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V. Historiske sten
At finde ud af, hvilke sten der er hi
storiske i en sådan grad, at de kan ru
briceres specielt som sådanne, er en
temmelig vanskelig sag, når emnet er
de fortcellende sten. For sten, som be
retter noget, har jo allesammen en kor
tere eller længere historie bag sig, og de
beretter jo altid et eller andet historisk.
Ikke engang hvis man indskrænkede
det historiske til at være noget fædrelands-historisk var det helt klart, hvad
der skulle med, for grænsestenene ved
Hvidåen og Kongeåen fortæller f. ex.
også fædrelandshistorie.
Af disse grunde må sortering og valg
af, hvad der er historisk, blive noget
ganske subjektivt, der i høj grad kan
kritiseres; ligeså kan det i høj grad
diskuteres, hvad der burde være med
eller ikke i den nedenfor gjorte deling
og udvælgning. Den må få noget af til
fældighedernes præg, men det må dog
fastholdes, at det kun er sten, sagen
drejer sig om og altså ikke bare monu
menter, især ikke hvis de hovedsageligt
er gjort af andet materiale, og der er
jo ikke ret mange byer, som f. ex. ikke
har en broncebuste af kong Frederik
VII.
Og de udvalgte sten skal stå ved
vej og sti, altså med fri adgang, hvor
for der hverken kan bringes betragtnin
ger over gravmæler på kirkegårde eller
mindesten på privat grund, når stenen
ikke er at se fra offentligt sted, ende
lig går vi stort set udenom byerne og
bringer kun 2 exempler fra hovedsta
den. Men med disse reservationer og
—

—

—
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forklaringer om udvalget (derunder og
så tilbørlige pladshensyn i tidsskriftet)
‘il vi da gerne i nærværende avsnit V
af artikelserien henføre mindesten for:
konger, genforening, femtemaj, friheds
kæmpere, soldaterbegravelser og visse
begivenheder af fædrelandshistorisk el
derunder også
ler lokalhistorisk art,
for lokalpatrioter af mange slags.
Ifølge sagens natur udgår de specielle
,nindelunde og nzindeparker som man
har for fædrelandshistorie (Skibelund,
Højerup m. II.), lokalhistorie (Rødby
Fjord) eller krigshistorie med minder
for faldne (Århus m. fl.). En undta
gelse gøres ved en flygtig omtale af min
deparken for hedens opdyrkere.
Om anbringelsen af de historiske sten
kan siges meget. Nogle står i vejrabat
ten, og stenene er i sig selv ofte uanse
lige, så at de hastigt forbifarende knapt
ser dem, og derved går de glip af noget,
som kunne ha givet deres besøg på ste
det et større indhold. Andre sten står
tilbagetrukket på en vigeplads eller blot
en repos, der er lavet værs over grøften,
f. ex. frihedskæmperminder. Det går
lidt bedre for øjet at fange disse, selvom
det også kun bliver et flygtigt syn. Om
begge disse aspekter gælder det, at ste
det nok ofte burde være fremhævet
noget mere, om man f. ex. markerede
dem ved at plante et træ eller et par
træer på ydersiden af vejområdet. Når
amter og sognekommuner og vejmyn
digheder gæstfrit gir dem plads, var det
slet ikke urimeligt, om de samme (eller
andre) instanser undertiden ofrede lidt
på stedet, så at mindesmærkets tavse
tale kunne blive indfanget af blikket fra
—
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borgere i landet og tilkomne turister fra
andre lande. Enkelte andre historiske
mindesmærker står i vejkryds (f. cx.
Kruså), hvor den kørende har nok at
gøre med at passe trafiken, og hvor de
undtagelsesvis er placeret i rundkørsler
det et større indhild. Andre sten står
(f. cx. ved Maribo), vil de ofte virke
som et trafikalt irritationsmoment, og
hverken i vejkrydset eller rundkorslen
vil som regel den gående trafikant have
større mulighed for at komme monu
mentet på nært hold, hvorfor stenens
tavse tale forbliver upåagtet. Sådan er
faktisk kårene for en mængde af de hi
storiske minder ved vejene i vort ha
stende tidstempo,
højst cyklister, der
f. cx. for foden af en bakke alligevel
skal std af, finder glæde ved at standse
ved eventuelle miridesmærker under
vejs. Eller disse mindesmærker kan
være til glæde og fortælle noget, hvor
de står ved stier og veje, der kan være
—

—

—

målet for borgernes aften- eller søn
dagspromenader i byens periferi. Ellers
er det mangen gang hårde kår man har
budt mindestenene,
det upåagtede
motiv, som der er lagt slid og penge og
gode hensigter i rejsningen af, og selve
anledningen: den fortjente person, den
glorværdige begivenhed eller den skæb
nesvangre sorgens dag.
At disse mindesmærker trods alt ikke
skal blive glemt er en af motiveringerne
for, at de efterfølgende linjer er blevet
til, idet der samtidigt udtrykkes håb
om, at de respektive myndigheder og
instanser også vil gøre deres for at ste
nene ikke helt skal stå og tale for døve
øren.

Nogle kongesten
Sådanne kan dels være knyttet til
sagndannelser, dels til registrerede be
givenheder i kongernes liv, virke og
død. Sagnberelningerne er allerede be
rørt i Dansk Vejtidsskrift 1957 s. 7—8,
og her skal kun tilføjes det om, at
klintekongen skal ha kylet en sten efter
Glostrup kirke.
altså tværsover Koge
Bugt, men denne sten (Albårstenen)
nåede (iflg. Thorkild Gravlund) kun
til stranden, hvor den rimeligvis ligger
i et gammelt skel. Også Harald Blå
tands og dronning Margrethes forskel
lige sten er omtalt det nævnte sted, og
da de så velkendte og ofte gengivne .7 el
lingesten står på det viede kirkegårds
område, vil vi blot nøjes med at hen
vise til, at de jo hører til vore fineste
og interessanteste fortællende sten.
Uanset at den derefter omtalte histo
storiske sten ligger udenfor det nuvæ
rende danske riges grænser vil vi medtage den. Det er Dane.irkestenen. Det
er en runesten, som i 1857 blev fundet
ved foden af Tvebjerg høj tæt ved 1ev—

Fig. 1. Dannevirkestenen.
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ningerne af det gamle Danevirke. Den
bærer indskriften om, at ,,Kong Sven
satte sten efter Skarde, sin hirdsmand,
som var draget vesterpaa, men nu fandt
og med dette
døden ved Hedeby”,
ord vesterpå menes på vikingetogt til
England. Stenens skrifttype er senere
end Jelling og den historiske datering
er på Sven Tveskægs tid (død 1014)
eller Sven Estridssens (død 1074). Ved
dansk kulturkamps sydgrænse er det et
stolt mindesmærke, omend dets fun
dering og indramning af sten er min
dre god (se fig. 1).
Geografisk og kronologisk springer vi
derefter over vandet til Lyø, den lille ø
syd for Fåborg. Her står omtrent midt
i Lyøby en godt mandshøj kampesten,
der har fået navn af Valdemarstenen
(fig. 2) og er rejst den 6/5 1923. I sin
indskrift fortæller den om ,,Den Sorgens
Nat” mellem 6. og 7. maj 1223, da
kong Valdemar Sejer under en jagt
blev taget til fange, og med tilføjelse
af årstallene 1864—1920 er samme sten
gjort til et genforeningsmindesmærke,
og den er i denne henseende typisk for
1920-ernes udformning af disse mindesmærker: findesten, marksten. Også
denne sten misklædes bl. a. af funda
—

—

—
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mentet og de noget snevre og lidt usoig
nerede omgivelser.
Overfor Høsterkøb kirke ved lande
vej en Rudegaard—Helsingør stod (ind
til disse linjer blev skrevet) en firkantet
mindesten med krone og initialerne CA,
hvilket turde være prinsesse Charlotte
Amalies (1706—1782). Hun holdt hof
på Charlottenlund slot, hvor Linstov
var hofmester, og han købte siden Fri
heden (1779), i hvis have mindestenen
af en eller anden grund er blevet an
bragt. Senere er den flyttet ud ved vej
en, ved en vejregulering blev den der
efter anbragt i et indhak, men da for
fatteren til disse linjer i sommeren 1957
gav sig til at spørge den nuværende ejer
af Friheden om stenen, blev den plud
selig til noget ganske privat
og flyt
tedes ind i havens indre regioner. Den
nu fra vejbilledet forsvundne prinsesselige mindesten gengives da her som et
mindesmærke over noget, der var (fig.
3).
—

I Nordsjælland har man iøvrigt også
en Frederik IV-sten fra år 1702 indsat
i Kragsdals vangegærde.
Herefter skal vi bringe billeder af 3
kongelige rejsemindesmærker.
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blev for ikke så mange år siden genfundet (vistnok på en affaldsplads) og
blev meget prisværdigt atter bragt frem
til vejsiden, hvor det rettelig hørte hjem
me, skønt det var knækket midt over un
der sit fravær fra stedet. Det er betyde
lig mindre højtideligt end det foregå
ende og ligeledes adskilligt mindre (c.
meterhøjt). I et jevnt og bramfrit sprog
fortælles, at ,,Denne Sten er sat til IVlin
de for kong Frederik 7de og gemal
inde, der den 4. juli 1861 drog her for
bi og vare tilfredse”. Hvem der har
forfærdiget og hvem der har bekostet
det vides ikke, og mange passerer for
mentlig uænset det lille mindesmærke,
men det står der, og knytter mindet
om en folkekær konge med gemalinde
til denne del af hans rige.
Det tredje rejseminde er for kong
Christian IX og står nær ved Marup
kirke i Vennebjerg herred i Hjørring
—

I

Fig. 3. Charlotte Amalie-stenen, Hosterkob.

Ældst af disse rejsemindesmærker er
den tysksprogede sten for kong Frede
rik Vis besøg ved Højer sluse (fig. 4)
i det vestlige Sønderjylland, og indskrif
ten under krone og kongens navnetræk
siger i oversættelse, at her var landings
plads for kong Frederik VI den 5. 7.
1823 på tilbagevejen fra en rejse til de
under stormfloden 3. og 4. februar sam
me år oversvømmede øer og halliger,
dateret Højer 1825. Stenen står på en
plint og den snævre plads er indhegnet
af et drabeligt jernstakit med pileodder
og kunne nok vinde i charme, om dette
blev fjernet, hvilket sikkert også kun
ne ske uden at mindesmærket derfor
kom til at lide overlast.
Det næste omtalte rejsemindesmærke
(fig. 5) har engang stået ved vejen, nu
hovedvej 10 i Hallum, vest for Viborg,
men var blevet fjernet og kasseret. Det
—

—
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Fig. 4. Kongestenen, Højer.
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amt. Dets type fremgår klart af fig. 6,
og dets nederste del af plinten (soklen)
er formet så rigtigt efter stedet, der lig
ger nær ved havet. Foruden kronen og
kongens initialer står der på den synlige
side 16. aug. 1871, og bagpå: Landets
Konge Christian den IX hilste her Ky
stens Befolkning under sit Besøg i Løn
strup 1871”. Det er ikke noget højt og
kraftigt mindesmærke, men ved sin pla
cering i landskabet virker det kraftigt
og godt.
Sådanne kongesten som rejseminder
(eller besøg) findes også andre steder
i riget, i Nyker på Bornholm er der
f. ex. en for prins Christian Frederiks
besog 1824 og på Femo er der en for
Christian Xs besog i årene 1933, 1936
og 1939.
En kongesten af yderst beskeden art
indgår i form af en marksten i det lille
mindeanlæg ved vejgaflen ved Åstrup
(Falster), hvor 2 andre større sten min
der om genforeningen 1920 og befriel
sen 1945 og 11 mindre sten er sat for
sognets 11 bebyggelser, en anden kon
gesten står i Tømmerup (Sjælland) ved
en kongeeg for året 1945.
Den sidste serie kongesten, der skal
omtales, er på en måde også rejsemin
desmærker; men de er det på den gan
ske særlige måde, at de er led i den ene
stående rejse, som kong Christian X
havde nåde til at udføre, og som blev
en manifestation af, at Danmarks kon
ge nu kunne regere over det genvundne
Nordslesvig og at en grænse var blevet
flyttet samt i særlig grad: at en folke
gruppes længsler kunne blive opfyldt
med den undtagelse, som Flensborg
måtte komme til at indtage, hvorom
stenene taler i deres indskrift. Det blev
en rejse, nej, et ridt, hvis trin sted for
sted fik sit stenmindesmærke, og sam
men med de gamle og nye grænsesten
(jevnfor Dansk Vejtidsskrift 1956 s.
211—15) fvlkes disse sten i det land—

Fig. 5. Kongerejsestenen, Hallurn.

—

—

Fig. 6. Kongestenen, Marup.
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stenen til at syne højere, uden at det,
der hæver dem, er skjult, hvad figuren
tydeligt viser. Det turde synes rimeligt,
om rette vedkommende i en sådan sag
fik gjort noget for at skjule det kede
lige fundaments sten.
Fra Taps til den ,,gamle grænse” er
ikke langt, og stedet her ligger i en dalsænkning, her rejstes da i vejens vestside det næste mindesmærke på det
sted (fig. 8), hvor maj estæten med blot
tet hovede overskred den grænse, som
havde skilt sålænge,
mens tårerne
randt og bevægelsen tog kongen. Stenen
står på en vejrabat, der buer imod vest.
Mindesmærket er en rank natursten,
og den står godt på jorden, hvor den er
placeret. Indskriften siger, at ,,Her hil
ste Sønderjyderne Kong Christian den
X velkommen ved Genforeningen den
10. juli 1920”. Også her er der en flag
stang, og en undertiden noget broget
beplantning slutter op i et anlæg der
ved.
—

—

Fig. 7. Kongestenen, Taps.

skab, der slutter sig om den østlige del
af rigsgrænserne, især ved hovedvej 10.
Modsat af hvad vi gjorde ved de først
omtalte kongesten begynder vi her
nordfra og drager mod den ny grænse
for kun derved at kunne følge kongens
genforeningsgrænse på dens naturlige
rute.
Den første mindesten rejstes overfor
Frederikshøj kro i Taps sogn (tidligere
Høkelbjerg kro), hvor der tidligere var
grænsetoidsted (fig. 7). Efter overleveringen skulle kongen komme ridende på
en hvid hest, og han gjorde det. Han
besteg den hvide hest ud for kroen den
10/7 1920 og i overværelse af en talrig
forsamling begyndte det historiske ridt
under blomstersmykkede triumfbuer.
Året efter indrettedes på dette sted en
plan jordhoj med en firkantet plads, og
den 20/10 1921 avsioredes her en 3 me
meter høj tilspidset natursten til minde
om, hvad der skete. De såkaldte 8 sogne
og amtsrådet stod for arrangementet,
og en flagstang supplerede mindesmær
kerne. Stenens tale er klar, men (som
så mange andre steder) skæmmes også
den her af det uløste problem i at få
—
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Den sidste sten for denne rejse imod
syd til den nye landegrænse rejstes i det
store vejkryds ved Kruså, hvor den er
placeret lidt tilbagetrukket. Her stod
på den stolte dag en kreds af flensbor
gere, for hvem dagen betød et nej til
det, de havde troet på og ventet, og
med vemod i sindet mødte de den kon
ge, som også af sind gerne var deres.
Naturstenen siger at ,,Her mødte Chri
stian X de danske sydfra den 12. 7.
1920”, og den tilføjer statsminister
Niels Neergaards løfte fra Dybbøls
skanse dagen før om at ,,I skal ikke
blive glemte” (fig. 9).
Stedet for dette og de andre mindesmærker fra de senere historiske begi
venheder, der krævede livet af folk i
frihedskampen, er under udbygning og
vil formentlig kunne få en værdig form
som det betydningsfulde sted, det er i

Fig. 10. Genforeningssten, Bovrup.

såvel nationalitetskampen som friheds
kampen. Om de øvrige mindesmærker
på dette sted se senere.

Gentoreningssten
Ikke alle mindesmærker om Sønder
jyllands genforening med kongeriget
Danmark er gjorte i sten. Nogle min
desmærker er træer, en enkelt et tårn,
et er et kirketårn, men langt de fleste
er dog gjort i sten. Og af stenmindes
mærkerne er vel sådan noget som de
95 pct. (eller flere?) simpelthen natur
sten, der er fundet på egnen og ved en
indskrift og en placering er ophøjet til
at være mindesmærke over den begi
venhed, som efter mere end 50 års for
ventning, genforenede familier, slægter
og frænder,
og efter en mere end
—

Fig. 9. Flensborgstenen, Krus&
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Fig. 11.
Genforeningssten,
Gråsten.

hundredårig periode atter gjorde Dan
mark større. Langt over 600 mindesmærker er rejst for denne begivenhed,
ingen anden begivenhed i vor natio
nale historie har overhovedet til da
kunnet give anledning til rejsning af så
mange mindesmærker, senere har vi
jo fået en femtemaj, der kappes med
genforeningen i denne henseende.
—

—

Rejsningen af genforeningsminder
begyndte allerede, før genforeningen
var en kendsgerning. Det vil vides, at
det trak ud med tilvejebringelse af en
fredstraktat, med ratificering o.s.v., og
skønt krigen var sluttet den 11. novem
ber 1918, kom freden først i 1920. Al
lerede i 1918 påbegyndtes eet, og i lø
bet af 1919 rejstes 4, mens 29 rejstes
for genforeningsdagen i 1920 og 163
på selve denne dag, som regnedes fra
den dato, da kongen overskred grænsen
9. juli,
senere er underskrivelsesda
gen den 15. juni kåret som genfore
ningsdag.
Det var som om et indre pres og
en utæmmelig folkevilje skulle have
sin udløsning i rejsningen af disse min
desmærker, og efter genforeningen fortsattes det med flere og flere mindesmærker. 11920 rejstes næsten 350 min
desmærker, i 1921 88, 1922 20, 1923
21, 1924 12, 1925 7, 1926 3, 1927 9,
1928 3, 1929 ingen, men i 1940 (tiårsdagen) 35 og videre frem endog
i fyrrerne er de rejst, ja nogle er rejst
sammen med femte-maj-sten (se se
nere). Den stærke trang til strax at rej
se genforeningsminder og at rejsningen
af dem ikke måtte koste penge, men
derimod gerne slid og slæb af mange
mennesker i fællesskab har vel været
—

Fig. 12. Genforeningsminde, Spang.
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en af årsagerne til, at det blev findesten fra mark eller strand, altså natur
sten, der uden tilhugning blev brugt
som de første, og da dette var sket, var
det som om denne type blev det næsten
enerådende motiv, hvilket siden bl. a.
er overført på kirkegårdenes gravsten.
Kun få af stenene er blevet formet og
tilhugget, f. ex. som obelisker (Frobjerg
Bavnehøj og Højerup), mens nogle få
andre er blevet til som skuipturelle ar
bejder (København: Axel Poulsen og
Holger Jacobsen, Christiansfeld: Niels
Skozgaard, Spang: Jens Lund, m. fi.).
Det kan bemærkes, at man på kunstakademiet blandt eleverne satte et ar
bejde i gang med forslag til mindesmærker, noget der dog kun kom lidt
resultater ud af ved realiseringen.
Også dette om stenene har været forhånden eller ikke, kan have været årsa
sagen til, at f. ex. Vestjylland er mere
sparsomt forsynet med disse mindesmærker end Østjylland og de østlige
øer, dog kan dette ikke motivere, at
Bornholm kommer ind som den del af
riget (bortset fra atlanterhavsøerne),
hvor der er færrest genforeningsmin
desmærker. Mange sten er taget ud af
stendiger og kirkegårdsmure, skelsten er
brugt og gamle syldsten, og ikke min
dre end 28 genforeningsten er taget fra
sammensunkne eller ødelagte oldtids
høje, en enkelt var en gammel sagnsten
(,,Storkestenen” i Buerup). Ragebol
stenen fandtes ved et vejarbejde, hvor
man skønnede, at den var for stor til
at slå itu og ved undersøgelse viste den
sig at rumme skurstriber, og Farumstenen undgik på samme måde at blive
tiintetgjort ved vej anlæg og blev rejst
under et af landets største lindetræer,
Charlottenlund-stenen ved jernbanestationen var der endog boret spræng
huller i, inden den blev udset til og
placeret på sit sted som mindemærke.
Til mere end 100 af de benyttede sten
—

Fig. 13. Genforeningsminde, Christiansfeld.

—
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Fig. 14. Genforeningssten, Mommark.
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Fig. 15.
Grnforeningsstcn,
Holte—&llerod

knytter der sig forskellige sagn og anek byen (mere end 30) eller nær kirken
doter og nogle få er minder om flere på kirkepladsen, mange er også pla
begivenheder (f. ex. som Valdemarste ceret i anlæg (offentlige eller private),
nen på Lyø, se foran, eller dem der til på udsigtsbakker, og ved hjemmets dør.
lige blev femtemajsten i Adsbøl, se se
De smalle sten er ofte rejst, så de
nere). Stenene er ofte valgt med megen har synet mest i retning af bautasten,
omhu blandt de smukkeste og mest mens de bredere viser deres massivitet
særprægede eller sjeldne i form eller og vælde; storst af dem er naturstenen
overflade. Tolv genforeningssten er i Holte (Søllerod), (se fig. 15) med
vandreblokke eller skuresten og i 3 sine ca. 30 tons. At få dem til at syne
findes smukke helleristninger.
mest muligt har desværre i dette som
Den benyttede indskrift har ofte væ andre tilfælde (jevnf. foran) gjort, at
ret den enklest mulige, f. ex. blot or man har hævet fundamentet, så at
det: Geriforeningen, fem har kun års- man næsten kan se under dem, hvad
tallene 1920, og flere 1920 og 1864. der ofte skæmmer arrangementet, no
En snes stykker har dog desuden det get som dog her og der kunne rettes
slesvigske våbenskjold (se fig. 14) og ved nogen jordplanering eller en broomtrent ligeså mange Christian den lægning.
IX og Christian den X’s navnetræk,
De fleste mindesmærker består af en
mens et vexiende antal efter opgørelse enkelt sten, nogle er dog suppleret med
1939 har verselinjer af Bjørnson (11), andre mindre, f. ex. på Strynø, hvor
Grundtvig (8), J. Heims (12), Pon der er lagt 1 sten for hver af Sønder
toppidan (8) m. fi. De sønderjyske jyllands udlændighedsår (56); andre
mindesmærker har dels minder om den steder står der sten for de enkelte byer
hvide hest (4 sten), mens andre mel i sognet (jevnfor Astrup foran).
der om afstemningen, flytning af græn
Mere end et halvt hundrede genfor
sepæle m. m.
eningsmindemærker er rejst af en
Placeringen af stenene er ofte sket kelt mand eller kvinde, og da som
i vejgafler og ved vejkryds, og underti regel af folk med særlig tilknytning til
den ved det fortidige bystævne midt i Sønderjylland, og Københavns genfor
—

—

—
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eningsminde skænkedes staden af Carls
bergfondet, men ellers er det oftest sog
nenes beboere, der i fællig både beko
stede det og ofte tillige selv satte ar
bejdskraft ind på rejsningen.
Om arbejdet med rejsningen og av
sløringen (der ikke sjeldent skete ved
en veteran) kunne der fortælles meget
som led i sognets historie og dage i
arbejde og fest, og I. Vejlager har i
1939 udgivet en bog (Genforenings
mindesmærkernes Historie), som er god
til studium i så henseende.
I det følgende vil vi beskrive og av
bilde nogle få af de mest seværdige af
genforeningsstenene, der er synlige fra
forbiforende veje.
Spang-monumentet er rejst i vejgaf
len, hvor landevejen til Nordborg
drejer fra hovedvej 2 på Als (fig. 12),
og dets rejsning skyldes initiativ fra
danske samfund for Ulkebøl sogn, og
Ny Carlsbergfondet gav sin økonomiske
støtte, de samlede omkostninger blev
kr. 50.000. Her lå fra tyskertiden et
bomhus, der blev fjernet. Mindesmær
ket er en 5 m høj søjle, der formedes
trekantet efter vejgaflen og udførtes i
bornholmsk granit med legemstore re
lieffer foroven. Billedhuggeren var Jens
Lund, og med vers af Valdemar Rørdam:
Vi kom hjem, gik oprejst ind,
fest blev fulgt af arbejdsdag.
Strenge kår gav faste sind
under Danmarks frie flag.
og
Tunge byrder sled vor marv,
fremmed krig var pligtens bud
i den brydekamp med Gud
frelste vi vor fremtids arv.
—

Havearkitekt, professor C. Th. Sø
rensen har formet et enkelt anlæg der
omkring.
Christiansfeld-monumentet (fig. 13)
rejstes på 15-årsdagen for kong Chr.
DANSK VEJTIDSSKRIFT 1958. 9

X’s ridt over grænsen og står på en
græsplæne ud imod hovedvej 10. Det
er et granitmonument med relieffer af
Niels Skovgaard og på bagsiden fin
des verselinjerne af Valdemar Rørdam:
Det er stenens bud:
her har stormen, her har flammen,
samlet dem, der hører sammen,
lovet være Gud.
Det er skænket byen Christiansfeld
af Ny Carlsberg-fondet.
Mommark-stenen rejstes i 1923 af
A/S Mommark færge. Stenen, der vejer
4000 kg, kom frem ved anlæget af vej
og bane til den i 1922 byggede færgehavn. Niels Skovgaard har udført mo
tivet med de 2 løver og hjerterne samt
årstallene 1864 og 1920 (fig. 14).
Søllerød-stenen er en gnejs-sten (fig.
15), der hentedes i en grusgrav og med
megen moje placeredes ved vejen fra
Holte mod nord (nær det ny rådhus).
Den er landets største genforenings
plads og vejer 30.000 kg; rejstes i 1930.
Motiverne deles ved en foldning i ste
nen i een del med våbenskjolcle (Dan
marks og Slesvigs) og en del af et vers
af overlærer Valdemar Kierkegård.
I den lange nattevagt
og det blodige røde gry
holdt I ud ved troens magt,
se nu er det dag påny.
Udsmykningen skyldes arkitekt, kgl.
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bygningsinspektør Th. Havning og bil
ledhugger Bretegani.
Esterhoj-stenen (fig. 16), landets
næststørste
genforeningssten
med
25.000 kg, lå som kæmpesten på stran
den i Asnæs sogn (Odsherred) og blev
ved hjælp af 22 heste og 500 menne
sker i løbet af 11 dage transporteret op
ad Hove Stræde for at blive placeret
på Esterhøj, hvor den afsløredes 10.
juli 1920. Udsmykning og indhugning
er forestået af Troels Trier, og forestil
ler en løve, der bryder en lænke. Tex
ten i runelignende bogstaver skyldes
pastor N. A. Jensen og lyder:
1864—i 920.
Døren stængtes, magten kued,
hjerter længtes, haabet lued,
Gud det ledte, tro var fast,
undred skete, lænken brast.

landet derefter i frihedsrus,
og alle
rede da begyndte man at rejse mindesmærker,
måske det første, en natur
sten rejstes ved hovedvej 4 allerede i
maj (se Dansk Vejtidskrift 1949 s. 27—
30)
og derefter rullede begivenhe
derne, d.v.s. den ene natursten rejstes
efter den anden, de var for hånden,
ofte ligefrem fundet frem til anlednin
gen under besættelsens mørke år, hvor
man jo gerne skulle ha noget hygge
ligt at beskæftige tankerne med. Og
man havde for øje genforeningsstenene,
derfor blev de også så ofte exemplet,
eller man satte simpelthen årstallet
1945 på en sten, der i forvejen bar
1920, sådan som det skete så mange
steder (se fig. 17).
Dette var rent
spontane reaktioner, og de kunne ikke
udføres hurtigt nok.
—

—

—

—

—

—

Befrielsessien eller femlemajsien
Med befrielsen af Danmark, tysker
nes kapitulation, der forkyndtes som det
glade budskab i radioavisen fra Lon
don den 4. maj 1945, måtte der for
uden så meget andet tages stilling til
2 slags mindesmærker, nemlig et sæt
for den nationale begivenhed og et an
det sæt for dem, der var segnet. Det
første sæt blev altså femtemajstenene,
der også benævnes befrielsesten eller
frihedssten, foruden de andre mindesmærker, hvorunder frihedskollegierne
ikke er de ringeste.
Mens man for genforeningens ved
kommende havde rum tid til at finde
ud af, hvorledes man skulle skabe og
placere mindesmærket (våbenstilstan
den kom 11. november 1918 og genforeningen 15. juni 1920) var det gan
ske anderledes med begivenheden i
1945. Kapitulationen kom fra en (næ
sten!) klar himmel,
en uge levede
—
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Fig. 17. Femtemaj-sten, Glumso.

Men der var også andre kræfter i
gang. I klar erkendelse af at der efter
den 2den verdenskrigsavslutning sand
synligvis ville blive rejst mindesmærker
i endnu større udstrækning end efter
genforeningen og at det var vigtigt, at
disse kunstnerisk kunne blive forsvar
lige og værdige minder om frihedskarn
pen, nedsattes på modstandsbevægel
sens initiativ i dagene lige efter 5. maj
modstandsbevægelsens kunstneriske ud
valg, der skulle bistå interesserede med
råd og dåd i dette spørgsmål. Efter 6
års arbejde avsluttedes arbejdet efter
DANSK VEJTIDSSKRIFT 1958. 9

at udvalget havde beskæftiget sig med
et halvt hundrede sager lige fra regu
lering af store, landskabelige partier til
beskedne mindetavler o.s.v., dels vedr.
frihedskampen som sådan, dels minder
over faldne,
de fleste drejer sig om
det sidste.
Langt fra alle de mindesmærker, der
rejstes, blev behandlet af det nævnte
kunstneriske udvalg,
tværtimod var
det somom man ikke havde tid til at
vente på en sådan behandling og derfor
rent spontant handlede, som man fandt
det fornuftigt og selvfølgeligt. Placerin
gen blev ofte i nærheden af genfor
eningsstenene eller på lignende steder
ved vejgafler, gadekær eller i små og
større anlæg og mindelunde eller på
kirkegårdene, dog er det typisk for ung
dommens indsats i striden i de fem år,
at adskillige mindesmærker har fået
plads i eller ved byernes idrætsaniceg.
Nogle er gjort i bronce, et mindesmær
ke blev et klokketårn (Skamlingsban
—

—

Fig. 19. Femtemajstcn, Søby, Ærø.

ken),
nogle er placeret indendørs
(Københavns rådhus), og nogle er
ganske enkelt ikke rejst endnu. Derfor
er frihedsmindesmærken-ies historie ikke
skrevet og kan ikke skrives endnu, og
som der stadig rejses genforeningssten,
må der også regnes med, at der vil
komme adskilligt flere frihedsmindes
mærker, hvor årstallene 1940 og 1945
samt datoerne 9. april og 5. maj vil
fortælle kommende slægter om de fem
onde år. Af mindestene over friheds
kampen skal vi bl. a. af denne grund
nøjes med at avbilde 4 typiske exemp
ler.
Fig. 18 viser en pyramidal natursten,
som af billedhuggeren Eb, der senere
er død, fik datoen og årstallet (5. maj
1945) suppleret med frihedskampens
trefarvede armbånd, som i et slynget
kast fint følger stenens opadstræbende
form og udfylder hele fladen,
det
hele voxer op af en brolagt flade og
anbragt på en vejtrekant nær kirken.
Fig. 19 viser en anden natursten,
der ligeledes har fået fladen udfyldt,
—

—

Fig. 18. Dobbeitsten, Adsbol.
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det helt fra de foregående og andre
mindesmærker, og det gør sig fint på
det sted, hvor det er placeret.

For frihedskampens ofre

Fig. 20. Femtemajsten, Lemvig.

men dette sker med meget mere text,
både i prosa og poesi og med religiøst
præg, sådan som så mange sten har
fået det. Den står i et lille anlæg ved
en vejgaffel ved Søby (Ærø).
Det tredie exempel (fig. 20) er gjort
af billedhuggeren Torvald Westergaard
og opstifiet i kunstnerens by, Lemvig.
Med sin kanellerede sojleform avviger

Beretningen om mindesmærker for
disse faldne og dræbte fra de fem onde
år går stort set parallelt med den om
femtemajstenene. Hovedparten af of
rene hviler på sognekirkegårdene, i
Ryvangens grave, i Hidstens mindelund og endnu flere steder og har der
fået deres mindesmærker. Men mange
har tillige fået dem på de steder, hvor
de er faldet under udøvelse af deres
krævende gerning i fædrelandets tje
fleste eller hvor de før dette virkede.
De ligger spredt i Sjællands eller Jyl
lands skove, eller de er grupperet om
visse andre steder. Nogle melder om en
enkelt person, andre om gruppearbej
dets kår eller blot om fælles skæbne.
Ved vor sydgrænse står aller sydligst
i Padborg mindesmærket for de tre
gendarmer, som den 9. april 1940 i den
årle morgen blev skudt af civilperso
ner, en natursten på en kampestens
—

Fig. 21.
Gendarmmuren,
Kruså.
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RINGSTED 3-VALSEDE
diesel veltrom ler, type UG

SPECIFIKATIONER

Den planeste og dermed også den mest
holdbare vejoverflade opnås ved trom
ling med RINGSTED TRIPLEX trom
ler, der har direkte træk på alle 3 val
ser. Denne særlige konstruktion hindrer
materialeophobning foran valserne og
gør det muligt at arbejde i meget løst
materiale.
I kurver følger alle tre valser det sam
me spor, og ændring af kørselsretning
sker ved let påvirkning af rattet i for
bindelse med den af motoren drevne
styremekanisme.

UG-lo
UG-6
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Total højde
Korehastigheder frem
1,8—4,3 km/t 1,8—5,1 km/t
og bak

Diesel-vejtronile nr. 1000 leveres i september 1958
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Fig. 22. Mindemuren for Paludan-Müller,
Gråsten.

Fig. 24. Mindesten for N. E. Vangsted,
Skorping.

plint, og ved vejkrydset længere nord
på (Kruså) har vi både mindesmærket
for Folke Bernadotte i natursten med
broncerelief samt mindemuren for gen
darmerne, tegnet af kgl. bygningsin
spektør Lehn Petersen (fig. 21) og i
Gråsten endnu en mindemur af sam
me arkitekt, rejst på hjørnet af haven

til den tjenestebolig, hvor grænsegen
darmeriets chef, oberst S. B. Paludan
Müller den 26. maj 1944 i tre timer ene
mand kæmpede imod tysk overmagt
(fig. 22). Ved Kruså er også den nor
ske sten. Den fortæller, at ,,På denne
vej kom våren 1945 tusener af norske
politiske fanger hjemover fra nazistiske
og konsetrasjonslejrer. Denne bauta har
Norge rejst til minne om de danske
hjelpetransporters innsats.” Og ved
Kollund fortæller andre sten om andre
ofre i arbejdet for vor frihed.
Om ikke lige så tæt så dog alligevel
med sine minder om de hårde år kan vi
finde stenene ved vej og sti eller jern
bane, ofre for sabotagen eller dens føl
ger,
enkeitmands navne (fig. 24)
eller som ved hovedvej 1 i Osted på
Sjælland med navne på 11 ofre der på
åben mark blev skudt ned i nattens
mulm og mørke. Eller vi kan finde det
fuldkommen navnløse kors i Hørbylun
de skov for præsten Kai Munk, der her
måtte give sit liv for sin ordets og sindets kamp mod terroren, et kors (fig.
25), der er gjort med romanske moti
ver af J. P. Junggren Have. Ved vejen
langs Præstø Fjord finder vi mindesmærket (af Marinus Andersen) for den
eventyrligt tapre major Anders Lassen,
der øvede sin gerning i det fremmede,
og ved Øresund ved Snekkersten kro et
minde for kroejer H. K. Thomsen, der
—

—

Fig. 23. Den norske sten, Kruså.
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gen, siger jo noget om den værdi, man
tillagde særlig hans kamp imod vold
og terror.

Soldatergrave,
krigsmindesmærker
Når soldater begraves ved alfarvej,
betyder det sædvanligvis, at kampen er
gået videre, og der ikke er levnet trop
perne ro til at begrave de døde på kir
kegårdene. Derfor (bl. a. derfor) fik vi
altså ingen sådanne soldatergrave efter
kampen den 9. april 1940 og heller
ikke ved det senere opgør med tysker
ne. Men at vi har sådanne grave, ved
vi, og vi har krigsminder al mange
slags fra forhistoriske krige og senere
nationalitets-kampe ved vore veje. Hol
ger Drachmann digtede om en al dem
og linjerne er knyttet til graven i Bøf
felkobbel (fig. 26):
Fig. 25. Mindekors for Kai Munk, Horbylunde.

gjorde sin indsats i de illegale transpor
ter over sundet. Og vi kan ved hovedvej
i i Benløse finde mindestenen for Kaj
Fogh Hansen, der blev skudt af Schal
burgkorpset (1. september 1944). Og
og bl. a.
sådan kunne vi blive ved,
føje til noget om mindestenene for kam
pens dagligliv, f. cx. den på Gyldenloves høj for va°bennedkastningerne
o.s.v., men da der er endnu flere hi
storiske mindesten ved vej og sti slutter
vi med at citere Kai Munks verselinjer,
som om frihedskampens unge siger ne
denstående, der bl. a. er anført på min
destenen i Dollerup Bakker:
I tændte for Danmark i dybeste mulm
en lysende morgenrode.
At samme forfatter også er citeret på
mindesmærket i mindelunden i Ryvan
—
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Fig. 26. Graven i Boffelkoppel.
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De vog dem,
vi grov dem er grav i vor have,
lagde dem ved siden af den alfar vej
Også disse grave og krigsmin der
flokkes især ved de sydlige grænser, den
nuværende landegrænse og folkegræn
sen syd for denne. Men de findes da
også mange andre steder, helt oppe ved
Limfjorden finder vi krigsminder fra
vore nationale kampe i 18-tallet. En
udførlig redegørelse for nogle af disse
er gjort af Hector Boeck i bogen: Dan
ske Mindesmærker og Krigergrave i
Sønderjylland (1940), hvortil særligt
interesserede læsere henvises.
Hvis man kan tale om hygge i for
bindelse med dette spørgsmål (kriger

Fig. 28. Krigsminde, Lundby.

grave og krigsminder), så gælder det
den smukke støtte, der er rejst i Rin
kenæs på en græsrabat og opad et træ.
Den er sat til minde om det første skud,
der affyredes den 6. april 1848 i tre
årskrigen, og som ramte og dræbte den
danske soldat med efternavnet Sejer.
Mindesmærket er klart og indskriften
ligeså, placeringen fin. Kampen gav 3
dage efter sejren ved Bov, hvorover der
i 1923 blev rejst et mindesmærke i den
fra genforeningsmindesmærkerne kend
te genre (naturstenen), og den står i et
lille anlæg i en vejgaffel.
En anden mindesten for en sejr over
tyske dragoner i 1864 står ved lande
vejen Lunderskov-Hejnsvig, og endnu
flere mindesten findes rundt i Jylland,
t kors er således rejst til minde om
faldne danske soldater fra fægtningen
—

Fig. 27. Krigsminde, Rinkenæs.
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Fig. 29.
Soldatergrav
ved Alssuncl.

ved Lundby 3. juli 1864 og står ved
Aalborg-Hadsund landevej (fig. 28)
indrammet af en kæde på lave piller.
At Sundeved og Dybbølland i gan
ske særlig grad har fået sine soldatergrave og krigsminder turde være vel
kendt,
nogle er tysksprogede og sat
over tapre danske soldater. Her for
tælles på stene, hvor du Fiat faldt og
løjtnant Anker, og andre mindesten
nævner summarisk, hvor mange af den
ene og den anden af de stridende par
ter der er begravet i den pågældende
soldatergrav ved vejen, ligesom andre
grave er placeret inde på markerne og
—

der har deres mindesten. Et typisk bil
lede er den med et solidt jernhegn om
gærdede grav næsten ved Alssund (fig.
29), der ganske avviger fra soldatergraven ved Hansted (v. Horsens).
Sidstnævnte er som et haveanlæg, og
stenen bærer datoen 10. april 1864,
(fig. 30), april-måneden er en yndet
angrebsmåned for krigsforende.
Skal der siges noget om disse grave
i forhold til vejene, må det bl. a. blive
dette, at ved de stedfundne vejudvidel
ser har det ikke kunnet undgås, at det
historiske korrekte sted må være blevet
noget forskubbet her og der, hvad der

Fig. 30.
Soldatergrav
ved Hansted.

198

DANSK VEJTIDSSKRIFT 1958. 9

TANDEM-TRIPLEX DIESELTROMLE
MODEL VL1O-14 TONS
• Synkroniseret hydraulisk
maskinsfyring
• Hurtig hydraulisk løftning
af mellemvalse
• Aflåselig moforafdækning
• Lavfliggende tyngdepunkf
• Alle 3 valser lige store
• Todelf indstillelig forvalse

Omgående levering

SEPVICF

•

kVALTE1

•

SERVICE

•

KVALITET

•

SERVICE • KVALITET

•

SERVICE

VESTERBROGADE
•

9 B

•
—

•

SERVICE

KØ8ENIIAYN

V

TELEFON CENTRAL 7885

A 13

Godt nyt på vej
den nye

De kan ikke få en mere alsidig
og pålidelig medhjælp end
6
..Majorens” nye makker
fremadgående gear, lavt tyng
depunkt og robust hydraulik
giver fart, stabilitet og ene
stående effektivitet.
—

VALD. HANDBERG’S
Stenhuggerier & Stenbrud A/S
Hovedkontor: DANTES PLADS 3

—

KØBENHAVN V

Indehaver af Hammerens og Moselokkens Granitværker, Bornholm

Brosten

-

Telefon C. 3051

A 14

Kantsten

-

Skærver

-

Stenmel etc.
Telefon C. 3059

ikke er grund til at kritisere. Desuden
har visse grave, f. ex. på Dybbøl, måttet
beskæres af samme årsager, men da
dette skønnes stort set at være sket med
megen nænsomhed og ligefrem har væ
ret et plus for visse af gravene, er der
nok heller ikke her noget at være ked
af. Iøvrigt skal det lige tilføjes, at for
svarsministeriet fører tilsyn med danske
soldatergrave i ind- og udland, og at
disse, der tæller Ca. 500 grave, jevnligt
besøges af udsendte embedsmænd og
den daglige pasning besorges af lokale
folk.
Mindesmærket for 9. aprils kamp i
1940 blev en obelisk, der er opstillet i
vejgaffelen nær Søgaard kaserne (fig.
31) og er vel egentlig kommet til på
temmelig tilfældig vis. Ved vejene om
kring Hostrup Sø, i Bjergskov og Hok

Fig. 32. Mindesten for Bjarne Chr. Poulsen,

kerup mistede Søgaard garnison nogle
af sine tropper i den skæbnesvangre
aprilmorgen 1940. Der var kræfter i
gang for at skaffe disse faldne et ens
artet mindesmærke til avløsning af de
trækors, som det stedlige danske mili
tær strax forsynede mindestederne for
de faldne med, men uden at dette blev
sat i scene, kom mindestederne alligevel
det
til at bære ensartede mindesten,
var atter stenfundene, natursten, der
måtte lægge materia1e til, og som for
al fremtid vil vidne om vågne og kamp
beredte folk (fig. 32).
Til disse danske soldatermindesmær
ker må føjes dem, der er rejst for nedstyrtede flF-dere og flyverkampe i allie
ret tjeneste og i samme kamp, som vore
soldater af 9. april. Af disse mindesmærker er der flere. F. ex. står der ved
hovedvej 10 umiddelbart syd for Ha
derslev en sådan mindesten, rejst af de
samvirkende soldaterforeninger i Ha
derslev til minde om et RAF-angreb på
en tysk militærtransport lige ved kri
gens slutning,
og stenen siger ud
trykkelig, at ,,hertil angreb RAF den
4. maj 1945”. Det er en granitsten.
Kommunen har afholdt udgiften til
areal og beplantning.
En anden mindesten for nedstyrtet
flyver findes ved Neder-Jersdal og be
står af granitkvadre, der former en buet
mur, som omslutter en cirkulær sænk
—

—

Fig. 31. 9. april-mindesmærke ved Sogård.
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Fig. 33.
Udskiftningsminde
for Astrup gods,
Såby.

ning, der alluderer til det hul, flyve.
maskinen slog i jorden på det pågæl
dende sted. Haderslev amts vejvæsen
bistod ved tilvejebringelsen.
En serie krigsmindesmærker af sær
lig art er dem, der i Sønderjylland rej
stes for de faldne i verdenskrigen 19 1418. Praktisk talt alle disse står imid
lertid på kirkegårdene, og et af dem,
som til en begyndelse ikke gjorde det (i
Gråsten) er nu flyttet ind på kirke
gården. Disse mindesmærker (vel om
kring 100) skal derfor bare nævnes og
ikke beskrives her, idet vi tilføjer, at vi
jo i mindeparken i Århus har det na
tionale minde i sten for denne krigs
faldne danske og i søfartsmindesmær
ket på Langelinje mindet for denne
krigs omkomne søfolk, ligesom søfarts
byen f. ex. Marstal har mindesten for
omkomne søfolk fra begge verdenskri
gene (det sidste af Gunnar Hamme
rich med vers af Marcus Lauesen).

Egne, begivenheder og personer
Når der her i et slutningsavsnit skal
anføres lidt af det også på dette om
råde mangfoldige stof om mindesten
ved vej og sti for egne, begivenheder og

200

mænd eller kvinder, må det på bag
grund af det foregående naturligvis
blive udenfor krigshistorien, altså af
dagliglivet med dets facetter af store
og små begivenheder. Og både begyn
delsen og slutningen samt forløbet af
det anførte må få det tilfældige og
subjektivt prægedes karakter.
Vi begynder med Gallehusstenene, der
i 1907 rejstes af lensgreve 0. D. Schack
på de 2 findesteder for guidhornene
(1639 og 1734), nogle af vore nationalhistorisk mest værdifulde klenodier, der
siden er gået tabt. Stenene står fint på
marken, som groet op af denne og præ
senterer sig nydeligt ud imod vejen,
i flere henseender gode exempler til
efterfølgelse.
Tyveriet af guldhornene (1802) var
en national sorg, der satte sine digteri
ske spor,
og flere af tidens begiven
heder heromkring var både skelsætten
de og resulterede i mindesmærker. Der
var først udskiftningen af fællesjorder
ne (1781 og videre), som i høj grad
modtoges med vrangvilje, men gen
nemførtes og siden er fejret med min
desmærker. I Havnelev (Sjælland) er
der i 100-året sat en sten herfor, og
ved vejen fra Såby (Sjælland) er der
sat både mindestøtte og mindebænk for
—

—

DANSK VEJTIDSSKRTFT 1958. 9

Aastrup gods udskiftning (fig. 33), li
gesom andre egne har fået deres.
Stavnsbdndets ophævelse (1788)
var af ganske anderledes karakter og
vakte udelt glæde (måske undtaget hos
nogle godsejere?), at det har resulte
ret i Frihedsstotten på et af de mest
trafikerede punkter i hovedstaden turde
være velkendt. Her bringer vi et bille
de fra et helt andet sted i landet, nem
lig ved Aalborg—Hadsund landevej nær
Lundby krat. Jydske mænd rejste dette
i hundredåret med broncerelief og git
ter og det hele. Ved samme landevej
rejstes i nærheden af Terndrup by i
kanten af et anlæg ved Molledammen
et andet minde om stavnsbåndets op
hævelse, formet som en avskåret obe
lisk på en lille høj (fig. 34). Videre
rundt i landet kan man finde tilsva
rende og det samme gælder sten for
grundlovens givelse (1849), især vel
knyttet til mindesmærke for dens fa
der: Frederik Vil. At også en sådan
foranstaltning som tiendeavlosning kan
gi anledning til mindesten må må
ske mere forbavse,
men i hvert fald
i Mern (Sjælland) har man rejst en
sådan med angivelse af lovens dato (28.
oktober 1903).
I denne forbindelse må nævnes det
pragtfulde sandflugtsmonunzent på
højen syd for Tisvilde. Det er rejst til
minde om sandfiugtens dæmpning (24.
juli 1738) og er et 6 m højt tresidet
sandstensmonument i barok (af D.
Gercken) med Fr. IV’s og Chr. VI’s
navnetræk og en på dansk, tysk og la
tin affattet beretning om, hvad der var
sket.
Skal vi bringe noget om mindesmær
ker for egne kan det vanskeligt gøres
bedre end ved henvisning til den min
depark for hedens opdyrkere, som i
I 950’erne er blevet indrettet ude på den
jyske hede, idet denne foruden minde—

—
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Fig. 34. Stavnsbåndsminde, Terndrup.

sten for de nævnte og mest fremtræ
dende opdyrkere også har mindesten
for herrederne. Placeringen af disse
mindesten sker dels ved at oprette ,,bau
taer” langs vejen i bunden af mindedalen (fig. 35), hvor placeringen skøn
nes fin og i kontakt med de bedste tra
ditioner i så henseende, dels i en krans
omkring en stor mindeplads. Vi gen
giver een af disse herredssten for Hor
num, der foruden de symbolske medal
joner har Blichers linjer om det jyske
sind (H. Skovgaard):
Læ wos aalti blyw we de,
Faaer sin baaen ka kjennes ve,
Såen et sinde da hær i noer
haall sæ ve te aalt faagoer.
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Fig. 35.
Mindedalen,
Kongenshus.

Og så er der de personlige mindesten
ved vej og sti. Med en fræk omskriv
ning af nogle linjer fra midsommervi
sen kan det næsten siges, at hver by har
sin sten og hvert sogn sine mindesmær
ker. Også her må vi da nøjes med nogle
exempler på lokale samfunds mindesmærker for enten nogen, som har be
tydet væsentligt for egnen eller landet,
eller som er født eller har virket der,
mange slags folk og mange slags min
desmærker og sten.
Der er digternes og forfatternes min
desten, Holger Drachmanns i Horn
bæk, Søren Kierkegaards i Grib Skov,
Chr. Winthers i Flensmark (rejst 1920,
gjort af L. Brandstrup), der er dag
liglivets helte som Lars Kruuse på Ska
gen,
der er præstemændene Henrik
Gerner i Birkerød (gjort af Johs.
Kragh), Kr. Glud i Jebjerg (se fig.
37), og maleren J. Th. Lundby i Bedsted Lø (gjort af E. Utzon Frank),
lokalpatrioten, byfoged Lund (Ska
gen), og kammerråd C. Christensen i
—

—

—

—

-

—————-———-—-—---

...

Fig. 36. Herredssten, Kongenshus.
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TANDEM TROMLE
TYPETA 31D 1O,5-l3fs
Tromlen er 3-akslet med midfervalsen til at hæve hydraulisk,
således at tromlen kan arbejde som 2-akslet tandem-tromle.

Rat i begge sider for styring, der foregår hydraulisk. Træk på
både midter- og bagvalse. 2-delt forvalse. Ophakker og van
dingsanordning. Forsynet med FORD dieselmotor type 954 E
Forlang tilbud og prospekt

PED[RSHAAD HASHINFADHIH aI
BRØNDERSLEV

TELEFON

AALB 0 R G

NYHAVNSGADE 26

AARHUS

PARK ALLÉ 15

KØBENHAVN K.

ROSENBORGGADE 1

450

TELEGR.-ADR.: CEMENTINDUSTRI
.

TELEFON

2 7455

TELEFON 3 14 00
TELEFON

C. 14066

A 15

NIELS HANSENS SONNEH, VIG
BETONVARE- OG SKÆRVEFABRIKER
VIG 19

VIG 250
RØR OG ANDRE BETONVARER EFTER DS 4O
VASKEDE STØBEMATERIALER
VEJMATERIALER TIL ALLE FORMAAL

OLAV HANSEN
Vognmand
Hundige Strandvej 114 pr. Greve Str.

Chas
F
1
indsen Schou
Entreprenør

Tlf.Hundige62o
Kørsel med Vogne med Tip indtil 6 Tons
Levering af Sten, Grus og Vejmaterialer

Betonblandemaskiner
Vejtromle udlejes
Louiselund

Lunding
Tlf. Haderslev 23435

Værksted
Tlf. Haderslev 23188

N. WI LLU M N I ELSE N
Vognmand

Elmelundsvej
BOLBRO

Enghavegaard

Sten og Grus

-

Telf. Odense 11.314
*

Levering af sten og grus
Kørsel med vogne indtil 15 tons

Brabrand
Vognmandsforretning
vi Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 6 00 41
Entreprenørkørsel

.

Levering af Grus og Stenmateriel

udføres med Vogne fra 3—4—5—10 Tons.

A 16

Fig. 37. Mindesmærke for Kr. Glud, Jebjerg.

Horsholm (gjort af Rich. illagnussen)
samt for Chr. G. Slolberg (af N. fardin) i samme by, for Niels Hernining
sen i Errindlev, for læreren Al. A. Th.
Kann i Flensmark (af Arne Bang), for
Per Jorgensen Brand i Vester Egedesden mægtige, slanke mindesten
borg,
for klitinspektor Thyge Thygesen i Blåbjerg (af H. Slot-Møller), og ‘arden
for Knud Rasmusen nær Hundested
(fig. 38). I Grindsted en for Laust Raç
inussen og i samme by samt i mang
foldige andre jyske ber mindesten for
hedens opdrker Enrico Dalgas, og så
dan kunne vi blive ved, men gør det
ikke. Vi nojes med endnu 3 mindestene
af ganske særlig art.
Den ene (fig. 39) er et stenkors, som
står ved hovedvej :\ 10 (Sæbvvej) lidt
syd for Vodskov. Den ret utvdelige indskrift siger, at: Paa dette Sted jeg fandt
min sjdte Hvile. 1856. Der er flere
versioner over hvem og hvorfor den er
sat, men den rigtige menes at være at
det drejer sig om gårdejer og handels
mand Ole Chrstof/ersen fra Gi. Kirk
i Dronninglund sogn (JVolle Faarbak)
og som under roveri imod ham blev
slået ihjel og væltedes med vognen ned
i vandlobet ved siden, en version, som
—

Fig. 38. Knud Rasmussens varde, hundstec
(Spodsbjcrg).

—

—
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Fig. 39. Mindeiors, Vodskov.

2(’3

fra hovedstaden. Den Står nu udfor
Åboulevarden 16 og skal engang have
stået i Ladegårdsåen sammested, der
overdækkedes 1897. Den skal efter fol
keoverleveringen være rejst til minde
om, at en karet fra et bryllup som nat
ten til den 27. november 1812 styrtede
i åen, nogen siger at det var brude
parret, der druknede, andre siger at 4
damer af karetens 6 passagerer druk
nede. Stenen har en tid været opmaga
sineret, men er nu atter på sin plads.
—

er stillet til rådighed fra amtsvejinspek
toratet i Aalborg.
Det næste er på lignende måde min
de om en ulykkelig død og er den ene
af de 2 eneste mindesten vi skal omtale

Og så slutter vi denne gennemgang
med mindestenen for polarforskerne
Å’Iylius-Eriksen (1872—1907), N. P.
Høeg Hagen (1877—1907) og grøn
lænderen Jørgen Brondlund (1877—
1900). Det er en kæmpestor sten, hvori
billedhuggeren Kai Nielsen har udført
relieffer af den sidste slædefærd, som
udførtes, og hvorunder de omkom.
Dertil slutter sig den gribende dagbogs
udskrift, som fortæller om deres sidste
timer. Den er tegnet af Kaare Klint og
udført af Kai Nielsen. Stenen avslore
des 5. december 1912 og er bekostet af
en komité. Som exempel på en fin ud
førelse af et mindesmærke med taktfuld
udnyttelse af den til rådighed værende
plads på og omkring stenen samt i an
dre henseender er den til efterfølgelse.

Fig. 41.
Mindesten
for polarforskere,
Langelinje,
København.
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opfylder rigeligt normernes krav,
høj konstant kvalitet
benyttes overalt til almindelige
betonarbejder, hvor ikke
særlige grunde taler for en
special-cement
-

/
*
7
CENTRAL’\

FORHANDLERE OVER HELE LANDET

A 17

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR &ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder Slagger
Overflaclebehandling m. varm asfaif
.

AL

KØRSEL

Anders Bach Als

Tipvogne, Blokvogne,

Havnens Nordside

10 Lastbiler indtil 14 Tons

Vejle

Leverandør af Vejinaterialer

Tlf. 386 (2 linier)

AXEL

HAN5EN

Alt i Betonvarer 1). S. 400, Bygningsmaterialer,

Markedsvej 8

Holbæk

Cement. Te rrazzo,
Gulviliser etc.

1’st, Væg- og

Tlf. 99

FIlorn% Hialil

P. CHR. KAMSTRUP
Vognmandsforretning

Vognmandsforretning

HORSENSVEJ 7
Telf. 1050

-

Rom, Lemvig

VEJLE

Telf. Rom: Centralen
*
Kørsel med vogne indtil 17 tons

Kørsel med vogne fra 4Vs til 20 tons

Levering af Sten, Grus og
Vejmaterialer

Alle slags vejmaterialer leveres

AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.
LEVERING AF VEJMATERIALER
Grus
Singels
Bundsten m. m.
-

-

HARRY JENSENS VOGNMANDSFORRETNING
VINDINGEVEJ 59

A 18

-

ROSKILDE

-

TELEFON 681

i-I. i. HENRIKSEN & 0. KÄHLER
(Korsør Stenforretning)

VEJMATERIALER
Løsning Skærvefabrik

-

Trige Skærvefabrik

Mogenetrup Skærvefabrik

T. LUND LARSEN
Entreprenør
Skolevej 4, Næsby, Fyn. Tlf. Od. 1543

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD A/S
AaII,org 28301,

*

Bodilsvej 16

Fremstilling af A-mærkede Betonvarer

—

Hasseris

Jord-, Vej- og Kloakarbejde

HJALMAR LARSENS EFTF.

Stenbrud og Skærvefabrik
NØRRE SMEDEBY AIS
Vilsbæk pr. Kliplev

VOGNMAN DSFORRETNNG
nye 6 tons vogne mlnp
TELF. — HILLERØD — 101
—

Tlf. Kliplev 8 77 16

—

ENTREPRENØR KØRSEL
samt levering at

VEJ MATERIALER

FRITS HALVORSEN
ENTREPRENØRFIRMA S BETONVAREFABRIK

BRØNDERSLEV

—

tlf. 425

A 19

ENTREPRENØR

VOGNMAND

—

TH. ERIKSEN
Farsø
Vejmaterialer

Vejarbejder

—

Kloakarbejder

Al Kørsel

—

Telefon 149

KB. HANSEN & SØN

Vognmand

CARLO CHRISTENSEN

Vognmandsforretning

Sdr. Onsild pr. Onsild
Telf. Onsild 59

FREDERIKSENSVEJ 13
Telefon 4402

—

STEGE

*

AL KØRSEL

Al kørsel m. lastbiler m. påhængsvogne

Lezering af Vejmaterialer

Turisikørsel

SKAFTE-HANSEN

—

Lillebil

HJORTSHØJ
VOGNMANDSFORRETNING

Entreprenør

Telefon 1422
,,Holmegaard”
HJØRRING
Asfaltering Tæppebelægninger
Rep. af Veje Jord. og Vejarbejde
Kloakering Broarbejde Jernbeton

Hjortshøj

(Leo Sørensen)
Tlf. Hjortshøj 48
*

—

—

—

Levering af Sten, Grus og Vejmateriale
Kørsel med Vogne
med Tip indtil 5 Tons

BRØDRENE HENRIKSEN
Smede- & Maskinværksted
Grønnegade 16

Roskilde

Reparationer af Vejbygningsmaskiner

A 20

—

Telefon 245
Fabrikation af Sneplove

Aktieselskab et

De Danske Granitlirud
Nr. Voldgade 54 Central 2620 Minerva 2620
.

.

KØBENHAVN

Kanten

Brosten

Skærve- og Chanssebrostensfabrik
Stenhuggerier
Vang

—

Bornholm

HOLM &. STRØYBERG
Nr. Voldgade 54

PULVERASFALT

-

Rubif

—

København

STØBEASFALT

-

MACADAMASFALT

QwninL

:falt

mere skridsikkert
mere elastisk
mere slidfast

Als

DANSK ASFALTFABRIK

østre Tegigade
NYSTED
Tlf. 1188

-

KØBENHAVN SV.
AARHUS
Tlf. 33844

-

Tlf. Hilda 1648
*

ODENSE
Tlf. 3681

(i/.’1ik

Asfalterede
stenmaterialer
leveres fra
16 pulveranlæg landet over

til ethvert formål

CHRISTTREUS BOGTRYKKERI

K9ENHAVN

