
De blå gendarmer på Strib
Af Poul Christensm

Fra 1886 til 1894 huserede en gruppe af horxeilsprcsifunt Estrups blå gend,ørmer i Strib. Korpset bba oprettet aed, en prc»

visorish lott, d'us. ud,m godhmdcke af Rigsdagm, efter et attentat på konseikpnesidcnte& lor at sihre ro og orfun.
Mid'd'e(art Aois §ordz åbmt nar af wuqthaaernes nle horps og rappØteredc Jlittigt om d,ets meriter i lokakamfundat.
Artihlzn ør isar baseø på Johsl Rasmussms uddrag af Middelfart Aais og Midd,elfart Døgblød..

De første tre gendarmer kom med toget lidt før kl.
14, og man sagde, der ville komme flere til hest i
løbet af eftermiddagen. En lille flok mennesker sti[-
lede sig op på landevejen et godt stykke fra
Færgegården og skuede mod øst.
De kommer, lyder det lidt efter på Færgegården og
i husene overfor og helt nede på stationen, De, som
kan løsrive sig fra deres dont, løber op på landeve-
jen, og en betragtelig del af den lille overfarsbys
knap 200 indbyggere er denne lørdag efterniddag
den 11. december 1886 klar til at tage imod tre blå
gendarmer, der nærmer sig Strib til hest.
De er iført indigoblå kappe ovenpå våbenfrakken.
Ryttersablen haenger ned i venstre side i det hvide
lædergehæng. Pistolen sidder i hylsterer i bæltet og
karabinen i holderen. Flokken følger dem hen mod
Færgegården i respektfuld afstand, for drabelige ser
de ud.
- Ned med Estrup!
Mbet kommer tidt usikkert fra en ung mand midt
inde i flokken. Det er smedens 2O-årige søn, Niels,
der endelig drister sig til at råbe de tre ord, han så

mange gange har hørt, når der blev snakket polirik.
Nogle børn fniser forlegent, da de hører Niels råbe.
Æle er spændt på, om gendarmerne reagerer. Måske
lyder der også et par strofer fra en aftidens politiske
sange som: "Ned med Estrup, Scavenius og Ravn! Vi

vit ingen revnet gn:ndlov have i Kongens Køben-
havn ! " Måske knyttes et par næver i harme over dette
overgreb mod fri mands ret.

Politisk spændt periode

Vi ved ikke, hvordan de blå gendarmer blev modta-
get i Strib, men sådan blev de i hvert fald mødt
mange steder. De blev godt og grundigt lagt for had
af størstedelen af landes befolkning. Højre-regerin-
gen med konseilspræsident Estrup i spidsen havde
med en provisorisk lov oprettet gendarmkorpset,
der som en slags politisk politi skutte holde øje med
bønderne og bekæmpe tilløb til politisk uro.
Selv om Danmark havde fået en fri grundlov i 1849
med en lovgivende rigsdag, var landet slet ikke et
demokrati, som vi kender det i dag. Rigsdagen havde
to kamre. I Folketinget havde bøndernes parti, Ven-
stre, flertal, og dette store flertal af datidens befolk-
ning krævede at få del i regeringsmagten. I Lands-
tinget havde de høiest beskattede mænd forlods
pladser, og kongen udpegede også et antal med-
lemmer. Det betød, at godsejerne og de rige i byer-
ne gennem partiet Højre sad på magten d6r. Og
ikke nok med det; kongen lalgte sin regering af lut-
ter højrem:end.
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Beredzlt og uberedcn gendartu. (Tresnit i. Ilhlttreret Tidinde

1886). Korpset btsu oprettet ed en pro i:(]risk lru af 27. ohtober

1885 iud, det fonnål at \dz cioib l\ndiglr'edzr Undzrstøtteke til

Wetholdcke af tun olfattlige Sihkzrhed', Ro og (»fun sertt til

Høandhtnelse af dz beståtttfu Lou og Anrtrdninger"

Kor\set høle undcr krigsministeriet og bbt bemandzt med offce.-

rer og befulingsmend fra de f(nskellige uåbm. De menige gendar-

,ner blev hoen)et for mindst et år og shuLle teru u§fz, sundz,

ad,ntzlige og ihke tere øer )5 ,tu De ftk m årlig l\n på 750 elbr

650 kr alhangigt af, om dc aar beredne ellzr ubøredne. Dm sam-

bde sryrkz oar på 429 til658 mand. Der blct oltrettet stationet

ouer hzlz lnnd,et. I 1887 oar der Jbst, i alt 104 statitnet

Begge ting skulle vedtage landets love. Som konflik-

ten spidsede tit, lgte Venstre gennem "visnepoli-

tikken" at sabotere lovgivningsarbejdet midt i
1880'erne. Esrup slog igen ved at udstede proviso-

riske love, for at få samfundet til at fungere. Deraf
kom navnet provisorietiden, hvor Estrup regerede

uden om Folketinget med provisoriske eller fore-
løbige love. Det gialdt den årlige finanslov og altså

loven om gendarmeriet i efteråret 1885. Den blev

suppleret med en foreløbig lov om strafle for i skrift
og tale at "ophidse klasser eller dele afbefolkningen
til had og forbitrelse .... mod andre klasser".

Inden da var de folkelige riffelforeninger blev for-

budt. Deres sigte var da også, at der en dag kunne

blive brug for gode skytter. Med det såkaldte mund-

kurvecirkulære skulle skolekommissionerne tilse, at

lærerne ikke dettog i ophidsende agitation mod

regeringen. Et mislykket attentatforsøg i august 1885

på konseilspræsidenten &iorde situationen endnu
mere spændt.
Det var et samfund, der kunne minde meget om en

af nutidens diktatoriske politistater. Derfor havde

gendarmerne ikke grund tit at føle sig velkomne -
heller ikke i Strib.

Kontrol med de rejsende

Vi ved, at alle ryv gendarmer ankom til Strib denne

tørdag. De tre beredne menige, Andersen, Nielsen

og Jensen, kom kl. 2.45 eftermiddag. Underkor-

poral Franck, menigJacobsen og menig Hansen lidt
før med toget kl. 1.40, mens kommandanten, bere-

den oversergent N. Jensen, først kom med toget I'J.

8-25 om aftenen.
Ifølge Middelfart Avis fik de station på Strib
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Strib. Siden i hvert fald 1871 har der vzerer et politi-
tilsyn i Strib. Amtsrådet bevilgede da 100 Rd. (en
rigsdaler = to kr.) årligt tit opgaven. Bever var ilblge
Middclfart Avis en "vel{ent ældre Underofficier",
der var invalid efter krigen i 1864. Han hayde i en
årrække været "paapassende i sin Gjerning. Ved cle

mange Gensd'armers Ankomst er den Orden, han
har holdt, formodentlig bleven anset for Overflø-
dig," skrev venstreavisen.

Omhu for en syg måttehandler

Mandagen efter ankomsten gik gendarmerne i gang
med deres opgaver. Mens oversergenten opsØgte
borgmesteren i Middelfart, tog de ørrige på patrul-
je i omegnen for at gøre sig bekendt med vejene. De
begyndte også at kontrollere de rejsende - og det
gav straks en specialopgave. Den var dog hverken
mod slemme ugerningismænd eller opsætsige ven-
stre-bønder. De antraf måttehandler Lauris Hansen
fra Brenderup sogn i "sindsforvirret stand" på bane-
gården og måtte ledsage ham og hans lZ-årige søn,
Emil, til deres hjem. Franck og Hansen fik opgaven
og løste togbilletter å 50 øre til Nr. Aaby. Men d6r iik
måttehandleren et nyt anfald af sindsforuirring.
Doktor Dreyer i Nr. Aaby blev tilkaldt, og han beor-
drede måttehandleren indlagt på sygehuset i Mid-
delfart. De to gendarmer løste billeuer å 35 øre tit
Middelfart og måue derefter gå ril Strib, hvortil de
ankom kl. 11 )( aften.
Den historie var guffor højreavisen Middelfart Dag-
blad, der roste gendarmernes omhu for den syge til
skyerne. Måttehandleren døde dog næste morgen.
Det skal venstrebladene nok få gjort ril en historie
om, at "Manden er død af Skræk ved at se de lyse-
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Claurlius Madsm, Middelfart Atis lzgendaiske redaktgr og ejn
HaD aar stærh modtldntl.er al Estrups prouisoriskz sryre og blet)

formand Jor dzn i 1[J[J5 o|]rettede "Demohratisk k]rming".
Claudius Matken skjulte ihke sine s1m- og antipartier og nåtte
gmtagne gange i LÅttaps tid slå lil regnshab f)r adscns drti,hlttl
Histoiens Hus, Mitldefdrt.



blaa paa Strib Station", skrev avisen. Doktor Dreyer
rar åbenbart venstremand. Artiklen slutter med, at
denne omhu for trængende mennesker maske kan
bidrage tit, at "han (Dreyer, red.) faar Øjnene op-
ladte for deres (gendarmernes, red.) paatrængende
Nødvendighed, som Venstremændene ellers have
saa ondt ved at fatte."
Måske var et korps på syv gendanner lige rigetigt
mange til opgaverne i Strib. I hverr fald blev sqrken
hurtigt reduceret med de fire beredne gendarmer.
Hvorfor er uklart. Flere heste rar ifølge dagbogen
syge, og der kom en ordre om at finde et kyarter til
den beredne styrke. Samtidig anmodede Wedells-
borg Birk om assistance, da politiassistenten d6r var
blevet syg. Den l1.januar 1887 drog de fire ridende
gendarmer fra Strib og oprerrede en bistation på
Minedalgaard ved Håre mellem Middelfart og
Assens. Venstreavisen i Middelf4rt ønskede, at også
fodfolket rejste. "Naar de ogsaa drager bort derfra
vides ikke," sluttede artiklen.

Passede på kejsertoget

Men de bliver. Der bliver oprettet k\,?rter hos skip
per Rasmussen, der boede på den nuværende
Rolighedsvej, til en månedlig husleje på 22 kr. Gen-
darmerne bliver antagelig indk rteret pri\,?t. I
1890 logerer de ifølge folketællingen hos skibsbyg-
ger Niels Peter Larsen. De kommer ind i en arbejds-

rytme med at kontrollere passagererne ved alle
ankommende tog og færger døgnet rundt. De tager
også ud på en daglig patrule i omegnen enten til
fods eller medjernbane. Futderikker fra Fredericia
bliver sendt tilbage, hvis de er jyder. Andre raga-
bonder og omstrejfende bliver afleyeret til sogne-

Kejserms jetnbaneoogn, lotograferet i Strib af pL. Fangel, no-
uenber 1887.

Fangel startedc netop i samrne måned sin fotograJ-kaniere, og
gmnem dc neste årtier tog han ,nange reportagebitlzd.rr. Desuane
gerntz han iÅhz glosplad.em,e til d,isse optageket, ford,i sådanne bil-
bder i modsetning til postkortmatiaer som heregårdt, landska-

ber og hirket hurtigt nxistedz dcres erdi som sølgsopjekt. Dette

tnoti haf o e el)et som papbiuzne. Historicns Hus, Mid.dz{art.

rådsformanden i Vejlby, som bringer dem videre til
fattighuset Fælleshåb. Eftertyste og kriminelle btiver
bragt til herredskontoret i Middelfart. Der er ifølge
dagbogen intet tegn på, at sryrken er brugt til at
modvirke optøjer af polirisk art i lokalområdet.
I november 1887 kom der en så stor opgave, at der
måtte assistance til. Det mssiske kejserpar kørte i tog
gennem landet. Det kraevede forstærkning af fire
beredne gendarmer under premierløjtnantJensens
kommando for at sikre "ordenens overholdelse",
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når kejserparret ankom til Strib. Toget indtraf kl.
8.12 og afgik l0 minutter senere. Ifølgc dagbogen

r der "intet at melde" fra den s1v mand store gen-
darmeristyrke.
Flere lokale embedsmænd yar ankommet til Strib
for at hilse på kejseren. Men de måtte nøjes med at
se på de fine vogne. De lrstelige blev i deres vogne.
Det "prunkfulde tog" trak også nlsgerrige til statio
neme, berettede Middelfart Avis, som også benytte-
de lejligheden til at give gendarmerne et hak i
nrdån: De få, som anser gendarmerne som påtræn-
gende nødvendige, vil nok sige, at kejsertoget netop
er rullet lykkeligt hjemad, fordi gendarmerne lar
ude at påse, at alt gik rigtigt til. Men om de rar til
nogen n,'tte, kan ingen vide. Ved Middelfart Station
lar der også udstationeret et par gendarmer, men
"de maa have §edet sig dvermaade, thi der vistes
ikke Spor af Nihilissind (oprørssind, red.) mellem
de henved 150 Npgierrige, der frøs langs Veien mel-
lem Hovedlandeveien og Jernveistationen", skrev
avisen-

Det kedelige garnisonsliv

Arbejdet går sin wante g-ång på stationen alle ugens
s1v dage hele åLret rundt. Der er tre menige gendar-
mer, der dog skifæs ud oftest efter et års Ueneste.
Ca. en gang om året har de nogle få dages orlov
Middelfart Avis kalder det "det kedeligg garnisonsliv
i Strib".
En dag i april 1889 bliver der dog mindre kedeligt.
En tysk arbejdsmand, Carl Benick, bliver sendt til-
bage med færgen, men udebliver, beretter dagbo-
gen korfattet. Men Middelfart Avis er mere ordrig
den 12, april: Tlskeren tog flugten ud over Røjle
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Mose forfulgt af to gendarmer, der udviste "baade
Mod og Snildhed, som forliener om ikke Beløn-
ning, saa dog Beundring". Krigeme vendte usårede
tilbage uden b1tte. Og så kommer pointen: Havde vi
dog beholdt vores gamle politibe$ent, så var vi ble-
vet fii for denne vagabond; han havde ikke ladet
ham løbe.
Vagabonden s§al et ur og noget mad, inden han
den næste dag blev fanget af politibesent Eriisen på
Hindsgavl. Bepienten i Middelfart kunne deq som
de lyseblå krigere ikke kunne, triumferede venstre-
avisen.

Bakkanalier i de blås logi

De kunne til gengæld noget andet, som der ikke står
noget om i dagbøgerne, men som Middelfart Avis til
gengæld beskriver indgående den 9. november

C,en tamenulfrz .lagbog- Het bbt) a t øhtitit2tø notøet, ogb
1)ør sqr på" fuern .dzr giorde hvat, og hl)omår i tjmesten,



O?ndonnn i tn resprktindglbnlc t'rrmtlkrtittg i en stiltu gttle i I lohto. l.bkrlrali i lor\t)at"t! arhi.t,..t..
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1889. Der sker nemlig mørkets geminger på d-her-

rer Hans PeterJensen, Lars Sørensen og Niels Peter

Nielsens logi hos skibsbygger Niels Peter Larsen i
hus nr. 7 på Strib. De tre unge mænd midt i 2O'erne

holder drikkegilder og spiller kort den halve nat.

Avisen beklager "de stakkels Mennesker, som have

givet sig ind i dette trivielle Liv", men nåLr det giver

anledning til uregelmressigheder, så må det altså

påtales. "Disse aftenlige og nadige Sammenkomster

i Gensd'armernes Logis ere Bakkanalier, (drikkegil-

de, fest til vinguden Bacchus' ære, red.) hvor der

drikkes mere baiersk Ø1, Rom og Kognac, end for-

standige Folk anse for godt og gamtigt for dem, der

have Noget at tage lare paa om Dagen", skriver avi-

sen.

Og hlzd rzerre er: De traekkerjernvejen§ assistenter

og portører ind i lastens hule, og de har jo en

ansvarsfuld gerning, som de skal lære oplagte til
den næste dag. Der kan ske ulykker, når der er "en

Brist på en enkelt Mands fulde Opmærksomhed,

når han er iJemveiens lienesle".

Vi ved ikke, om denne påtale fik disse bakkanalier til
'at stoppe, så jernvejens bestillingsmzend sikkert

kunne stpe jernbanedriften og rangeringerne, og

gerdarmerne uden tømmermænd kunne holde øje

med trafikanterne ved færgehavnen og stationen.

De fortsatte med at sørge for "ordenens overholdel-

se". Men vi ved fra dagbogen, at kommandokom-

mandøren kom på inspektion tre dage efter avisar-

tiklen.

Gendarmerne betalte skat

I-andets fastlåste Politiske situation var ved at blive

blødt op. Venstre blev sækket, da flere venstre-
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grupper rar begl, rdt at forhandle med Højre for at

få gjort en ende på provisorie-tiden, men der var

ikke kommet et gennembrud. Ikke alle højrepoliti-

kere stod sa stejlt som Estrup. Højre havde mistet

mandater ved de seneste lg. Moderate venstrefolk

vedtog således sammen med forhandlingsvenlige

dele af Højre en række socialpolitiske love i 189G91.

Gendarneriet forblev i Strib. Der var fortsat tre

mand. I en kort periode var der kun to. Det opdager

Middelfart Avis og kommenterer den enes afgang

sådan: "Der er saa kjedeligt derude, at de vel snart

forwinde til Hobe, og der er da heller ingen af

Beboerne, der have søgt om at faå den Forsvundne

tilbage."
Noget godt gør de, fot de betaler skat til Vejlby

Kommune. Jensen og Nielsen er således på skatteli-

sten, der blev offentliggjort i Middelfart Avis den 3.

februar 1891. De betaler hver slrr kr. i lejlighedsskat.

Det er småting i forhold til Færgegårdens ejer, enke-

fru Smiths 81 og stationsforstander Hansens 34 kr.

Men fisker A. H. Hansen betaler tre kr, i skat. Matro§

P. Andersen og Portør H. Hansen betaler hver fire

kI.
Men Gendarmerne må frnde sig i, at der fortsat gø-

res nar af dem i Middelfart Avis.

En rejsende drejersvend havde set, at der ikke lar
lang vej til Middelfart lang§ stranden. Dengang var

der ingen vej, kun jer-nbane, langs med stranden

mellem Middelfart og Strib. Den ofFrcielle og "rette

vej" til Middelfart gik over Stavrby. Men drejersven-

den skulle ikke have skudt genvej, selv om han bare

tog sig den frihed, som så mange dagligt giorde for
hurtigt at komme til Middelfart. Gendarmerne ind-

fangede ham og førte ham til arresten i Middelfart'
Det r de i deres gode ret til, for ifølge svendens
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papirer skulle han følge den "rette landevej". Det
"resultat" afde påtrængende llseblå gendarmer ude
på det stille Strib kan der v:ere flere meninger om,
konstaterer Middelfart Avis den 12. august 1891.

Ture på græsmarker og pigekammer

De blå gendarmer forbliver upopulære. Den 1. sep
tember 1892 er der et læserbrev i Middelfart Avis.
Afsenderen og beboere i Strib føler sig forulempet
af gendarmernes opførsel og tidens retstilsønd, De
er ikke til stede specielt ved de tidlige togafgange,
især ikke den ene, som er blever gift, lyder klagen.
Den gifte gendarm \.ælger at gå tur med sin kone på
et stykke gruesjord langs vejen. Det brød ejeren sig
ikke om og spærrede af for arealet. Men det hjalp
ikke. Så forlangte han, at gendarmen skulle betale,
hrad loven bød for at gå på en anden mands mark.
Men det ville gendarmen ikke. Så gik ejeren til her-
redsfogeden, som svarede, at gendarmerne har lov
til at gå, hvor de vil, når de er i uniform. Heller ikke
g:ndarmens foresatre§plgribe ind. Beboerne
på Strib vil geme vide fra en reslærd. hvor gendar-
memes rettigheder hører op.
Det fik de næppe slar på. Heller ikke, om det hører
med til rettighederne, når de bryder ind på andre
endnu mere private enemeerker. Nu drejer det sig
næppe den gend4gp, som er blevet gifr. Gendar-
men bliver nemlipfølge avisen overrasker hos en
familie. hvor mandån og konen ikke er hjemme.
Mandens mor og to piger hører tummel ovenpå i et
pigekammer. Den ene afpigerne, der er høj og kraf-
tig bygget, grår straks derop og ser en gendarm i fuld
uniform. Han farer ud gennem et gavlvindue og
lader sig glide ned ad en uden for stående flagstang,

står der i ayisen, der fortsætter: "Om det nu r,ar
Synet af den kraftige Pige, der gjorde F;.ren bange,
eller om det rar en kjendt Vej han tog, det vides
ikke, men havde hun faaet fat i ham, havde han gan-
ske sikkert faaet Klabs".
Det forklares ikke nærmere, hvorfor der stod en
flagstang lige uden for pigekammervinduet. Heller
ikke, hvad den anden pige »Tres om episoden. Det
har i hvert fald næppe været den kraftige pige, som
har været genstand for gendarmens besøg.
C'endarmerikorpset satte ifølge m il itaerh istori ke re n
E. O. A. Hedegaatd en række spor i lokalsamfunde-
ne. Antallet af børn født udenfor ægteskabet steg
bemærkelsewærdigt efter korpsets indtog i et sogn.
Vi må nok notere som noget ua{Viseligt, at den
urgamle magnetisme mellem kvinder og flotte uni-
forrner også eksisterede dengang, skriver han.
Måske er der i dag folk i Strib og omegn, der har en
oldefar eller tipoldefar, der for 113 år siden bar en
lyseblå uniform, og som et enkelt sted ikke r.ar helt
så upopulær.
Kontrol og patruljeringsopgaver i Strib bliver ned-
prioriteret. En gendarm tager næsten daglig til
Middelfart for at sørge for ro og orden på stationen
og trjælpe potitiet i byen. Fra april 1893 afgiver Strib
en gendarm til en nyoprettet bistation i Middelfart.
I Strib får de to gendarmer flere opgaver med for-
kyndelser og tilsigelser, bl.a. er der flere eksempler
på, at de skal finde maend, så alimentationsbidrag
(underholdsbidrag, red.) kan blive opkrævet.

Gendarm med damer på hyldebærrov

Gendarmerne foræatte med at søge ind på andres
enemærker. Nu gik det ud over en enkes hyldebær,
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skal man tro et læserbrev, som var i Middetfart Avis

den ll. oktober 1892.

Hvad disse krigere dog udsætter folk for. En enke

havde opfredet nogle hyldetrzeer, hvis frugt hun
ville anvende i sin husholdning. Men frugten for-

svandt. Der blev nu holdt vagt ved hyldetræerne, og

den 6. oktober btev gåden opklaret. Vagten så en

lille hvidmaletjolle sejle nordpå forbi Røjle Mose og
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nærme sig hyldetræerne. Det var næ§ten et vikin8e-

togt, da en gendarm i lyseblå uniform med to skjold-

møer om bord gjorde landgang. Damerne bevæt>

nede med kurve gik løs på hyldetræerne. Efter et

par timers kamp trak styrken sig titbage rigt belæs§et

med bytte, berettes det i læserbrevet. Dagen efter
kom en kone og hendes voksne datter til samme hyl-

detrzeer. De fik at vide, at det var tyveri, hvortil ko

Helt upo\uldre 1)ar dz blå gmdarmzr ihhe, da koryset ble oPløst, skal man tro Bbzkspruttm 1894'
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nen s rede ganske troskyldigt: "Naar Gensd'armer-
ne kunne giøre det, kunne vi Andre ogsaa, men
Tiden vil sikken vise hende, at der ir Forskjel paa
Kong Salomon og Jørgen Hattemager", slutter læ-
serbrevet.
Vi ved ikke, hlad afdelingschefen og distrikskom-
mandøren talte med gendarmeme J. V. Jørgensen,
F. Nielsen og N.J. Nielsen om, da de den 15. okto-
ber 1892 inspicerede søtionen i Strib.

Gendarmerne fik billetten

Tiden var ved at rinde ud for de blå gendarmer. Der
skulle komme mere lighed for loven og demokrati-
ske tilstande i Danmark. Den 30. mart§ 1894 indgik
størstedel af Venstre i Folketinget et forlig med
Højre - det store forlig - der bragte provisorietiden
til ophør. Først i 1901 fik vi uformelt parlamentaris-
men indfgrt, så regeringen blev sammensat på
grundlag af folketingsfl ertallet.
Forliget betød ikke, at Højre og konseilspræsident
Estmp opgav regeringsmagten, men de blå gendar-
men blev opløst.
Den 6. april 1894 beretter Middelfart Avis, at "de
lyseblå krigere" har skifter ham og nu går rundt

blandt godtfolk i deres egne klæder. Revolvere og
andre skarpe yåben er afleveret. "Med andre Ord:
Gensd'armerne havde faaet Billetten og ere gaaede.
Desværre have de ikke - som man havde Grund til at
vente - taget deres Ophav (Estrupregeringen, red)
med!", slutter artiklen.
Den 19. april lukker og slukker gendarmerne J. C.

Jensen og N. J. Nielsen stationen på Strib og køber
togbilletter til Svendborg for 6 kr. og 80 øre.
Efter de blå gendarmens periode fik Strib igen en
politiopryrrmand. Den 11. juni 1894 meddeler Mid-
delfart Avis, at amtsrådet har ansat gTnnastiklærer
Olsen fra 1. juni med en årtig løn på 400 kr.
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Johannes Rasmussens uddrag af aviseme ligger på hjemmesiden
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Dagbøger og ka-rsebøger fra Strib Station 10. december 1886 - 19.

april 1894 ligger på Rigsarkivet
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