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Fra håndens arbejde til åndens arbejde 

 
Da Axel Bargheer voksede op som landmandssøn i Bückeburg i Niedersachsen, 

tæt ved grænsen til Nordrhein-Westfalen, var det ikke selvfølgeligt, at han skulle 

vælge præstegerningen.  Bückeburg ligger i nordsydlig linje ca. midt mellem 

Amsterdam og Potsdam og i vestøstlig linje ca. midt mellem Flensburg og 

Mannheim. 10 km nord for Kassel løber floderne Fulda og Werra sammen og 

danner floden Weser, som udmunder ved Bremerhaven efter 440 km. Floden 

Wester løber tæt forbi Bückeburg. 

Af større nærliggende byer findes såvel Minden som Porta West i ca.  15 km 

afstand, og byen Hameln i ca. 40 km afstand. Ved Minden har floden forbindelse 

med Mittelland kanalen, og dermed med det tyske kanalsystem. 

 

Selv om det ikke var familietraditionen, valgte den unge mand alligevel at 

studere teologi i Göttingen. Georg-August-Universität-Göttingen åbnede 

allerede i 1737 og er formentlig det største universitet i Tyskland og særdeles 

velrenommeret. 

 

Axel Bargheer har fungeret som reformert præst i Osnabrück, Greetsiel, Rinteln 

og Mella, før han ankom til den tysk reformerte menighed i København. Ud over 

sine typiske præstegerninger varetager han bl.a. litteraturkreds og 

tyskundervisning. Her fremlægger han det tyske sprogs spidsfindigheder krydret 

med humor i form af særlige vitser fra DDR-tiden og tyske molbo-historier om 

de særligt dumme folk kaldet ”Die Schildbürger” in Schilda. 

 

Axel Bargheer er en intelligent, men beskeden mand, behagelig at omgås og 

med varme og lune. Han har 3 voksne børn. Axels bekendtskab med 

Skandinavien startede med et sommerhus i Sydsverige, og han havde interesse 

for at lære de skandinaviske folk nærmere at kende. Allerede efter kort tid i 

Danmark beherskede han det danske sprog ganske fint, og han arbejder 

kontinuerligt på at forbedre sit danske sprog. 



Schloss Bückenburg 



Weserbrücke 



Evangelische Stadtkirche, 

Bückeburg 



Georg-August-Universität-Göttingen  

Peter Gustav Lejeune Dirichlet 

matematiker i Göttingen (1805-1859) 

Lejeune Dirichlet blev født 1805 i Düren, som dengang lå i Frankrig, men nu 

ligger i Tyskland. 

Hans bedstefar stammede fra Vervins i departement Aisne i Pikardiet i Frankrig. 

Han var flydende på både tysk og fransk, og kunne derfor kommunikere med 

matematikere fra begge lande. Først underviste han i Breslau og i Berlin, 

hvorefter han blev ansat i Göttingen til sin død. 





Byplan Osnabrück v. 

Wenzel Hollar 1633 

Rådhuset i Osnabrück i 

Greetsiel havn i Ostfriesland 



Evangelische Reformierte Kierche in Rinteln 

Rinteln i Niedersachsen 



Det Danske Huguenotsamfund  

St. Petri i Melle 

i Niedersachsen 

St. Matthäus og 

rådhus i Melle 

Grönenberg- 

park i Melle 

Schloss Gesmold 

i Melle 



PRÆSTER I DEN TYSK REFORMERTE KIRKE I KØBENHAVN 

 

Musculus      1695-? 

Konrad Johann Kersting    1714-1727 

Hans  Johannes Meier             -1721 

 

Ernst Mengin 

Ulrich Dusse 

Peter Godtke 

Thomas Raape 

Axel Bargheer 

 

 

Vi mangler en liste over præster i Tysk Reformert kirke i København, kan nogen 

hjælpe. 
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