
Genforeningsminderne 
i Svendborg Amt. 

Af Thorva ld Sehested. 

» Hvad Haanden former er AandenS Spor«. 
(Johs. V. Jensen). 

Naar mange Aarhundreder er rullet hen over Jot·den, 
naar de fleste af vore Ting og Tanker forlængst er glemt, 
vil der ud over det danske Land find es nogle stærke 
I æmper, en lang Række Stene, der taler, og alle om det 
samme. Andt·e Slægter vil undres over den festlige Glæde, 
der lyser ud af de korte, men ' [yndige Indskrifter. ·F. Eks.: 

"Sten skal staa og Slægter melde, 
Magt ej mer for Ret slwl gælde". 1) 

Alle Landsdele i Danmark har været med i dette Rejs
ning;:arbejde, som skal bringe Bud til Fremtidens Dan
ske om vor Tids skønnesle Oplevelse: Gen fo reningen 1920. 
Ingen Tildragelse i vort Folks Liv har sat sig saa talrige 
Spor som den ne Begivenhed. Der er rejst ca. 540 Gen
foreningsminder ialt. Meget forskellige er de; lige fra 
meget værdifulde Kunstværker til simple Graasten, mær
ket af Amatørens uøvede Hug. De fortæller om ægte Na-

1
) Sten paa Bornholm. 
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tiona lfølelsc hos høj og lav. Overalt et· de rejs t. Vi mø
der dem paa vore høj este Bakkcloppc, i gamle Lands
byers MidLc, paa Torve og offentlige Pladser af enhver 
Art, andre gemmer sig i Haver e ller paa Bondens Mark, 
r ejs t af cl enkelt Hjem. -

De lyser op langs vore Veje, disse ægte danske Min
desn,ærker. Mangfoldige Tanker og Samtaler t ager Form 
og Indhold af del, de saa jævnt og stilfærdigt nynner 
om. Saadan husker jeg f. Eks. en 'høj, slank Kampeslen 
i et Skovbryn ved Holstcinborg. En herlig Baggrund hav
de den : ung,e Graner og f.in e Lærketræer. Her var saa 
svalt og s tille. Ingen Færdsel i Middagstiden , intet ja
gende Sus fra Landevejen, kun Fugleslemmer og Vin
dens H visken i Trætoppene. Ord for Ord maatte man 
s t·avc sig ned over F orsiden med de "store", afrundede 
Bogstaver. - " 1920. - Rrudl blev Fangevaand - frelst 
fra Fjendehaand - Sønderjyden ve1ulle hjem. - End er 
Lan'del dell - lwlvl lam vorde helt - liaall af Sorg 
slwl vokse frem." - -· 

E l godt 11 vil e.; led f o r den trælle Cyklist fineles her ved 
e n a f S jællanels Hove dveje. 

I Midtjylland ligger Lanelsbyen Brædstrup. Foran Apo
teket staar en S ten med folgendc Ord: 

"Til Min'de om del Sindelag, 
Y.ler lrofm t vogted Danmarks Sag.'' 

Her e r vi ved Sagens Kærne. Ordet Sindelag rum mer 
al den Kamp i Hjem, Skole og l irke, som de sidste 70 
Aar har set. 

l Fæsted lig<l Syd Jor Kong<laacn staar en Hunesten 
a f ny Dato. Det er enelog med de ældste Runelegn, Jnd
sluiflen s taar indhuggel : 

" Del, som vi til Fjenden tabte, 
llennehaan'd igen os bragte." 

Paa Bagsiden : "God Gerning lever længe". Og paa 
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Ka11 ten: "Niels s alle Sten 1920". I Nordslesvig bli,·cr 
Stenenes Tale Lil et helt Kor. I næslen alle Sogne i 
denne Landsdel fik Glæden og Taknemmeligheden just 
delte Udslag. Ja, Interessen for at rejse saadanne Min
der ·er -end nu ikke kølnet ; thi netop i denne Tid (Pebr. 
1936) lægges der Planer om et betydelig t nationalt 
Kunstværk, som agtes r~jst paa Als. Carlsbergfondon vil 
s tøtte den s tedlige Indsamling. 

Det smukke Minde paa Torvet i Ærøskøbi1~g rejstes 
1919, det regnes for det første af sin Art i Danmark.l) 
(Derom senere.) - Stenen i Løjt blev ogsaa rejst før 
Genforeningen, og Indskriften blev hugget netop paa Gen
foreningselagen. 

Mc~; ~el ve Tanken om at rejse et Minde med dette For
maal er langt æld re. I Aaret 1909 fik denne Ide en mær
kelig klar og fast Udformning hos en fyn sk Bonde, som 
i dette Aar købte "Truclsmoscgaard", (ved Faaborg) paa 
hvis Marker "Strandbjerg" li.gger, en 304 Fod høj Bak
ketop med en dej lig Udsigt over Bæltet til Als og Søn
derjylland. Ved in første Vandring over Markerne for 
at tage det nyo Hjem i Besiddelse lovede Ejeren sig selv, 
at naar Nordslesvig kom tilbage til Danmark, vilde han 
rejse en S ten ti l Minde derom paa "Strandbjcrg". I 1919 
blev denne Sten rejst. Den et· prydet med e t Billede af 
Skt. Jørgens Kamp med Dragen, og d. JOj 2 1920 blev 
den afsløret ganske uofficielt. S tenens Indskrift er formet 
af dens Ejer ·aaledes: 

"Mod Uret, llokl og Tvedragls onde Færd 
vort Falle me'd Tro~kab stedse føre Sværd." 

1 etop samme Aar 1909 kør te den kendte Sønderjyde 
Kloppenborg, som boerle Syd for Kongeaaen , en Jordhøj 
sammen i sin Have ivrig t optaget af Tanken om, at " naar 
vi kommer hjem igen, rejser vi en Flagstang til Danne-

') Se Fyns Tid. Sept. 193 1: Vore første Genforeningsminder. 
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brog her paa Højen". Flagstangen blev rejst i 1920. 
De lo Mænd anede ikke, at en Verdenshig skulde hærge 
Europa, Jør deres Haab blev opfyldt. . 

I. Til d. 9.-7.-1920. 
Ærømind et. 

Det er vanskeligt helt at trænge til Bunds i Problemet 
om, hvor og paa hvilken Maade selve Ideen om at rejse 
den Art Mindesmærker er opstaaot. Men der er - indtil 

Ærøskøbing•Mindesmærket 

videre - god Grund lil at tro, at nelop Sv. Amt var 
det første til at bogynde delte ArBejde. (Se Indledningen 
foran1) . Ikke eilgang "Strandbjergstenen" blev rejst før 
Mindel i Ærøskøbin.B',. 

D. 4. Dec. 1.918 vedtog l3yraadet i Æ røskøbing -
ifølge Haadols Protokol - med Tak at støtte et Forslag 
fra to af Byens Borgere om Rejsning af et Genforenings-

1) Artikel derom i Fyns Tid., September 1931. 
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minde midt paa Byens Torv. Tanke n i Forslaget var: En 
Lind skulde danne den levende Kæm e i Mindesmærket. 
Delle Træ skulde værnes af fit'e Naturs ten, forbundne 
med Bænke af Eg. Det hele Anlæg skulde være nøje af
stemt i Stil med de omliggende gamle Huse. 

Parti af Æ rø mindet 

En Artikel i " Æ rø Folkeblad" af 26. Nov. 1918 Vi

ser, at Tanken derom alle11Øde er spiret frem under Kri
gens lunge ·Byrde. Nu afdøde Kunstmaler Sophus Paul
sen, Ærøskøbing, har tumlet med denne Plan cl Pat· 
Maa,_lCder, r ør den kom offentligt frem. 
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Delte E fteraar deltog S. P. i et Møde, der holdtes paa 
Øen af 2. Zones TiU1ængere, og her blev "det sagt, at 
"Ærø som gammelt sønderjysk Land havde Krav paa at 
væ1·e det første Sled i det gamle Lcutd, hvor disse i\lø
der skulde holdes". - Man forstaar, at der nu let blev 
Enighed om at handle snarest muligt. 

Dett.1 Mindesmærke er i alle E nkeltheder smukt og na
turligt, ægte dansk i sin Virkning. De fire Natursten med 
Skurefl ader fortæller paa en egen stilfærdig Maade om 
Sandheden i Ge fion sagnel, om at vort lave Land, " fl (!.cht 
i Øer og lunget i Næs", -- er pløjet ud af Landene mvd 
Nord. 

To af Stenene bærer i symbolsk Omamenlik Aa.rstal
lene 186•1 og 1 919. De fo andre har følgende Indskrift, 
forfatlal af l\Ialer .Jacpb J ørgensen, Ærø: 
· ,,/ A.aret 1919 i Fredens A.ar ved ln~gangen til en '?:Y 

1'id plantede Byens Borgere delle Træ. til Minde om at 
vore Brødre sønden Aa efter 55 Aars 1ldslcillelse aller 
forenedes med Danrnarlc." 

D. 19. April 1920 afleveredes Mindet til BJraadet ; 
men først d. 9. Juli fandt Afsløri!!gen Sted med Taler og 
Sange, med Musik og Faner. En Procession drog med 
all'il Øens Veteraner i Spidsen gen11Cm Gaderne. Trods 
ø:.ende Regn var det Byens festligs te Oplevelse i Mands 
Minde. - - Linden nedstammer fra Folkeviserne, idet S. 
P. i 1918 arbejdede med disse. En Eg var ogsaa fore
slaaet, men passer vel næppe saa godt i en By, hvis Vaa
ben fra gammel Tid har været den grøiUIC Lind. E t en
kelt Træk fra Rejsningen af disse Sten skal nævnes. Det 
er underligt nok, at russiske Krigsfanger, der qygtede fra 
Als over "søndre Hav" i Trug, Baljer eller skrøbelige 
Baade, var med til at flytte de tunge Kampes len fra 
Stranden og fra gamle Markdiger til Torvet. Det er, som 
en Flig af selve Verdenshistorien har rørt ved disse graa. 
farveløse Sten, har løftet dem op i Lyset, ja, har gjort 
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dem til et Blad i den Dagb,og, der beretter om trofaste 
Menneskers aldrig hvilende Længsel mo'd Hjemlandet. 
Mange Soldater fra det fjerne Rusland fandt Døden i 
vor~ Farvande e fter at have overlevet Verdenskrigen. Der 
er et Drag af Sorg og dyb Alvor over det Budskab, som 
dette Mindesmærke skal bære til kommende Slægter, -
mens Linden mon løves. Og dog suser det fra Grenene: 
Vi lcom tilbage, vi er hjemme igen! 

Mindestenen i Frørup. 
Midt i Landsbyen Frørup ligget-. e t Anlæg. Det er ·aet 

gamle Bystævne. ' I 1915 plantedes her en 'ICvindevalgrets
eg. Man havde da her en naturlig Plads for en Genfor
eningssten - inde under Egen. Det var Sognepræsten, 
V. Frandsen, der i April 1920 gjorde sig til Talsmand 
for at faa rej st en saadan. Sagen gik sin naturlige Gang. 
En vdegnet Sten blev fundet paa Præstegaardsmarken .. 
Den er ikke særlig stor, ca. 1 m høj. Tilhugning og 
Rejsning udførlc3 af Stenhugger N. Fr. Jensen, Frørup. 
Alt var i Orden til en støn~ Festdag i Sognet paa den 
Dag, Ste11en selv fastslaar som Genforeningsdag. Indskrif-
ten e r: 

"SØ1irlerjylland. 
15-6- 1920." 

Da denne Dag oprandt, gik Skolebøi'l).ene med Læreren 
i Spidsen gennem Byen hen til Stævnet, hvor nogle Fæ-
drelandssange blev sunget. , 

Festgudstjenesten l IGrken holdtes af Pastor Frmid
s~n . Ved denne benyttedes .et trykt Program, som solgtes 
til Fordel for Anskaff•l~e af Kivkeldokker til Sønde1:jyl
land. Deri fandtes tæ San.gc skrevne i Dagens Anled
JJing (intet Forfatternavn nævnes). Den første er "Stod 
du, o Danmark, vor Moder en Gang" med,følgende Vers:. 

"II~rskarers I-ierre i Ilimlenes Bo 
glemte os ej i det lave, 
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slog over skillende Strømme en Bro, 
hegnede Mindernes Have. 
Bud fløj om Lande fra Sjæl lil Sj~l 

høj t over f remmede Grænsepæl." 

Derefter sang et Børnekor: "N u s j unger alle Fugle i 
Danmark! Efter en Festtale af Sognep ræsten og Salmer 
af Grundtvig afsluttedes Højtideligheden med Brorsons 
"Den store hvide F lok". 

V cd Afsløringen af Stenen talte Pastor Frandsen igen, 
og Sa~gforenin.gen saqg nogle Sange. ~enere fortsattes 
Fester·. i Præstegaardshaven; men et stærkt R~gnskyl 'fik 
Follc til at søge Ly i Præstegaardens Stuer, hvor man 
spiste den medbragte Mad. Saa s ik man hen til Forsam
lingshuset. Her henvendte Sognepræsten i sin Tale nogle 
Ord til to Veteraner, der var indbudt som Æresgæster. 
En af disse, nu afdøde Landpost N. Nykjær holdt en be
væget Tale. 

Hen mod Aften brød et Tordenvejr løs, og Festen af
slultedes da med flerstemmige Sange af Sangforeningen 
og Fællessang af den store 'Forsamling. 

Stenen paa Strynø. · 
I Forsommeren 1920 var der paa Strynø to begej

strede Mænd, der talte sammen om, at det vilde være 
godt. om ogsaa denne lille Ø .fik sin Genforenings-Eg og 
Slcn. De udsendte et Opraab til Befolkningen derom, og 
en Aften sidst i J u ni samledes en Del unge og ældre. De 
c11edes om at arbejde for, at denne Sag kunde blive ord
net paa den bedste Maade, og et 5 .lvlands Udvalg IJlev 
straks nedsat lit at foretage det fornødne. 

Foran Øens JGrke laa en stor Plads, som brug tes til 
Skærveplads for Kommunen, - den havde før været Le
geplads Lil en forlængst nedlagt Skole (se d. gamle ·Bin
dingsværkshus til h øjre paa Billedel). Denne Plads fik 
Udvalget overladt af Kommunen til dette Brug. Alle 
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Øens Gaardmænd fik nu travlt med at køre Fyld. P aa 
3-·4 Dage leverede de ca. 100 Læs Jord, hvormed Plad
sen planeredes. 

I et af Landsbyens gamle S tendiger fandt man en S ten, 
hvis Form mindede meget om hele Jyllands Form. Dig
terens Ord er her bleven til Virkelighed : " Jyll and mellem 
h ende Have - som en Hunesten er lagt - Fortid mreler 
dine Grave - Fremlid folder ud din Magt. " - Denne 
Sten blev rejst midt paa en lav Forhøjning, og uden om i 

Mindesmærket paa Strynø 

en stor Kreds i Lighed med de gamle "Kæmpegrave" 
a llbrag tes 56 mindre Natursten, en for hvert Udlæm1ig
hedsaar. I en Halvcirkel bag selve S tenen salles 4 større 
og meget smukke Kampesten, og endelig plantedes en 
højstammet Eg lige bag Stenen. Alle Stenene blev skæn
ket af de Mænd, paa hvis Jord Udvalget havde fundet 
dem, ligesom alt Arbejde og Kørsel udførtes uden Ve
derlag. Udgifterne blev derfor kun ca. 50 Kr. ialt til 
S ter r h uggeren. 

Efter Forslag af Øens davæ110nde Læge, Jensen, blev 
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der kun indhugget det ene Ord "Sonderjylland" paa Ste
nen. Selve Anl~gel var i Hovedsagen hans Ide. Foran 
Stenkredsen, neden for Højen Jigger en stot·, flad Skurc
sle:l, i denne indhuggedes de to Verslinier: 

" En røvet Dalter dybt begrædt 
er kom.men fre lst tilbaae." 

To Dage før den store Fest paa Dybbøl, allsaa d. 9. 
Ju Li 1920, holelle Afsløringsfesten. Trods Storm og 
øsende Hegn var næsten alle Øens Beboere samlet ; Øens 
8 Veteraner var mødt. 

Form. for Udvalget H. Kold holdt Afslørir!_gstalen, og 
efter Afsyngelse a f "Slumrer sødt i Slesvigs Jord" -
lyede man ind i Kirken, hvor fhv. Højskoleforst. V. Bir
kedal-Nielson holdt den egentlige Festtale. " Kongernes 
f ougc" blev sunget af et Kor. 

Om Aftenen samledes Folk i Forsamlingshuset, hvor 
Taler og Sang skiftede over de festli_gt _pyntede Kaffe
borde til henimod Midnat. Her dannedes "S trynø For
skøn nelscsforening", og denne ejer og vedligeholder l\fin
dct og Pladsen, samt sørger for, at der hvert Aar først 
i Juli afholdes en Fest ved Mindestenen. Denne Fest blev 
snart Øens største Folkefest. Den begynder altid med en 
kort Tale og et Par Sange ved S tenen, medens de egent
lige Taler gerne holdes i Præstegaardshavcn lige ved Si
den af Kirken. Flere Sønderjyder har ført Ordet her, i 
Hl30 f. Eks. La lte Borgmester Holger Fink, Aabenraa. 

Fmd. sluttede sin Afsløringstale ved Mindesmærket med 
disse Ord: 

"Vær tro mod dit Land og dit Folk, ær dets Minder 
og kæmp for dets Ret, saa vil 'der altid, selv om det en 
Tid ser sort ud, dog igen komme en Vaar, hvor vi som 
nn kan sige: 

"Alt, hvad Fædrene har kæmpet, 
Mødrene har grædt, 
har den Herre stille lempet, 
saa vi vandt vor Ret." 
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2. Stenen i Søllinge. 
Blandt de gamle fynske Landsbyer indtager SøBinge en 

ærefuld Plads. I Byens Midte, hvor Gaardc og Huse 
spejler sig i Gadekærets blanke Vandflade, ligger et vel
bevaret Bystrevne lige ved Kirke og Skole, og næsten 
umiddelbart ud til Vandspejlet rejstes en Sten af flammet 
Grani t i 1920. D ens Højde er over to Mete r ; den er ret 
slank, lidt bredere forneden end foroven. D ens Forside er 
blank poleret og bærer hele Indskriften, hvis Bogstaver er 

Stenen i Søllinge 

udan krumme Linier, runelignendc, og de staar tydelige 
ined deres sorte l< arve. Her læses : 

"Til Min'de ont Genforeniltgen 
9. Juli 19.'20. 

Og de troede, al Hjerlebaand kan briste, 
og 'de troede, al glemmes Iean vor Ret." 

Forneden staar med smaa Bogstaver: 

.,R~jst af Beboerne 
i Søllinge-Hellerup Sogne." 

Pastor Nielsen, Søllinge, gav "Indskriften denne Form. 
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Initiativet Lil dette Arbejde blev taget af Bd.loerne selv, 
repræsente ret af et Udvalg, der bestod af Sognets tre Læ
rere og nævnte Præst. 

D. 8. Juli blev Stenen opstillet. Omkostningerno an
·drog ca. 300 Kr., indsamlet i begge Sogne. 

D. 9. J u li 1920 vajede alle Flag i Landsbyen fra 
1\'Iorgonslunden. Kl. 8 begyndte man med en lille Fest i 
Skolen me-d Tale og :Jang. Fra Kl. 11- 12 ringedes med 
Kirkeklokken. Kl. 12 var der Festgudstjeneste i Kirken, 
hvor Pastor ielsen præelikede over Davids Salme 126. 

KJ. 5 begyndte Festen i Sølling·o-Eskildstmp FOI·sam
J.ingshus. Et Sanghæfte var omdelt, før korte Taler blev 
holdt af Pastor Nielsen og Lærerne P . Poterson og Ja
cobsen. Derefter gik hele Forsamlingen hen i det nyplan
~ede Anlæg paa den gamle Gadejord. Pastor Nielsen af
slørede Mindestenen . E t stort, nyt Flag var hejst paa 
Flagslangen i BystævneL Senere var der Fællesspisning i 
Forsamlingshuset, hvortil Sognets 5 Veteraner var ind
budt, kun to kunde give Møde. Aftenen igennem skiftede 
Sang og Tale, indtil den festlige Dag sluttede med " Kon
gemes Konge". 

K'lln faa Minder af den Art har en bedre <?g kønnere 
PJad;; end denne S ten. Der er god Samklang mellem den 
nye og den gamle Tone, der hviler over S tedet. De mange 
Deltaget'C fra alle Sider og Partier viste, at der var god 
Enighed om 'Arbejdet paa at skænke Egnen ~t værdigt 
Mindesmærke. 

Ørbækmedaili en. 
I gamle Dage var det meget almindeligt at lade slaa 

'en Medaille, naar man vilde fejre og fæstne Mindet om 
en Begivenhed af mer end almindelig Interesse. - Den 
·eneste Medaille, der saavidt vides er fr~mstillet i Anled
·ning af Genforeningen med Sønderjylland, er blevet til 
paa Initiativ af afdøde · Fab'rikant Carl Nielsen, Ørbæk. 
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Denne Mand, som gennem en lang Aarrække har interes
seret sig for gamle Mønter og Medailler, og som efter
h:tar,den l1avde samlet sig en imponel'ende Samlit\g a'f 
saadanne, fik i 1920 ganske nalurli_gt den Tanke al lade 
præge en Medaille til Genforeningsfeslen i Ørbæk d. 9. 
Juli 1920. 

Og han lod stral<s Handling følge _paa 'Tanken. Resul
tatet blev e n stor, smuk Medaille, Gennemsnit 40 mm, 
som i al sin jævne Prunkløshed netop saa troværdigt gi
ver Udtryk for de Følelser, den jævne Befolkning næ
rede ved denne Lejlighed. 

Ørbækmedaillen 

Indskriften ·er forfattet af Carl Nielsen. 
P aa den e ne Side staar: Sønderjylland. Velkommen 

hjem til Danmarie Paa den anden Side: Ørbæk Sogns 
Genforeningsfest 9. J u li 1920. 

Der blev præget !al t 102 Ekspl. af l\Iedaillen, 14 i 
Sølv, 37 i Brome og 51 i Tin. Det var næsten udeluk
kende Sognets ·Beboere, som købte Medaillen. 

'Festen d. 9. Juli ' 1920 var meget vellykket. Paa Ini
tiativ af. Fabrikant Carl Nielsen havde Sognets Beboere 
pynte t Byen særdeles smukt til F esten. Der var saaledes 
rejs t en Flagrække langs Landevejen fra Ø1·bæk Kro 1il 
Indgangen til Ørbæklundes Park. 
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Først var der Fes!gudstjeneste i Kirken, hvor Sognc
præsten 'Carl ·M. Hansen talte meget smukt. Derefter 
sa mledes man i Parken ved Ørbældundc, hvot· IIøjskole
læret· Alex. Højlund, Ryslinge, holdt Forcdmg, og hvor 
derefter Fabrikant Carl Nielsen, Gaardejcr Hans Bæk, 
Veteran fra 1864, Postmester Petersen, Ørbæk, og J en
nos Hustru Fru S krumsager Pe tersen m. fl. talte. 

Desværre bl~w Festen forstyrret af Regnvejr, saa man 
maatto forlægge sidste Del af den til Ørbæklundes store· 
Lade. Her blev fremstillet en Række Tableauer af national 
Karakter. Disse var arrangerede af Fru PostmesterSkrum
sager Petersen. ·- Det 4. Tableau, som forestillede Gra
ven i Bøffiolkobbel og de sønderjyske Piger, var især gri
bende. Hele Forsamlingen sang "De vog dem, vi_grov dem 
en Grav i vor Have" - samtidig med at dette Tableau 
forevistes. 

Der var trykt et smukt Sanghefte, som indeholdt f'Øl-
gendc Sange, til Festen: 

l. .Jeg elsker de grønne Lunde. 
2. Der er e t yndigt Land. 
3. Brat af Slaget rammet. 
4. Slumrer sødt i Slesvigs Jord. 
5. Det haver saa nyligen regnet. 
u. Moders Navn er en "himmelsk Lyd. 
7. Hil dig vor Fane. 
8. De vog dem, vi grov dem en Grav. 
9. Det lyder som et Eventyr. 

Alle disse Sange blev sunget ved denne Fest. 

II. Fra 9/1 1920-'/, 1921. 
Orgelet i Ryslinge. 

Da disse Sider saa vidt muligt skulde omfatte alt det. 
Arbejde, der i Sv. Arnt er gjort for at give Begivenheden 
i 1920 saa skønt og rigt et Eftermæle som mu~gt, maa 
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det ogsaa næ1•nes, at ~yslingc Sogn paa en ejendommelig 
og smuk Maade har deltaget deri. 

I 1920 ønskede man_ge et nyt Orgel Lil den gamle S<?.g
nckirke i Ryslinge. Pen,gene hertil indkom ved en Indsam
Jing over hele Sognet. Netop i denne Tid drøftedes lVIu
lighederne for at f:aa r ejst et Genforeningsminde i Sog
ne!". Det viste sig umuligt at opnaa Enighed derom. Saa 

. Orgdet i Rys linge Kirke 

var del, at Sognepræst Hjort fik den Tanke, at man ·paa 
Orgclets Forside kunde lade opsætte en Indskrift, de•· 
skulde udtrykke Menighe~ens Glæde over Genforeningen. 
Dette skete. 

De kønne Bogstaver i gammel Stil staar smukt til den 
ø n.igc Udsmykning af Orgel og Kirkerum. 

Indskriften (udført af Malermester Schaumann, Aar
slev,) lyder saaledes: 
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" Herren har giorl store Ting inwd os, vi blev 
glade. De, s01n saar med Graad, slcal høste 
med Frydesang. Salme 126. Byggel til Guds 
Ære og til Minde om Genforeningen 1920." 

Indvielsen fandt Sted d. 18. Juli 1920. 

Thurøsten en. 
D. 24. Jan. 1919 holdtes der et Møde paa Thurø Kro 

om Hejsningen af en Genforeningssten. Fo_rsamlingen 
valgte 14 Mand, der skulde arbejde videre med Sagen og 

.fremskaffe en Sten til omtalte Formaal. Et Underudvalg 
paa 5 Mand med P. Andersen som Formand og L. S. 
And1'easen som Kåsserer tog derefter Sagen op. Steuen, 
man 10nedes om, blev s.kænket af Enkefru M. Petersen, og 
de nødvendige Midler skaffedes ved frivillige Bidrag. 

D. 20. Juli 1920 blev Stenen afsløret. Kl. 2 talte Pa
s tor Schram i Kirken. Kl. 3 samledes Folk ved Minde
stenen, hvor P. Andersen holdt Afsløringstalen og over
gav Stenen til Kommunen. Derefter gik Toget til Maj
træet, hvor en kort Tale blev holdt ·over Mindestenen, 

Svendborg Amt 1935-1936



108 THORVAlD SEJ-JESTED 

og derefter fortsatte man til NeCJ·gaards Minde. lier Lull~ 

Fru Skrumsager Madsen, København, Pastor Balslev og 
H. A. Hansen. Senere spiste Deltagel'no rlen medb .. agte 
Mad i Skoven. 

Pau Pladsen ved Øens Byskole har Stenen en god Plads. 
Slieneu e r ca. 11/2 m høj, den er hegnet a f en Stensæt
ning med Jernkæde, der gaar rundt om den lille Plet med 
Sten og Flagstang. Den sidste er skænket af Danmarks
samfundet. S tenens Indskrift er: 

"186lt-1920. 
Søndertyllands Gen] aren in g med M oclerlandet." 

Men hertil kommer et ejendommeligt og smukt Tillæg. 
der giver det hele Anlæg øget: Værdi. Det er en lille smuk 
Bronzefigur, Smedemester R. S. Iluusfeldts Fremstilling 
af Bissens berømte Flensborgløve. 

Om Stenen kan endelig for tælles, at den er hentet fra 
Tausinge med anden Bestemmelse for Øje. Fra en Klint 
lige over for Thurø blev den sejlet t il " Præstelandingen" 
pau Øens Nordside. Efter at have henligget længe paa 
Kirkegaarden et· den store Sten nu kommen paa sin rette 
Plads. 

Stenen ved Tranekær Slot. 
Den statelige og stilfulde Sten i Tranekær Slotspark 

paa Langeland er ikke alene en Pryd for don store Park, 
dot •er ogsaa en meget værdifuld Forøgelse af hele Øens 
na tionale Mindesmærker. Den er sikkert, kunstnerisk set, 
det lødigstc af alle Amtets Gcnforeningsminder. InskriJ?
tionen er tegnet af Professor Marli.n Nyrop og lyde t·: 

"Sønderjyder 
na er Dagen der, vi vil hjeml 
Hvdd Slægtled har troet paa, 

Fædrene lcæmpet og Mødrene grædt for 
liaabet 
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der har baarel vore Sønner 
over Kr~g og Dod, 

slw l nu gaa i Opfyldelse. 
Af Sønderjydernes 

Valgopraab 
Januar 1920". 

Mindesmærket er rejs t af Lensgreve F. 1\hlefeldt Laur-

Tranekær,Mindesmærket 

vig. Stenen er næsten 3 m høj, 2 m bred og l m i 
Dybden. 

Afsløringsfesten fandt Sted d. 22. Juli 1920. Trods 
det daarlige Vejr var mange Mennesker mødt frem. Først 
talte Fru Skrumsager Madsen, København, siden Pastor 
Da.hn. Festen sluttede med Afbrænding af et smukt Fyr
værkeri. 
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T aasingestenen. 
Paa Tausinge var det let at find e en velegnet Plads li! 

en Genforeningssten. En saadan findes da ogsaa lige ved 
Øens store 1\ uistattraktion: Bregninge Kirke. Det eJCII
dommeligsle ved dette Mindesmærke er, at det var ng-

T aasinge.Stenen 

dommen, der log Arbej del op ror denne Sag. I ngen andre 
Steder i Amtet er de tte Arbejde baaret direkte frem af de 
unge. Det skete her paa den Maade, at Ideen tiL Mindes
mærket udgik fra Ungdomsforeningen, og Arbejdets Ud
førelse støttedes af Gymnastikfor.eningen. 

S tenen er hentet i Nø rreskov, Br~gninge Sogn. Dens 
Flytning og :\nbringelse ·påa Bakketoppen blev hurtigt 
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udført af de unge. D. 28. Juli. 1920 var alt i Orden 
til Afholdelse af en stor 'Nationalfest paa Bregninge nak
ke, hvortil en stor Del af Øens Befolkning mødte frem 
for at overvære Afslø ringen af Stenen. Ogsaa de gamle 
Veteraner deltog i Festen, som var begunstiget af det 
dejligste Solskinsvejr. 

Foreningsfanerne smykkede Talorslolen i Bunden af 
"Gryden" mellem de høje Skrænter lige ved Landevejen. 
Pastor Bjerg bød velkommen, og efter eri Sang talte Sog
nepræsten, Provst Kløvborg. Taleron viste, hvorledes Ung
dommen ved at rejse dette Mindesmærke gik i de gam
les Fodspor. Allerode Patriarken Jakob rejste en Sten paa 
Marken, hvor han havde haft sin mærkelige Drøm. Saul 
gjorde det samme paa Valpladsen, hvor han besejrede Fi
listrene, den fik I avnet Hjælpestenen. 

Derefter talte Pastor Hansen, Dybbøl. Ilerved knytte
des Forbindelsen me1lem Taasinge og Sønderjylland stær
kere ; ja, man kan endnu træffe Folk, der tydeligt kan 
gengive bestemte Træk fra denne kraftige, dansko Tale 
af den sønderjyske Præst. 

Derefter vandrede hele Forsamlingen qp til ·den med 
Flag og Guirlander smukt pyntede Sten. 

Her udtalte Pastor Bjerg: "Saa overgiver jeg da den
ne Mindeslien Lil Fredningsnævnet paa de unges Vegne <?g 
beder del holde Haanden over den og værne om den i 
Fremtiden!" 

Paa Forsiden staar: "1864-1920. 
Søn'derjyllancl". 

Paa modsat Side staar: "Rejst af unge paa Taasinge." 
Lærer Høgstrøm takkede Ungdommen for Stenen qg 

sluttede: "Herfra kan vi se det elskede, omstridte Land. 
Ordet Sønderjylland rummer saa meget. Det minder os 
om Lidelser og Ufred, men ogsaa om Kærlighed og Tro
fasthed. S tenen er rej st paa fredet Grund. Lad os tage 
det som et v;rsel om Fred og Lykke for Danmark!" 
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Til sidst sang Forsamlingen i den skønne Sommeraf
ten "Der s taar et Slot i Vesterlecl". 

6. Stenen i Egense. 
I Landsbyen Egense ved Svendb., hvor tre Veje mødes, 

blev der i 1920 dannet et lille Anlæg omluing den anse
lige . Genforeningssten (ca. 2 m høj, 1 m bred) . Sogne
raadsformand A. Chris tensen Log Sagen op om Hejsning 
a f Mindestenen, og straks viste mange stor Interesse for 

Tanken, særlig Pastor Balslov og Lærer Jørgensen støt
tede Arbejdet af fuld Kraft. 

Først fik man Tilladelse til at tage Stenen fra dens 
_gamle Plads i Hegnet ind mod Præstegaardshav<ln. Der
næst blev den paa en Blokvogn, trukket af 4 Heste, trans
porte l'et de ca. 1000 m til den udpegede Plads ved Vej
krydset. Flytningen fandt S ted d. 15. Juli, og i Løbet af 
14 Dage udførtes alt Arbejdet uden Mislyd af nogen Art. 
Da dette blev udført uden Vederlag, anoro_g de samlede 
Ud,gifter kun ca. 150 Kr. 
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Indskriften deles i to Dele af de springende Løver i 
Midten. Foroven staar kun Ordet "Sønderjylland", for
neden Datoen "9. Juli 1920". Dermed er de to vig tige 
Ting, S tenen skal minde om, klart bestemt: Stedet o_g Ti
den. Et Lindetræ .med en smuk Krone hvælver sig over 
S tenen, hvis Bagside dækkes a f en Raadhusvildvin, som 
slyr1ger sig op over den. Ved Stenens Fod blomstrer Ro
serne, og endelig er det hele indrammet af en Stensæt
ning. 

Torsdag den 29. Juli 1920 afsløredes Stenen ved en 
stor og stilfuld Fest, som Sognets Folk sikkert aldrig 
glemmer. Grev Ahlefeldt, "Hvidkilde", holdt Afslørings
talen, hvorefter Pas tor Birk, S t. Jørgens, talte ved Ste
nen. Saa drog hele Forsamlingen med Musik i Spidsen 
under Pastor Balslevs Ledelse til Forsamlingshuset. Sog
nets 5 Veteraner gik foran i det lange, festlige Tog. Ta
ler og Sang afløsle hinanden, indtil man - sent - - skil
tes med Bevidstheden om at ·h ave oplevet en goa, dansk 
D ag. 

Alle, der passerer forbi dette Vejkryds, maa et Øje
blik lade Tankeme stoppe op ved Mindesmærket, euten 
de saa møder det paa deres daglige Tur til Landsbyen, 
eller de er paa has tig Gennem fart mod andre Egne a f 
Landet. Børnene møder det paa Vej Lil Skole, det præger 
sig ind i deres Bevidsthed, bliver en Del af dem selv. 
S tenen der peger paa een Gang ud over Sognels snævre· 
Verden og indad mod Ker!1en i det danske Folk. 

Ulbølle•Stenen. 
En stille, sollys Sommerdag i Juli 1920 gik en Bon

de fra Ulbølle By over Markerne mod sit Hjem. Han 
lænide - som mange i denne Tid - mere paa Sønder
jylland end paa sin lille, lune Hjemby. Paa sin Vandring 
skulde han over et S tendige ror at faa Foden paa egen 
Grund. Dette Stcndige har maaske helt fra Valdemarsti.-

• 
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den, da Jorderne deltes i Solskiflcr , dannet Skel mellem 
de gamle Gaardloftcr og Fællesmarken uden for. Da fan
gedes hans Øjne af en stor Kampesten, der laa halvvqjs 
fremme i Lyset med en smuk f ladside opad. I dette 
Øjeblik sprang en Plan fuldfærdig frem i hans Tanker: 
Denne S ten, som Egnens Bønder for Aarhund reder siden 
har lumlcl med, inden de fik den paa Plads, bunlc bru
ges t.il el Gcnforcningsminde. Dens Plads var uneler den 
store Lind paa Bystævnet mid t i Ul bølle By. --

Ulbølle.Stenen 

Men hvordan gribe Sagen an, saa al smaalig S trid og 
Uenighed kunde undgaas. Stenen laa ca. 50 Alen syd for 
Engebjerg Bakke ; derfra et· kun et kort S lykke Vej lil 
Bsen. - Et Par Uger efter kom Baronesse SchaffaliL;"ky 
de Muckadell til Rødkilde gaacndc ad Sognevejen langs 
Jcrntvedgaard . Hun standsede og gav sig i Snak med 
Bor.dcn ; det· arbejdede paa Marken. Han bad da Barones
sen om at sætte sig i Spidsen for Planen om at give Ul
bølle et Minde om Genforeningen. Tiaronessen svarede 
straks, al forslaget var godt., Pladsen fortrinlig, saa 'hun 
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lovede at lænke over Sagen. - Kort efter henvendte Ba
ronessen sig til Forma nden for del Udvalg, der havde ar
rangeret en Genforenings fest, Købmand Andersen, Ulbølle. 
Udvalget ved log ens temmigt at forelage en Sogneindsam
Jing til Fremme af Planen. Der indkom 220 Kr. I Ko
miteen fik Købmd. Larsen og Gmd. N. Madsen, Jemlved
gaard, Sæde foruden de to forannævnte. r. Madsen skæn
kede S tenen i det gamle Stendige. Den blev gravet frem 
og væltet ind paa Marken, og den blov antaget af Udval
get med Arkitekt Methlings Ord: " Den S ten ligner en 
Overligger til on Kæmpehøj , den er som skabt til at hvile 
paa tre and re. J eg tilraader, at den anbringes paa denne 
~Iaade." Baronessen foreslog følgende Indskrift: 

" 'J'il Jl/in'de om Genforeningen 1920". 

Desuden salte man nederst paa S tenen med s maa Bog
slaver: "Hejst a f Beboere i Ulbølle Sogn". Endnu me
dens S tenen Jaa i Marken blev disse Ord indhugget af 
Hilledhugger Simonsen, Svendbo~g. 

Udvalget opsøgte derefter 3 halvs tore Sten til Under
liggere og 9 mindre, der blev anbragt i Kreds omkring 
Li11delræel og Stensætningen. Den niæglige Krone, der 
hvælver sig over det hele, er smukt klippet paa Under
siden. 

I September 1920 blev Stenen af Købm. Andersen an
brag t paa sin Plads. Og Afsløringsdagen fastsattes Lil d. 
28. Sept. Udgifterne anchog ialt kun ca. '70 Kr.; Resten 
af Beløbet skænkcdes ti l Hjælp til elektrisk Lys i ·sognets 
gamle Kirke, hvis hvide Mure tydeligt ses fra Anlægget. 
Det gamle, smukke Bindingsværkshus, som dan n er Bag
g runden for den gamle S tævneplads, er Komponisten Hans 
Ha nsens Bamdomshjem. 

S tenen beholdt sin naturlige Overliggerform urørt, og 
den er ca. ll/2 m lang, l m bred og .% m høj. 

Da Sognels sidste Veteran, den 88-aarige Johan Han
sen Schultr., blev anmodet om at afsløre Stenen, rettede 
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han sig op og sagde : " Det kan jeg sagtens! - Saa skul rl ~ 
jeg da naa at o]Jilcve det ogsaa, at noget af del kom Lil
bage, SOIH vi stred saadan for i n ,,•bbøl Skanser! " Gaml e 
Johan fortalle med Stolthed om, hvordan han var med al 
forsvare Skanse Il under Løjtnant Anchers Komm ando. 

Han blev Dannebrogsmand, da han fyldte 93, og dodc 
Aaret efter i 1928, aauelsfrisk Lil det sids te. 

D . 28. Sept. 1920 samledes mange åf Beboerne da i 
Byens Midte. Førhen stod hel' ved S meclien 3 store Aske
træer. Nu 'er kun Linden lilbage. Efter Købmcl. Ander
sens Velkomst sang man : "Det haver saa nyligen regnet" , 
saa talte l øbmd. Larsen om de sønderjyske Sange. Læ
rer Rendbæk talte om de mange Mindesmærker, der skod 
frem i Sog n efter Sogn - ikke ved et i.VIagtbud. ,.De 
staar som Tegn paa en fri og samdrægtig Vilj e. Enig
hed mellem S tænderne og mellem Landene er en slor 
Ting. Kun .et fredeligt Samad)~jde kan sikre os en lykke
lig Fremtid", udtal te Lære!' llendbæk. 

Idet Forsamlingen blottede llovderne s trøg J. Jl. 
Schultz, den eneste tilstedeværende VctcraH f ra l SG..J., 
Dannebrog bo!'t fra Stenen. Den nævnte Indskrift stod ty
delig t med forgyldte Bogstavet' for alle. - Købm. 1\n
dersen takkede alle, der havde del Laget i Arbejdet med 
delte Mindesmærke og overdrog dette og Pladsen til Sog
neraadets Besky ttelse. En smuk Sang, skrevet af I. i il 
Dagen, 'blev sunget. D en hedder: " Hvor Kirkebakken 
skro.ane!' - - -". E t Vers af Sangen lyder saadan : 

" Her S tenen staar til Minde ved alfar Vej og Sti, 
mens Aar ved Aat' bortsvinde ind i den fj erne Tid. 
Den drager Slægtens Tanke Lil Sønderjylland hen, 
til Landet, som vi tabte og vundet har igen". 

Stenen i Vesttr•Skerninge. 
Om denne S ten for tælles et gammelt Sagn, (Aug. F. 

Sclrmidl.: Danmal'ks Kæmpeslen i Folkeoverleveri nger) der 
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lyder saaledes : Den store Sten paa Marken ved Ul bølle 
Kirke er kastet af nogle Trolde i Vester Aaby efter nævn
le [Grke. Da de ikke ramte Kirken, sad de hver Nat og 
sn urrede rundt paa Stenen, saa der blev slidt en temmelig 
stor Fordybning i den. Den, der flyttede S tenen fra Ste
det vec1 Grønnegadc, skulde vederfares en Ulykke. Nu er 

Vester.Skerningc•Stcnen 

den dog slæbt til Vester Skerninge og brugt som Gen
foreningssten. 

Sagnet blev nl t for sandt; thi om fa a ~·ten i Danmark 
har der staaet saa . bitre og ham·de Kampe som om aenne. 
Det er ikke med udelt Glæde, man stifter Bekendtskab 
med dette Mindesmærkes Histot·ie. 

En stor Bunke Breve, R~gninger og andre Dokumen
ter ,1) er let tilgængelig f o~· enhver, der har Lyst at trænge 

') De er opbev.mt i Nyborg Bibliotek. 
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til Bund~ denne lidt intlviklede Sag. Apoteker Sib
bernsen, Vester Skcrningc, gav før sin Død underlegnede 
Ret til al bruge disse Opl)sn inger til nærværende Arbejde. 
Her skal blot ant.vcles Jlo, ed linien i Sagens elvikling fra 
den Tid , da Mindesmærket blev skabt. 

I 1920 var der i hele Sognet god Stem ni n g for at 
faa rej st et smukt Genforeningsminde mid t i Vester Sk. 
By. Altsaa holdt man Mode, hvor et dvalg bl ev nedsat 
til at ord ne det fornødne. I dette Udvalg blev Apoteker 
Sibbernsen valgt til Formand, idet ha11 jo var en betydc
lig Historiker. Men der var ikke megen Enighed i 'cl
valget, og Fonnanden trættede ikke i'li[edlemmerne med 
en lang Hække l\Iøder. Der blev nu indsamlet en Pe r~ge

surn til Forrnaalel, o.z der var .god Enighed om at an
vende den store, smukke Sten hos Husm. i\I. Skytte !';irl
sen i Ulbøllc Grønnegacle. 

fJ. 10. Aug. 1920 kørtes det sidste Læs Koru bort 
fra Pladsen lige overfor Apoteket, og P ladsen blev ord
net til at modtage Stenen. Først blev naturligvis Jordstyk
ket købt til dette Brug. 

D. 23. Aug. s. A. blev Stenen anbragt paa sin nuvæ
rende Plads midt i B.Yen. Det er en smuk Overligger, der 
hviler paa tre mindre Sten. 

P ail. den ene Side blev ·indhugget : " 1861t- 1920". 
Paa den anden Side ses Kr. 10.s :\favnelrrek, op paa 

en tredje læses : 

Rejst lil :lfinde om Genforeningeli 1920". 

Uden om er uer plantet vilde Hoser, de danner en 
smuk Hamme om Stensætningen. 

Alt delle blev hurtig t og udmærket ordnet af - Apote
ker Sibbernsen a!Cne. Intet Under, at han geme v·ilde 
gøre den smukke Plads, der er Genbo til Apoteket, til 
et kønt Anlæg. - Udvalget var ikke lilfreds med, at 
Indskriften ikke kunde ses fra V ej en, mens Apotekeren til 
de yderst-c Konsekvenser fastholdt, al Slenen netop var an-
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brag t rigtigt. Over detl{) Svælg kunde ingen bygge Bro. 
E nkelte Udeh ag a f de mange Skrivelser, som fandt Vej 
mellem For mandon og Udvalgets øvrige Medlemmer, vi
ser klart hel{) S tillingen. 

D. 7. Septbr.- 20 skriver L. Pedersen, Skerninggaa.rd: 
,. dvalget ønsker, at De fuld fører det paabegyndlo Ar
bejde, dog maa ogsaa jeg pointere, at Stenen bliver drejet 
saaledes, a t Indskriftc:l bliver synlig fra V ej en." 

Dette skele ikke. Men i en Deklaration af 29. Dec. 
1920 bestemmos - - "at Mindepladsen med Genfor
eningssten aldrig maa bebygges ej heller med Lysthuse 
eller lig nende, og S tenen maa aldrig hverken flyttes eller 
drejes. De andre Sten maa ej holler fly ttes, og der maa 
overhovedet aldrig foretages noget med Pladsen, som bo
røver don dens nuværende Karakter. 

A.. E. Sibbernsen". 
I Brev af 7. Oktbr.- 20 skriver Sibb.s Broder, AlborL 

Sibb.: "At du har handlet uden Sam raad mod dot R.aaLl, 
hvori du var Formand, kan ikke nægtes." - -

Der var nu Tale om at rejse en anden Sten af samme 
Art for de i ndkomne P enge. Delte blev dog ikke lil no
get. Af Hegninger og Bilag fromgaa r, a t Pladsen kostede 
ca. 2500 Kr., og at Udgiftorne lil hele Anlæget med 
S ten, Beplantning o. s. v. udgjorde ca. 2300 Kr. DelLe 
Bl'løb blev betalt af Sibbernsen. 

I Brev a f 30. Septbr.- 20 foreslaar S. Nielsen, Mose
vang. at man skulde rejse en mindre S ten foran J en 
s tore. Men dette blev forkastet. De indsamlede Penge blev 
da efter et lVIøde i Forsamlir~gshusel sendt til Sønderjyl
land til Hjælp for Danskh edens Sag S.rd for den ll.)' O 

Grænse. 
Der kunde naturligvis ingen festlig Afsløringsfest hol

des under disse Omstændigheder. Stenen var, indti.l Apo
te'-er Sibb.s Død, e t helt privat Mindesmærke, tilhørende 
Apotekeren. - Saa gik der riogle Aar. 
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D. 23. Febr. 1925 sendte Apotekmen en Skrivelse til 
Sogneraadet, hvori han medde~er dette, at han har testa
menteret 2000 Kr. til Vedligeholdelse af Genforenings
sten med An læg og Beplantning samt enkelte andre Dele 
i Sognel. Derefter kommer i Brevet føl$ende smukke 
Linier, der viser, hvor sørgelig sandt det førnævnte S~gn 
er blevel: "J eg benytter Lejligheden til at bede Sogne
raadet Jade gammel t Nag være dødt ~g lade Genforenings
mindot tilhøre Sognet." 

Delle Tilbud modtoges med Tak af Raadot ved dets 
Formand, Chr. Hansen. 

Kun faa Landsbyer har et smukkere Mindesmærke end 
Genforeningsmindet i Vester Skerninge. 

5. Stenen ved Gravvænge Friskole. 
Kue faa Mindesmærker er knyttet direkte til Skoler. I 

dette Amt er der 3, og heraf er ovennævnte Sten ene om 
at have sin Plads ved en Friskole. 

Der. staar i et Hjørne af Legepladsen og er naturligvis 
rejst af Friskolekredsen, ligesom den ejes og værnes af 
denne. Stenen er anbragt paa en lav Forhøjning, som i 
Baggrunden op paa Siderne er beplantet med stedsegrøn
ne Træer og 'Buske, - i Forgrm1den er der Roser. Hus
mand Niels Larsen, Tved Matk, skænkede Stenen, der 
fandtes paa hans Mark, til Skolekredsen. Den maaler ca. 
1112 m i Højde og Bredde. 

Anlægsgartner H. Gram, Svendborg, har forestaaet Op
stilling og Anlæg, og under hans Førerskab førtes Ste
nen af frivilligt Mandskab til dens nuværende Plads. Den 
blev rejst 1920, kort efter, at en ny Skolebygning blev 
taget i Brug, og ved Planering af en ny Legeplads, som 
blev skænket til Skolen, dannedes en Jordhøj, hvorpaa 
Stenen har en smuk Plads. 

Et Rækværk afErænser Legepladsen fra det lille An-
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læg. Dette ligger syd for Skolen med offentlig Vej lige
ved. 

Paa den ene Side af Stenen, der vender mod Skolen 
og ·vejen, staar: 

Søn'derjyllancl 
1864-1 920. 

BiiJedhugger Mogensen, Svendborg, har indhugget In
shiptionen. 

I Efteraaret 1920 fandt Afsløringen Sted vcd en Fest
lighed i Skolen, hvor Pastor Nørgaard, Vejstrup, holdt 
Afslørings talen. 

»Fredstaarnet« i Marstal. 
Tanken om at rejse et Kirketaarn ved Marslal Kirke 

i 1920 saadan, at det nye Taarn samtidig blev et Minde 
om Genforeningen, fremkom i Menighedsraadet, hvis For
mand dengang var Pastor A. Bi.ilow. Det et· sikkert den
ne, de•· er Forfatter Lil Indskriften paa Tavlen: 

" Delte Taam er opført i 1920 
af Marstal Menighed 
til Guds Ære 
til vor [(ir/ces Prydelse 
og til Min'de om Sønderjyllands 
Genforening med Danmark." 

Tavlen, som er ophængt paa en god Plads i Taarnet, 
er af hvidt Marmor. Størrelsen er 18x 27 Tom mer. En 
Ramme afgrænser tydelig t Tavlen fra Væggen. 

De forgyldte Bogstaver fremtræder klart, smukt og 
letlæseligt for Beskuer-en. Den 12. September 1920 ind
viedes det høje smukke Taarn. Taarnet med Taarnur og 
en ny Klokke har kostet ca. 94,000 Kr., hvoraf ca. 
90,000 Kr. indkom som frivillige Bidrag. Det kostbare 
Taarnur med de fir e oplyste Urskiver, der kan ses langt 
ud over Søen er skænket af en enkelt af Byens Borgere. 
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I mørke rælter kan Lyset fra Taarnet ses helt over til 
Als. 

Kirketaa rnet i Marstal 

Longelse•Stenen. 
Paa Kirkeplad~en foran Longelse Kirke paa Langeland 

e r rej st en Genforeningssten. Mellem Kirkeporten og S te
nen s taar en Flagstang. Rundt om Stenen er der en Græs
plæne. Det hele udgør et lille smukt Anlæg, som har 
faaet en udmærket Plads - umiddelbart ud mod Landc
rejen Rudkøbing -~podsbjerg. 

Irrdskriflens kra ftige, malmtunge Ord er smukt anbragt 
paa S tenens For side : 
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Sønderjylland 
9. Juli 1920. 

Frænder fra de ~;øwlre 

Grænselande 
Storm fast slaCII· del Fol/,; 

hvis S ind er el. 

I ndvielsen fandt S ted d. 12. Dec. 1920. 
And re Oplysninger om delte iVlindcsmærkc er deltrods 

flere Forsøg mærkeligt no~< ikke lykkedes a l fremskaffe. 
M.}n Ordene paa S tenen er værd at kende uanset, hvem 
der lwr skrevet dem, og hvem der har faael dem paa 
deres rette Plads. 

II I. 1920 - 3 7. 
Stenen i Horne. 

l ommer man en Dag ad Landevejen mod lløjden gen
nem den gamle Landsby Horne, vi l mal1 let bemærke en 
s tor, smuk S ten paa den small e Jords trimmel mellem 
Landevejen og Fo1:samlingshusel. 

Del var Sog neraadet, der henvendte sig til Bestyrelsen 
for F orsamlingshuset med Forslag om i Fællesskab at 
gaa i Spidsen for Ar bejdet med at fremska ffe et Genfor
e ningsminde i Sogne l. E t Udvalg paa 7 Mand fik over
draget dette Hverv, og de tog fat i Sommeren 1921. 
Gmd. P. Johansen, Bjerne Mark, fandt denne ret store 
S te n paa en meget stenrig J.\'Iark ca. l km fra S tran
den. Der er saa mange S ten, at man kan hoppe fra Sten 
til S ten, siger Folk om denne Mari<. Den aller første, 
som havde lagt Mærke til denne S ten, var ellers en E n
treprenør fra Odense. Paa et vist Tidspunkt var der Tale 
om a l rejse den som Gen foreningss ten i Odense, men 
Planen derom s trandede paa, al der ikke kunde blive 
Enighed om nogen Plads. Derfor kommer Fyns Købstæ
der nok bestandig Lil at s taa ti lbage for de sjællaudske og 
jsske paa dette Omraade. Det kneb ogsaa at blive enig 
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0 111 Pladsen til den i Horne, illet adskillige fandt, at 
d:!t mest velegnede Sted var ved det gamle Bystrevne 'cd 
Gadekæret. Flertallet holdt dog fast ved den Jiuværende 
Plads, især for Landevejens Skyld. Nægtes kan det heller 
ikke. at Stenen der pynter hele Byen i manges Øjne. 

Hele Arbejdet med Stenens Fl) lning og Anbringelse 
udførles frivilligt. Det varede lo Dage at J'au den tunge 
Koloc; til at tilbagelægge de ca. 7 km fra Dyreborg til 
Hom e. 

I den Stue, som har et Vindue ud mod Stenen, hæn
ger ec morsomt Billede, der viser, hvordan man med Kra
ner og Taljer løftede Kæmpen op paa en Blokv·ogn. Man 
ser en Flok arbejdsivrige Mennesker kappes om at være 
med. Seks Heste trak Blokvognen op til banet Vej, saa 
kunde fi•·e ldare Resten. 

Der blev plantet Buske omkring Stedet, og der blev 
rejst en Flagstang af Forsamlingshuset lige bag Stenen 
som et Udtryk for det gode Samarbejde, der var om 
denne Sag. 

Grunden, hvorpaa det lille Anlæ,g ligger, blev baand
lagt (med Servitut) saåledes, at selv om Forsamlingshu
set skulde blive solgt og nedlagt, maa delte Anlæg aldrig 
sælges. Vedligeholdelsen varetages af Kommunen gennem 
Sogneraadel. 

Indskriften paa Stenen er skrevet af afdøde Pastor A. 
C. Bock, Sognepræsten; den er indhugget a f Stenhugger 
S. Kortermand og lyder: 

Til Minde om Genforeningen 
1920. 

Gud Iran alting vende, 
saa vor N ø'd f aar Ende. 
T-lan raader i sin Himmel end, 
naar denne Sten er smuldret hen. 

Ved Afsløringsfesten d. 3. August 1921 talte Pastor 
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Bock og SogncraadsJorm. J. Jærvelun d. Aldrig havde man 
set flere Mennesker ved Forsamlingshuset ond paa denne 
Dag. Det v a r en vellykket Fest, en smuk Afslutning paa 
vel udførl Arbejde. 

Indskri ften er e t klart Udtt·yk for de to store Ideer i 
dansk Folkeliv: det nationale og det religiøse. Sjældent sc1· 
man -en skønnere P ræeliken mejslet i S ten. Den vil blive 
huske t længe og læ t af mange, som færdes forbi den 
ad Vej·en. 

Stenen ved Brahetrolleborg. 

Genforeningsstenen i Brahetrolleborg 

Lige ved Parken Lil det .gamle Ilerresæde Brahetrolle
borg .Paa modsat Side af Landevejen er et IndJJUg i 
Skrænten op mod Markerne, her s taar en høj Granitslen. 
Den er le t synlig for alle vejfarende. Ingen Plantning af
leder Opmærksomheden fra selve Stenen. Kun en lav Hæl 
åfgrænser den lille Forhøjning, hvorpaa ·stenen er an
bragt. Øverst paa denne er indhugget. en Krone og <.le Lo 
sønderjysk~ Løver. Indskriften er formet af Lensgreve 
C. E. Reventlow saaledes: 
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" Kong Chrislian over Grænsen red, 
og Jubel genlød i hems Pjed. 
llalvhundredaarig Lænke brast, 
som, Verden troe(ie bandt saa fas t. 

15. Ju ni 1920 ." 

Forneden slaar med smaa Bogstaver: "Rejst af Be
boerne i Brahetrolleborg Sogn." 

S t. Hans Dag 1921 afsløretles Stenen. Lensgreven, 
som selv (personlig) havde fundet den s tore, kønne Sten 
i en af Baroniets Skove, talte ved Afsløringen. 

Lcr:sgreven og Pastor Clausen, Korinth, ordnede i 
F ællesskab alt angaaende Stenen. Denne og Pladsen er 
skænke! af den afdøde Lensgreve, der ogsaa leverede Teg
ningen af det sønderjyske Vaaben. S tenhugger P oulsen, 
Brahetrolleborg, har udført Arbejdel. 

Sten ved Lunde Skole. 
Tanken om at rejse en Sten i Lunde Sogn kom fra 

Fru K. Kildemann og Sogncraadsform. Hasmussen i Høje. 
Stenerr er fundet paa Gmd. II. Kildemrums Jord, og 
Transporlen af den blev besørget af samme Mand ; men 
Jordhøjen, ·hv01;paa S tenen rejstes, blev samme11kørt af 
Sognels Beboere. Stenen blev tilhugget og rejst af K. Øst
bjerg, S læbæk, og Udgifterne dcdil samt Vedligeholdelse 
dækkedes af friviUige Bidrag. 

Paa et Hjørne af Skolepladsen "lj_ge ved Korsvejen blev 
SLeneu rejs t. Afsløringen fandt Sted i September 1921. 
Indskriften paa den ca. 11/2 m. høje S ten er: 

Sønderjylland 
1864-1920. 

Afsløringen foretoges af Lærer Christensen, som i sin 
Tale fremdrog ·nere Træk af Sønderjyllands Historie. 
Sener t: afholdtes en vellykket Fest i Forsamlingshuset 
nnd Taler og Sange. 

Nogle Aar senere e r Pladsen med Stenen blevet solgt 
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til en Privatmand ; men det formodes, al man har værnet 
om S tenen pa en for denne værdig Maade. 

Stenen ved Højskolerne i Ollerup. 
Ini tiativet Lil Rejsning af dette Mindesmæl'lw udgik fra 

:'\.i els 13ukh's Fader, afdøde ITøjskolelærer Peder Bukh. 
Skønt ha n var .i sin høje Alderdom, var det ham, der 
med stor Iver og Glæde gik i Lag med Tilrettelægning 
a f Planen for Arbejdets Udførelse. Førs t fandt han en 
velegnet S ten i OllCJ·up Grusgrav, og senere - i 'Marts 
1922 - blev Sten en flyttet op Lil sin nuværende Plads 
pau den Maade, at Gymnastik- og Folkehøjskolens Ele
ver blev "spændt for" og trak af S ted med den træk
kende i lange Tove, mens Peder Bukh sad i sin S tol 
oppe paa Stenen. Herom fortæller iels Bukh i Skolens 
Aarsskrift af 1922 følgende: 

Mens v.i holdt H vil yaa Turen frems<~~de Bedstefar 
folgen de Digt, som han havde skrevet til A n ledningen : 

Den S ten, man ej kan løfte, 
den skal man lade ligge, 
del er cl gammelt Ord, 
.men Bedstefar del a~ ter ikke: 
netop fordi du er saa . tor, 
du ej er til at bære, 
han siger disse Ord: 

En Mi ndeslen skal 'du væ1-eJ 
en Minde.sten om Genforeningen 
med Sønderjylland, d et er Meningen. 
Som .I ampeslen Jigger du tavs mellem grimme Grave, 
. om Minde ten skal du hjem og pryde Skolens Have. 
Og saa tager han fa t foruden Hest og Hammel , 
som den, der en::lnu ikke er bleven gammel, 
og ved Hjælp af de unge;;; Kræfter, 
staat· Stenen nu herefter 
i Skolens Have og taler 
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baade Vinter <?g Sommer 
til de unge, som paa Skolen kommer, 
" taler", mens Slægt efter Slægt maa tie, 
om hvad der vindes 
ved trofas t i Taalmod at bie 
paa lJ er rens Time. 

D. 15. J u ni 1922 samledes man ved 7-Tidcn i den 
.dejligl> Sommeraften omkring SLcneu, som efter Niels 
Huk h 's Forslag havde faaet til Indskrift: 

Sønderjylland 
1920. 

Gymnaslik- og Folkehøjskolens Elever og mange andre 
f ra Byen deltog i den smukke Sommerfest. Stenen blev 
ikke "afsløret", men der blev holdt korte Taler a [ Peder 
Bukh og Lars Bækhøj. Den sidste lalle om Danebrog og 
-om Sønderjylland forenet med Danmark, og han nævnte 
Stenen som et lVIinde om dette. 

Sener{) samledes man om Elevem es Sangdanse, og det 
var kønt at se de gamle Danse udført af unge Piger 
fanerige Nationaldragter. 

S lenen staar smukt i Haven mellem de to Skoler, i 
hviUw saa mange unge Danske paa en virkningsfuld Maa
de 'er kommet i Forbindelse med det nationale. 

~1aaske har ingen ·i vor Tid gjort mere for at hædre 
vort gamle Flag end Njd s Bukh, derfor var det en na
turlig Ting, at den gamle Peter Bukh fik delte Mindes
mærke rejst netop paa denne Plads. 

9. Stenen ved Faaborg Havn. 
Medens man i mange sjællaudske Byer lægger Mærke 

Lil store og anselige iVlindesmærker af netop denne Art, er 
-det helt anderledes paa Fyn med omliggende Øer. Her 
et· kun to Købstæder a t nævne: Faaborg og Ærøskøbing. 
Grunden er vel vanskelig at udrede, men nogen Tilfældig
hccl kan det næppe være. Det nationale har nok fra gam-
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mel Ti:d spillet en stør re Hollc for S jællænderen end for 
Landets øvrige Øboer. 

Da Faaborg- Mommark Færgen er en Del af den be
tydelige Hule København- Sønderborg, er der hvert Aar 
adskillige Tusind Danske, hvis Vej falder lige forbi den 
beskedne S ten, som staar nogle faa Meter fra Lillc-Bælt 
- lige ved Færgel ejet. 

Deu s taar ved den alfare Vej . Paa Østsiden af den l ig
ger en lang Række blanke J crnbanespor og paa V ostsiden 
gaar Færgens sporløse Vej mod det Land, Stenens korte 
Indskrift minder de rejsende om : 

15. Juni 1920. 

I Momm ark s taar en lignende S ten. Den hilser velkom
m en paa sønderjysk Grund. - Det er "Sønderjysk F or
ening i F aaborg, som gennem sin Bestyrelse har ladet 
S tenen rejse. Det kan nævnes, a t den ne S ten er fisket op 
af Bug len af E ntreprenør Mdchior , der skænkede den til 
Foreningen. "Af de syngende Vover omskyllet" har da 
denne Granitslen ligget i lange, lange Tider. Mens Bølge
slaget i S torm og i S tille gik hen over den, var denne 
faste Blok dog s tadig den samme. 

Saadan fortæller den nu uden Ord om det i vor t F olk, 
der ikke smuldrer bor t, selv om Ticlens ski ftende Bølge
slag i gode og i s trenge Tider bruser hen over det. 

D. 28. Nov. 192 2 holdtes Aislør ingsfestcn. Om Aftenen 
var der For edrag af Redaktør Grau, Sønderborg. - Den 
prunklø~e Sten er tilhugget med fi re lige store Sider ( ca. 
llh m høj). Ifølge S tedets Natur er der ingen P rydelser 
af nogen Art, blot en lav Porhøjni ug ved dens F od er 
vecl Sommertid d~kket af grønt Græs. Den ejer kun een 
Drag t - liverdagens graa Arbejdsdragt. 

Dobbeltmindesmærket paa Lyø. 
Den eneste af Amtets Sten fra 1923 er Lyøstcnen. 

Dette forstam· man le t, naar man erindrer sig Øens sær-
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lige Bidrag til vort Folks Historie i Valdemarstiden. 
Da 700 Aars Dag>en for Valdemar Sejrs Tilfangeta

gelse paa Lyø nærmede sig, fremsalte Sogneraadet For
slag om at rejse en Mindosten for denne Begivenhed. 
Men fra anden Side ønskede man at faa en Genforenings
sten, derfor blev Resultatet, at Øen fik et Dobbelt-Mindes
mærke, der samtidig fortæller om begge Begivenheder. 
Det er en ret anselig Sten med følgende Indskrift: 

6. Maj 1923 
En Sorgens Nat over IAnelet før. 

186/t-1920. 

Dog for vor Sag en'd raader Gud 
og f ører aLt til bedste ucl. 

Afsløringsfoston d. 6. Maj 1923 var meget højtidelig. 
Flagene vajede over hele Øen, og største Delen af ,Jens 
Befolkning deltog i den sjældne Mi ndofest, hvori Fortid 
og Nutid saa tydeligt mødtes. Skyll.o- og Gymnastikfor
eningens Modlemm.er opstilledes mc:l Faner paa Gymna
stikpladsen, lworfra man marcherode mo::l l\Iusik fol'an til 
l\Iindepladsen. Sog neraadsfmd. J ørgensen bød velkom
men, før Sangkoret indledede mod " Du elanske Mancl" -. 
Lærer Askholm, Lyø, holdt den førslo Tale. Sangkoret 
1'01'edrog derefter "Nordens Folkoaand" af Ingemann. -
Pastor Clausen, Lyø, holdt Hovedtalon og tog Dækket bort 
fra Stenen. Festen afsluttedes mod "Slumrer sødt i Sles
vigs J ord". 

Stenen ved Humble Skole. 
Den anden Børneskole i Amtet, som ejer en Gonl'or

oningssten, er Humble paa Langeland. Skolegaarden be
g rænses mod Vest af e t gammelt S tengærde op mod en 
stejl Bakke. Langs dette Gærde har Lærer C. Klæsøo i 
de senere Aar rejs t en ejendommelig Samling af Minde
sten. Do fører dagligt saa at sige alle vm·t Folks vigtigste 
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Oplevelser gennem Tiderne tæt ind paa Live t af Børnene. 
Denne S tensamling spænder over Tiden f ra 826- 1920. 
Det mærkeligste ved den er ganske sikkert, at Lærer Klæ
søe i sin Fritid med egen l-band har indhugget hvert 
Aarstal og Bogstav paa de c'a. 20 Sten. Ja, mange af 
dem er· endog forsynet med pyntelige symbolske Figurer. 
Dot er et enestuaende Fritidsarbejde af en dansk Lærer. 
I Sandhed et solidt Stof at gemme sine Fristunder i ! 
Først 1930 - paa Tiaars Dagen for Genforeningen --

Mindesmærker ved Humble Skole 

føjedes til do øvrige en lille Sten til Minde om denne Be
givenhed. 

S tenen er kun 45 cm lang og 28 cm i Højden, vel 
nok Landets mindste. Der er netop Plads til Aarstallet 
1920 omgivet af et Skjold. - Der knyttedes ingen sær
lig Indvielsesf<lst til dens Anbringelse, kun en kort Tale 
til Børnene i Skolen. Stenen blev som alle i Samlingen 
overgivet til Skolens Børn, Forældrekreds og Lærere i Nu
tid og Fremtid. 
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Stenen i Gudbjerglund. 
I 1930 blev der , naturlig t nole, rej st ikke saa fau Gen

foreningssten hele Landet over. Pau Fyn maa først og 
fremmest nævnes den smukke Sten i Gudbj crglun u, dcll 
store Møde- og Mindeplads for Sydøstfyn. 

Stenen CL' fundet paa Øster Aaby Mark, og den blev flyt
tet og anbragt paa Pladsen saa 'betids, at Afsloringell 

,.Gudbjerglund"•Stenen 

kunde finde Sted d. 7. September 1930. Billedhugger 
l\Iogen en, Svendborg, har udført den kunstneriske d
smykning. 

Formanden for "Gudbjcrglund", Lars Jørg. Duelunc!, 
har staaet i Spidsen for Arbejdet med denne Sten, som 
føjer sig naturligt ind i Rækken a f nationale Mindesmær
ker paa den kønne Samlingsplads. 

F e;::tdagcn oprand~ med rigtig Scp tcmbcrvcjr, Regn og 
Blæst. Duclund bød velkommen og ridsede i korte Træk 
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S tenens og Stedets Historie op og afslørede Stenen, saa 
følgende Indskrift, forfattet af Højskoleforstander Th. 
D.issing, Vejstmp, blev synlig : 

" T il 
Min de om Genforeningen 

med 
Sønderjylland. 

1920 
Prelles ilt/ oder - f æltes M ineler 

'<lanshe Il jerter sammenbincler." 

Paa S tenens Bagside staar: "Rejst af Gudbjerglund 
1930'·. Forsamlingen sang nu "Søndret Folk er vokset 
!'ammen i den store Skæbnestund" - før de ca. 300 Del
lagere drog af Sted Lil Gudbjerg Afholdshotel. 

Her aabnedes Fesliens anden Afdeling med " Du skønne 
Land med Dal og Bakker fag re" - . Biskop Rud boldt 
derpaa en Juaftfuld Tale om Sønderjyllands Forhold ·iil 
~ioderlandel. 

Landstingsmand H. J efsen-Chrislensen var .Mødets næ
ste Taler. Taleron syntes, det var en større Glæde at være 
med til al afsløre Genforeningssten i 1930 end i 1920. 
Det er Festtonen, der er afløst af aet trofaste Haa.ndslag. 
Derpaa fulgte en indgaaende Redegørelse for forholdene 
i Sø!!derjylland i det forløbne Tiaar. 

Efter Sangen "V.i pløj ed' og vi saaedc" - bragte 
Formanden sammen med hele Forsamlingen de to Talere 
en varm Tak for den gode Dag. Festen afsluttedes med 
"Moders 1 avn er en himmelsk Lyd" -, der til Slut lcde
de Tankerne hen mod Indskriften paa den S ten, som paa 
denne Festdag var blevet indviet. 

Stenen i Ringe. 
Efter 1930 er delte Rejsningsarbejde ved at stilne af. 

K:un faa Sten er rejst efter delte Aar. Tanken om et Min
desmærke af den Art i Midtf,yns store Stationsby er ret 
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ny; men den er vokset frem af et ældre Ønske, der for 
Aal' tilbage har været fremme i Volstrupcgncn, om d61· at 
rej se et Mindesmærke for to Soldater fra Volslrup, som 
Jaldt i Krigen 1848- 50. 

Det var Pastor Carlsen, Binge, der ved et Sølvbryllup 
i Volstrup drej ede ovennævnte Tanke ind paa cl nyt Spor 
ved a t hævde, at man vist bedre kunde hædre de faldnes 
Minde ved a t rejse en Sten til l\linde om Tilbagegiveisen 

Genforeningsmindesmærket i Ringe 

af den Landsdel, de to Soldater kæmpede og faldt for. 
Denne Tanke vandt straks Opmærksomhed baadc i Vol- . 

strup og Ringe, hvor Menighedsraadct paubegyndte Ar
bejdet for dens Realisation. Man enedes lel om at benyllc 
den lille Plads ved Hovedindgangen til Kirkcgaardcn mel
lem Bye ns Hovedgade og den gamle Kirke. 

En stor, smuk Sten laa i en lille Skov syd .for A. Chr. 
Andersens Gaat·d i Volstrup, netop der, hv'or den gamle 
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Vej til Ege.;kov har gaaet. - Ved Afsløringen sagde Læ
rer Hen rik en, Brangstrup, bl. a.: 

S tenen her har set den rige Grcre og den fatlige 
Bonde drage forbi. Den har set Bønder gaa paa Hovar
bejde og Sognets Folk drage til Fest paa Egeskov Mar
ked, ligesom den har set Gaardens Søn lege i s :wven og 
set Moderen gaa sørg.· lde over Tabet ar sin Søn , der gav 
sit Liv i Kampen fo::: Sønderjylland. - En Tid drømte 
St·enen. at den skulde blive rejs t i Volstrup med Navnet 
paa Sønnen, som var 'den fø rste Soldat, der fald.t for Søn
derjyllan?. Men nu staar Stenen midt i Ringe By og 
bringer ;Bud om det, der i Aarhundreder har optaget det 
danske Foll< stærkere end noget andet. - Den skal staa 
her og se Børnene gaa deres første Kirkegang og de unge 
drage ind i Kirken paa deres Høj tidsdag, og den staar 
der, uaar vi alle hver til sin Tid føres ind til Hvi le ved 
Siden af Haabets stærke Kirkeborg. 

Søndag d. 19. Juli 1931 afsløredes Stenen, hvis Stor
reJse er ret anselig (ca. 2 m høj, 1 m br. og 1/2 m dyb). 
Indskriften er formet af Pastor Carlsen, der ogsaa har 
legnet de karakteristiske Bogstaver. 

"Søn:derjylland 
vundet 

H jertebaandet 
bundet 

Folkeni'd forsvundet. 
Det er Danmarles Maal. 

186lt- 1920" . 

Ca. 500 Mennesker var samlet paa Kirkepladsen, da 
Pastor Carlsen med en kort Tale overgav Stenen lil Ringe 
By og Sogn. Der blev talt af Lærerne Henriksen, Brang
s trup. og Jepsen, Ringe. Sogneraadsfmd. C. Albretsen 
modlog med Glæde og Tak Mindesmærket og lovede, at 
Sognet vilde værne og frede om Pladsen i Fremtiden. 
Byens Sangkor aabnede og afsluttede Festen med Sange. 
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Tvillingestenene paa Sjællændergaarden. 
Her i Amtet er der 3 Mindesmærker, man kunde kal

de private, fordi de er skabt af cen Mand og er i een 
Mands Eje. De er ikke de miudst ejendommelige og in
teressante, t værtimod. De er ifølge dere3 hele Tilblivelse 
og Væsen endnu mere personligt prægede end de mer el
ler mindre o.fficidle ::Vlindesmærker. Naturligvis er de 

Tvillingstenene paa Sjællændergaarden ved Faaborg 

langt mere beskedile i det Ydre, ganske enkle og oftest 
helt uden kunstnerisk eller anden Pryd for Øjet. Til 
Gengæld staar de i deres naturlige grove Hverdagsdragt 
og fortæller sandt og jævnt om, hvor dybt i det danske 
Folk Glæden over Genforeningen gik. Deres spinkle, men 
inderlige Stemme klinger med i det stolte Kor fra de tal
rige prægtige Kunstværker og Monumenter Landet over 
om 1920. 

Et af de mærkeligste er rejst af Gmd. R. A. Nielsen, 
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Sjællændergaarden,l), ikke langt fra Faaborg. Derom for
tæller H. A. r. følgende: "Ideen til Hejsningen af et saa
dant Mindesmærke opstod hos mig et af de første Aar 
efter 1920. Her i Sognet ansaa jeg det for umuligt at 
faa rejst ~t saadan t ; man manglede bl. a. en velegnet 
Plads. J eg besluttede da - bl. a. for senere at kunne 
minde mine Børn om den store Begivenheu - selv at 
rejse et synligt Minde derom. Sammen med nun ældste 
(dengang tiaarige) Dr·eng deltog jeg i Festen jJaa Dybbøl 
i 1920, hvor vi nok begge oplevede vor "største" Dag. 
Allerede mens Verdenskrigen rasede, og vore sønderjyske 
Brødre forblød te paa fremmed Jord - Oll af nune bed
ste Venner faldt i Belgien 1914 - blev jeg gjort be
l endt med, a t en smuk J atursten med · Vold var blevet 
adskilt i to Dele. Og da jeg ved "Voldsmandens", Sten
hugg.er.ens, Hjælp let erhvervede de to Halvdele, ventede 
jeg kun paa Lejlighe d til paa nemmeste Maade at faa 
den transporteret til Fyns Land. Den spaltede Sten fand
tes nemlig paa Falckgaardens Marker i Munke, den lille 
Landsby midt paa Avcrnakø.2) 

l 1922 lwm der saa en Isvinter. Da Isen var stærk 
nok til at kunne bær e Hest og Slæde, drog vi af Sted 
og fik den ene Halvdel a! Stenen med tilbage paa Slæ
den. Men det var uheldigvis den sidste Dag, Isen kunde 
bære, d. 14. Februar. 

Jeg ventede nu i flere Aar paa en lignende Lejlighed, 
og i 1928 fik vi atter en saadan Kulde, at "Vejen" til 
Avernakø var farbar for Køretøjer; men skønt jeg næsten 
daglig trenide paa det ufærdige Værk, naaede jeg al ligevel 
ikke at faa den anden Halvdel ført hertil paa samme 
Maadc som Søsterstenen. - Atter venlede jeg paa Is-

1) Gaardeus N avn stammer fra Ejerens Oldefar, der omkring 
1790 dyrkede en Gaard paa Sjælland. 

11) Paa Falckg. blev fundet 6 Guldskaale. R. Søkilde: Hol. 
stenshus og Nakkebølle. S. 414. 
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transport - endda i 5 Aar. Saa kunde jeg ikke bie læn
gere. I Mar ts 1933 skrev jeg til Th. Falck, om han 
ikke vilde køre Stenen til Faaborg-Damperen og sende den 
herover. Dette skete ogsaa. Saa hentede jeg den i Faa
borg, hvorpaa den Dagen efter blev rejs t og derved igen 
forenedes med den første Halvdel e fter den aarelange Ad
skillelse. 

Min Søn og jeg rejste da her i vor Have i al Stilhed 
en frostklar Foraarsmorgen dette Samlingsmærke til Min
de om den for vort Land saa betydni ngsfulde B~given
heJ , og det staar nu paa det jævne, men sikkert og fast, 
plantel i den d anske Jord - lige saa naturlig som Gen
Ioreningen jo var. Ja, man kan næslen sige, at Mindet 
·taar " mellem Æblegaard og Humlehave", for rundt om 
det staar Æ bletræer, og i Læbæltet a f Bøg findes enkelte 
Humleranker, Rester af Gaardens gamle Humlehave." -

Paa mit Spørgsmaal om Indskrift, svarer R. A. Niel
en: " Indskrift af nogen Art fin Jer jeg ganske overflø

-dig her. Enhver kan jo se, at det er det skilte, der al
ler bøjer sig sa1i.1men." - -

Stenene maaler ca. 1 m i Højden og 1/2 m i Bredden. 

To Mindesmærker, rejst af en fynsk Bonde. 
Et a f Am tets ejendommeligste Mindesmærker er ud

ført a f den gamle, djærve Bondemand l iels I ørregaard, 
.som til sin Død for faa Aar siden boede ved Stenstrup. 
Denne Sten viser ·et Billede a f Moderen, der modtager sin 
hjemvendte Søn. Kvindeskikkeisen er nøjagtig to Alen høj, 
Drengen ca. 11/2. Paa Fodstykke t staar: 

Velkommen hjem, min Dreng! 
1920 .. 

Nørregaard fortalte selv derom: Jeg var jo over de 70, 
før jeg begyndte at .hugge i Sten. Men lad os begynde 
-med Begyndelsen. Stenen er foræret mig af Skovrideren 
p a "H vidkilde" . Den er fundet i den lille Skov "Fugleha-
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' en" - et af de højeste Punktor i de fynske Alpe!'. Den 
maalh: ca. 3 Alen paa alle l\faader, saa jeg maaltc have 
en Stenhugger til a t hjælpe mig at kløve den. Det tog os 
4 Timer - og kostede akkurat 8 Kr. ; de cncslc Udgif
ter, Stenen i det hele taget har skaffet mig. Sidst i Maj 
1927 hentede vi den hjem paa min Søns Vogn , og i 
Augti:: l var den færdig til Opstilling ude i Haven. 

N. NølTogaard havde set et Billede i et Blad af .Bil
lc<Jhugger Axel Poulsens store Værk i Frcllcclparkcn i Kø
benhavn, og straks sagde han til sin Kone: "Det kunde 
jeg vist ogsaa lave!" Men da var N. Nørregaard en øvet 
Amatøl' i S tenhugningens vanskelige Kunst. T 1923, da 
han flyttede fra sin Gaard hen i et lille Hus, begyndte 
hau at slæbe Sten sammen. Han henLede dem baade hele 
og halve Mil bol'te. Saa lavede han en meget smuk og 
cjc~tdommelig Stenhøj i sin Have. Der er 21 Sten ialt. 
Paa nogle er udhugget Dyr og Fugle, ja, endog Plan
ler er afbildet baade morsomt og naturtro. Oppe i Ha
ven ved den gamle Gaard staar i e t Hjørne en meget 
beskeden Genforeningssten. Den blev tilhugget og anbragt 
der i 1920. Dens Indskrift er: 

1864. 
Søn:derjylland 

1920. 

Ved Siden af den staar en lignende Sten til Minde om 
den nye Grundlov 191.5. 

r • Nørregaard er kanske ~en eneste danske Bonde, 
som med Hammer og Mejsel selv har tilhugget to Min
elesmærker om Genforeningen, det ene endda efter et stort 
Kunstværk i Hovedstaden. Dette danner Slutstenen paa et 
jævnt og virksomt Bondeliv. Selv 'i sin høje Alderdom 
havde han Lyst og Mod til at sysle med noget, hvori 
ha ns Fædreland var den faste Kæmc. Det Cl' egentlig un
derligt at staa og se paa dette umiddelbare Udtryk for, 
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at her er Tale om en Begivenhed, en Oplevelse i vort 
Folks Liv, som for Alvor dalede dybest ned i Bondevraa. 

VeJ Havens· Indgang er opstillet to Stim, - deL er de 
to sønderjyske Løver, der staat· Vagt ved et lille Hjem i 
Danmark. 

Slutning. 
Efter denne Rundrejse i Sydfyn med omliggende Øer 

vil vi prøve at finde det fælles Grundlag, hvoraf disse 
Mindesmæd<er er vokset frem. En Mand giver ikke sit Ar
bejde til enhver Sag, der trænger sig frem. Søger man at 
finde dette levende, indre Fællesskab, som alle Landets 
Genforeningsminder er udsprunget af, maa man standse 
ved den sunde N alionalfølelse. Her er nogle af de bedste 
Karaktertræk i det danske Folk kommet tydeligt frem i 
Dagens Lys, det opbyggende, trofaste og uegennyttige. 
Det er Danmarles Land og Folk, dets Fortid og Fremtid, 
der laa i de foran nævnte Menneskers Tanker, da de tog 
fat paa at rejse disse Minder. For denne Sag har mange 
n:ed et glad Sind ofret Tid og Kræfter. Det indre Pres 
i dere~ Sind l~rævede en ydre Handling, og man kan kun 
glædes ved, at endnu er dette Rejsningsarbejde, der be
gyndte 1918, ikke færdig t. Nej, Genforeningen var ikke 
noget afsluttet som en anden historisk Begivenhed, sna
rere en levende Proces, noget ufærdigt, som vaagne Dan
ske nwa have Interesse for. Altid har der ligget en Glæde 
gemt i at være med til at bygge Dannevirke. Ogsaa de 
foran nævnte Minder er "Sten i -Muren, der hegner hen
des Gaard." -

Saadan har altsaa Svendborg Amt ydet sin "Del af dette 
Arbejde paa Linie med andre Egne i Landet. 

Disse Sider kan slutte med at føre Læserens Tanker 
hen til det skønneste og lødigste Udslag for vore Dages 
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ia tionalfølelse: Marselisborg-Monumente t ved Aarhus. D. 
l. J u li 1934 indviedes delte store Mindesmærke, der 
maaske mere end noget andet Kunstværk søgct· a t smule 
og udtrykke det, som fra Arilds Tid gjorde de mange 
Øer og Halvøer til en Helhed Aarhundreder igennem. Thi 
s laa t· man der i Midten af den mnde Garu·d , over hvil
ken Uimlen hvælver sig som Tag, og betragter Axel Poul
sens i Sandhed gribende Relieffer (Afskeden, Krigen, Vaa
hcnstilstanclen og Hjemkomsten), da kan ingen undgaa at 
mærke, at her Cl' vi ikke lang t r ra den egen Ll ige Kærne 
i al ægle Danskhed. En ubeskrivelig Vemod hviler o,·er 
dif>se lunge Skikkelser hugget ud a[ den l_yse Sandsten: 
Sorg over Tabene og de forfærdende Lidelser , der fulgte 
i K rigens Spor, --og dog vroldcr en stille, dyb Glæde 
frem i os : saa s tærk er det bløde, danske Sind, naar det 
for Alvor gælder. De gjorde deres Pligt, ogsaa da "den 
pegede mod Dødens mørke Vej. De unge Danske mødte 
frem i Tu indvis fra hele Nordslesvig. Det er, som lyder 
e n ordløs Hvisken ud fra de 4140 Navne her rundt om: 
F ot· Danmarks Ære gjorde vi dette, for dets Fremtid, 
for dets Lykke! l æ rligheden Lil Hjemstavn og Folk gav 
dem S lyrkc det·lil. 

"Dannwrk, vor Moder, løjler sit Øje. 
Freden vil l;æge Sorger og Saar. 
Savnede Sønners Navne vi tegne. 
Mindel vil leve i tusinde 1lar." 

J. C. Christen sen havde vist aldrig drømt om, a t hans 
Verslinier skulde faa saa skøn en Plads. - Og der er 
Slægtsskab mellem dette og de foran omlalle Genfor
e ningsminder. 

E. S. 
Alle de, der ha r vist underLegnede venlig Imødekom

menhed og Velvilj e, bedes herved modtage min bedste Tak 
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derfor. De gjorde det til en Glæde at udføre dette Sam
learbejde. - En særlig Tak for J3illederne! - Kan nær
vær{)nde Oplysninger være til Glæde eller Opmuntring for 
Læser€' nu og ad Aare, er Hensigten naaet. 

Yderligere Oplysninger eller Hettelser af eventuelle F ejl 
anganende Amte ts Mindesmærker modtages med Tak. 

Thorvald Sehested. 

" Dansk Børneblad" har laant "hist. Sam f. " Klicheerne 
til Billederne af "Ærøskøbing Mindesmærket" og "Tvil
Jir..gstenen.c paa Sjællændergaarden", og fra " Højskolebla
det" har vi laant Klicheen til Billedet af "V ester Sker
ninge-Stenen". "Samfundet" takker for denne Hj ælp. 

Brahetrolleborg- og Hingo-Mindesmærkerne er gengi
vet ef ter smukke Tegninger af Pastor Carlsen, Hinge. 

Th . D. 
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