
Genforenings .. Mindesmærkerne 
i Odense Amt. 

Ar j o b a n n e s V e j l a g e r. 

Den danske Fædrelandsfølelse er ikke svulmende eller vulgær, glø
dende eller paagaaende, den er Landets Natur tro : jævn og stil· 

færdig ; maasl<e lidt veg, men varm og inderlig, alvorstung og stærk. 
Den spejler i sig Landets Natur med de tusinde Hjem, Smaagaarde 
og Huse, lyse jomfruelige Bøgeskove med Duft af Violer og Ekko 
af Nattergalens Triller; Lyngbakkerne med Rylens Alvorstone og 
Plantagernes seje, a lvorlige Vemodssus, Hedens Storsyn og Vesten
vindens hvasse Rusk i den stride Marehalm ; - og over det hele 
Lærkens løfterige Triller, iblandet Stærens humørfyldte Fløjt med 
Islæt af Spurvekvidder. Ja, Fædrelandsfølelsen er rodfæstet, ikke 
kunstig og drivhusagtig, men i Pagt med Historien, nær !<nyttet til 
Hjemmene og er i langt stærkere Grad en F ædrelandsfølelse end en 
Nationalfølelse. 

Sjældent, eller a ldrig, har det vist s ig klarere og g ivet s ig smuk
kere Udslag end i det store Aar 1920, et af de største i vor Hi
storie, hvis Indvarsel skete ved det uforglemmelige Aabenraa-Møde 
i November 1918, hvor H. P. Hanssen fandt Udtryk for sine Fø
lelser ved at citere Bjørnsans: 

Alt, hvad F ædrene har kæmpet, 
Mødrene ha r g rædt, 
har den Herre stille læm p et, 
saa vi vandt vor Ret ... 

Og denne Følelse var ikke alene H. P. Hanssens, men i nogen 
Maade hele det danske Foll{S Følelse, hvilket har givet s ig til Kende 
paa mange Maadr;r. Det er f. Eks. ud fra saadanne og dermed be
slægtede Følelser, at der i Genforeningsaaret og Aarene derefter er 
rejs t i Hundred vis nf lVIindesmærker, Tallet nærmer sig 450, ud over 
Landet, rejst af de tusinde Hjem, i bogstavelig Forstand af det dan-
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ske Folk. E jendommelige og smukke iVIindesmærker, der for nu1e· 
vende og kommende S lægter vil bevare noget a f K loU;eklangen fra 
Danmarl<s store Dag. 

Ejendommelige, idet de fleste lVIinelesmærker plejer at være <1 f 
en ganske anden Art; rejst til Minde om fremragende Personlig he
der, Folkeførere, Krigsbegivenheder o. l. Genforeningsmindesmær
kerne er paa sin Vis ogsaa Sejrsminder; men af en hel anden Be
tydning end f. Eks. Krigsmonumenterne. De fortæller om den vid
underlige Sejr i 1920, som vil staa med gylden S krift i vort Fæd
relands Historie, og de vidner om, hvad Folkekmft og Folkedaad, 
s kabt af de to stærkeste og mest værdifulde Egenskaber i dans k 
Folkekarakter: Trofasthed og Hjemkærlig hed, formaar. De er ikke 
rejst til lVIinde om enkelt Persons \ 'ærk, men om de Tusinde Hjems 
\ 'ærk og Virke. 

Ik ke <J lene ejendommelige, men ogsan smukke er disse i'd incies
mærker, som de s taar paa bred Fod ud over Landet, rej st af Fol
kets jw\·ne Lng; deres Skønbed og Styrke er En kelthed og Tro
værdig hed. 

Den største Part af disse Nli11der er rejs t i Enig hed og Fælles
s kab af Sognet eller Byens Folk og staar som Følge heraf i Reg
len n1idt i Landsbyen , ved Forsamlingshuset, paa den gamle Kirke·· 
pold eller paa det fordums Bystævnes Plads, som saa igen har 
ført ti l, at lVIinde og Plads er form et som middelalderlig t Bystævne. 
Ikke saa fna Steder ha r man fy ldt gamle s tinl<ende Gadekær eller 
Branddamme, Nutidens " Køkkenmøddinger", hvor Landsbyens Ra
gelse til liden Pryd, men til stort Ubehag laa hens længt. 

i'vlange Enkeltmænd har ogsaa rejst Genforeningsminder, deres 
Tal ligger omluing 40, og fl ere ba r senere, naar Mindet var færdig t 
og Arbejdet gjort, skænket det til Sognet, Byen ell er en Forening. 
Som Eks. paa E nkeltmandsarbejdets ofte imponerende Størrelse ska l 
nævnes Djurslandsbonden P. M. Petersens, Stabrand, der har gen
opført en sløjfet Kæmpehøj, hvilket har taget Maaneders Arbejde, 
samt rejst en Sten paa H0jen og deri indhugget et Vers, som fød
tes under Arbejdet paa Højen. Og da det hele var frerdigt, blev det 
tillige med 1 Td. Land s kænket til Sognet. Det kostbareste Minde 
er en 7 m . høj Obelisk til 10.000 Kr., rejs t a f Direktør Fr. Hansen , 
Helsingør, der har skænket det t il Byen. Og endelig det ejendom
meligste findes i Tostrup Aa, hvor der midt ude i det rindende 
Vand af en ung Mand er indhugget i en stor Kampesten: 

SØNDERJl(LLAND 

9-7 - VUNDET - 1920 

Af ikke saa faa Foreninger : Borger-, F'oredrags-, Ungdoms-, 
Landbo-, og Husmandsforeninger, ved flere Børnehjem og mange 
Skoler, særlig Højskoler, er der rejst Mindesten, i Aimindel ig hed 
slæbt dertil af Skolens E lever. 

Mange kønne Historier, gamle Sagn o . l. knytter s ig til flere 
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af Stenene, der tidligere har været "Skelsten", "Offersten", fra en 
Jættestue e. l., ligesom der kan fortælles en Uendelighed af mor
somme og lwnne, ja næsten rørende Træk om Rejsningen af de 
mægtige Granitkolosser. De størs te, Brovststenen i Vendsyssel og 
Esterhøjs tenen paa Sjælland, er paa ca. 25.000 kg. 

iVled enl<elte U ndtagelser er alle Minderne Natursten, hvis Ud
smykning for de flestes Vedkommende indskrænker s ig 'til Indskrif
ten. Denne kan saa til Gengæld være meget smul<; enkelte Steder 
indhugget med de ældste danske Runer. En Krone 0ver et konge
ligt Christian den Niende eller Christian den Tiende er dog ret al
mindeligt, ofte i Tilknytning til Aarstallene 1864-1920. Og det dan
ske og slesvigske Vaabenskjold findes paa over 20 Sten. 

Forskellige smukke Billedsymboler kan nævnes: En Stjerne, et 
Firldøver, en opgaaende Sol, Haabets Anker i Kærligbedens Ring, 
en brudt Lænke, Guldhornene, to mødende Hænder o. l. Og det 
gælder som Helhed for Symbolerne saa vel som for lndsluifterne, 
der ofte er hentet fra et kendt Digt eller en folkelig Sang, at de er 
jævne og smul<ke, sande og troværdige. 

Som Slutning paa denne Oversigt over Danmarks Genforenings
minder, der her er brugt som Ind ledning til en kort Fremstilling ~~f 
Odense Amts Gen foreningsminders Historie, skal mevnes, <1t del er 
denne Artikels Forfatters Haab i Løbet af Sommeren 1925, at 
lmnne faa indsamlet Oplysninger om og Billeder a f disse Landets 
ca. 450 lVIinder for derefter a t forsøge at skrive Genforeningsmin
dernes Historie. Og paa Grundlag a f det allerede indsam lede næv
nes herefter i alfabetisk Orden lVIinderne fra Odense Amt. 

Bederslev ~Stenen. 
I Juli Maaned 1919 samledes 4 Mænd fra Beders lev for at 

drøfte Muligheden af at rejse en S ten til Minde om Sønderjyllands 
Genforening med Danmarie Disse Mænd blev hurtig enige om at 
rejse en saadan his torisk Mindesten nede ved Indkørslen op til Kir
ken, hvor der netop fand tes en særdeles velegnet Plads, velbelig
gende og med smukke Omgivelser ved Kirken og et stort Gadekær. 

Paa Gaardejer Bendt Bendtsens iVI<lrk blev der fundet en vel
egnet Sten, som han skænkede ti l :.'linclesten, og hvori Billedhug
ger Jørgensen, Otterup, indhuggede følgende Indskrift: 

M J NDEOM 
SØNDER J YLLANDS 

GENFOREN I NG MED 
MODERLANDET 

1920 

Udgifterne blev dækket ved frivillige Bidrag fra Byens Beboere, 
o~ alt Arbejde paa Mindepladsen blev gratis udført, særlig var Gaard
ejerne Hans Jensen Damholm og Bendt Jørgensen ihærdige hermed, 
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sidstnævnte anlagde det lille Anlæg og lavede en Stendysse omkring 
l\tlindestenen, saa denne staar særdeles smukt. 

Den 16. Juni 1920 fandt Afsløringen Sted under meget stor 
Tilslutning. Forsamlingen marscherede med Fane og Musik gennem 
Byen til l'vlindepladsen. Her bød Gaardejer Bendt Jørgensen velkom
men og Lærer Madsen holdt Afsløringstalen, hvorefter hele Forsam
lingen marscherede op paa Kirkegaarden, hvor der nedlagdes Kranse 
paa de 16 afdøde Veteraners Grave medens Fanen, der blev baaret 
af en 84-aarig Veteran, sænkedes. I Kirken, hvor man derefter sam
ledes, prædikede Pastor l\llørck, Nr. Næraa, hvorefter Folketingsmand 
H. J. Jørgensen paa Festpladsen holdt en fra de store sønderjyske 
Genforeningsfester inspireret Tale, fra hvilke Fester Folketingsman
den lige var hjemkommen. 

Til Afslutning samledes de mange Deltagere til fælles Kaffe
bord i Skolens Gymnastiksal, hvor korte Taler og Sang vekslede 
med hinanden. 

Som en ejendommelig lille Oplevelse ved Stenens Rejsning skal 
nævnes, at da andet Spadelag Jord blev gravet, fandt Gaardejer 
Bendt Jørgensen en gammel En-Skilling fra Aar 1863, Aaret da Uro
lighederne som Forløber for 64 var begyndt. 

Stenen er Byens Fælleseje og værnes af åens Beboere. 

Birkum~Stenen. 

Stenen, der er rejst af samtlige Gaardmænd i Birkum og Tving, 
det gam le Olclermandslaug, er opstillet paa Stævnepladsen midt i 
Byen. Denne er af en anselig Størrelse og smukt beplantet med 
Træer og Blomster. Paa Pladsens Midte findes en opkastet Jordhøj, 
hvorpaa der gror en stor og kraftig Lind. Højen er omsat med 19 
Kampesten, de oprindelige gamle Stævnesten, hvori er indhugget 
Gaarclmændenes Navne og Gaarctenes Matr. Nr. 

Genforeningsstenen er ligeledes en naturlig Kampesten, hvis 
V ægt er ca. 1000 kg. Den er fundet i et gammelt Stengærde paa 
Fraugdegaards Jorder, tilhørende Baron Bille Brahe. Stenen blev 
transporteret til Stævnepladsen paa en Skovslæde, og Transporten 
blev bivaanet af samtlige Bymænd. 

Afsløringen af Genforeningsstenen fandt Sted Valdemarsdag, 15. 
Juni 1923, hvorefter den store Forsamling marscherede med Horn
orkester i Spidsen til Forsamlingshuset, hvor der under Spisningen 
blev afholdt adskillige Taler, ligesom der blev sunget mange Fæd
relandssange. Indskriften paa Stenen er den korteste der findes, 
nemlig Aarstallet: 1920. Stenen, saavel som den smukke Stævne
plads, den største og smukkeste paa Fyn - og det siger ikke saa 
lidt - ejes og vedligeholdes af Birkum Oldermandslaug. 

Bogense~Stenen. 
I Anlæget ved Bogense S trand blev · der af Byens Borgere rejst 

en meget smul< Natursten til r--1Jinde om Genforeningen. 
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. l 

GENFORENINGSSTENEN , REJST I ANLÆGET VED 
BOGENSE STRAND. 

Øverst paa Stenen er indhugget det sønderjyske Vaabensl<jold, 
de to Løver, og derunder staar: 

FOR 
SØ N DERJYLLAND 

l 9 2 o 
Afsløringen af det smukke Minde, et af Amtets smukkeste, 

fandt Sted 9. Juli 1920 under stor Tilslutning og formede sig som 
en stemningsfuld og smul< Fest. 

Davinde~Stenen. 

Paa Stævnepladsen midt i Davinde By afsløredes 15. Juli 1920 
ved en større Festlighed, hvor de fleste af Sognets Heboere deltog, 
Byens Genforeningssten . Stenen, hvis Vægt er ca. 3000 kg. , er 
fundet i en nærliggende Grusgrav, og af Ejeren, Gaardejer N. P. 
Korfitsen, sl<ænket til dette Øjemed. Transporten af Stenen tog over 
en halv Dag og foregik paa en Blokvogn forspændt med 4 Heste. 

Mindepladsen, paa hvis Midte et imponerende Lindetræ maje
stætisk troner, er indhegnet med svært Jerntraadsgitter, og alle Ud-
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gifter, godt 1000 Kr., er afholdt ved frivillige Bidrag fra Sognets Be
boere. Paa den store Flagstang vajer Flaget paa Minde- og Højtidsdage. 

Det ejendommeligste ved Afs løringsfestligheden var dette, at 
ikke alene gentages Festligheden hvert Aar - Genforeningsdagen 
15' Juni - , men den former ' sig gansi<e paa samme rvraade hvert 

STÆVNEPLADSEN I DAVINDE MED GENFORENINGSSTENEN 

Aar. Folk samler sig ved Aftenstid paa Stævnepladsen omkring Ste
nen, hvor Lærer Andersen, Davinde, hvert Aar har holdt en Minde
tale og saavel før som efter er der sunget Sange, og ved Slutnin
gen af sidste Sang falder Aftenklokken ind og sender sine malm
fulde Toner hen over den fredfy ldte By, og Fol!< standser i Ærbø
dighed et Øjeblik, saa der dog for en Gangs Skyld er Stilhed over 
Byen. Herefter afmarcheres der til Forsamlingshuset, hvor Festen 
ved det fælles Kaffebord fortsættes med Tale· og Sang. Regnskabet 
for Sten- og Stævneplads aflægges, Styrelse vælges o. a. l. 

I en Halvcirkel er indhugget paa Stenen : 

GENFORENINGEN 
l 9 2 o 

Saavel Sten som Mindeplads tilhører Sognets Beboere og ved
ligeholdes af Styrelsen for denne. 
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Frøbjerg Bavnehøj~Stenen. 
I det nordvestlige Hjørne af Fyen begynder en stor Bakke

række, der med enkelte Afbrydelser strækker sig i en Bue helt ned 
mod Svendborg. Det højeste Punkt i denne Bakkeræ]d{e, de fynske 

GENFOREN l NC!:iSTENEN PAA FRØBJERG BAVNEHØJ 

"Alper" , er Frøbjerg Bavnehøj . Fra denne Bakketop, hvor forhen 
Havnen blussede, naar der var Ufred i Landet, er der en vid og 
ejendommelig Udsigt. Over mod \'es t skimtes Lillebælts blanke 
Stribe, og bagved ses Sønderjyllands Kyst. Østpaa ser man ind 
over det bølgebakkede l\llidtfyen med Landsbyer, spredte Skovstræk
ninger, grønne iV!oser med blinkende Smaasøer og Tørvegrave. 
iVJod Syd, lige ved Bavnehøjens Fod, ligger en stor Landsby, om
givet af gamle Frugthaver. Og saa lang t Øjet kan se, er der lviark 
ved Mark, indrammet af g rønne I-Iegn med Hassel og Hyld, Slaaen, 
Brombær, duftende Hy benroser og Kaprifolium. I-Ivor Marken hører 
op, begynder Bøgeskoven, og inde i dens grønne Skjul ligger en 
gammel Herregaaard. Og desuden er Bakken blevet en fælles Fest
plads for Fyens Ungdom, hvor Folk i Sommertiden mødes til Stæv
ner med Tale og Sang, Musik, Leg og Dans . Paa Bakketoppen 
knejser en mægtig F lagstang, hvorfra Dannebrog smælder. Paa 
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dette Højdepunkt, Fyens højeste, midt i den ejendommeligste og 
smukkeste fynske Natur, er Genforeningsstenen rejst i Skikkelse åf 
en af de gamle Milesten langs med Kongevejen; og fortæller lige
som dem, med den korte, men sigende Indskrift, foresiaaet af For
s tander Skriver, Glamsbjerg Fri- og Efterskole, Aarstallene 1864-
1920, om en Vejlængde, en tilbagelagt Vejlængde i vort Folks Hi
storie. 

Selskabet "Frøbjerg Bavnehøj" har foretaget Indsamling i Am
tet og rejst Mindestenen. Den blev afsløret 5' Juni 1922 i Forbin
delse med Grundlovsfesten, ved hvilken Lejlighed der blev talt af 
Redaktør A. Lebeck, Mejeriejer, Folketingsmd. Kyld og Forstander 
P. J. Skriver. 

Stenen med Opstilling har kostet 5000 Kr., den er 21/ 2 111 

høj, af bornholmsk Granit, og Tegningen til den kunstneriske Ud
smykning, det sønderjyske Vaabenskjold, er udført a f Kunstmaler 
Erik Pedersen, Viby St., Sjælland. Selskabet "Frøbjerg Bavnehøj" 
sørger for Stenen og Pladsens fremtidige Vedligeholdelse. 

Gamborg~Stenen. 

Paa en Stenhøj i Byanlæget midt i Byen ved Forsamlingshus, 
Skole og Kirke er paa Initiativ af Bestyrelsen for nævnte Anlæg 
rejst en meget lille Sten med Indskriften: 

SØNDER J YLLAND 
15 ' J UN I 

l 9 2 o 
Stenen afsløredes nævnte Dato ved en lille Festlighed. 

Glavendrup~Stenen. 

I Glavendrup, ved de store Oldtidsbegravelser, hvor den be
kendte Runesten med den længste danske Runeindskrift er rejst 
over en Offerpræst fra den hedenske Tid, "Helligdommens hæder
værdige Vogter", af dennes Hustru og Sønner, der har ladet Ru
nerne riste og slutte med en TruseJ mod den, der beskadiger Ste
nen eller flytter den bort, er ogsaa rejst en stor, smuk Mindesten 
for Genforeningen, ligesom der findes en Sten, der minder om Grund
loven af 1915; saa her rækker Fortid og Nutid i bogstavelig For
stand hinanden Haand. 

Den store og smukke Sten, der ved Siderne bar to Egetræer 
som Vogtere, bærer Indskriften, indhugget med runelignende Bogstaver: 

REJST 
T IL MINDE OM 

SØNDERJYLLANDS 
GENFORENING 
MED DANMARK 

AARET 1920 
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Og paa Foden af Stenen: 

FORENINGEN 
GLAVENDRU P STENE N 

SATTE M I NDESMÆRKET 

I S tenens Y derrand: 
GRÆNSEVOGTER I TUSINDE AAR 1 

VELKOMMEN ATTER I M.ODERS GAARD 1 

BLAN DT BRØDRE DU DER TAGER SÆDE 
TI L FÆLLES ÆRE OG GLÆ DE' 

Den s tore Afsløringsfest fandt Sted i Juli Maaned 1920, hvor
til der bl. a . var skrevet Sange af Højskoleforstanderne Rasmus 
Nielsen, Særslev, og Kristensen-Randers, Ollerup. 

Harrendrup,Stenen. 
Midt i Byen, ved Forsamlingshuset, umiddelbart ud til Lande

vejen, paa en / irkantet Jordforhøjning, er rejst en meget lille, men 
forholdsvis pæn Sten, saa pæn som et "Forsamlingshus-Foretagen
de" nu kan være. 

I en Halvcirkel paa Stenen er indhugget: · 
D I T F O R S Y N, O F A D E R, · 

l 8 6 4 
l 9 2 o 

FØ RT E DEM HJ EM 

Højby ~Stenen. 

En Kvindeforening ved Navn "Dannebrog", hvis oprindelige 
Opgave har været at værne om det gamle Bystævne, som grundet 
paa Baneanlæggelse i sin Tid var kommet i Forfald, fik i 1919 frit 
overdraget ca. 100 m2 Jord , beliggende midt i Byen ved FOJ·sam
lingshuset. Paa nævnte Plads er der nu anlagt en smuk Mindelund, 
hvori der er rP-jst en Række Bautasten, forsynet med betydelige 
Mænds og Kvinders Navne fra Fortid og Nutid indenfor Digtnin· 
gens, Kunsteris og His toriens Verden. Desuden blev der 700-Aars
dagen for vort F lag rejst en Mindesten om Revalslaget og Danne
brog, ligesom en særdeles smuk Sten minder om Grundloven af 
1915, og paa hvis Bagside der, med den udprægede historisl{e Sans, 
·hvorom hele det velholdte og snmkke Anlæg tydeligt bærer Vidne, 
er mindet om Sta vnsbaandets Løsning. 

I denne Mindeplads rejstes saa, man kan jo næsten sige efter 
Naturens Orden, eller rettere i historisk Sammenhæng, 14' Juli 1920 
Mindet for Genforeningen. . 

Paa denne smukke Naturs ten, en Havsten med forskellige skarpt 
adskilte Steriarter, · h vis kunstneriske Udsmy kning er udført efter 
Tegning a f Billed hugger lVIogensen, Svendborg, er indhugget: 
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SØNDER J YLLAND 
VUNDET 

DET VAR KAMPE N S 
MAAL 

l 5' J U N l 
l 9 2 o 

I Egekransen, som omslynger Indskriften, staar følgende søn
derjysl<e Føreres Navne: L. Skau, H. Krliger, G. Johansen, Kr. 

GENFORENINGSSTENE N l HØJBY 

Flor, Kr. Paulsen, P. Hjort Lorenzen, H. P. Hanssen. Hele Ind
skriften er bestemt af Foreningens Besty relse i Samraad med Gdr. 
H. L. Hansen, Højby. 

Ved den stemningsfulde og smukke Afsløring 14' Juli talte 
Højskoleforstander Bækhøj, Ollerup, om Sønderjyllands Historie ud 
fra de paa Stenen indhuggede Navne. 

J ersore~Stenen. 
Paa det nordligste Punkt ved Kysten ud mod Æ belø er der 

af Jer8ore By's Beboere rejst et lille smukt lVIinde om Genforenin
gen, \'! t Minde, der ikke virker ved sin Størrelse, ja, Flagstangen 
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er imponerende, men ved den Nænsomhed og Kærlighed, den liile 
Mindeplads til mind::;te Enkelthed bærer Vidne om. 

iVIindet er rejst paa en Trekant imellem · tre Veje, hvorpaa der 
laa en gammel forfalden Bysmedie. Indskriften paa den større Sten, 
der staar øverst i Stendyssen, er kort og enkelt: 

FOR 
SØNDERJYLLAND 

l 9 2 o 
En a llerede ret kraftig og meget velpasset Tjørnehæk er plan

tet omkring Trekanten, og indenfor Hækken er i hvert Hjørne en 
Taks og om Stendyssen, der er et Eldorado af Flora, hvor det v1l 
være langt lettere at næ\·ne, hvad der ikke findes, end hvad der 
findes, er der blegrøde Roser. . 

Valdemars Dag 1923 fandt Afsløringen Sted, ved hvilken Lej
lig hed Pastor Hansen, Klinte, og Førstelærer Nielsen, Nørreby, talte; 
s ids tnævnte afslørede S tenen, hvorefter Deltagerne samledes til fæl
les Kaffebord i den nærl iggende Skole. 

Kappendrup,S tenen. 
Ved en Kors\'ej paa en lille Plet Jord, der tilhører Gaardejer 

Niels Knudsen, Kappendrup Korsgaard, rejste Byens Beboere i Fæl
lesskab Mindestenen, hvis Afslø ring fandt Sted Grundlovsdag 1923, 
da det de senere Aar havde været en Regel, at Befollmingen paa 
denne Dag havde samlet sig om den samme Sted plantede Grund
lovs-Eg, unge saa\·el som gamle, og efter Fællesspisning af med
bragt Aftensmad fornøjet sig med Tale, Sang og Leg. 

i\'lan havde dette Aar tænkt at udvide Festen ved Afsløring af 
Gen foreningsstenen, men da det blev Regnvejr, generedes Festen 
betydelig heraf. 

Stenen ble\· fundet i den nærliggende Davinde Nyhave Mose, 
h\'or den laa med Fladsiden op, men med Vand op paa S iderne, 
og da den var ret stor, ca. 6000 Kg., kostede det meget af baade 
Tid, Penge og Arbejde at faa den op. 

Byens Beboere har overtaget iVlindestenen, hvis Indskrift er: 
Øverst i en Bue: 

G E N 1'.0 R E N l N G E N 
Derunder : 

l 9 2 o 

Og midt paa Stenen Bjørnsons : 

Alt hvad Fædrene har kæmpet, 
Mød rene ha r græd t, 
har den Herre sti lle lempet, 
saa vi vandt vor Ret. 
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Kølstrup~Stenen. 
b enne S ten ei' en Trilobit-Mindesten, tildels enestuaende af ~1:1 

Art, idet der kun findes een lignende paa Aalborg ny Stadion, hvor~ 
imod det er ret hy ppigt at træffe paa Dobbeltsten, hvilket bl. a. 
findes ved Galtrup og Vestbirk Højskoler, Pjedsted Kommuneskole; 
Ryes S kandser paa Helgenæs, mindende henholdsvis om Højsko·· 
lens Grundlægger, A. Chr. Poulsen Dal, der i 1864 aabnede Galt
rup Højskole, de i Krigen faldne Vestbirl{-Elever, Skolens - en af 
F rederil< IV's gamle Rytterskoler - 200-Aars Jubilæum, og 75-
Aars Dagen for de i 1849 af General Rye opførte Skanser. 

Det har selvfølgelig s in Vanskelighed at finde en nogenlunde 
naturlig Form for Indskriften paa Dobbeltstenene, end sige da Tri
lobitstenene, og enkelte er vel næppe helt til fredsstillende, men Ind
skriften paa de to nævnte og eneste Trilobitter er paa Trods heraf 
overmaade vellykket. naturlig og smule Paa Kølstrup-Stenen har 
man indhugget lnds i<I iften paa Stenens tre Sider, hvad der, naar 
Sten og Plads egner sig dertil, kan have sine Fordele. 

Stenen er rejst paa en lille Trekant ved en Vejgaffel i umid
delbar Nærhed a f Kirke og Præstegaord, en Plads, hvorfra der er 
en smuk Udsigt over Kertinge Nor lige nedenfor. Omkring Pladsen 
er plantet Hæk og i Hjørnerne Lindetræer, op ad Stensætningen, 
som er ret høj, og omkring iVlindestenen gror der Efeu. Saavel 
Stenens Form, raa, utilhugget, 2 m høj, firkantet Granitsøj le, fun
det paa Kertinge Mark, som Opstilling med Vej paa de tre Sider, 
er ideel for Inds kriftens Tredelthed. 

Paa Forsiden ud mod Ho\l.edvejen og Kertinge Nor staar øverst : 

Paa Stenens Fod: 

G E N F O R E N l N G S
AARET 

l 9 2 o 

MANDEMOD 
TROFASTHED 

DANM/\RKSL\"KKE 

Siden mod Kirken : 
POULBAGG ER 

P R Æ S T l l( Ø L S T R U P 
3' N O V E M B E.R l 6 5 9 

Paa modsatte S ide: 
E R I K 

HØ J ER MØLLER 
EN GAMMELFELTPRÆST 

18 5 0 0G64 

Indskriften er forfattet af Sognepræst, Dr. phil. Arne i'l'løller, 
Kølstrup, der sammen med nogle af Sognets Beboere har rejst Min
det, som nu er O\'ertaget af Sogneraadet. 
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5; September 1920 fandt Afsløringen Sted, ved hvilken Lejlig· 
_ hed der bl. a. blev afsunget en til Dagens Anledning forfattet Sang 

af Dr. phil. Arne Møller. 
Poul Bagger var, som nævnt paa Stenen, Præst i Kølstrup, og 

han løb Natten til nævnte Dato fra sin · Præstegaard til Kerteminde for 
at give det danske l\1ilitær Oplysning om den svenske Styrke, der 
stod ved Ulriksholm, nær ved Kølstrup Præstegaard. I den Anled
ning ruinerede Svenskerne hans Præstegaard. 

"En gammel Feltpræst" er Forfatter-Pseudonym for Erik Høier 
i'vløller, Feltpræst i begge Krigene, Sognepræst og Provst i Kølstrup 
1866-92, hvor han skrev de fleste af s ine Bøger. 

Langesø~Stenen. 

Ved en Korsvej i Langesø Skov, hvor den saakaldte Rugaards
landevej, Odense- Middelfart, skæres af Vejen Langesø-Vigerslev, 
er Stenen rejst paa en lav S luænt i et Hjørne af Skoven med 
denne som Baggrund. 

Dansl'e Kvinders Forsvarsforenings Underafdeling -for Vigers
lev Sogn, Vigerslev Sogns Konservative og Vigerslev Sogns Venstre
forening rejste Stenen, der blev afsløret paa selve Genforeningsdagen, 
9' Juni 1920. T rods daarligt Vejr var der god Tilslutning til Fe
sten, hvor Hofjægermester, Baron H. Berner Schilden Holsten, Lan
gesø, som har givet Sten og Grunden, været Sjælen i Arbejdet og 
paataget s ig Vedligeholdelse af Sten og Plads for sig og sine Ef
terfølgere paa Langesø, talte og foretog Afsløringen. Desuden talte 
Lærer Haugaard, Taagerud, Adjunkt Larsen, Odense, m. fl., lige
som der blev afsunget mange Fædrelandssange. 

Stenen er fundet i den Del af Morudskov, der tilhører Langesø, 
og Indskriften lyder : 

DE VAR DANSKE 
DE VEDBLEV 

AT VÆRE DANSKE 

Og paa Stenens Fod: 
TAK TIL HVER ENESTE 
TROFAST SØNDERJYD E 

l 9 2 o 

Marslev ... Stenen. 
(Pt·æstegaardsha ven). 

Paa en rund Plæne mellem tre Birketræer midt i Marslev Præ
stegaardshave rejste Pastor Schack og Hustru. i 1923 en smukt 
formet Kampesten, fundet i et Dige omkring Præstegaardsjorden, 
til Minde om Genforeningen. 

Afsløringshøjtideligheden formede sig jævnt og stille. 
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Indskriften lyder: 
= SOM TAK FOR OG TIL M INDE 

OM SØNDERJYLLA TDS 
GJENFORE N ING MED 
MOD E R LANDET I 1920 
SATTE SCHACK D EN E STE N 

DEN, SOM TROER, HASTER IKKE = 

N orup~Stenen. 
Byens Beboere rejste i Fællesskab Mindestenen Genforenings

aaret 1920. Pladsen blev midt i Byen overfo r Kirken ud til Slettens 
Landevej, Odense- Bogense. . 

Ved fælles Arbejde opfy ldtes en Del af Gadekæret i en Halv
cirl<el ind mod Landevejen. \'der s t i Halvcirklen er plantet Bøge
bæk og indenfor, med Hæk imellem, Egebæk. Bag Stenen et a ll e
rede meget smukt Akacietræ, ved Siderne to Egetræer og frem mod 
Vejen to Linde. 

Foran ·Stenen, der er en ualmindelig smuk Natursten, men vel 
li lle, fundet paa en fvJark i Sognet og skænket af Finderen, Træ
skomand R. P'. Larsen, er lagt 12 flade Sten i Rundkreds med en 
noget s tørre i !vlidten, - et lille Ivl iniature-Bystævne. 

Den korte Indslnift lyder: 

FOR 
SØ N DERJYLLA N D 

l 9 2 o 
En paa Pladsen rejst Flagstang bærer Flag paa H øjtids- og 

Festdage, \'ed Begravelser og anden Lejlig bed af Betydning for 
Byens Beboere. 

Over Kjærby. 
Paa Bakkedraget Sydøst for Byen findes der paa Gam·dejer 

Jens Nielsens Mark en Kæmpehøj , hvorfra der er den mest beta
gende Udsigt ned over Kerteminde By og Bugten, længere ude 
Bæltet og Romsø i Nordøst, Fjorden og Kertinge Nor mod Vest, 
ja, selv Odense Fjord skimtes fj ernt ude som en blank Stri be, og 
Landet Nord som Syd for Fjorden ligger i et dejlig t milevidt Pa
norama. Der findes ikke paa Nordfyen bedre eller s lzønnere Udsigts
punkt, saa det var rimeligt og naturlig t, at Højens Ejer og Byens 
Beboere øns l<ede at rejse et i videste Forstand synligt Minde om 
Genforeningen her paa dette Sted, omgivet af bølgende Kornmar
ker og kranset af Bælt og Fjord. 

Valdemarsdag 1920 blev Stenen afsløret, hvis Indskrift lyder : 
FOR 

SØNDERJYL LA N DS GENF OR EN I NG 
ME D DA NMARK 

l 9 2 o 
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"$trandbjerg",Stenen. 
(Kærum Sogn). 

E n god Mils Vej Sydøst for Assens ligger Ebberup Banker. 
Paa d'en højeste af disse Banker, "Strandbj erg", 304 Fod over Havet, 
rejste Proprietær Andersen, Truelsmosegaard, i 1919 en Genforenings
sten, der saaledes er Amtets førstrejs te Minde om (den ventede) 
Genforening. Det er en smul<, to iVIeter høj Granitsten , hvis kunst
neri ske Udsmykning, et Relief forestillende Skt. Jørgens Kamp med 
Dragen, skyldes Kunstmaleren og Billedhuggeren Erik Pedersen. 

Under Reliefet paa Stenens Fod staar følgende to Linier, for
fattet af Proprietær Andersen: 

MOD U RET , VOLD OG TVEDRAGTSO N DE FÆRD 
VO R T FOLK MED TRO SKAL FØRE SVÆ RD. 

Omkring :Mindestenen er der sat en Krans af store Sten, fundet 
paa TrueJsmosegaards Marker, og fra Mindepladsen er der den her
ligste Udsigt ud over Bæltet til A\s og Sønderjylland. 

T ørresø,Stenen. 
Byen ejede en fælles Lergrav af minimal Værdi. Denne har i 

de sidste Aaringer været udle.iet, og for Lejesummen rejste man pan 
Byens Fællesjord, en lille T rekant midt i Byen umiddelbart ved Gade
kær og Smedie, V<ddemarsdag 1921 en Mindesten for Genforeningen. 
Pladsen er det fordums Bystævne, som dog forlængst var forsvundet, 
og Pladsen var nu "Køkkenmøding", hvor Landsbyens Ragelse 
laa henslængt. 

Pladsen er nu indhegnet med en velplejet Tjørnebæk med to 
L indetræer i Hjørnerne, og omkring Blomsterhøjen, hvorpaa f\•linde
stenen staar, er plantet Lavendelbæk, og bag Stenen en mægtig, 
20 m høj Flagstang. 

Ved Afsløringsfesten, 15. Juni 1921, var hele Byen, unge som 
gam le samlet. Realskolebestyrer Dissing, Otterup Realskole, talte og 
foretog Afsløringen . Plads og lVIinde vedligeholdes for Lejen af om
talte Lergrav, ligesom det er bestemt vedblivende hvert Aar at af
holde en folkelig og national Fest paa denne Dag, 15. Juni. 

Stenen, der er fundet nede ved Kattegat's Strand, bærer Ind
skriften : 

MINDE OM 
SØNDERJYLLANDS 

GENFORENING 
MED MODERLANDET 

l 9 2 o . 

. For at fuldstændiggøre Omtalen af Amtets Genforeningsminder 
bør det nævnes, at der Genforeningsdagen 1920 af Dalby Bylag 
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blev plantet et Egetræ paa. Bregoebjerg; et træbeplantet Bakkedrag; 
men dette visnede hen i den efterfølgende tørre Sommer. 

Ja, saa staar da disse Minder spredt ud over Amtet og fører 
deres jævne, danske og folkelige Tale om at: 

"Brudt og delt 
kan atter vorde helt". 

Vrigsted Efterskole i Juli 1925. 

JOHANNES VEJLAGER 

Foruden ovennævnte findes endvidere af Genforeningsstene i Odense An~ t 
bl. a . i Broby Sogn 2 saadanne. Den ene findes i Mejerigaarclens Have og 
blev oprej st af Gaarclens Ejer, Peder Chr. Larsen, 15. Juli 1923. Paa Stenen 
staar: 1864- 1920. Ved Indvielsen var en lille Festlighed. Stenen var privat. 
Den anclen Sten er i Proprietær Maylands Have i Næsby, er ligeledes privat 
og forsynet med Indskrift: Sønderjylland; 1864- 1920-
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