Bylderup Sogn kunde det aldrig blive til Noget, saalænge 
baade Præst og Degn og Sognefoged vare danske.

Sidst i Maj sendte Visitatoriet et 2 Arks Cirkulære til alle Præster 
og Lærere. Det indeholdt først en Skrivelse, hvori der gaves Forbud 
mod alle brugelige Skolebøger uden det ny Testamente og Regne
bogen samt mod alle patriotiske Bøger i Skolelærerbibliothekerne ; 
Sognebibliotheket befaledes lukket, alle forbudne Bøger skulde ind
sendes til Visitatoriet, og der anordnedes Tydsk indført som Lære
gjenstand i 3 Timer ugentlig udenfor den sædvanlige Skoletid, dog 
kun for hvem der ønskede det. Dernæst fortalte Visitatoriet os i sam
me Cirkulære, at det nuværende Regimente ikke nøjedes med en blot 
udvortes Lydighed, men fordrede, at Præster og Lærere indvortes 
harmonerede med dets Intensioner, og de haabede, at dersom Nogen 
ikke gjorde det, han saa aabent vilde tilstaae det. Jeg kunde jo ikke 
forhindre Visitatoriet i at nære dette Haab, men jeg søgte at forhindre 
det i at faae de eftertragtede Bøger, idet jeg leverede Skolebøgerne til 
mine tro danske Skoleforstandere og sendte alle patriotiske Bøger 
af Skolebiblioteket til en bekjendt dansk Bogbinder i Aabenraa med 
Tilhold om ikke at udlevere dem, før jeg forlangte dem.

Ved denne Tid begyndte Flere at fortælle mig, at en fordrukken 
tydsk Forpagter, som stedse stod i intimt Forhold til den nye Amtmand, 
de Fontenay, flere Gange i Kroerne havde opfordret andre Tydsksin- 
dede i mit Sogn til at indgive Klage til Visitatoriet over mig og Deg
nen, men tillige at den mest anseete Tydsker i Sognet, en Cancelli- 
godsbesidder Sönnichsen paa Hajstrupgaard bestandig havde afslaaet 
denne Opfordring og svaret: „kunde han ikke gjøre noget Godt, noget
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Ondt vilde han ikke række Haanden til, og han syntes, at baade Præ
sten og Degnen vare saaledes, at man kunde være tilfredse med dem“. 
Imidlertid kom Planen dog til Udførelse, jeg fik en Tilsigelse til at 
møde for Visitatoriet den 6te Juni, som der staaer i Skrivelsen „behufs 
einer amtlichen Besprechung“. Den 5te satte jeg mig i Forbindelse med 
Pastor Mørck i Hostrup, som et Par Dage i Forvejen havde havt et 
lignende Møde, og da jeg af hans Samtale nok kunde slutte mig til, 
hvad min vilde komme til at gaae ud paa, overtænkte jeg mine Svar 
saa godt, jeg kunde.

Den 6te Juni saa jeg altsaa Hr. de Fontenay og den bernburgske 
Hofpræst C. A. Valentiner, som den danske Konges Søster, Hertug
inden af Bernburg, havde sendt ind i Landet for at forfølge hendes 
Broders tro Embedsmænd, for første Gang, og de indstillede sig som 
Anklagere og Dommere over mig. De forudsatte, at jeg nok vilde lade 
Forhøret skee paa Tydsk, hvilket jeg dog frabad mig, og Amtmanden 
overlod da til Hr. Valentiner at optage Forhøret, da han sagdes at 
kunde bedre Dansk. Der blev optaget Protocol over mit Navn og Fø
dested, og da der ligeledes spurgtes ved hvilke Universiteter jeg havde 
studeret, og jeg svarede Kjøbenhavn, Berlin, Leipzig og Halle, ud
talte Amtmanden sin Forundring over, at jeg ikke kunde forhandle 
Sagen i Dag paa Tydsk, hvorpaa jeg svarede, at da jeg i 14 Aar havde 
siddet som Præst i det aldeles danske Nordslesvig, havde jeg omsider 
glemt mit Tydsk af Mangel paa Øvelse.

Den saakaldte Provst Valentiner oplæste nu en lang tydsk Klage 
over mig, og da han tog rask Tilløb, maatte han standses af Amtman
den, som bemærkede, at han var kommet ind i den Deel af Klagen, 
som angik Degnen; altsaa var denne Gjenstand for Klagen med. Der 
klagedes først over min politiske Fanatisme, hvorledes jeg conspire- 
rede med Degnen og Ligesindede og stræbte at intimidere [skræmme] 
Befolkningen med Trusler om, at de Danske snart kom igjen, dernæst 
anførtes som et Klagepunkt en Gravtale, som jeg for 8 Aar siden 
havde holdt over en bekjendt tydsk Drukkenboldt, fremdeles at jeg 
for 9 Aar siden var kommet for silde ved en Brudevielse og endelig, 
at jeg havde plejet Omgang med Degnen, Præsten i Burkal og Lade
lund [Kok og Mynster], men ej med de tydske Nabopræster. Amt
manden fortalte nu, at det var 2 agtede Mænd af mit Sogn, som havde 
indgivet Klagen, og de vare beredte til med Ed at bekræfte deres 
Klage og villige, om det forlangtes, til at angive deres Navn. Dette for
langte jeg nu at faae at vide, inden jeg svarede paa Spørgsmaalene, 
men da han ikke vilde ud med dem, ansaa jeg mig ej for pligtig at 
svare, da jeg ikke antog at anonyme Udsagn havde Magt imod navn
given Mand. Det vilde Amtmanden ikke heller vedkjende sig som 
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Rettergang, men saa identificerede han sig med Klagens Indsender, 
fremstillede sig som min Anklager og min Foresatte, hvem jeg skyldte 
Svar. Imod denne Form troede jeg ej at kunne indvende Noget, og 
da Amtmanden paa Noget, som han kaldte sin Ære, lovede at sige 
mig Navnene efter Forhøret, erklærede jeg mig villig til at svare. Kla
gepunkterne vare snart affærdigede, jeg maatte vedgaae at have holdt 
Omgang med de nævnte Personer, min politiske Fanatisme vilde jeg 
ikke vedkjende mig, og da jeg spurgte, om de virkelig ansaae det for 
passende at dage Embedsbegivenheder, som havde tildraget sig for 
8 â 9 Aar siden, frem for Undersøgelsen, gik Amtmanden i sig selv 
og indrømmede, at disse Ting vare „verjährt“. Men nu kom Knuden. 
Provsten oplæste en Regjeringsskrivelse, som bemyndigede ham til at 
undersøge Præsternes Tanker om det nuværende Regjeringssystem, 
og han rettede da det Spørgsmaal til mig, om jeg i mit Hjerte harmo
nerede med den nuværende Regjerings Intensioner [Forehavender]. 
Herpaa svarede jeg, at jeg havde forpligtet mig til Lydighed, saalænge 
Landet holdtes besat, og at jeg ikke vidste at have forseet mig, men 
mine Tanker troede jeg ikke at skylde Nogen Regnskab for. Deri 
meente Provsten, at jeg fejlede, og han oplæste atter den nævnte Re
gjeringsskrivelse, som ganske vist gav ham Medhold. Jeg svarede da, 
at det var vanskeligt at tale om Harmoni med Nogens Intensioner, 
naar man ej kjendte Intensionerne. Jeg levede et indesluttet Liv paa 
Landet og havde ej studeret Civilkommissairernes Anordninger, men 
jeg tænkte, at Visitatoriet kunde give mig Oplysning om man intende
rede [havde til hensigt] at gjøre os til Preussere eller Østerrigere eller 
Dolziger*, først naar jeg vidste det, kunde jeg tale om Harmoni eller 
Disharmoni. Efter nogen Betænkning svarede man, at det vidste man 
heller ikke, og jeg erklærede mig da ikke i Stand til at svare. Provsten 
meente imidlertid, at Regjeringen tydeligt nok havde erklæret, den 
havde til Hensigt at skaffe Hertugdømmerne deres Rettigheder igjen, 
som de Danske havde berøvet dem. Derom erklærede jeg, at jeg ingen 
Besked vidste, Hertugdømmernes Rettigheder var et saa kildent 
Spørgsmaal, at selv store Diplomater ej kunde finde rigtig rede i dem 
endsige en Lægmand som jeg. Amtmand forundrede sig over, at en 
saa „dannet“ Mand som jeg ikke vidste bedre Besked i saadant et 
Spørgsmaal, da enhver dog ellers vidste, at Slesvig var aldeles eensartet 
med Holsteen, og Sagen netop var, at de Danske vilde gjøre det eens 
med Danmark. Jeg takkede Amtmanden for hans høje Tanker om 
min Dannelse, da vi danske Præster ikke vare vante til at erholde saa- 
danne Skudsmaal fra Tydskland; om Hertugdømmerne vidste jeg 
kun, at de under Frederik VII. havde havt mange Institutioner tilfæl
les, men nu havde Tydskerne skilt dem ad ved at lægge Execution i

*) I byen Dolzig opholdt den augustenborgske hertug sig. 
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Holsteen, men føre Krig med Danmark om Slesvig. Provsten tog nu 
Ordet og spurgte mig, om jeg da ikke kunde finde nogen væsentlig 
Forandring i det nuværende og det forrige Regimente? Det forsikrede 
jeg ham om, at jeg godt kunde, thi nu blev jeg behandlet som en 
mistænkelig Person, men det var jeg aldrig før blevet. Herover følte 
Amtmanden sig fornærmet. Provsten mente dog, at der var Grund til 
at mistænke mig efter de mange Klager, han havde hørt over mig. Jeg 
tillod mig at bemærke, at 2 Klagere i et Sogn paa 1000 Mennesker ikke 
var meget, men jeg kunde jo ikke engang vide, om de hørte til Sognet, 
da jeg ej fik Navnene at vide. Jeg gjorde nu Amtmanden opmærksom 
paa sit Lofte om at nævne mig Klagerne, men han sagde, det havde 
han ej lovet. Deri holdt dog Provsten med mig, men han raadede mig 
for ej at fylde Sindet med bitter Vrede mod disse Personer, hellere 
at opgive mit Forlangende. Amtmanden nægtede saa at sige Navnene 
idag, og efter at Protocollen var oplæst, og Forvanskningerne efter 
mit Forlangende vare rettede, blev jeg dimitteret efter 2 Timers For
hør. I hvilken Form Protocollen er sendt til Flensborg, veed jeg ikke.

Ved min Hjemkomst til Bylderup mødte mig megen Deeltagelse, 
og da alle vare enige om, at Visitatoriets Intensioner vare at skille mig 
af med Embedet, udtalte Mange deres Bedrøvelse og Harme over den
ne Fremfærd baade fra Klagernes og Visitatorernes Side. Men man 
lod det ikke bero med ørkesløs Klage, man henvendte sig til en dansk 
Advocat i Tønder, fik opsat en Ansøgning til Civilkommissairerne 
om at beholde mig og begyndte at ombære den i Sognet til Under
skrift. Der var endnu ikke Gendarmer paa vor Egn den Gang, og 
i saa Henseende mødte Ansøgningen ingen Modstand, men der blev 
agiteret imod den fra Tydskernes Side, navnlig fra de to Anklagere, 
saa sterkt som muligt; alligevel havde Underskrifterne god Fremgang, 
af 135 Stemmeberettigede i Sognet undertegnede 120 Andragendet, kun 
15 nægtede deres Underskrift, og adskillige af disse vilde udtrykke
ligt, at der skulde gjøres Forskjel mellem dem og Klagerne, de mis
billigede deres Skridt, men da det var kommet saa vidt, kunde de ikke 
underskrive uden at bryde med deres tydske Venner, og det vilde de 
ikke. Jeg ventede mig ikke stort Resultat af Ansøgningen, men jeg 
ansaae det for heldigt, at Befolkningen kom til at udtale sig paa denne 
Maade i dansk Retning, og vist er det, at dette Foretagende i Frem
tiden anviste de forskjellige Partier deres bestemte Lejre. Da Under
skrifterne vare samlede, droge 2 Mænd fra Bylderup ned til Flensborg. 
De kunde kun maadeligt Tydsk, men det ansaae jeg for en Fordeel, 
det lykkedes dem dog at udtrykke deres Tanker og Begjæringer for 
Herr v. Zedlitz, som tog venlig imod dem og sendte dem bort med 
den Forsikkring, at hvis deres Præst ikke havde gjort noget Særdeles, 
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skulde de nok beholde ham. Bønderne regnede ikke meget paa dette 
Tilsagn, og jeg heller ikke, men jeg var dog glad ved hele Foretagen
det og haabede kun at vinde Tid.

Nu kom den Krigsbegivenhed, som gjorde det stærkeste Indtryk paa 
den tro Befolkning, det var Preussernes Besættelse af Als. Denne 
0 havde holdt sig under hele den forrige Krig, saa man vilde paa 
ingen Maade tro, at den nu, da den var langt stærkere befæstet og 
havde den største Betydning for hele den danske Armee, skulde kun
de indtages og da navnlig ikke i en saadan Haandevending. Jeg hørte 
aldrig før nogen Bebrejdelse mod den danske Armee af de tro Slesvi
gere, men efter Ais’s Indtagelse var der Adskillige, som ikke kunde 
tilbageholde deres Uvillie, og da flere løsgivne Krigsfanger kom hjem, 
hørte jeg undertiden den Mening fremsat, at det beroede paa Over- 
commandoens Forræderi. Tydskerne toge naturligviis denne preus
siske Krigerdaad stærkt til Indtægt, og fra den Tid af var der aldrig 
Tvivl om, at de danskes Herredømme var knækket for stedse, hvil
ket end mere bekræftedes, da Fredspræliminærerne bekjendtgjordes 
under larmende Jubel af det tydske Parti i alle Kjøbstæderne.
Der hengik imidlertid en aldeles rolig Tid for mig, det lod virkelig 
til, at Sognets Andragende til Civilcommissairerne havde gjort Ind
tryk, og de Danske i Sognet triumpherede allerede over deres tydske 
Modstandere, at de dog havde faaet deres Villie med at beholde Præ
sten. Jeg vidste imidlertid godt, at Visitatoriet ikke vilde opgive min 
Afsættelse, saalænge der var nogen Mulighed for at fjerne mig, og det 
var aldeles ikke uventet, da Visitatoriet under 14de Juli tilsendte mig 
en Skrivelse indeholdende følgende Erklæring:

„Ich Endesunterschriebener erkläre hiedurch, dass ich mich in mei
nem Gewissen der dänischen Regierung gegenüber nicht mehr gebun
den fühle, sondern bereit bin, den Intensionen der Kaiserlich Oester- 
reichischen und Königlich Preussischen obersten Civilbehörde im 
Herzogthum Schleswig, welche nunmehr ausgesprochenermassen da
hin gehen> das Herzogthum Schleswig als ein von Dänemark getrenn
tes Land zu behandeln, in allen Stücken zu geleben“.

Saasnart jeg havde læst denne Skrivelse, vidste jeg, at min Afsæt
telse var sikker, og jeg blev kun bestyrket i denne Formening, da jeg 
erfoer, at den samme Erklæring var affordret 3 andre tilbageblevne 
danske Embedsmænd, og at den Ene allerede havde faaet sin Afsked, 
da han vægrede sig ved at underskrive. Jeg havde kun mine Tanker 
henvendt paa at trække Tiden i Langdrag og indgav derfor den 15de 
Juli efterstaaende Skrivelse til Visitatoriet:

„I Anledning af det høje Visitatoriums ærede Skrivelse af 12te Juli, 
som kom mig ihænde den 14de, tillader jeg mig at bede om en Oplys- 
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ning. I den Erklæring, som der er tilstillet mig med Opfordring om 
Underskrift — en Opfordring, som ikke kan andet end forundre mig, 
da den ikke er tilstillet mine Nabopræster, skjøndt de have aflagd den 
samme Homagialed som jeg og forhaabentlig ere af samme Mening 
som jeg, at man efter Skriften „skal holde Herren de Eder, man svær
ger“ — har det høje Visitatorium brugt Udtrykket „die dänische Re
gierung“, og det er meget væsentligt med Hensyn til min Underskrift, 
om det Høje Visitatorium ved det brugte Udtryk forstaaer den i 
Danmark nu regjerende Konge, eller den af ham for Danmark ind
satte Regjering, saaledes som der jo i constitutionelle Stater gjøres 
Forskjel mellem Kongen og hans Regjering, tillader jeg mig herved 
ærbødigst at udbede mig en saa authentisk Forklaring, som saa vigtig 
en Sag fordrer, paa det jeg ikke skal gjøre Noget overilet i dette Styk
ke. Ærb. H. L.“

Saasnart Visitatoriet havde sendt denne Skrivelse til mig, sørgede 
det ogsaa for, at det blev bekjendt omkring i Egnen; der kom adskil
lige til mig og opfordrede mig til at underskrive, da de meente, at 
man ikke behøvede at tage det saa nøje med en Erklæring til en saa 
lumpen og uordholdende Regjering som den nuværende, men slige 
Forestillinger kunde jeg naturligviis ej laane Øre. Der blev ogsaa tor
talt om tydske Præster paa Egnen, som yttrede deres Misbilligelse 
over dette Skridt, men man hørte snart, at denne Erklæringsmethode 
blev anvendt rundt omkring mod de tro Embedsmænd, kun imod gan
ske enkelte danske Præster i Provstiet, som sade i aldeles smaa Em
beder blev den ej anvendt.

Paa min Forespørgsel til Visitatoriet fik jeg intet Svar, den ene Uge 
gik hen efter den anden, det var midt i Høstens Tid, og jeg var i den 
største Forlegenhed, om jeg skulde høste eller ikke, men endnu kom 
der ingen Resulution. Endelig den 15te August modtog Degnen et 

w Brev fra en forhenværende Capellan Delfs fra Sjælland, som nu op
holdt sig i Slesvig By, hvori han anmoder ham om at skaffe ham Logi 
i Bylderup, da han var constitueret til Præst for dette Sogn. Nu var 
Gaaden endelig løst, og den 18de August modtog jeg min Afsked, 
hvori der blot betydes mig, at jeg formedelst min under 15de Juli 
afgivne Erklæring havde min Afsked, og dog havde jeg aldeles ingen 
Erklæring afgivet.

Samtidig med min Afsked kom Hr. Delfs, en ung Person paa 29 
Aar. Han var en Skolelærers Søn fra Slesvig By, havde studeret baade 
i Kiel og Kjøbenhavn, taget Examen i Flensborg og nu fungeret 3% 
Aar som Capellan for Værsløv Menighed paa Sjelland. Han indfandt 
sig i Præstegaarden for at faae Oplysninger om Kirkeskikkene i 
Nordslesvig, og han røbede stor Uvidenhed om dem. I Begyndelsen 

110 



var han til en vis Grad forlegen og beskeden, men det tabte sig snart, 
han gjorde strax Fordring paa at prædike førstkommende Søndag, 
men forlangte dog ikke at bo i Præstegaarden, hvorimod han lejede 
sig ind hos en Bonde i Bylderup. Da han den 21de August holdt sin 
første Prædiken, og Menigheden havde samlet sig i stort Antal, fordi 
de ventede at høre en Afskedsprædiken af mig, aabenbarede han en 
høj Grad af Maadelighed til sin Gerning, og mange besluttede ikke 
at høre ham oftere, da han mere stemte Folk til Munterhed end til An
dagt. Ogsaa uden for Kirken var hans Opførsel saa stødende, at man 
almindeligviis ansaae ham for at have en Skrue løs, en Antagelse som 
jeg nu hører, at hans nye Menighed deler med hans gamle paa Sjelland.

Da min Hustru Dagen efter at Afskeden var mig forkyndt kom i 
Barselseng, kunde man ej godt strax fordrive mig af Præstegaarden, 
der blev i saa Henseende heller ikke øvet nogen Vold imod mig, men 
jeg sad uforstyrret i Huset indtil den 3die October. Det var den Tid, 
i hvilken de ulykkelige Fredsforhandlinger dreves i Wien, en Tid, 
i hvilken hvert dansk Hjerte vaandede sig under de langsomme Døds
pinsler, og Bitterhed over hele Menneskeslægtens Uretfærdighed mod 
vort Fædreland fyldte Sjælene. Men midt under Forhandlingerne op
gave de Dansksindede dog ingensinde deres Haab, der var ingen for
nuftig menneskelig Grund at bygge det Haab paa, men de syntes, det 
var for stor en Uretfærdighed til, at Vorherre skulde tillade den, der
for meente de, at der sikkert skulde komme en anden Ende end den, 
de hoverende Slesvigholstenere spaaede. Man vedblev at holde dan
ske Aviser navnlig Folkets Avis, og jeg veed ikke en eneste Bonde 
af dem, som vare danske ved Krigens Begyndelse, der svigtede under 
de sørgelige Begivenheder, tvertimod var der et Par, som gik over til 
det danske Parti. For min personlige Stilling var det ingenlunde uhel
digt, at Hr. Delfs saa daarligt udfyldte sin Plads, selv de Tydske i 
Sognet vilde ingenlunde vedkjende sig ham, men erklærede endog i 
mit Paahør, at hvem de saa fik, ham vilde de ej tage til Præst, naar 
Valget kom, men Embedet blev opslaaet vacant, og der meldte sig 
ingen andre Ansøgere, saa Hr. Delfs sidder endnu som constitueret 
Præst paa Stedet *).—

Jeg havde maattet udsætte min Afrejse for at faae Afløsningen ord
net, da dette nu var skeet, og det saaledes, at jeg havde al Grund til 
at være tilfreds dermed, tog jeg Afsked med mine kjære Sognefolk; 
i 13^2 Aar havde jeg været iblandt dem, jeg følte, at mit Livs bedste 
Aar vare henrundne under min Virksomhed i Bylderup, jeg havde 
omfattet de slesvigske Forhold med megen Kjerlighed og levet mig

*) Delfs forflyttedes i 1865 til Kværs, hvor han virkede indtil 1897 (død 1917).

111 



saaledes ind i dem, at jeg neppe nogensinde frivillig havde forladt 
denne Provinds, nu drog jeg fordreven derfra som en hjemløs Mand 
efterladende min elskede Virkekreds i de bittreste Fjenders Hænder 
og søgende tilbage til mit Barndoms Hjem, der var træt af at sørge 
og udpint af Smerte over de sidste Tiders Elendighed. Mine Sogne
folks Kjerlighed ledsagede mig paa Vejen, mange af dem ledsagede 
mig til Flensborg, og alt mit Gods befordredes til Skibet af dem. Over 
det tro Flensborgs nørre Port vajede Oprørsfanen, og selv Dampski
bet var opfyldt af kaade preusiske Militaire, men Haabet havde ikke 
forladt mine kjære Bylderuper. De sagde mig Farvel med det Tilsagn, 
at de nok skulde komme og hente mig igjen, og det skulde være en 
Glædesdag. At jeg maatte opleve den!

Kallundborg den 8de November 1864.

Holten Lützhöft, forhen Præst i Bylderup.

Gårdejer Peder Uldall, Högelund,
banebryder for en ny tid i Vedsted

AF JES CHRISTENSEN

Det er ikke jernbanen, men andelstanken, som indleder en ny tid 
for Vedsted sogns landbrug. Til denne udvikling er navnet Peter 
Uldall, Högelund, uløseligt knyttet, han blev ved sit virke banebryder 
for en ny tid i Vedsted sogns udvikling.

Når engang Vedsted sogns historie skrives, vil hans virke stå som 
milepæl ved begyndelsen af en opadgående tid. Da min far dengang 
var degn og lærer i Vedsted, tror jeg nok, det vil være af interesse for 
den nulevende slægt at høre, hvad gamle mindeblade fortæller.

Peter Uldall kom som forvalter til Høgelund og bestyrede gaarden 
i flere år for enken efter Daniel Boysen, med hvem han så senere gif
tede sig, og dermed blev han ejer af den største gård i Högelund.

Han var en dansk Mand, dog laa hans egentlige fremskridtsarbejde 
ikke på det politiske, men mere på det landøkonomiske område, hvor 
han gjorde et ihærdigt arbejde for at bringe sig og sine samtidige frem
ad ved hjælp af landbrugets udvikling og nyere driftsformer.

I halvfjerserne begyndte tanken om at oprette fællesmejerier at bryde 
sig bane, man opnåede da en mere ensartet smørproduktion og højere 
priser. Flere steder var allerede sådanne mejerier oprettet, men i Ved-
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sted sogn var endnu ingen bestemmelse taget; der blev vel talt om at 
anlægge et mejeri ved korsvejen øst for Slukefter, men sagen kom 
ikke til udførelse og truede med at slumre ind.

Da var det, at Peter Uldall i forbindelse med sine naboer, Paul 
Lauritzen, Anders Enemark og Jens Gade, der alle var fremskridts- 
mænd, tog en rask beslutning og grundlagde det nuværende mejeri. 
Der blev bygget og indlagt motorer. Mejeriets navn blev „Fremtids
lykke“.

Det skete den 11. oktober 1889. Slukefter kro blev samlingssted 
for interessenternes sammenkomster, således afholdtes allerede 6. de
cember 1889 det første mejeribal. Vi ser altså, at sammenslutningen 
ikke blot var sket for at dyrke økonomiske, men også selskabelige 
interesser.

Uldall indså snart, at en fare truede mejeriet. Det var nemlig for 
lille til at bære driftsomkostningerne. Der maatte arbejdes hen til, at 
mejeriet kunne få flere interessenter, da derved driftsomkostningerne 
ikke forhøjedes.

For at udvide mejeriet indbød Peter Uldall propriætær Matzen fra 
Tørninggård til at tage mejeriet i øjesyn for muligvis at tiltræde, da 
beliggenheden for Tørninggård var god. Herr Matzen kom også og 
havde medtaget en fagmand.

En lille ulempe viste sig dog ved maskineriet i tidens løb. Motoren 
— Klaus kaldet — ville ikke altid prompte sætte ind med eksplosio
nerne, så der måtte flere personer til for at sætte det store svinghjul 
i vedvarende bevægelse.

Til den fastsatte tid indfandt Herr Matzen sig altså, men nu var 
det ikke uden betydning for Uldall, hvorledes motor Klaus stillede 
sig til sagen, tog Klaus flot fat, var der de bedste udsigter til, at Tör- 
ninggård trådte ind i mejeriet med 70 køer, strejkede motoren, kunne 
sagen blive tvivlsom.

Før besigtigelsen af mejeriet gav Uldall, hos hvem også bestyrelsens 
andre medlemmer havde indfundet sig, en god frokost. Derefter begav 
alle sig til mejeriet, hvor Uldall forklarede alle indretninger og ma
skiner. Nu kom det store øjeblik. Motoren skulle igang! Et par mænd 
greb fat i svinghjulet; Uldall stak en svovlstik til tænderen, og Klaus 
gik, alle maskiner spillede! — Et tryk forsvandt fra Uldalls bryst.

Herr Matzen var udmærket tilfreds og tiltrådte mejeriet. Nu gik 
det fremad med mejeriet. Ladegård, Arnitlund, Abkær og en del af 
Ustrup, samt beboerne ved Slukefter trådte til. Således udvidet blev 
det nødvendigt at gå over til dampkraft.* Klaus solgtes til en snedker 
på Galleberg ved Aabenraa,, hvor den så en nat blev ødelagt, da 
snedkeriet brændte. Branden blev iagttage fra Høgelund; det var den
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sidste Hilsen fra Klaus! For mejeriet i Høgelund havde han gjort sin 
pligt!

I Vedbøl var der ingen interesse for mejeriet, skønt fordelen var 
indlysende. Ved den gamle smørproduktion brugtes 36 kg mælk til 
1 kg smør, ved den nye drift kun 27 kg.

Uldall arbejdede nu paa at skaffe mejerisagen indpas i byen. Han 
var den mand, der kunne forelægge sagen, og efter flere møder lyk
kedes det, den 14. februar 1893 at sætte igennem, at Vedbøl fik til
knytning til mejeriet i Høgelund; kun gårdejer Nis Hergård tiltrådte 
ikke. Den 10. maj 1893 begyndte man at levere mælk til mejeriet fra 
Vedbøl kommune.

Mejeriet var nu sikret, og alle godt tilfredse. Efter nogle års forløb 
opdagede Uldall en ny indtægtskilde for mejeriet. Man opdagede 
at man med betydelig fordel kunne købe fløde fra danske mejerier i 
Koldingegnen og forarbejde denne til smør, som så blev sendt sydpå. 
Efter daværende konjunktur kunne danskerne ogsaa være tilfredse 
med forretningen.

Mange stod tvivlende overfor Uldalls forslag om at forsøge 
denne indtægtskilde, men da han var overbevist om, at sagen måtte 
kunne gå, lod han sig ikke rokke. Sammen med P. Muurmann fra 
Abkær besøgtes nogle mejerier i Koldingegnen, og snart var en over
enskomst afsluttet. Besværlighederne var ikke små. Fløden skulle med 
banen til Overjersdal, derfra afhentes med vognen til Høgelund, hvil
ket om vinteren ved snevejr kunne blive meget besværligt. Hvad der 
talte for sagen var også at man ikke behøvede at anskaffe nye maski
ner i mejeriet for at behandle den danske fløde.

Efter at alt var kommen igang, viste det sig snart, at forretningen 
var særdeles rentabel, og det var Uldall en stor glæde efter godt 
et halvt års forløb på forsamlingens bord at kunne lægge 11000 mark 
som ren fortjeneste. Alle tvivlere tav nu stille. At denne forretning 
senere er ophævet, lå igen i de forandrede konjunkturforhold.

Ved mejeriets oprettelse gik man fra hjemmeproduktion af smørret 
til fælles-produktion for at fremstille et ensartet smørmærke.

Hvilke virkninger har denne omlægning nu haft i sognet?
For at besvare dette spørgsmål må man se på befolkningens davæ

rende erhvervskilder. De større landbrug fik for smørret gode priser, 
skønt de brugte for megen mælk til at fremstille 1 kilo smør. De 
mindre landbrug — til en hest og 2 - 3 køer - opnåede kun små priser 
og måtte sælge smørret til bagere og høkere. Ved siden af deres land
brug måtte de altså se sig om efter bierhverv. Som en god kilde for et 
sådant frembød sig de store moser ved Skovby og Abkær, hvor en 
mængde landboelsmænd havde købt moseparceller. På disse forarbej-

114 



Jedes der om foråret en mængde tørv, der så blev kørt hjem eller bragt 
ind i lader på mosen. Når efteråret og vinteren kom, blev tørvene i 
små læs paa torvedagene kørt til Haderslev og solgt.

Men fristelserne var store, lystigt selskab i kælderbeværtningerne var 
der nok af og ved god stemning kunne kroerne på hjemvejen også 
tages med; så tit og ofte kom kun få af de surt erhvervede skillinger 
med hjem. Ulykker med berusede folk var ikke sjældne. Da disse folk 
nu kom i mejeriet og fik den samme pris for smørret som de større 
grundbesiddere, forøgedes deres indtægter ganske betydeligt, og det 
gjalt nu om at oparbejde deres jord og besætning. Tørvefabrikationen 
med sin farefulde handel trådte mere i baggrunden, og arbejdet i hjem
met tog til. Flere af disse har opnået højere resultater i smørproduktion 
end de større Grundbesiddere. Det gav nu penge paa en anden måde. 
Deres hjem forskønnedes ude og inde, de anlagde læplantninger om 
deres huse, og overalt sporedes der fremskridt. Besætningerne forøge
des og dermed også indtægterne.

Ser man tilbage på denne tid, da opdager man, at fælles- og andels
mejerierne har bragt landbruget store fordele og indtægter, men især 
er det det mindre landbrug, der derved er bleven bragt opad og i linie 
med de større landbrug, og når sådant er sket i Vedsted sogn, da 
er det i første række P. Uldall, der bør have æren af at være gået i 
spidsen for en bevægelse, der har bragt velsignelse og lykke i mangt 
et hjem.

Peter Uldall gik et skridt videre. Han fik sat igennem, at der blev 
ansat en fagmand til at undersøge mælkemængden af de enkelte køer 
i besætningerne. Dette skete en Gang månedlig. Derved blev det mu
ligt for enhver besidder at udpege de køer, som ved deres mælk ikke 
betalte deres foder og pleje, og som derfor maatte fjernes. Alle med
lemmer var dog ikke tiltraadt denne kontrolforcning, skønt dens gavn 
var indlysende.

For sin egen besætnings vedkommende og for at spare arbejdskraft, 
der var meget svær at få, lod han en af Sabro, Haderslev, konstrueret 
malkemaskine indbygge i sin stald. I tidens løb viste det sig dog, at 
intet var bedre end den gamle håndmalkning. Den elektriske drivkraft 
til maskinen havde han fra sit eget elektricitetsværk i gården, med 
hvilken kraft han også fremstillede lys til hele gårdens brug.

For ungdommens videre uddannelse i hjemmearbejde havde Uldall 
et åbent blik. Han så deri, at ungdommen — den mandlige del — nu 
ikke mere lærte at omgås med sav og høvl, som i gamle dage, en bety
delig fare for landmanden. I forrige tider lavede bonden en stor del af 
sine redskaber, som: river, hammelstokke, svingler, spadeskafter, skov
le, tøjrepæle m.m., selv og sparede derved betydelige udgifter. Den
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ny landmand blev mere og mere afhængig af håndværkerne. For at 
afhjælp dette besluttede Uldall at få oprettet husflidsskoler i sognet, 
og en husflidsforening blev dannet. I Vedsted var snedkermester Pe
der Lund villig til i sit værksted at give den fornødne undervisning, 
og i Skovby overtog hjulermester Larsen ledelsen af den der grund
lagte husflidsskole. Hver sommer holdtes en udstilling af elevernes 
arbejder i Slukefter kro. Denne bevægelse er vel nu slumret ind, men 
ikke uden at have efterladt sig gode spor i mangt et landmandshjem. 
Skolen er nu blevet tankens arvtager.

Nogle år var han endvidere formand for planteforeningen for Ved
sted skoledistrikt. I flere år var P. Uldall også kirkeældste for Vedsted 
sogn. I denne hans embedstid fandt ombygningen af kirken sted (1900) 
Da Uldall var en mand, der gerne ville hjælpe, hvor han kunne, søgte 
mange til hans gård om hjælp og råd. At han ofte blev skuffet 
og tit led store tab, falder ikke ham til last, men falder tilbage på dem, 
som på en skammelig måde misbrugte hans godhed. Hans deltagelse 
i forskellige aktieforetagender i Haderslev, som opstod i denne tid 
indbragte ham for størstedelen også kun tab, så han ved sine arbejder 
i offentlighedens interesse ikke har vundet glimrende fordele.

Når det er gået Uldall således, så har han derved delt skæbne med 
så mange andre mænd, der er gået i spidsen for fremskridt og udvik- 
ling på det sociale område.

Peter Uldall, der var født den 22. august 1847, var i legemlig hen
seende ikke nogen stærk mand, men på formandspladsen og i forsam
linger havde han et energisk optræden og var ikke bange for at gribe 
ordet i forhandlingssager. Ved udbrudte stridigheder i mejeriet eller 
andre foretagende var han altid beredt til at mægle mellem de stridende 
parter for at få striden bilagt, hvilket i regelen også lykkedes ham.

Peter Uldall døde pludseligt og jordedes den 28. maj 1919 på Ved
sted kirkegård. Det store ligtog vidnede om, at det var een af sognets 
bedste mænd, der bragtes til den sidste hvile.
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Brødrene Grain 4/s

KØLEANLÆG Vojens

„CIMBRIA“
Tømmerhandel A/S 

Aabenraa
Trælast - Bygningsartikler 

Støbegods 
Tlf. 2006 - 2007 - 2008

Vestkysten
Syd- og Vest/yllands største Dagblad

Sønderjyllands Kreditforening

Haderslev

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

Thisted

HorsBnsLandIiDtiiinI‘s
Kontortid 9‘/t-12l/a og 21A-4lA

HORSENS

AKTI ESELSKABET

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors

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

Lørdag 9—1 
GRAASTEN

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Snoghej OyhÄk'
Fredericia.

3 Maaneders Sommerskole.
5 - Vinterskole.

Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Hans Jensens Eftf.
Trikotagefabrik

IKAST

DANSK MASKINOPLAG |
(Jørgen M. Hansen)

Aabenraa Telf. 2044

Aktieselskabet

C. 1. Christensens Papirhandel
ESBJERG

å/<3 Sønderjydsk 
Frøforsyning 

Frøavl og Frøhandel.
AABENRAA

Banken for Skanderborg og Omegn 
(SKANDERBORG BANK) A-S

Kontortid 10—3 Telefon 516, 517 og 518
Skanderborg

HEJMDAL
Landsdelens Blad

BKkovriderøåg—
t {IS? SILKEBORG p^kt < Qr

Tli. Dambcrg
Cigar- & Tobaksfabriker A-S

Nykøbing M.

N. C. Kloster
Haderslev

Telf. 2210 - 22111

Spare- og Laanekassen 
for Hobro og Omegn

Aktieselskabet
Landbobanken i Skive 

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

Telefon 700 . Skive.



Haslev
Gymnasium
Kostskole for Drenge
Eksamensret til Mellemskole-, Real- 
og Studentereksamen.

Alle Oplysninger ved Hen- 
vendelse til Peter Kæstel

Rektor, Haslev

Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø)

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon
trollens selvvirkende Kontrol

Antager Frøavlere

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY A/S 
HØJER

*

iiåt de

sândeKjydjke jBuliaMiiùi^eh.

HANS 
KNUDSEN

Jern- & 
Staalforretning A/S 
Telefon 3040 (5 Lin.) 

Sønderborg

HORSENS HAVN

♦ Mange moderne Stykgodskraner.
♦ 7,00 m Vanddybde.
♦ Havnen kan besejles Dag o g.Nat.
♦ Store Arealer ved Kaj og Jernbanespor 

ledige til Udleje.

Østvendsyssel Andelssvineslagteri 
Sæby

Telefon 80 (3 Linier)

A/s Chr. H. Nielsen jun., Hjørring
— Forretningen grundlagt 1874 —

Korn - Foderstoffer - Kunstgødning - Kul m. m.
undertøj tor alle årstider 

A*S Jacob Jensen & Co. 
Trikotagefabr. Hammerum grundt. 189g

EHM 
CHRISTENSEN

TØNDER

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

Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

MORSØ STØBEGODS
AKTIESELSKABET

N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør 
NYKØBING MORS

r n
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Bjcmups
RÙSENKRANTZG.23 AARHUS* TLE9IH5D^H


