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Forsidebilledet.
Gråsten slot set fra gårdsiden. Foto: Søren Gülck.
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Gråsten Slot i 1720. Stikket viser barokslottet i sin prægtigste udgave med den fem etager høje
hovedfløj ud mod søen, de fire pavilloner forbundet af de lavere fløje på begge sider heraf og den rigt
udsmykkede portfløj. Kun pavillonerne og sidefløjene derimellem står tilbage. Slottet var omgivet afen
overdådig barokhave, der var udformet med prægtige bede i mønstre, især mellem kirkefløjen og det
enorme orangeri, der ses længst til højre. Det hed sig, at orangeriets lige ikke fandtes i hele »Det
romerske Rige« (dvs. Tyskland), og at det havde kostet 40.000 rdl., et beløb svarende til værdien af et
mellemstort gods.

Gråsten
Sønderjysk Månedsskrift har i 1996 og
1997 udgivet temanumre om to sønder
jyske slotte: Augustenborg og Schackenborg. Redaktionen har i år valgt at følge
denne tradition op med et særnummer
om et tredje berømt slot: Gråsten. Alle
tre steder er historisk tæt knyttet til le
dende skikkelser i det danske rige i ene
vældens første generationer, og alle tre
hører de hjemme i barokkens epoke, der
ellers er ret svagt repræsenteret uden for
Nordsjælland.
Redaktionen har til udgivelsen af det
te udvidede nummer modtaget støtte fra
»Konge Frederik og Dronning Ingrids
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Fond til humanitære og kulturelle for
mål« og »Sydbank Sønderjyllands Fond«.
Uden denne støtte ville det have været
umuligt at udgive dette nummer i far
ver. Redaktionen vil derfor gerne bringe
de to fonde vores, og - er vi sikre på,
vore læseres - varmeste tak. En stor tak
skal også lyde til den kreds af forfattere,
der beredvilligt har påtaget sig at dække
forskellige sider af Gråsten, og til de per
soner og institutioner, der med lige så
stor imødekommenhed har stillet bille
der til rådighed.
Redaktionen
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Ahlefeldterne på Gråsten
Af JESPER THOM ASSEN

Ingen anden slægt har haft en tættere til
knytning til Gråsten end Ahlefeldterne. Fra
godsets oprettelse omkring 1540 og frem til
1725 var næsten alle ejerne af denne slægt,
bortset fra perioden 1648-62, hvor Gråsten
for en kort bemærkning tilhørte Hertug Phi
lip af Gliiksborg. Arkivar Jesper Thomassen
beretter her om rækken af Åhlefeldter på Grå
sten.
Ahlefeldternes tid var Gråstens storheds
tid. Gennem hele 14- og 1500-tallet ud
byggede slægten sine besiddelser og
skabte dermed grundlaget for Ahlefeldternes stilling som en af hertugdømmer
nes magtfuldeste slægter ved siden af
Rantzauerne. Slægtens fremgang blev
synliggjort ved byggearbejder på slotte
og hovedgårde, og også Gråsten blev
fortløbende bragt ajour med ejernes sta
dig mere ophøjede position. Med stor
kansleren Frederik Ahlefeldt kulmine
rede fremgangen. Slottet blev i hans tid
gjort til et spejlbillede af den magt, han
besad som statens højeste embedsmand.

Stamsædet Søgård
Ahlefeldternes tilhørsforhold til Gråsten
begynder imidlertid på Søgård, der var i
Ahlefeldternes eje, siden Claus Ahlefeldt
ca. 1390 ægtede Anne Pogwisch, der ved
arv havde overtaget Søgård. Claus Ah
lefeldt nævnes 1398, hvor han fik pante
brev på Lundtoft herred, hvilket også
Limbekkerne på Søgård tidligere havde
haft. Med i pantet hørte også gårde i det
nuværende Adsbøl sogn. Bestræbelser
ne på at udvide godset omfattede også
disse østlige besiddelser, hvor Jep Iver
sen på Holbæk 1409 blev fordrevet af
Claus Ahlefeldts enke, Anne. De efter
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følgende generationer udvidede Søgårds
tilliggender, og selvom Lundtoft herred
i 1498 blev indløst af Hertug Frederik,
var godset stadig anseeligt.
Det vides ikke med sikkerhed, på hvil
ket tidspunkt Søgårds ejere lagde grun
den til den senere hovedgård Gråsten i
Adsbøl sogn. Men det har næppe været
uden betydning for udviklingen, at Sø
gård med jævne mellemrum gik i arv til
flere sønner og derfor af flere omgange
blev delt; for selve Søgårds vedkommen
de i bogstaveligste forstand ved at flere
brødre samtidig beboede hver sin del af
borgen. 1440-70 tilhørte Søgård brødre
ne Claus og Benedikt. Sidstnævnte døde
1470, og 1487 arvede Claus' sønner Ben
edikt og Jørgen Søgård. Fra 1500 var
Benedikt eneejer af godset, men fra og
med hans to sønner, Frantz og Gregers',
overtagelse 1519 var Søgård delt i to,
indtil det atter blev samlet af storkansler
Frederik Ahlefeldt i 1662.
Gregers (i 1559) og Hans (t 1580) Ahlefeldt
Som ovenfor nævnt arvede brødrene
Gregers og Frantz Ahlefeldt Søgård ef
ter deres fader i 1519. De to brødre har
haft et stridbart sind; i følge traditionen
et kendetegn for »de vilde Åhlefeldter«,
men reelt et ganske udbredt træk hos de
fleste af tidens adelige godssamlere.
Brødrene var indviklet i adskillige stri
digheder, både med Hertug Hans, bøn
derne og med hinanden, og stridighe
derne drejede sig stort set altid om gods,
rettigheder og forpligtigelser. De ind
byrdes uoverensstemmelser angik byg
gearbejder på Søgård, og formodentlig
findes her baggrunden for, at Gregers
ofte opholdt sig på Gråsten og måske
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

som han byggede på. Han var gift med
fyrstelig råd og amtmand Povl Rantzau
til Bothkamps datter Margrethe. Hans
døde i 1580 »i sin kraftigste alder« og
efterlod sig enken og en treårig søn, Gre
gers.

Gravsten i Kliplev kirke over den første Gregers
Ahlefeldt (+1559) og hans kone Anne Ahlefeldt.
Han anses normalt for Gråstens grundlægger,
selvom et endeligt bevis savnes. Efter L. Bobé:
Slægten Ahlefeldts Historie.

ligefrem byggede her. De to brødre del
tog begge i erobringen af Ditmarsken
1559, og begge omkom ved denne lejlig
hed. Frantz faldt i slaget ved Heide 13.
juni, hvor også Gregers fik sit banesår, et
skud i benet, som medførte hans død få
dage efter slaget. Gregers havde i sit
ægteskab med Anne Ahlefeldt, en datter
af Godske Ahlefeldt til Saxtorp, seks
børn, og den ældste søn, Hans, arvede
Halvsøgård og Gråsten.
Der er ikke mange efterretninger om
Hans og slet ikke om hans aktiviteter på
Gråsten. Kræfterne blev brugt på Søgård,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Gregers Ahlefeldt (1577-1617)
I årene, indtil Gregers blev myndig og
kunne overtage sin fædrene arv, vareto
ges hans interesser af moderen og den
nes nye ægtemand, Godske Ahlefeldt til
Quarnbeck og Marutendorf, samt onk
len Bendix Rantzau, lensmand på Mø
geltønderhus.
Gregers blev den første Ahlefeldt, der
for alvor satsede på Gråsten og gjorde
den til sædegård. I 1603 brændte Grå
sten hovedgård, og Gregers benyttede
lejligheden til at flytte den fra den oprin
delige placering ved Troldsløkke til slot
tets nuværende position nord for Alnor
(nu Slotssøen).
Gregers Ahlefeldt var driftig, når det
gjaldt hovedgårdsdriften, og han har
uden tvivl skabt sig en position på grund
lag af sine besiddelser. Derimod ses han
ikke at have været aktiv i det politiske
liv eller i statens tjeneste bortset fra, at
han 1598 fulgte Prinsesse Anna af Gottorp på hendes bryllupsrejse til Østfriesland.
1 1600 ægtede han Mette Blome, dat
ter af amtmanden på Gottorp Hans Blo
me til Seedorf, og fik siden med hende
tre sønner og fire døtre, hvoraf den æld
ste søn, Hans, arvede Halvsøgård og
Gråsten ved faderens død 1617.
Hans Ahlefeldt (ca. 1605-63)
Hans Ahlefeldt var født omkring år 1605
og har altså overtaget Gråsten og Halv
søgård som ca. 12-årig. Ligesom de tidli
gere ejere fortsatte Hans med at forbed
re hovedgårdsdriften, men med mindre
held end faderen. Blandt bønderne var
han kendt som en hård herre, og selv
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Stamtavle over de medlemmer af slægten Ahlcfeldt, der har ejet Søgård og Gråsten.
Efter Poul Andersen: Graasten - et slot og et sogn.

præsten Konrad Ziegler i Kværs fik hans
vrede at føle i bogstaveligste forstand.
Kongen truede i den anledning med en
bøde på 2000 rigsdaler, hvis han ikke
lod præsten i fred.
På trods af bestræbelserne på at gøre
sig sit gods nyttigt, endte Hans Ahlefeldt med at gå fallit. 1648 solgte han
Gråsten med Fiskbæk til Hertug Philip
af Glucksborg, og i 1662 erklæredes han
på Kieleromslaget for fallit. Årsagen til
den økonomiske tilbagegang lå først og
150

fremmest i de store skader, Søgård og
Gråsten led under besættelserne 162729, 1643-45 og 1658-60. Hertil kom dog
også, at Hans vel i højere grad end fade
ren var en standsbevidst levemand.
Både inden for ridderskabet og ved
hofferne i Danmark og på Gottorp var
han velset. Ved de fyrstelige bryllupper
og barnedåber var han til stede, og ved
Kong Frederik III's hyldning i hertug
dømmerne 1648 fungerede han som
landmarskal. Ved flere lejligheder vare
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

tog han også tillidsopgaver for konge
magten. 11652 medvirkede han ved ud
arbejdelsen af en landmatrikel for her
tugdømmerne, og 1654-55 var han med
lem af en kommission, der skulle bilæg
ge stridigheder mellem den danske re
gering og Gottorp. Hans havde i sit æg
teskab med Anna Sehested en søn og to
døtre, men sønnen Hans døde allerede i
sit første leveår 1653, og der var derfor
ingen direkte mandlig arving til det hal
ve Søgård.
Rigsgreve og storkansler Frederik Ahlefeldt
(1623-1686)
Ved Hans Ahlefeldts død 1663 var hans
økonomiske stilling så dårlig, at også
hans andel i Søgård blev udskilt af boet
og solgt. Som køber stod imidlertid den
fremgangsrige statholder i hertugdøm
merne, Frederik Ahlefeldt, parat. Allere
de tidligere samme år havde han gener
hvervet Gråsten fra Hertug Philip, og i
1657 havde han arvet den anden halvdel
af Søgård efter sin fader Frederik Ahle
feldt. 1 1663 var situationen altså den, at
hele Søgård og Gråsten var samlet på
een hånd.
Frederik Ahlefeldt var født 1623 på
Søgård og foretog i sin ungdom en lang
varig uddannelsesrejse til Tyskland, Ita
lien, Frankrig og Nederlandene. I Am
sterdam (1651) havde han nær endt sit
liv, da han på et værtshus dræbte en af
byens borgere. Ved en energisk indsats
af hans fætter Ditlev Ahlefeldt (+ 1686)
lykkedes det ham at undgå at blive henrettet, og derefter vendte han atter hjem
til Danmark. Ved hjemkomsten 1652
fandt han barndomshjemmet Søgård i
en slem forfatning som følge af Torstenssonfejdens ødelæggelser. Frederik Ahle
feldt har dog næppe heller ønsket at bli
ve på godset; i hvert fald var det ved
hoffet i København, at han efterfølgende
gjorde karriere.
Ved hoffet synes han særlig at have
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Storkansler Frederik Ahlefeldt (1623-1686). Ef
ter L. Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie.

vundet Dronning Sophie Amalies yn
dest, og 1654 udnævntes han til over
skænk. Stillingen måtte han imidlertid
atter fratræde, sandsynligvis som følge
af sit ægteskab, mod svigerfaderens vil
je, med Margarethe Dorothea Rantzau,
datter af statholderen i hertugdømmer
ne grev Christian Rantzau til Breitenburg (+ 1663). Med tiden forsonedes han
med den magtfulde svigerfader, og den
ne har næppe været uden indflydelse på
Frederik Ahlefeldts senere karriere.
I første omgang blev hans virkeområ
de hertugdømmerne, hvor han 1657blev
landråd og generalkrigskommissær. Stil
lingen som kommissær indebar frem
skaffelse af proviant til fæstningerne i
Holsten, og Frederik Ahlefeldt foretog i
den anledning en del udlæg for kronen
og modtog som betaling Tranekær len i
1659. Tranekær havde tidligere været
givet svigerfaderen, Christian Rantzau,
i pant, og Ahlefeldts overtagelse havde
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Storkanslerens grevelige våben fra 1677 er et
indviklet stykke heraldik. Ahlefeldternes oprinde
lige våben er vingen og bjælkerne øverst til ven
stre. De to fisk står for grevskabet Rixingen, den
oprejste løve for grevskabet Langeland og ørnen i
midten for baroniet Mørsberg.

derfor delvis karakter af en medgift.
Ahlefeldts gennembrud i statens tje
neste kom i 1661, da han ledede et ge
sandtskab til England. Efter hjemkom
sten udnævntes han til statholder i Kø
benhavn og assessor i statskollegiet. Sam
men med sin svigerfader havde han af
gørende indflydelse på udenrigspolitik
ken, men den gik midlertidigt tabt i 1663,
da han udnævntes til statholder i her
tugdømmerne efter svigerfaderen. Ved
svigerfaderens død erhvervede Ahlefeldt
ikke blot hans embeder som statholder,
amtmand over Steinburg amt og guver
nør i Sønder Ditmarsken, men også en
kontant betaling svarende til værdien af
halvdelen af Rantzaus holstenske god
ser samt hovedgården Herningholm.
Endnu engang blev forholdene i her
tugdømmerne Ahlefeldts virkefelt, mens
konkurrenten Christoffer Gabel overtog
hans mere indflydelsesrige stilling i Kø
benhavn. Ahlefeldt var imidlertid sta
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dig i begivenhedernes centrum, og 1665
blev han af Kejser Leopold udnævnt til
rigsgreve, til nogen fortrydelse for Kong
Frederik III. I den anledning blev det
nødvendigt for den nyudnævnte rigs
greve at anskaffe et gods inden for det
tyske riges grænser, og derfor købte han
af Frederik III »Die Wildniss« ved Gliickstadt og senere grevskabet Rixingen og
friherreskabet Morsberg i Lothringen.
Samme år, som Frederik Ahlefeldt blev
rigsgreve, døde hans første hustru, og i
1668 ægtede han datteren af grev Frederich Emich til Leiningen-Dagsburg, Ma
rie Elisabeth.
Selvom Ahlefeldt som følge af sin her
komst, sine embeder og ægteskaber hav
de en særlig tilknytning til hertugdøm
merne, greb han muligheden for atter at
vende tilbage til en mere indflydelsesrig
position i København, da den viste sig
ved Frederik III's død 1670.1 fællesskab
med Ulrik Frederik Gyldenløve og Pe
der Schumacher (Griffenfeld) styrtede
Ahlefeldt den gamle modstander Gabel
og indtrådte atter i statskollegiet samt i
gehejmerådet. 1671 ophøjedes Langeland
til grevskab, og ved Griffenfelds fald 1676
udnævntes Frederik Ahlefeldt til stor
kansler. Som leder af både danske og
tyske kancelli var karrierens højdepunkt
nået, og indtil sin død 1686 bevarede
Ahlefeldt sin indflydelse og position.
Det er klart, at godsbesiddelserne i
Sønderjylland med tiden kom til at spil
le en stadig mindre rolle for Ahlefeldt,
optaget som han var af sine embeder.
Søgård var så medtaget efter de gentag
ne besættelser af fremmede tropper, at
den aldrig blev genopbygget. På Grå
sten foretog Frederik Ahlefeldt derimod
omfattende byggearbejder, og en del af
materialerne blev taget fra Søgård. Byg
gearbejderne fortsatte til hans død 1686
og blev siden fuldført af hans søn af
samme navn. Ahlefeldt opholdt sig ofte
på slottet, der vel har givet den tempera
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

mentsfulde og travle mand nogle frede
lige stunder i smukke omgivelser, men
han blev begravet på Tranekær; grev
skabet var trods alt hans fornemste be
siddelse. I live opholdt han sig imidler
tid kun sjældent på Langeland, eftersom
slottet var i dårlig stand og godset forar
met efter fjendens plyndringer.
Frederik Ahlefeldt den Yngre (1662-1708)
Ved storkanslerens død 1686 havde han
med sin første hustru to sønner og to
døtre og med sin anden hustru en søn og
to døtre. Den ældste søn, Frederik, over
tog ved faderens død grevskabet Lange
land og de sønderjyske besiddelser in
klusive Gråsten. Allerede 1681 var Fre
derik Ahlefeldt den Yngre blevet land
råd i hertugdømmerne, og to år efter
blev han vicestatholder. Ved faderens
død overtog han statholderembedet. Fre
derik Ahlefeldt den Yngre havde en stor
arv at løfte efter faderen, og som man
næsten kunne forvente, lykkedes det ikke
helt.
Selvom han overtog en del af fade
rens poster ved dennes død, kom hans
karriere efter få år til at følge et ganske
andet spor. Trods en manglende militær
uddannelse blev Frederik Ahlefeldt al
lerede 1689 oberst. De følgende år del
tog han i adskillige kampagner, først i
Irland og siden i det sydlige Tyskland.
Med tiden avancerede han til general
major, dog formodentlig uden at have
ført nogen selvstændig kommando.
Den militære løbebane havde ikke for
hindret Frederik Ahlefeldt i at opholde
sig på Gråsten i lange perioder, og 1697
vendte han tilbage til hertugdømmerne
som statholder. Den lange periode i her
tugdømmerne gav ham mulighed for at
bygge Gråsten færdigt, og ligesom fade
ren ønskede han et slot, der ydede ham
retfærdighed.
Frederik Ahlefeldts eftermæle er præ
get af, at hans livsførsel og byggerierne
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

General Frederik Ahlefeldt (1662-1708). Efter L.
Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie

trods alt overgik, hvad økonomien kun
ne bære. Ved sin død 1708 efterlod han
sig en anseelig gæld, og han beskrives
som forkælet, opblæst og uden tilstræk
kelige evner til at varetage sine embe
der. Som søn af storkansleren, greve til
Langeland, gehejmeråd, statholder og fra
1701 generalløjtnant var han imidlertid
at regne blandt rigets fremmeste perso
ner, og da Christian V blev begravet i
1700, bar Frederik Ahlefeldt som landets
højeste embedsmand rigsæblet.
Også hans ægteskaber var standsmæs
sige. I 1686 havde han ægtet grevinde
Christiane Gyldenløve, datter af Chri
stian V. I sit andet ægteskab 1695 giftede
han sig med en datter af storkansleren
Conrad Reventlow, Armgaard Margre
the. Det var ikke uden grund, at Frede
rik Ahlefeldt havde høje tanker om sig
selv, selvom de åbenbart var for høje.
I 1700 havde Frederik Ahlefeldt haft
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Statholder Carl Ahlefeldt (1670-1722), efter hvis
død de gråstenske godser blev solgt på tvangsauk
tion. Foto: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

et midlertidigt afbræk i sit virke som
statholder, da han førte et hjælpekorps i
Sachsen. 1706 blev han udnævnt til ge
neral og øverstkommanderende over et
hjælpekorps i kejserlig sold i Ungarn.
Ahlefeldt indfandt sig ved korpset, men
blev her syg og døde. Han efterlod sig
ingen børn, og halvbroderen Carl arve
de derfor grevskabet Langeland, Grå
sten og de øvrige besiddelser.
Carl Ahlefeldt (1670-1722)
Carl Ahlefeldt havde allerede ved fade
rens død arvet grevskabet Rixingen mv.,
og storkanslerens besiddelser blev nu
atter samlet på én hånd for en kort stund.
Ligesom broderen formåede heller
ikke Carl Ahlefeldt at opnå en ligevægt
mellem den økonomiske formåen og på
den anden side hævdelsen af hans op
højede position. Hans karriere skred
fremad fra det ene højdepunkt til det
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andet. Ved hoffet var han velset, og han
hørte til kongens nærmeste omgangs
kreds. 1699 blev han overkammerherre
og overhofmester, 1700 overstaldmester,
1703 gehejmeråd og ridder af Elefanten.
Fra 1704 fik han flere vigtige administra
tive poster, først som præsident for Commercekollegiet og fra 1710 som medlem
af konseillet. 1712 måtte han imidlertid
forlade centraladministrationen, dog
uden at det medførte en egentlig tilba
gegang i karrieren. Ligesom sin fader og
broder blev han statholder i hertugdøm
merne og varetog denne post til sin død
1722. Carl Ahlefeldts ægteskab var som
broderens overordentlig fordelagtigt. I
1702 ægtede han grevinde Ulrikke An
toinette Danneskiold-Laurvig, datter af
statholderen Ulrik Frederik Gyldenløve.
Allerede før han arvede Gråsten og
grevskabet Langeland m.m., havde Carl
Ahlefeldt indledt forhandlinger om af
hændelsen af grevskabet Rixingen og
Morsberg. Som følge af mangelfuldt til
syn og krigenes ødelæggelser har disse
formodentlig ikke været rentable. Med
den nye arv fulgte en gæld på 300.000
rigsdaler, og Carl Ahlefeldts overdådige
livsførelse og adskillige byggeforetagen
der gjorde hans økonomi svag. I 1721
blev hans sønderjyske godser ramt af
misvækst og kvægpest, og selvom han i
sidste øjeblik forsøgte at rette op på øko
nomien, var han ved sin død 1722 fallit.
Hans ældste søn Frederik, der ligesom
sin farbroder endte som general, måtte
opgive det meste af arven efter faderen.
På nær grevskabet Langeland blev alle
Carl Ahlefeldts besiddelser solgt på en
auktion på Gottorp i 1725. Gråsten blev
ved denne lejlighed købt af hertug Chri
stian August I af Augustenborg, og Ahlefeldternes tid i Sønderjylland var nu
definitivt forbi.
Litteratur

Louis Bobé: Slægten Ahlefeldts historie.
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JYSK BAROK
Af PER KJØLNER WINDELEFF

Gråsten Slot er prægtigt i dag, men dog kun
beskedent i sammenligning med det slot, der
stod på stedet i første halvdel af 1700-tallet,
og som var det største private barokslot i den
danske konges riger og lande. Arkitekt Per
Kjølner Windeleff fortæller om dette slot og
om, hvordan det efterhånden er omdannet til
det Gråsten, vi kender nu.
Barokslottet
Efter en brand i november 1603 opførte
Gregers Ahlefeldt sammen med sin hu
stru Mette Blome et nyt Gråsten, der var
beliggende på holmen »Vandrod«, hvor
det nuværende slot ligger. Avlsbygnin
gerne stod færdige i 1604 og hovedbyg
ningen i 1616.

I slutningen af 1600-tallet opførte Fre
derik Ahlefeldt, søn af storkansleren, ef
ter faderens påbegyndte planer det tre
die Gråsten, et nyt, pragtfuldt barokslot
i nederlandsk stil på samme sted (se bil
ledet s. 147). Avlsbygningerne blev flyt
tet over på den anden side af landevejen
til Aabenraa, bag Hollænderdammen.
Det nye slot kunne måle sig med dati
dens fornemste slotte. Slotsanlægget blev
opført på et fundament af svære ege
træsstammer som et stort, lukket slots
anlæg med en femetagers rigt udsmyk
ket hovedfløj mod vest. Mod øst var port
bygningen, der gav adgang til slotsgår
den.
Den rektangulære slotsplads blev mod

Slotskirkens oprindelige indgang fra slotsgården. Vinduet til højre er malet på for at opretholde
symmetrien. Foto: Per Windeleff.
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Facaden mod slotsgården. Foto: Søren Gillck.

syd og nord lukket med fire hjørnepavil
loner i tre etager og toetagers tværfløje
med hvidkalkede facader og afvalmede
sorte tage. Slotsgården blev anlagt i to
niveauer, adskilt af balustrader og klas
siske statuer på postamenter.
Bygningsanlæggets midterakse gik
gennem hovedbygningen og portbyg
ningen, der via enetages bygninger med
flade tage og søjlebårne balustrader for
bandt de to hjørnepavilloners mezzanin,
af hvilke den nordlige stadig eksisterer,
hvoraf man bl.a. kan ane de tilmurede
adgangsveje i facaden..
Omkring slottet blev anlagt en over
dådig fransk barokhave med fontæner
og vandanlæg. Mod nord blev opført en
orangeribygning, der blev anlagt med
underjordiske opvarmede vandanlæg,
således at den året rundt kunne forsyne
herskabet med grønsager, eksotiske frug
ter og friske fisk fra bassinerne. Det si
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ges, at det var her, greven fremelskede
de berømte Gråstener æbler med pode
kviste fra Schweiz. På solrige somre kan
man se, at plænen bliver brun, hvor oran
geriets fundamenter endnu ligger under
græsset.
Slottets arkitekt kendes ikke, da de
fleste arkivalier er gået tabt, men det kan
have været Franqjois Dieussart, der var
konduktør for kongelig generalbygmes
ter von Platten og fra 1705-06 opførte
Sorgenfri Slot for grevens broder, greve
Carl Ahlefeldt.
Gråsten Slot stod færdigt i 1700. For
snart 300 år siden, den 1. januar 1699,
ringede kirkeklokkerne første gang. Kir
kefløjen er til dels endnu ældre, idet
murene fra Gregers Ahlefeldts første
anlæg indgår heri. Det kan man bl.a. se
ved de tilmurede vinduer, stik og vin
duesbjælker. De viser, at den oprindeli
ge bygning højst sandsynlig har været
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

opdelt i to etager med højere placerede
vinduer end de nuværende. Nord- og
sydmurene er tillige af forskellig tykkel
se, og tværaksen er forskudt på den ind
vendige side i forhold til det udvendige
modul. Dette kan man se i en plan i
Thurahs Vitruvius fra 1749.
Nord- og sydmurene har uens frem
spring, der ikke harmonerer med tvær
aksen. Den gamle indgangsdør midt
skibs forskyder sig aksialt mod den tre
delte indvendige portals akse, hvor den
indvendige åbning er i det vestlige fag
og den camouflerede paneldør i den ind
vendige facadevæg til højre for porta
len. Udvendig er der øst for indgangen
påmalet et vindue, således at symmetri
en går op.
Gråsten Slot hører i stil til de jyske
barokslotte sammen med bl.a. Clausholm
Slot på Djursland og er anderledes end
den toneangivende barokstil i Køben
havn, Hamborg og Plon. Indvendig var
slottet indrettet med sale og gemakker
udstyret med pragtfulde vægtapeter og
plafondmalerier (loftsmalerier), et enkelt
»Englebørn med blomster« findes end
nu i en af Dronning Ingrids saloner.
I spisesalen var væggen prydet af
mandsstore malerier af datidens konge
lige og kejserlige personer. I den syd
vestlige hjørnepavillon har der muligvis
været indrettet en teatersal.
Hovedindgangen til slottet var den
store hall i den tårnagtige hovedbyg
ning.
I den øverste del af hovedfløjen fand
tes en toetagers, oval sal i italiensk ba
rok, 50 skridt lang og 25 skridt bred og
med kaminer i hver ende af længdeak
sen. Der var store lavtsiddende og min
dre højtsiddende vinduer. På væggene
hang klassiske græske gudefigurer i gips
- antagelig som i kirkerummets loft. For
oven blev salen afsluttet med et stort
lanternespir, der oplyste salen med et
smukt dagslys.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Den nordvestlige pavillon. I forgrunden et blom
strende Gråstenæbletræ. Foto: Søren Giilck.

Ved Frederik Ahlefeldts død i 1708
overtog hans broder Carl Ahlefeldt, gift
med Ulrik Frederik Gyldenløves datter,
Gråsten.
Carl Ahlefeldt kom før sin død i 1722
i økonomiske vanskeligheder, og i 1725
solgtes Gråsten Slot til hertug Christian
August I af Augustenborg, der var nevø
til Frederik og Carl Ahlefeldt.
Slottet benyttedes herefter kun til kort
varige sommerophold og begyndte at
gå i forfald. Sydfløjen og orangeribygningen blev revet ned, og slotsgården
afsluttedes af en mur mod syd til erstat
ning for den fjernede tværfløj.
Hertuginde Frederikke Louise, født
Danneskiold-Samsøe, udviste interesse
for slottet, hvilket medførte, at der i 1744
blev oprettet et familiefideikommis. En
restaureringsplan gik i gang under hen
des søns ledelse.
Hertug Christian August I påbegynd
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te restaureringen af Gråsten Slot. Samti
dig var han i gang med opførelsen af
Augustenborg Slot. Hans søn hertug Fre
derik Christian I overtog i 1754 det ny
istandsatte slot.

Branden i 1757
En frostklar morgen, den 4. februar 1757,
indtraf brandkatastrofen. På tre timer
var den før så pragtfulde hovedbygning
lagt i ruiner. Alle bygningens kostbare
og uerstattelige kunstsamlinger, inven
tar og bog- og arkivsamlinger gik tabt.
Tilbage stod portbygningen, de fire hjør
nepavilloner og den nordre tværfløj med
slotskirken.
Året efter påbegyndte hertugen med
støtte fra kongen at genopføre Gråsten
Slot. Slottets storslåede hovedbygning
blev ikke genopført. Byggeprogrammet
blev afstemt efter behovene. De to hjør
nepavilloner mod vest, ud til slotssøen,
blev nyindrettet. En ny sydfløj stod fær
dig i 1759, og på resten af hovedbygnin
gen opførtes en etplansbygning, »Lan
gegang«, der forbandt den sydvestlige
pavillon med den nordvestlige, hvori

Situationsplan af Gråsten i dag. Tegning: Per
Windeleff.
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man stadig kan opleve en af de oprinde
lige hovedtrapper med de brede pom
merske fyrplanker.
Der er meget, der taler for, at Frederik
Christian I benyttede arkitekt Nicolaj
Eigtveds elev Gottfried Rosenberg ved
genopførelsen af Gråsten Slot; bl.a. kan
de store gennemgående vindueslisener
opleves på andre bygninger af Rosenberg.
Andre bygningsværker af Rosenberg
er Kliplev præstegård og antagelig også
Augustenborg Slot. Haveanlægget æn
dredes fra den stramme franske stil til
en mere romantisk, engelsk landskabs
stil.
Hertugfamilien fik et meget nært til
hørsforhold til Gråsten Slot med faste
sommerophold, hvor der altid var husly
for datidens kulturpersoner, bl.a. perso
ner som Baggesen og H. C. Andersen. H.
C. Andersen beretter, at eventyret »Den
lille pige med svovlstikkerne« blev skre
vet under den tveede eg på Gråsten Slot.
Træet står stadig i den nordlige del af
slotshaven. Under hvilke omstændighe
der og hvornår portbygningen og østflø
jen er forsvundet, er der ingen beretnin
ger om, men man ved,at i 1812 eksistere
de den endnu.
Senere ændringer
I 1842 opførte hertug Christian August
II den nuværende midterbygning mod
vest, og slottet begyndte at få sin form,
som vi kender det i dag. Den tårnagtige
bygning blev opført i tre etager som en
trefags gavlbygning med lave gavlparti
er i længdeaksen. På taget blev der op
ført en ottekantet lanterne med kuppel
og spir, båret af træsøjler, til ophæng for
klokkerne. Spiret blev fjernet i 1930'erne
under den store ombygning.
Midterbygningen havde mange lig
hedstræk med øverste etage af den for
svundne portbygning, og tilsvarende går
udtrykket igen i portbygningen på
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Gråsten i anden halvdel af 1800-tallet. Efter at de to pavilloner i næsten hundrede år kun havde været
forbundet med en gang, opførte hertug Christian August II i 1842 en ny midterbygning. Kernen i den
står stadig, men de to toetagers udbygninger blev fjernet ved ombygningen 1909, og spiret øverst på
lanternen forsvandt ved ombygningen i 1930'erne. Litografi: Institut for sønderjysk Lokalhistorie.

Augustenborg Slot: de tre fag, den flade
gavltrekant og taglanternen.
Under den 1. slesvigske krig 1848-1850
led Gråsten Slot megen overlast som skif
tevis tysk og dansk militærforlægning. I
både den 1. slesvigske krig og i den 2. i
1864 benyttedes slotskirken som felt
lazaret. Efter krigen opgjordes slottet til
foruden kirken at indeholde 40 møblere
de saloner. 11852 afstod Christian August
II sine slotte til den danske stat mod en
betydelig sum, og han købte et gods i
Schlesien.
I 1853 forelagde Flensborgarkitekten
L. A. Winstrup, senere kongelig byg
ningsinspektør, et storstilet projekt til
indretning af kongelig residens på Grå
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

sten Slot. Dette blev dog ikke til noget,
idet Kong Frederik VII foretrak Lyksborg Slot (Glucksborg) som residensslot,
når han gjorde ophold i landsdelen.
I 1862 købte greve Adam Gottlieb
Moltke-Huitfeldt Gråsten Slot. Efter ne
derlaget i den 2. slesvigske krig, hvor
Danmark ved Wien-freden bl.a. måtte
afstå Slesvig til Tyskland, solgte MoltkeHuitfeldt Gråsten til Augustenborgerne, og slottet kom atter i hertugens be
siddelse, men han og hans efterfølgere
foretrak at blive boende i Schlesien.
Den sidste hertug på Gråsten Slot,
Ernst Giinther II, satte en del byggear
bejder i gang fra 1905. I 1909 fuldendte
han en ombygning af »Langegang« og
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Vestfløjen med vestterrassen ud mod slotssøen. 1 billedets højre side anes sydfløjen. Foto: Per
Windeleff.

vestfløjen, hvor han indrettede to store
sale og i datidens stil udsmykkede mid
terfløjen med pergolaer båret af snoede
hvide søjler med joniske søjlehoveder.
De store facadepartier mellem vindues
lisenerne fremstod gulkalkede, de øvri
ge facadepartier var hvide, magen til
hertugfamiliernes oprindelige hovedsæ
de Augustenborg Slot, der på daværen
de tidspunkt husede et tysk kvindese
minarium.
Efter afstemningen i 1920, hvor Nord
slesvig genforenedes med Danmark, blev
Gråsten Slot købt af den danske stat.
Herefter blev slottet indrettet med bibli
otek og embedslokaler for politi, dom
mere og toldembedsmænd.
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Kongelig residens
1 1935 blev slottet af folketinget og rege
ringen stillet til rådighed for kronprin
separret Frederik og Ingrid.
Kongelig bygningsinspektør Knud
Lehn Petersen gennemførte en stor
istandsættelse og ombygning. Slottet gik
en lysere tid i møde, og i sensommeren
1936 kunne Kronprins Frederik og Kron
prinsesse Ingrid flytte ind på Gråsten
Slot under stor jubel af et stort flertal af
sønderjyder. En ny storhedstid for slots
anlægget kunne begynde. Lehn Peter
sen førte facaderne tilbage i den oprin
delige hvidkalkede, barokke stil, og med
stor intelligens tilførte han slotsanlæg
get to vinkelformede portbygninger med
helvalmede sorte tage mod øst og æn
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

drede »Langegang« i vestfløjen med sa
deltag, hvorved bygningsanlægget blev
bragt i en monumental harmonisk ba
lance i lighed med det oprindelige Grå
sten Slot.
I Kong Frederik IX's regeringstid hu
sede hofråd Thomsens palæ på Ahlefeldtsvej den Kongelige Livgarde, og når
kongen tog residens på Gråsten Slot,
kunne borgerne hver dag til middag op
leve vagtparaden trække op gennem
byen.
Slottet fremstår i dag smukt og vel
proportioneret med velindrettede rum
og saloner, der hvert år danner ramme
om Dronning Ingrids traditionsrige som
merophold.
Det rigt udsmykkede kirkerum i den
nordlige tværfløj fremstår, med få byg

ningsændringer, som det bedst bevare
de interiør fra det oprindelige slot.
I sydfløjen og dele af pavillonerne er
der kun bevaret få bygningsdele fra den
ældste tid. Man finder dog enkelte stuk
lofter og gesimser. Sydfløjen er indrettet
med smukke 1700-tals vægpaneler og
fyldningsdøre i hvide og lyse farver.
I snart 300 år har slottet oplevet man
ge opgangstider og nedgangstider, glæ
der og sorger, men trods alle ændringer
fremstår Gråsten Slot stadig med en stor
slået ynde, der på »Slotsholmen« mel
lem vand og træer fremhæves af de bre
de hvidkalkede mure og afvalmede sort
glaserede tage - et slot, der i de sidste 60
år har dannet en smuk ramme om kon
gefamiliens store forkærlighed for Søn
derjylland.

11935-36 gennemførtes en større istandsættelse og ombygning af Gråsten Slot ved kgl. bygningsin
spektør Knud Lehn Petersen, hvorved slottet atter blev gjort egnet til bolig. Siden har Dronning Ingrid
sat sit præg på stuerne. Foto: Jørgen Kølle.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

161

Gråsten slotskirke
Af METTE SMED

Gråsten slotskirke er det eneste rum på slot
tet, der er bevaret fra baroktiden. De fleste
besøgende fornemmer, at det er pragtfuldt,
men der ligger også en gennemført teologisk
idé bag den rige udsmykning. Kunsthistori
ker Mette Smed gennemgår her rummets
udsmykning og de tanker, den bygger på.
Det eneste bevarede interiør fra Frede
rik Ahlefeldt den Yngres slot er kirken,
indrettet i den nordlige sidefløj, mellem
de to pavilloner. Den blev indviet af Jo
hannes Paschius, der var slotspræst hos
Frederik Ahlefeldt fra 1695 til 1702. Det
te samt årstallet 1701 indskåret i pulpi
turet daterer indretningen til omkring
1700. Udadtil markeres kirken ikke; vin
duernes størrelse og placering svarer helt
til resten af slottets, og der er intet tårn
eller tagrytter. Slotsanlægget overholder
således barokkens krav om total sym
metri i planen og regularitet i facaderne.
Heller ikke tagformen røber, at kirkens
indre har et hvælvet loft.
I kirkens mure indgår dele af en ældre
bygning i to etager, hvis oprindelige vin
duer ændredes, men stadig anes i mur
værket.
Bortset fra det vestlige fag med et ny
ere trapperum fylder kirken hele fløjen
mellem pavillonerne, ét rektangulært
rum gående gennem begge etager, med
et søjlebåret pulpitur langs alle fire væg
ge. Midt på sydsidens pulpitur er her
skabsstolen placeret, oprindelig lukket
med døre mod pulpituret og med op
lukkelige vinduer mod kirken. Pulpitur
etagen svarede til slottets fornemme be
boelsesetage, så greven kunne gå fra sine
private gemakker til pulpituret og sin
lukkede stol i kirken. En større herskabs
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stol i kirkens vestligste fag blev forment
lig indrettet efter slotsbranden 1759. Den
blev i 1925 omdannet til forhal i forbin
delse med en ny indgang fra gården.
Den oprindelige indgang fra gården, pla
ceret i midtrisalitten, er tilmuret.
Kirken har formentlig fra begyndel
sen fungeret som sognekirke for flere af
de nærliggende landsbyer. Disse kirke
gængere og slottets personale benyttede
indgangen fra slotsgården. Den oprin
delige rumindretning afspejler den so
ciale rangorden: greven øverst, med præ
dikestolen placeret overfor i rummets
tværakse, men holdt under pulpiturhøj
de, og underst på gulvet den almindeli
ge menighed.
Alteret er placeret i den ene ende af
rummets længdeakse, orgelet i den an
den. Loftet hæver sig i flade hvælv, delt i
tre afsnit, hvoraf det midterste danner
en flad kuppel, der følger den konkave
tilbagetrækning af pulpituret bag her
skabsstolen og prædikestolen, der beg
ge springer frem med en kontrasterende
bevægelse. Barokkens forkærlighed for
bevægede og svungne rumformer præ
ger således tydeligt kirkens interiør.
Som rumtype følger Gråsten slotskir
ke det mønster for fyrstekapeller, som
blev fastlagt med kapellet på Torgau Slot
i Sachsen, hvor Luther som sognepræst
medvirkede ved indretningen og holdt
indvielsesprædikenen i 1544: ét rum med
gudstjenestens hovedstykker placeret
inden for et omløbende pulpitur, med
tværaksen mellem herskabsstol og præ
dikestol, længdeaksen mellem alter og
orgel. Menighedens samling om prædi
ken, salmesang og altergang bliver fy
sisk understreget i denne rumtype, og
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Slotskirken set fra vest. Det omløbende pulpitur deler kirken i to etager. I venstre side ses
prædikestolen, der er placeret mellem gulv- og pulpitur niveau. Overfor, men i højere nivau, ses
herskabsstolen. For den modsatte endevæg ses den store altertavle.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Gråsten.

samtidig fastholdes i indretningen den
faste sociale rangorden, som ifølge Lu
ther var fastlagt af Gud.
Denne indretning gentages med vari
ationer i danske fyrstekapeller: på Søn
derborg slot omkring 1570, på Kronborg
omkring 1580 og på Frederiksborg i be
gyndelsen af 1600-tallet. Også i 1700tallet følges mønsteret, bl.a. i Augusten
borg slotskirke, indrettet 1775-77.
Slotskirkens interiør
Gråsten slotskirke har et usædvanlig rigt
interiør. »Alteret og de øvrige ornamen
ter er særdeles nette og rigt udstafferede; desuden findes her mere end firsinds
tyve bibelske historier i prægtige male
rier af en forfaren italiensk mester fore
stillede«, skriver Thurah i »Den danske
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Vitruvius« 1749. Om malerierne er ud
ført af en udenlandsk eller en dansk ma
ler vides ikke, men de fleste er stadig
bevarede, opsat under pulpituret, i pul
piturets loft og ophængt på væggene.
Det rigt udskårne inventar kulminerer i
den store altertavle, og loftet er udsmyk
ket med stukkaturer. Farvestrålende og
forgyldt virker rummet som en sammen
hængende billedfortælling, tolkende den
kristne kirkes idé-indhold.

Malerierne
Fortællingen begynder med de maleri
er, som er indfældet på pulpiturets un
derside. Her ses skabelsesberetningen.
Gud skaber lyset, himmelen, himmelle
gemerne, dyr, fugle og til sidst menne
sket. Skabelsen afsluttes med maleriet
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ved rummets midte, hvor Adam og Eva
sammen med engleskarerne lovsynger
Gud. I alle billederne er Gud vist sym
bolsk som et lys, stærkere end solen, en
kraft ud over menneskets forstand.
Skabelsesberetningen er, ligesom de
øvrige gammeltestamentlige malerier,
kopieret efter Christoph Weigels »Biblia
Ectypa«, udgivet i Augsburg 1693 og i en
udvidet udgave 1695 med 435 illustrati
oner, stukket i kobber efter forlæg af de
to Niirnberg-kunstnere Joachim von
Sandrart og Georg Christoph Eimmart,
der givetvis også har hentet inspiration
hos andre kunstnere. Dette genbrug af
motiver, undertiden sammensat af flere
forskellige kilder, er typisk for den kunst
neriske produktion i renæssance og ba
rok. Gennem den udbredte anvendelse
af stik spredtes motiverne fra de store
kunstcentre til fjerne egne som Gråsten.
Også mange kunstnere var på rejse gen
nem Europa, så Thurahs ord om en itali
ensk kunstner kan godt være sande.
Når Weigels bibel så kort tid efter ud
givelsen danner forlæg for malerierne i
Gråsten slotskirke, viser det en stærk
interesse for de nyeste udgivelser og for
billedet som religiøst påvirkningsmid
del. Den danske kirke havde efter refor
mationen været tilbageholdende over for
billedbrug, specielt i perioden ca. 15701600, hvor teologien var præget af Melanchtons tanker om billedets manglen
de evne til at gengive åndelige ting. Med
den stærke lutheranske ortodoksi i 1600tallets første halvdel kom billedet igen,
dog mest udført på enkle inventarstyk
ker. Bruskbarokkens store altertavler og
prædikestole gentager oftest de samme
emner; hovedmotivet i altertavlerne er
Jesu lidelseshistorie.
I slutningen af 1600-tallet opstod nye
teologiske strømninger i Europa med stor
vægt på inderlighed i troen og ønsket
om en vækkelse af den kristne sjæl. Bil
ledet blev her taget i anvendelse som et
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middel til at fortælle stærkere, mere over
bevisende, ved hjælp af nye motiver.
Det er disse nye tanker, som ligger
bag den store fortælleglæde i Gråsten
slotskirke, hvor bibelhistorien vises som
detaljerede handlingsforløb, ikke kun
som symboler. Billederne i Weigels bi
bel, og dermed billederne i Gråsten, er
præget af tidens teologer. Tyskeren Jo
hann Arndts »Vier Bueher von Wahrem
Christenthum«, i dansk oversættelse
»Lyset i Mørket«, fra 1690 er gennem
strømmet af en lysmetaforik. Lyset er
»Guds Godheds -Billede«, det kan ses i
englene og i menneskene, og det viser
sig som det synlige lys i solen. Det er
dette nye teologiske lyssyn, Skabelses
beretningen i Gråsten Slotskirke fremvi
ser, sluttende med den store harmoni
mellem Gud og det skabte.
Efter skabelsesberetningen følger bil
leder af livet i paradiset. Syndefaldet vi
ses i hele tre billeder. Videre følger Kain
og Abel og historien om Noah, der med
takofferet efter syndfloden deltager i lov
prisningen af Gud, men straks synder
igen, hvad der vises i billedet af Noahs
drukkenskab. Igen kan man hos Arndt
læse udlægningen. Det gamle testamen
tes personer er symboler på menneskets
stadige kamp for at overvinde synden i
sig selv, den underste billedrække en
fremvisning af den dennesidige verden
og dens snarer.
Pulpiturets loftsbilleder viser Det nye
Testamentes beretning om Jesu liv på
jorden. Barndomshistorien optager hele
nordsiden, sluttende med Jesus som 12årig i templet. I sydpulpituret ses bl.a.
Kristus hos Nicodemus og en række af
Kristi mirakler. Bag alteret ses indtoget i
Jerusalem og Kristus, der driver kræm
merne ud af templet. Også for disse bil
leder kan der findes forlæg hos både
italienske og nederlandske barokmale
re, bl.a. Bassano, Rembrandt og Tintoretto.
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På kirkens vægge er ophængt en ræk
ke billeder. De underste fortsætter lidel
seshistorien, mens der på pulpiturets
vægge hænger en række gammeltesta
mentlige profeter. Man kunne tænke sig,
at disse billeder er blevet ombyttet, må
ske i forbindelse med kirkens ilde med
fart under de slesvigske krige. Profeter
ne passer til de gammeltestamentlige
beretninger i nederste rumzone, passio
nen fortsætter Kristi livshistorie i den
øvre. Også altertavlens billeder og figu
rer føjer sig ind i denne rumligt/teologi
ske sammenhæng.
Altertavlen
Altertavlen er sammen med kirkens øv
rige træværk - pulpiturbrystninger, her
skabsstolen, prædikestolshimmelen (sel
ve prædikestolen er fornyet i slutningen
af 1700-tallet) og orgelfacaden - tilskre
vet Peter Petersens værksted i Tønder.
Selve altertavlen breder sig som en af

sluttende skærm i hele rummets bredde
og højde. Den er delt i tre vandrette eta
ger, svarende til kirkerummets deling i
to etager med loftet som det tredje ele
ment i opbygningen. Rummets søjleræk
ker fortsættes i altertavlen. Nederste eta
ge deles af fire søjler i et midterfelt med
malerier og to sidefelter med udskårne
figurer foran akantusløv. Øverste etage
deles af to søjler på samme måde, mens
topstykket udgøres af et maleri i akantusramme, hvor to engle med palmegre
ne holder en krone, undertiden omtalt
som livets krone, men snarere Frederik
Ahlefeldts grevelige mærke.
Denne tavleopbygning svarer helt til
1600-tallets almindelige model, der altid
har Kristi lidelseshistorie i midten, flan
keret af symbolfigurer. Også Gråsten
tavlen har lidelseshistorien i midten, med
nadveren nederst, men derover ses en
ny billedtype: Klagen over Kristi lig. Det
er et katolsk inspireret emne, opfordren-

Altertavlens hovedfelt med motivet »Klagen over Kristi lig«. Foto: Jørgen Kølle
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indholdet tænkt i forlængelse af rumud
smykningen. Nederste etage i kirken,
hvis 12 søjler kan symbolisere Israels 12
stammer, fortæller om mennesket, hjem
faldet til døden under loven i Det gamle
Testamente. Den afsluttes med de store
lovgivere og profeterne Moses og Aron i
altertavlens nederste etage, hvor også
Kristus, forbindelsesledet mellem det
gamle og det nye testamente, vises i sin
menneskeskikkelse ved nadveren og i
døden, stadig underlagt de samme vil
kår som hele den forudgående menne
skehed.
I pulpituretagen vises vejen til opstan
delsen og det evige liv, formidlet til men
neskene gennem Johannes Døberen og
Kristus, fortalt af evangelisterne og med
pulpiturets 12 søjler som symboler på
apostlene. Øverst Kristi himmelfart, der
formidler overgangen til kirkerummets
øverste del, loftets stukkaturer.
Altertavlen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Gråsten.

de til kontemplation og indlevelse i Kri
sti sår, som erstatter det tidligere enerå
dende Golgatabillede. Maleriet er en kopi
af den flamske maler Anthonis van
Dycks billede fra omkring 1620, et for
læg som allerede 1675 var benyttet af
maleren Jürgen Ovens til altertavlen i
den evangelisk-lutherske kirke i Frederiksstad. Igen møder vi åbenheden over
for nye motiver, også gerne af katolsk
oprindelse, hvor stemningsindholdet er
stærkt og fortættet. Herover følger ma
leriet af opstandelsen og himmelfarten.
Rammeværkets figurer er nederst Mo
ses og Aron i legemsstørrelse, derover
Kristus og Johannes Døberen i mindre
format, og i samme etage er der figurer
af de fire evangelister i endnu mindre
format.
Ligesom altertavlen i form og størrel
se er indpasset i kirkerummet, er også
166

Loftsstukkaturerne
Kirkens loft understreger rummets tre
deling i længdeaksen med den flade kup
pel over midterpartiet, hvor pulpituret
viger og giver rum for kuplens gesims.
Mod øst og vest er der smallere spejl
hvælv med afrundede afslutninger over
alter og orgel. Alt er udsmykket med
stukkaturer, hvide figurer med forgyld
ning på blå bund.
Over alteret ses bebudelsen, med Gud
fader magtfuldt tronende i skyer omgi
vet af engle, udsendende helligåndsdu
en i forgyldt stråleglorie ned mod Gabri
el, der træder ind i Marias stue. Hun ses
ved en bedepult, knælende, mens en en
gel trækker hendes stol tilbage. Et ternet
flisegulv og en åben balustrade angiver
et ujordisk rum, hvor engle og skyer
glider ned og formidler kontakten mel
lem himmel og jord. Vi ser her ikke en
realfremstilling af bebudelsen for den
fattige jomfru, men en vision: opfyldel
sen af Guds plan for verden. I loftets
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Kirkens pragtfulde loft
med visionen af tusind
årsriget i kuplen og
dommedag over orgelet.
Foto: Jørgen Kølle.

anden ende, over orglet, vises domme
dag. Kristus sidder på jordkloden omgi
vet af engle med lidelsesredskaber, op
standne flokkes i skyerne, engle blæser i
trompeter, de døde står op af graven og
afhentes dels af engle, dels af djævle.
Sol, måne og stjerner angiver verdensal
tet som baggrund.
I kuplen ses visionen af tusindårsri
get: Treenigheden på universets klode,
omgivet af skyer, stjerner og engle af alle
slags: keruber, serafer, der kun består af
vingede hoveder, engle med børnekroppe og syv voksne engle, vandrende på
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

skyer med attributter, der viser, at det er
de syv ærkeengle.
Motiverne i Gråstens loftsudsmykning
er igen nye, hentet i stikforlæg. Bebudel
sen er tydeligt katolsk inspireret, dom
medag havde været forladt som tema i
dansk kirkekunst siden reformationen,
og i den store vision af den himmelske
lyksalighedstilstand er det modreforma
tionens billedsprog, der er forlægget,
hentet i den fornyede kult for ærkeeng
lene. Hele loftets udsmykning har ka
rakter af en himmelsk vision: svævende
i det blå himmelrum, omgivet af sol,
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måne og stjerner, ses den himmelske vil
je, der er iscenesætteren af verdens og
menneskenes vilkår som vist i kirkerum
mets to nederste billedcykler, kraften
som har bragt frelse til verden gennem
bebudelsen og til sidst vil dømme og
udslette jorden for at skabe det uendeli
ge herredømme.
Kirkerummet som metafor på menneskelivet
I rummets tredeling er det gamle testa
mente grundlaget, som gennem profe
ternes ord viser frem mod Kristus og det
nye testamente, der bygger på det gam
le, ligesom pulpituret bæres af nederste
etages søjler. Begge led forenes i over
bygningen, loftet, i apokalypsen, dom
medag og evighedslivet for de kristne.
Denne opbygning svarer til Arndts tan
ker om menneskelivets tredeling, udlagt
af Samuel Jensen Ild i den danske udga
ve af Arndts »Vier Bueher von Wahrem
Christenthum: »Ligesom det naturlige
Liv har sine trapper og grader, sin barn
dom, manddom og alderdom, så har og
det åndelige troens liv sine grader og
trapper; Thi det begyndes af poenitense
[anger] og bedring af døde gerninger,
hvorved et menneske afvendes fra det
ugudelige og ryggesløse væsen og be
flitter sig på hellighed, gudelighed og
retfærdighed. Hvorpå følger en større
oplysning som den middelste alder og
beteer sig udi de guddommelige tings
betragtelse, bøn og påkaldelse såvel tål
modighed udi kårs og genvordighed.
Hvortil kommer omsider den fuldkom
ne alder eller troens og det åndelige lev
nets fuldkommenhed«, som består i en
»omhyggelig, flittig og nøje vandring i
alle Guds veje, at man holder sig fra
verden ubesmittet«. Disse åndelige sta
dier paralleliseres af Arndt med skrif
ten, det gamle testamentes historier skal
inspirere til at bekæmpe den indre ond
skab, Kristi passion er forbilledet for den
rette ydmyghed, der til sidst vil tillade
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den kristnes sjæl at hæve sig til den evig
hedszone, som i Gråsten fremvises i lof
tet. Rummets opbygning og udsmykning
er således ikke kun bibelhistoriske bille
der, men også symbolet på hvert enkelte
menneskes åndelige udvikling mod Gud.
Gennem hele udsmykningen går en
ny teologisk opfattelse, en lys tro på Guds
gode vilje mod menneskene og verden,
han har skabt sjælen med en higen mod
det gode og gennem sit ord åbenbaret
sandheden. Når mennesket bestræber sig
på at gennemleve livets grader og trap
per, bliver det værdigt til at modtage
nåden, men gennem sin egen indsats er
enhver i stand til at åbne sig for Gud.
Denne trang til fordybelse, renselse
og hengivenhed i troen, som præger ti
den omkring 1700, er en ny udvikling i
forhold til den lutherske ortodoksis be
toning af menneskets ondskab, der føl
ges af Guds vrede og straf. Den nye fromhedsbølge med udgangspunkt i de ka
tolske andagtsbøger fra 1600-tallet når
Danmark og muliggør en tilsvarende
udvidelse af kirkekunstens motiver og
billedtyper, hvor både katolske og refor
matoriske ideer indgår. Det er denne lyse
senortodoksi, der i Gråsten slotskirke
fremlægges i et gennemtænkt billedpro
gram, der lader rum og udsmykning for
enes til en overdådig ramme om den
kristne sjæls vandring fra mørket mod
det profetiske lys.
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Rosen- og staudebede ved kirkefløjen. Foto: John Henriksen

Gråsten slotshave
Af JOHN HENRIKSEN

Gråsten slotshave regnes for én af landets
smukkeste. Dronning Ingrid har gennem 60
år arbejdet målbevidst på at gøre den til en
blomstrende oase, der hvert år besøges af
tusinder af mennesker. Slotsgartner John
Henriksen, der i dag har ansvar for haven,
fortæller om slotshaven og dens historie.

Barokhaven
Gråsten slotshave var lige så berømt for
300 år siden som nu. Der var imidlertid
tale om en helt anden slags slotshave.
Frederik Ahlefeldt den Yngre, der op
førte det daværende Gråsten som et
prægtigt barokslot, omgav det med en
ikke mindre prægtig have i tidens stil.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-98

Det var en barokhave med parterrer, klip
pede alleer og snorlige stier og bede.
Bedene og alleerne afsluttedes af små
pladser med skulpturer og springvand.
Nord for kirken blev der anlagt et
orangeri, hvor det om vinteren var mu
ligt at opbevare de subtropiske planter
som f.eks. appelsin- og citrontræer.
På tegningen fra ca. 1720 (se side 147)
kan man se det nye store, monumentale
slot og barokhaven, som afgrænses af
Slotssøen.
Branden
11757 brændte slottet, og kun kirken og
de fire pavilloner blev reddet. Hertug
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Frederik Christian I havde ikke midler
til at genopføre slottet i sin oprindelige
pragt, og han nøjedes med at opføre et
mindre slot.
Det, der før var en barokhave, ændre
des langsomt til tidens nye havestil: »Den
engelske landskabshave«. Man kan i dag
roligt sige, at Gråsten slotshave har alle
de naturlige elementer, som hører til en
rigtig landskabshave. Omkring slotsha
ven er der mange sten og et smukt land
skab med skove og marker, hvor der om
sommeren græsser en hel del kreaturer.
Står man i dag ved rosenhaven og ser
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ud over Store Dam med Hjertehøj i bag
grunden, er det meget svært at afgøre,
hvor haven slutter, og hvor landskabet
begynder.
Den landskabelige have
I optegnelser fra 1794 ses det, at slots
gartneren i forbindelse med et genera
tionsskifte på slottet fik lov til at indkøbe
nye planter til haven. Af listen kan man
bl.a. se, at der blev indkøbt følgende plan
ter: berberis, kirsebærkornel, forskellige
tjørnearter, snebær, mispel, lilla og hvi
de syrener, ege-, pære- og kastanietræer
samt avnbøg og mange flere.
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Staudebed. Foto: John Henriksen

Disse omtalte planter fandtes aldrig i
barokhaven, så det kan konstateres, at
slotshaven på dette tidspunkt langsomt
skiftede karakter fra barok- til landskabs
have. Gråsten slotshave var en af de før
ste engelske landskabshaver i Danmark.
Hertugerne af Augustenborg nød at
spadsere i den nye landskabshave. I ha
ven kunne alle de nye haveelementer
opleves. I forbindelse med stierne var
der blevet anlagt damme, broer og små
pavilloner, hvor theen eller kaffen kun
ne nydes, medens man beundrede de
smukke og duftende planter og Gråsten
æbletræerne.
Herskaberne skulle altid have et mål
for spadsereturen. Den blev derfor altid
lagt forbi de små lysthuse og de nævnte
pavilloner.

Ræk mig o efterår...
...en Gravensten som smager, som bæk
ken ved min faders hus... Dette vers fin
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des i »Det lysner over agres felt«. San
gen er et tydeligt vidnesbyrd om, at Grå
sten æblerne blev kendte i hele landet.
I landskabshaven kunne de smukke
Gråstener- eller Gravensteneræbletræer
opleves. Æbletræerne havde to årlige
højdepunkter. Det ene var blomstringen
i maj og det andet høsten i september.
Fra forskellige kilder vides det, at be
folkningen i Gråsten satte stor stor pris
på æblerne fra slotshaven. Slotsgartne
ren så undertiden igennem fingre med,
at der blev opsamlet lidt nedfalden frugt.
Disse æbler blev båret hjem i stor an
dægtighed og nydt i ærbødighed. Man
ge af de ansattes familier nød godt af
den ekstra lille indtægt, som salget af de
dejlige æbler gav.
Det hører også med til historien, at de
oprindelige Gråstener æbletræer stam
mer fra Geneve. Ifølge overleveringerne
hjembragte Hertug Frederik den Yngre
(1662-1708) æbletræerne fra klosteret
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»Det lille Hus«. Foto: John Henriksen.

L'Abaye de Hautcombe ved Lac du Bourget i Savoyen, som ligger syd for Gene
ve.
I slotshaven blev de plejet og passet.
Hertugen navngav æblerne efter slottet.
Fra forældretræerne solgte man om for
året podekviste, og den dag i dag kan
man købe røde og grønne Gråsten æble
træer i landets planteskoler. Disse nuti
dige æbletræer kan alle tilbageføres til
de første Gråstenæbletræer på Gråsten.
Uden for parken findes der stadig nog
le rester af de helt gamle æbletræer. I
slotshaven findes der børn ( æbletræer)
fra begyndelsen af dette århundrede. De
blomstrer stadig og giver dejlige æbler.

Gråsten have i dag
Haven, som den ser ud i dag, skyldes
H.M. Dronning Ingrids store kærlighed
til havedyrkning i almindelighed og Grå
sten slotshave i særdeleshed.
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Det danske kronprinsepar fik i 1935
Gråsten Slot stillet til rådighed af den
danske stat.
Året efter, i 1936, aflagde kronprinse
parret det første officielle besøg på Grå
sten Slot. 11996 fejredes 60-års dagen for
H.M Dronning Ingrids første besøg og
ophold på Gråsten Slot.
I alle de mellemliggende år har Dron
ningen været meget interesseret i haven
på Gråsten. Hun er kommet med mange
ideer og forslag til indretning af haven.
Tankerne er blevet drøftet med den kon
gelige haveinspektør og den pågælden
de slotsgartner. I mange tilfælde er de
nye ideer blevet udført under Dronnin
gens tilsyn i forbindelse med det årlige
sommerophold. Eller under andre af de
mange besøg, Dronningen har aflagt i
haven årene igennem.
11936 var der kun et cirkulært rosen
bed og mange ege- og bøgetræer. I alle
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de mellemliggende år er der blevet plan
tet og anlagt nye bede. Hvert år forsøges
der med nye planter. Ofte er det planter,
som ikke tidligere har været dyrket her i
landet. Hver vinter sender Dronningen
nye engelske frø fra planter, som skal
afprøves i Gråsten slotshave.

Stauderabatterne
I sommermånederne domineres haven
af de mange smukke sommerblomster
og stauder. Karakteristisk er de store fla
der, hvor der anvendes mange planter i
nøje afstemte farver.
Det ses tydeligt, at den majestætiske
ridderspore hører til blandt Dronningens
foretrukne planter. Den ses mange ste
der i bedene og i mange kombinationer
med andre planter.
I bedene er årets første flor løgvæk
sterne kombineret med tidlige sommer
blomster som stedmoder, forglemmigej
og bellis.

I juni ses de mange nyudplantede
sommerblomster sammen med de fler
årige stauder.
Ved det lille vandbassin i den forsæn
kede have er der plantet roser. Dette er
også tilfældet foran »det lille hus«. Ud
over de nye rosensorter findes der også
mange forskellige gamle, historiske ro
ser.
Det lille hus
I den royale terminologi er navnet på
den gamle slotsgartnerbolig »det lille
hus«. Dette lille hus anvendes i forbin
delse med opholdene i haven omkring
huset. Alle bedene er tilplantet med de
mange farvestrålende sommerblomster.
Foran »det lille hus« har Dronningen
sin store samling af duftgeranier. Bede
ne afgrænses af lave beplantninger af
lobelia.
Haven er lukket for besøgende. Fra
lågerne er der imidlertid mulighed for

Rosenhaven med udsigt til Store Dam og Hjertehøj. Foto: John Henriksen.
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Åkandedammen med slottet i baggrunden. Foto: John Henriksen.

lidt på afstand at betragte den lille perle
i slotshaven.
Gartneriet
Bag muren ved Felstedvej findes slots
havens gartneri, hvor der ikke er offent
lig adgang. Her dyrkes der hvert år ca.
35.000 sommerblomster, som udplantes
i bedene i slotshaven.
Udover denne produktion dyrkes de
mange blomster til dekorationsbrug på
slottet.
I selve gartneriet dyrkes der mange
forskellige spændende grønsager, og i
sæsonen forsynes køkkenet på slottet
dagligt med friske grønsager. I drivhu
sene dyrkes der helt som tidligere diver
se frugter som fersken, abrikos, nektariner, vin og figner.
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Søerne
I slotsparken findes søerne Slotssøen,
Store Dam, Billeddammen og Åkandedammen. I Store Dam har Statsskovvæ
senet opdræt af karper. De opformeres,
som det har været tradition på stedet
siden hertugernes tid. Hvert andet år
tømmes søen for vand. Karperne ind
samles og sælges til konsum.
Langs med de forskellige søer findes
der smukke plantninger, som er tilpas
set det maritime miljø. Ved Billeddam
men findes der et stort og smukt parti
med rododendron og azalea.

Administration
Gråsten Slot og have administreres i dag
af Slots- og Ejendomsstyrelsen i Køben
havn.
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Kongeparret på Gråsten slot
Af IVER MØLLER

I mere end 60 år har Gråsten været kongeligt
sommerslot. Fhv. politimester Iver Møller,
der mange gange har taget mod de kongelige
ved ankomsten, fortæller her om kongefami
liens tilknytning til Gråsten.

I august 1936 blev brugsretten til Grå
sten Slot overdraget til kronprinseparret
- Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Ingrid. Slottet havde hidtil været anvendt
som kontor for dommer og politi, der nu
måtte finde andre lokaler.
Den nye anvendelse af slottet kræve
de væsentlige bygningsmæssige ændrin
ger, der gennemførtes efter Kronprin
sessens planer i samarbejde med kgl.
bygningsinspektør Lehn-Petersen på en
fin måde, der gjorde slottet beboeligt.

Også slotshaven, hvor der var store
træer og græs, krævede en væsentlig re
novering, hvilket Kronprinsessen gen
nemførte med fantasi og dygtighed. Der
ved skabtes grundlaget for, at slotsha
ven i dag er en af Danmarks smukkeste.
I Sønderjylland var man begejstret
over Kronsprinseparrets overtagelse af
Gråsten Slot, idet man følte, at der her
ved var knyttet en varig og nær forbin
delse til kongehuset.
Venskab med I. P. Nielsen
Da nogle socialdemokratiske borgmestre
syntes, at der blev gjort for meget stads
af, at slottet havde fået nye beboere, sam
menkaldte den navnkundige socialde
mokratiske folketingsmand I. P. Niel-

Kronprinseparret med Prinsesse Margrethe på Gråsten i sommeren 1940. Foto: Institut for sønderjysk
Lokalhistorie.
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Gråsten var kongefamiliens
sommerfristed. Her er fami
lien samlet i slotsparken.
Foto ca. 1954 i Lokalhisto
risk Arkiv, Gråsten.

sen, Dynt, borgmestrene og sagde: »Kan
I kanutter nu opføre jer ordentligt over
for kronprinseparret.«
I. P. Nielsens optræden medførte, at
han i en tegning i Æ Rummelpot blev
afbildet på march foran den kgl. livgar
de og tituleret kronprinseparrets vagt
mester.
I. P. Nielsen havde et meget nært for
hold til kronprinseparret og blev betrag
tet som en god ven. Han havde i adskil
lige år haft samarbejde med Kronprin
sesse Ingrid i Sønderjysk Hjælpefond,
hvor Kronprinsessen hvert år ved jule
tid deltog i uddeling af tøj til trængende.
I trediverne og fyrrerne var forholdene
sådan, at disse tøjuddelinger opfyldte
nødvendige behov. Udover tøjuddelin
ger oprettede fonden også nogle ferie
hjem, bl.a. i Blåvand og på Fyn.
Med forbedrede sociale forhold afløs
tes tøjuddelingerne af legater til unge
under uddannelse. Legaterne uddeles af
Dronning Ingrid under festlige former.
Gennem årene nød kronprinseparret
at køre ud til Dynt for at bade. Da dette
efterhånden blev kendt i videre kredse,
kom der mange nysgerrige. I. P. Nielsen
stillede sig op og holdt de nysgerrige på
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afstand. Han sagde ved flere lejligheder:
»I kan komme om en times tid, så skal
mor og jeg ud at bade.«
I. P. Nielsen kunne uden forudgåen
de anmeldelse komme på Amalienborg.
Det hørte med til kongefamiliens ferie
program , at man årligt kom ned til Dynt
til ålespisning.

Kongen
Kong Frederik nød at være på Gråsten
Slot, hvor han var fri for sine pligter; dog
måtte Kongen af og til til København,
bl.a. til audienser.
Kongen holdt meget af Sønderjyllands
afvekslende natur og tog sig ofte en tur i
det nærmere område alene, ikke blot til
badning i Dynt, men også til Rømø. Ikke
sjældent tog Kongen en tur til en høj ved
Felsted for at se solnedgangen.
Under turene i nærheden besøgte
Kongen jævnligt Søgårdlejren, hvor
oberstløjtnant Hintz var kommandant.
Af og til besøgte han også den gamle
Holdbi kro, hvor han drak kaffe i køkke
net og fik en snak med den gamle kro
ejer Thielsen. Også kongeskibet Danne
brogs officerer besøgtes af og til.
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Jagt
Kongens naturglæde betød også, at han
gerne gik på jagt i Statsskovene omkring
Gråsten. I begyndelsen af residensperio
den var det bukkejagten i den tidlige
morgen, der havde interesse. Med på
jagten var skovrider Morville, underti
den også statsskovfoged Larsen-Bjerre.
Skovrider Morville har fortalt mig, at
det under en jagt skete, at både Kongen
og skovrideren trillede ned ad en skrå
ning, hvorved Morville kom til at ligge
oven på Kongen. Morville var yderst
betænkelig ved situationen, men heldig
vis var der ikke sket nogen skade.
I Kongens tid var der næsten hvert år
kongejagt i Gråstenskovene i oktober
november. Kongen ankom med særtog i
den kongelige salonvogn og havde tre
gæster med: kgl. jægermester Rix, over
læge Steen Madsen og den tidligere ad

judant, godsejer Ib Glarborg. Som politi
mester i Gråsten faldt det i min lod at
modtage Kongen, der straks kørte til
Gråsten Slot.
Kl. 9 var de indbudte 12 jægere opstil
let på en række i den skovpart, hvor
jagten skulle begynde. Den kgl. jæger
mester, skovrideren og skovfogederne
var mødt. Kongen hilste på hver enkelt.
Den kgl. jægermester gav jagtparolen
over, hvad der måtte skydes, og ind
skærpede sikkerhedsreglerne. Saaterne
var omhyggeligt afmærkede, og jagt
hornenes signaler gjorde det hele festligtJagtfrokosten, hvor alle jægerne del
tog, var hver gang en »demokratisk fro
kost«: Sild, smurt smørrebrød (uden
pynt), biksemad med æggeblomme og
æbleskiver. Til frokosten var bl.a. an
vendt meget flotte sølvfade. Jeg husker

Vildtparade efter kongejagt på Gråsten. Som nummer fire fra højre, lige til venstre for hornblæseren,
ses statsskovrider Martensen Larsen med jagthund, og lidt til venstre for ham kongen i lys jakke. Foto:
Lokalhistorisk Arkiv, Gråsten.
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Dronning Ingrid overværer sammen med Prinsesse Benedikte og dennes to ældste børn, Prins Gustav
og Prinsesse Alexandra af Berleburg, ringrideroptoget, der passerer Gråsten slot 1974. Foto: Institut
for sønderjysk Lokalhistorie.

et meget vægtigt sølvfad, der var en bryl
lupsgave fra svenskerne i Egypten. Fro
kosterne var meget hyggelige. Snakken
gik lystigt.
Om eftermiddagen efter jagten afhold
tes vildtparade, hvor det nedlagte vildt
var fint lagt op. Jægerne tog afsked med
Kongen og takkede.
Om aftenen var Kongen og hans tre
gæster til middag hos skovrideren. Det
skete jævnligt, at den meget musikalske
konge satte sig til flygelet og spillede.
Kl. 22.10 skulle Kongens særtog afgå
fra Gråsten.Trafikinspektør Degener, der
skulle være med i toget, og jeg var mødt
for at sige farvel til Kongen. Straks efter,
at Kongen var gået ind i salonvognen,
satte han sig til at læse i tjenestekørepla
nen, åbnede vinduet og spurgte Dege
ner: »Hvorfor skal vi krydse i Kliplev?«
Degener kunne ikke svare. Tidligere var
han blevet spurgt af Kongen, hvorfor
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der var et S-lokomotiv i Vojens (disse
lokomotiver kører normalt ikke uden for
Sjælland). Degener kunne ikke svare,
men var klar over, at han fremtidigt skul
le være bedre orienteret. Kongen var fan
tastisk orienteret vedrørende jernbane
drift og køreplaner.
Efter afrejsen fra Gråsten var det en
regel, at Kongen ville stoppe i Middel
fart for at hilse på og give en gave til den
tidligere kammertjener Vitus.
Til Kongens 70-års fødselsdag fik han
som folkegave en swimmingpool i ha
ven, som gjorde god nytte.
Kort efter Kronprinsesse Margrethes
bryllup i 1967 kom hun og Prins Henrik
den 5. august til Gråsten, hvor der var
modtagelse på Trekanten ved slottet.
Kongen havde meget intenst deltaget i
planlægningen af kørselsrute, køretøjer
og modtagelse.Min søn Jes nedfældede
det aftalte i tegning og ord og fik af
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Kronprinsessen overgivet en flot
bryllupsmønt.Der var mødt i tusindvis,
vel nok ca. 20.000, for at hylde det nygif
te par.
Kongen kunne tale med alle. Forfatte
ren Ebbe Kløvedal Reich har i radioen
karakteriseret Kong Frederik som Dan
marks første demokratiske konge og til
føjede, at når Kongen kunne tale med
alle, skyldtes det, at han var sømand
(ikke på samme måde som Preben Møl
ler Hansen).
Kongen sendte et telegram til min 50års fødselsdag. Da jeg var i audiens for
at takke, spurgte Kongen interesseret,
hvordan fødselsdagen var forløbet. Jeg
sagde, at min kone og jeg havde tænkt at
rejse væk, hvortil Kongen sagde: »Det
kan man ikke, så siger folk, at man er
fedtet.«

I august 1971 havde jeg i havesalen på
Gråsten slot en timelang samtale med
Kongen, hvor jeg fik meget interessante
oplysninger. Desværre var det min sid
ste samtale med Kongen.
Dronning Ingrid
Som nævnt i indledningen satte Dron
ning Ingrid med dygtighed og stor ener
gi sit præg på slotshaven i 1936. Der har
siden hvert år været et utal af flotte blom
sterarrangementer. Dronningen sørger
altid for, at der sker fornyelser.
De to gamle Gråstenæbletræer blev
pyntet med slyngroser - Rosa Helena hvilket er meget dekorartivt.
De hvide margeritter med navnet Sofiero, som Dronningen har fået af sin
fader Gustav VI Adolf, konge af Sverige,
findes altid i store bede og lyser op.

Som politimester modtog Iver Møller i en lang årrække Dronning Ingrid ved begyndelsen af sommer
opholdet. Foto af Jørgen Kølle 1988, i privateje.
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Fra folkefesten for Dronning Ingrid 1985.1 forreste række ses Kronprins Frederik, Prinsesse Nathalie
af Berleburg, Dronning Ingrid, Prinssesse Alexia af Grækenland og Prinsesse Alexandra af Berleburg.
Foto: Privateje.

Etageprimulaer og dufthaven ved »det
lille hus« har også Dronningens store
interesse. Og naturligvis er der mange
roser, også »de gammeldags« med duft.
Hvert år rejser Dronningen til Eng
land og køber frø af sjældne blomster,
som hendes slotsgartner skal så og pleje.
Straks efter ankomsten til Gråsten og
ofte senere går Dronningen med slots
gartneren rundt for at tilse plantninger
ne og for at give anvisninger på udførel
se af nye idéer.
Dronningen er uhyre kyndig med hen
syn til planter, herunder latinske navne.
Da jeg engang gik rundt i slotshaven
med Dronningen, følte jeg mig helt som
analfabet, når Dronningen forklarede.
I residensperioden er slotshaven luk
ket for befolkningen, men bortset herfra
er den tilgængelig og besøges årligt af
mange tusinde, både fra ind- og udland.
Dronningen deltager i mange arran
gementer rundt om i Sønderjylland. Hun
siger sjældent nej. Altid er hun velorien
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teret angående foreningernes bestyrel
ser og de politiske forhold i kommunen.
Hvert år arrangerer Dronningen en
koncert - ofte med kunstnere fra Sønder
jyllands Symfoniorkester - enten på slot
tet eller i slotskirken. Koncerterne er til
løbsstykker. Hele entréindtægten går til
»Kong Frederik IX's fond til fremme af
musikken i Sønderjylland«. Efter kon
certen modtages kunstnerne af Dronnin
gen til souper på slottet.
I residensperioden har Dronningen på
grund af sin trofasthed besøg af gamle
venner på slottet, herunder også venner
fra skoletiden i Sverige.
Men det væsentlige er, at Dronningen
er familiens absolutte midtpunkt og sam
lingsmærke. Alle tre døtre og børnebør
nene føler sig meget stærkt knyttet til
Dronningen, og der er ingen tvivl om, at
hun har haft stor indflydelse på de pårø
rendes tankegang og udvikling med
meget positivt resultat.
Dronning Ingrid er meget intelligent,
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men også klog og har en stor udstråling.
Ikke mærkeligt, at Dronning Margrethe
er i besiddelse af mange gode egenska
ber, herunder kunstneriske evner.

Folkefest for dronningen 1985 og 1995
Den 26. maj 1985 afholdtes i Gråsten den
største folkefest nogensinde i anledning
af Dronning Ingrids 50-års jubilæum som
dansker. Hele kongefamilien var mødt
op.
Hele Sønderjylland og mange organi
sationer deltog i et fantastisk flot og far
vestrålende optog i slotsgården. Festen
fortsatte på stadion med mange tusinde
deltagere. For Sønderjylland holdt amts
borgmester Kresten Philipsen en meget
varm tale om Dronning Ingrids betyd
ning for Sønderjylland og hele kongeri
get og om befolkningens kærlighed til
Dronningen. Dronning Margrethe talte
med fine velvalgte ord til sin mor.
Uden for programmet tog Dronning
Ingrid ordet og udtalte sin kærlighed til

Danmark og Sønderjylland, der havde
taget så vel imod hende.
Om aftenen var der koncert i Sønderjyllandshallen og senere et festligt fyr
værkeri over slotssøen.
Den 20. august 1996 fejrede Gråsten
Kommune med telt på Torvet 60-års ju
bilæum for Dronning Ingrids ankomst
til Gråsten slot.
Amtsrådet og. de sønderjyske borg
mestre var til stede, og festen fortsatte
med koncert i Frihedshallen i Sønder
borg og afsluttedes med et fyrværkeri i
Gråsten.
Foranstående er udtryk for den be
tydning, Dronning Ingrid har haft for
Sønderjylland, og for befolkningens var
me følelser over for hende.
I Gråsten føles det hvert år som en
festdag, når Dronning Ingrid kommer,
og det føles, som om festen er forbi, når
splitflaget over slottet tages ned.
Alle ønsker, at Dronning Ingrid fort
sat i mange år vil bo på slottet.

Interiør fra Gråsten i dag. Foto: Jørgen Kølle.
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Gråsten Gods
Af CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN

Gråsten er en ung herregård, anlagt i 1500tallet af én af ejerne af storgodset Søgård ved
Kliplev. I 1600-tallet blev Gråsten en stor
gård ved nedlæggelse af gårde i Adsbøl. I
1725 blev Gråsten skilt fra Søgård og gjort
til hovedsæde for de besiddelser, hertugen af
Augustenborg samlede på fastlandet. Ad
junkt Carsten Porskrog Rasmussen fortæl
ler her om godset.
Gråsten og Søgård er i tæt familie. De er
begge hvide slotte med en naturskøn
beliggenhed ved søens bred, men ved
første øjekast synes forskellene dog stør
re end lighederne. Gråstens hvide mure
er prægtige som en svanes vinger, mens
Søgård snarere ligner en lidt tung gås.
Kongekrone kan begge huse bryste sig
af, men det gør en forskel, om den sid
der på dronningeflaget eller på skilte,
der angiver militært terræn. Ikke desto
mindre er Gråsten en datter af Søgård,
og det gør ingen skår i Gråstens fornem
hed. Da Gråsten var ung, måtte Søgård
nemlig snarere regnes for en falk og Grå
sten selv ikke for meget mere end en
spurv.
Delingen af Søgård
Gråsten er en ret ung hovedgård, der er
oprettet i 1500-tallet af jorder, der tidli
gere havde ligget under Søgård. Ved re
formationstiden var Søgård hertugdøm
mernes største private gods med 251 fæ
stegårde, heraf 178 i Lundtoft herred, 48
i Sundeved og 25 vestpå. I Lundtoft her
red ejede Søgård tre fjerdedele af alle
gårde.
I 1535 deltes Søgård mellem to brød
re, Frans og Gregers Ahlefeldt. De delte
med den mest gennemførte millimeter
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retfærdighed, idet de hver fik halvdelen
af hovedbygning, stalde og marker på
selve Søgård, mens fæstegårdene deltes
by for by med halvdelen til hver. I Ads
bøl, Fiskbæk og Bojskov fik de to brødre
således i alt fem gårde hver, i Rinkenæs
fik Frans Ahlefeldt fire bønder, Gregers
Ahlefeldt tre. Delingen af 1535 bestod til
1663.1 disse 127 år talte man om »begge
Søgårde«, som var næsten identiske halv
dele af det gamle storgods.

Gråstens oprettelse
Gråsten er udgået af den del af godset,
der tilfaldt Gregers Ahlefeldt. Han må
have fået nogle jorder eller skove her
ved norets bred. En senere beretning gi
ver ham selv æren for at have oprettet
den første Gråsten herregård, men i de
samtidige kilder nævnes Gråsten første
gang i 1598, hvor hans sønnesøn af sam
me navn skrev sig til »Søgård, Gråsten
og Stoltelund«. Det er derfor muligt, at
det i stedet var sønnen eller sønnesøn
nen, der skabte det første Gråsten. Går
den lå, hvor nu Ahlmannsparken og dens
parkeringspladserfindes. Beliggenheden
tyder på, at Gråsten mere er anlagt som
lystgård end som landbrug.
Gråsten hovedgård
I 1603 brændte det første Gråsten. Gre
gers Ahlefeldt flyttede nu gården over
på den anden side af et lille nor. Samti
dig blev Gråsten gjort til en større land
brugsbedrift.
I forvejen havde de to ejere af hver sin
Halvsøgård yderligere to avlsgårde. År
toft og Stoltelund er oprettet føro1535, og
ved delingen havde Frans fået Årtoft og
Gregers Stoltelund. Kort efter midten af
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1500-tallet oprettedes Grøngrøft og La
degård. De var skabt af en fællesmark
og en landsby, som begge grene havde
andel i. Dette fælleseje er forklaringen
på, at der oprettedes to avlsgårde ved
siden af hinanden, så Frans Ahlefeldts
gren fik Grøngrøft, mens Gregers Ahle
feldts gren fik Ladegård.
Der satsedes således på stordrift. Det
var et udbredt fænomen i det østlige
Slesvig i årtierne omkring 1600, og man
ge steder begyndte man i større omfang
at nedlægge bondegårde. Det var imid
lertid ikke så let for herrerne på de to
Søgårde, for de fleste landsbyer i Lund
toft herred havde tre ejere: de to Ahlefeldter og selvejerbønder under Tønder
amt. Som hovedregel ville hertug Hans
den Ældre og senere hertugerne af Gottorp, som var herrer over Tønder amt,
ikke afstå gårde til Ahlefeldterne.
Så var Hans den Yngre mere frem

kommelig. 11602 gennemførtes et større
mageskifte, hvor Ahlefeldterne fik her
tugens del af byerne Adsbøl, Fiskbæk og
Bojskov mod at afstå gårde længere øst
på i Sundeved. Det blev fulgt op af et
indbyrdes mageskifte 1606. Gregers Ahlefeldt fik samlet Adsbøl og Fiskbæk på
sin hånd mod at afstå sin andel af byen
Årup i Ensted sogn til sin halvfætter.
Så var vejen fri. Gregers Ahlefeldt nedlagde 1606-14 de i alt 15 bondegårde i
Adsbøl og Fiskbæk. Fiskbæk blev helt
nedlagt og erstattet af en avlsgård af
samme navn. Det meste af jorden fra
Adsbøl synes lagt til Gråsten hovedgård,
men en del blev brugt til oprettelse af en
del husmandsbrug, så Adsbøl blev til en
husmandsby. I de samme år nedlagde
halvfætteren Årup og oprettede en avls
gård af denne.
Endnu tre landsbyer blev nedlagt og
gjort til hovedgårde gennem de næste

Fiskbæk var fra oprettelsen 1606-14 til 1930 én af de største gårde i Sønderjylland. Da Fiskbæk i hele
perioden hørte under Gråsten, var der imidlertid aldrig brug for en egentlig hovedbygning, men alene
en forpagterbolig. Den bygning, der stadig står, er fra 1794. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Gråsten.
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hundrede år. Omkring 1650 gjaldt det
Bojskov og Kelstrup, og landsbyen Kiding blev som den sidste nedlagt og gjort
til avlsgård i 1717.
Samlingen af Søgård
Det meste af denne udvikling fandt sted
i en periode, hvor godset stadig var delt
i to. Det blev samlet af storkansler Fre
derik Ahlefeldt i 1663. Han havde arvet
det halve Søgård med bl.a. Grøngrøft,
Artoft og Arup efter sin far. 1 1663 over
tog han det andet halve Søgård med Stoltelund og Ladegård efter sin fallerede
morbror, Hans Ahlefeldt, og samme år
tilbagekøbte han Gråsten af hertugen af
Glucksborg. Han havde dermed samlet
det gamle storgods på én hånd.
Storkansleren udvidede besiddelser
ne yderligere ved at købe godset Balle
gård i Sundeved i 1670. Hans søn og
arving tilkøbte omkring 1705 yderligere
det lille gods Skovbølgård.

Søgård-Gråsten gods omkring 1700
Søgård-Gråsten havde dermed nået sit
højdepunkt. Det var ét af de største pri
vate godser i det danske rige. Det omfat
tede ca. 370 fæstegårde af forskellig stør
relse og svarede dermed til et dansk grev
skab. Under Søgård-Gråsten var der
imidlertid hele 13 hoved- og avlsgårde:
Søgård, Stoltelund, Artoft, Arup, Grøn
grøft, Ladegård, Gråsten, Fiskbæk, Bal
legård, Skovbølgård, Bojskov, Kelstrup
og Kiding. Det kunne intet andet adels
gods i det danske rige måle sig med.
Godset gav i 1721 årligt indtægter på ca.
21.000 rdl. eller ca. dobbelt så meget som
det lige så store grevskab Langeland.
Formentlig var Søgård-Gråsten derfor
det værdifuldeste gods, nogen adels
mand ejede inden for den danske kon
ges riger og lande.
Godset var inddelt i 12 såkaldte len,
idet der til hver enkelt hovedgård lå en
del fæstegods, bortset fra at Kiding og
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Fiskbæk regnedes for ét len. Selve Grå
sten len omfattede Ahlefeldternes halv
del af Rinkenæs, kolonier af husmands
brug i bl.a. Alnor og Trappen, gårde i en
række landsbyer på Broagerland samt få
gårde i Nybøl, Stenderup og Bovrup. Til
Kiding og Fiskbæk hørte størstedelen af
byerne Bovrup og Tråsbøl samt hus
mandsbrug i bl.a. Adsbøl og Fiskbækskov. Godserne var dog ikke eneejere i
de større landsbyer. Således var der også
kongelige bønder i både Rinkenæs og
Tråsbøl, og der var andre lodsejere i Bov
rup og landsbyerne i Sundeved.
Op gennem 1600-tallet blev godsets
bønder pålagt større og større hoveri,
for at man kunne drive de mange ho
vedgårde. Det samme skete i Sydøstslesvig, hvor det fortsatte så vidt, at bønder
ne i 1700-tallet ydede et meget omfatten
de hoveri, men til gengæld næsten in
gen pengeafgifter betalte.
Så vidt gik det ikke under Søgård og
Gråsten. Fra slutningen af 1600-tallet gen
nemførtes tvært imod begrænsninger i
hoveriet, utvivlsomt fordi godsejeren her
ønskede, at bønderne fortsat også skulle
betale fæsteafgifter og skatter, og så var
der grænser for, hvor meget hoveri de
kunne klare. 1 1725 var det kun bønder
ne under Fiskbæk og Kiding, der skulle
gøre dagligt hoveri, dvs. stille med en
karl og et spand heste alle årets hverda
ge. De fleste øvrige bønder slap med at
drive et bestemt areal på godsets mar
ker, typisk 3/4 tønde land i hver af ho
vedgårdens 4-5 kornmarker. Dette areal
skulle bønderne pløje, så og høste. Her
til kom høhøsten. Det var imidlertid ikke
hoveri nok til at drive alle hovedgård
ene med.
Den nedsatte hoveribyrde pr. bonde
havde således betydet, at hoveriet på
Gråsten ikke kunne klares af bønderne i
Gråsten len, så også bønderne under Bal
legård og Ladegård måtte gøre deres
hoveri på Gråsten. Tilsvarende skulle
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bønderne under Grøngrøft og Årup gøre
hoveri på Søgård. Ballegård, Bojskov,
Ladegård, Grøngrøft og Årup måtte i
stedet i hovedsagen drives med lønnede
folk. Til gengæld for den reducerede ho
veribyrde måtte bønderne betale en for
højet fæsteafgift.
Selve hovedgårdene var bortforpagtet - med eller uden hoveri. I 1721 gav
forpagteren på Gråsten 1500 rdl. om året,
forpagteren på Fiskbæk 1450 rdl. og for
pagteren på Kiding hele 2.000 rdl. De tre
gårde var dermed ved siden af selve
Søgård de mest indbringende af alle de

13 hoved- og avlsgårde. Det skyldtes dels
deres størrelse og bonitet, dels at netop
disse gårde rådede over tilstrækkeligt
med hoveri fra bønderne.

Tvangsauktionen 1725
Da greve Carl Ahlefeldt døde i 1722, var
han i den noget særprægede situation at
være rigets største godsejer, men samti
dig forgældet til op over skorstenen på
alle sine godser. Boopgørelsen var kom
pliceret, men insolvensen var klar.
Eksekutorerne måtte derfor sætte god

Kortet viser godset på sit højdepunkt. Der var da 12 hovedgårde, idet Kiding endnu var en landsby
(markeret med stiplet kasse). Stregerne viser inddelingen i len, dvs. hvilken hovedgård de enkelte
landsbyer hørte under. Enkelte byer var delt mellem flere hovedgårde. På selve Gråstenegnen var der
ingen bondebyer tilbage, kun hovedgårde og husmandskolonier. Foto v. forfatteren.
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serne til auktion. Hele Søgård-Gråsten
komplekset blev udbudt til salg i ni par
ter. De fleste len blev sat til salg hver for
sig, mens Kiding-Fiskbæk blev slået sam
men med Gråsten. Forklaringen er
utvivlsomt, at eksekutorerne har fryg
tet, at selve Gråsten med det mægtige
slot ville være svært at sælge, hvis der
ikke var et meget betydeligt jordtilliggende.
Eksekutorerne opgjorde værdien af
godserne til ca. en halv million rigsda
ler, deraf 139.500 rdl. for Gråsten med
Fiskbæk og Kiding. Dette var dog ud
tryk for en meget opskruet vurdering.
Tager man udgangspunkt i de faktiske
indtægter, var værdien snarere højst
400.000 rdl. Heller ikke dette beløb nåe
des dog. Alt i alt indbragte auktionen
kun godt 250.000 rdl. Hertugen af Augu
stenborg, der havde penge til gode i boet,
købte som ventet Gråsten med Fiskbæk
og Kiding for 92.500 rdl. og Årup i Ensted sogn for 20.000. Et par år senere
købtes også Kelstrup i Holbøl sogn, der i
første omgang var købt af overinspektør
Nic. Paulsen.
Hertugen af Augustenborg havde der
med overtaget godt en tredjedel af det
gamle storgods. I forvejen ejede han det
lille gods Avnbølgård i Sundeved. Det
blev efter nogle år administrativt for
enet med Gråsten og de andre godser,
der derpå udgjorde den ene hoveddel af
hertugens besiddelser: »de gråstenske
godser« i modsætning til »de augustenborgske godser« på Als.
Samlet udgjorde de gråstenske god
ser stadig én af hertugdømmernes stør
ste besiddelser. Omkring 1800 omfatte
de de, foruden de seks hoved- og avls
gårde, 167 bondegårde, ca. 260 huse og
et samlet areal på ca. 8.500 ha. Hoved
gårdene rådede over godt 1.600 ha. ager
og eng, bønderne over godt 4.800, så
forholdet var 1:3. Hertil kommer ca. 1.000
ha. skov og lige så meget hede og mose.
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Under augustenborgerne
Hertugen af Augustenborg måtte efter
overtagelsen i 1725 foretage visse om
lægninger af driften, fordi Gråsten tidli
gere havde trukket på hoveri fra bønder,
der nu hørte under andre godser. De
tilbageværende bønders hoveri blev gjort
mere ensartet. Kiding-Fiskbæks bønder
fik nedsat deres hoveribyrde til drift af
13 skæpper land i hver mark på godset
pr. bonde, mens Gråstens bønder fik sat
deres hoveri op til drift af 10 skæpper
land pr. mark. Hoveriet blev samlet om
Gråsten og Kiding, mens Fiskbæk blev
bortforpagte! uden hoveri. Det kunne
mærkes i form af en ret markant ned
gang i forpagtningsafgiften fra 1450 rdl.
om året til 1.080 rdl., mens afgiften på
Gråsten og Fiskbæk holdt sig tættere på
niveauet fra 1721. På Årup og Kelstrup
skete der mindre, fordi man her i forve
jen havde klaret sig med ret lidt hoveri,
mest i forbindelse med høhøsten.
11840'erne søgte bønderne under god
set at få o hoveriet afløst. Det lykkedes
1846 på Årup og Kelstrup, hvor hoveri
byrden var mindst. Bønderne betalte et
engangsbeløb og blev derefter fri for ho
veri. Mere strid var der om hoveriet på
Kiding-Fiskbæk, hvor det var noget hår
dere. Her lå bønder og hertug i strid fra
1830zerne. Først i 1846 nåede man også
her frem til en overenskomst.

Godsets opløsning
Efter Treårskrigen blev hertugen tvun
get til at sælge alle sine sønderjyske god
ser til den danske stat. Det skete den
næstsidste dag i året 1852. Den danske
stat lod derefter de mange fæstebønder
købe deres gårde til selveje, mens ho
vedgårdene solgtes hver for sig. Gråsten
og Fiskbæk solgtes til grev Moltke-Huitfeld.
Efter 1864 ønskede hertugen af Augu
stenborg atter at få fodfæste i Sønderjyl
land. 1 1866 købte han gårdene Gråsten
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og Fiskbæk tilbage med i alt 920 ha. kun en niendedel af det gods i Sundeved
og Lundtoft herred, hertugen havde solgt
i 1852. Kun selve de to hovedgårde og et
skovareal var tilbage. Ved systematiske
opkøb af bondeskov lykkedes det dog
de følgende hertuger at samle næsten
hele Gråstenskovene og øge det samle
de areal til ca. 1.230 ha. før Første Ver
denskrig. Gråsten-Fiskbæk var dermed
ganske vist kun en svag afglans af den
fordums storhed, men dog stadig Nord
slesvigs næststørste private gods, kun
overgået af Gram og større end Schackenborg og Gammelgård-Rumohrsgård.
Gråsten var frem til Første Verdenskrig
hertugfamiliens sommerslot, mens det
egentlige hjem forblev Primkenau i
Schlesien.
Efter 1920 kom hertugen atter under
pres for at sælge sine danske ejendom
me til den danske stat. Han døde før

afslutningen af forhandlingerne, så det
blev hertuginden, der 1921 solgte Grå
sten og Fiskbæk til den danske stat.
1 1929-31 blev en stor del af de to ho
vedgårde udstykket til i alt 41 husmands
brug. Med de mange husmandsbrug, eg
nen havde rummet fra gammel tid, og
udstykningnen af nabogodserne Grøn
grøft og Kiding kom egnen nord for Grå
sten dermed til at rumme én af landets
største koncentrationer af husmands
brug. Fiskbæks stamparcel blev til Grå
sten landboskole. Gråsten slot var først
hjemsted for politi mv., til det 1936 blev
overladt kronprins Frederik og kronprin
sesse Ingrid som sommerresidens.
Litteratur
Poul Andersen: Graasten - et slot og et sogn.
1986.
Carsten Porskrog Rasmussen: Sønderjyllands
største gods. Sdj.Årb. 1994.

I 1929-31 udstykkedes 24 husmandsbrug fra Fiskbæk og 17 fra Gråsten. Her ses to brug langs
Fiskbækvej. Tegningerne skulle godkendes af arkitekt ]ep Fink, Aabenraa, der sikrede, at de nye brug
blev opført i »Bedre byggeskik«-stilen. Næsten alle blev L-formede. Trods senere ombygninger danner
rækken af husmandsbrug stadig et karakteristisk og tidstypisk hele. Foto: Lokalhistorisk Arkiv,
Gråsten.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Gennem de seneste år har Frøslevlejrens
Museum foretaget en etapevis nyopstil
ling af museets faste udstilling. Seneste,
og næstsidste, etape er netop afsluttet.
Den behandler de forhold, som Frøslev
fangerne blev konfronteret med i tyske
KZ-lejre. Som bekendt blev ca. 1600 de
porteret fra Frøslev til KZ-lejr - stik mod
alle tyske løfter.
Den nye udstilling om KZ-lejrene er
stærkt udvidet i forhold til den gamle,
både hvad angår perspektiv og fysiske
rammer. Museet har indsamlet adskil
ligt nyt, som indgår i udstillingen. Ken
dere vil dog i udstillingen genkende en
»klassiker« fra den gamle udstilling,
nemlig den såkaldte røvtold. Betegnel
sen for denne rektal-cylinder er ganske
sigende både for anvendelsen og for den
bramfri Frøslev-jargon.
Røvtoldens proveniens kan bestem
mes ganske præcist: Som følge af de dan
ske myndigheders vedvarende anstren
gelser for at undsætte danske, som var
indespærret i Tyskland, tillod tyskerne
fra december 1944, at nogle af de politi

folk og grænsegendarmer, som var ble
vet deporteret til Tyskland, blev hentet
til Danmark. Her blev en stor del af dem
indsat i Frøslevlejren til videre interne
ring. De hjemkomne kunne berette om
de frygtelige forhold i KZ-lejrene, her
under også, at alle medbragte lægemid
ler (f.eks. fra de danske lejrlæger i Frøs
levlejren) blev taget fra fangerne ved
ankomsten til KZ-lejren. Nogle fanger,
som arbejdede i Frøslevlejrens smedje,
fandt da på hemmeligt at fremstille me
talcylindre, som kunne gemmes i ende
tarmen. Cylindrene, eller røvtoldene,
som de hurtigt blev døbt, blev fyldt med
datidens antibiotikum, sulfapræparater.
Præparaterne blev fremskaffet af de fangekammerater, der fungerede som læ
ger i lejrens sygebarak. Når en Frøslev
fange blev udtaget til deportation, fik
han så udleveret en røvtold med besked
om at give den til en af de danske læger
i KZ-lejren. Også her fungerede fangekammerater som læger.
De tyske fangevogtere i Frøslevlejren,
som havde opsyn med smedjen, kunne
dårligt undgå at se røvtold
ene, men angiveligt lod de
sig nøje med en forklaring
om, at det var reagensglas
til lejrens sygebarak!
Så vidt vides, blev der
fremstillet mellem 100 og
150 røvtolde, og der findes
flere vidnesbyrd om, at de
res indhold har reddet syge
KZ-fanger fra at dø. Netop
diverse infektioner høstede
ubarmhjertigt blandt de af
kræftede fanger.

Henrik Skov Kristensen
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Indtil 30. aug.:

Indtil 2. aug.:

5. juni - 7. juni:

27. juni -13. sep.:

Museet på Sønderborg Slot
1848-50. »Med Gud! For Konge og Fødeland«. Udstilling i sam
arbejde med Städtisches Museum, Flensburg og Koldinghus.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Teglkunst med Ulla Viotti. Skitser og værker.
Tønder Museum
Kniplingsfestival i Tønder. Kniplingsudstillinger med årets tema
»Torchon«.
Bodewadt-sølv.

Drøhses Hus, Storegade 14, Tønder
Kniplingsudstilling med årets tema »Torchon«. Håndværksud
stilling: »Tømrerfaget«. Jernovnens udvikling 1450-1900: »Var
me i boligen«.
Indtil 15. aug.:

Højer Mølle og Marskmuseum
Udstillingen om kniplerske Kathrine Thuesen, Højer.

Aabenraa Museum
20. juni -15. nov.: 1848 i Aabenraa - scener fra en borgerkrig.
Jacob Michelsens Gård
Åbent ifølge aftale med Aabenraa Museum.
Indtil 26. juni:
4. juli - 23. aug.:

Kunstmuseet Brundlund Slot
Særudstilling af brødrene Ole og Niels Prip.
Hovedlinierne og tendenserne i polsk kunsthistorie fra det 19.
århundrede og første halvdel af det 20. århundrede.
Udvalgte gaver fra Ny Carlsberg Fondet.
Midtsønderjyllands Museum
Vin og geologi
Udstilling arrangeret af Geologisk Museum

8. juni -15. aug.:

Haderslev Museum
Offerfund fra Nydam Mose

Indtil 15. sep.:

Skærbæk Museum
Udstilling om Lakolks 100-års jubilæum.

Indtil 30. aug.:

Bov Museum
»Dengang de drog afsted«. Slaget ved Bov den 9. april 1848.

Museet Holmen, Løgumkloster
13. juni - 31. aug.: Skulpturer og skitser ved billedhugger Nikolaus Wehding, Rødekro.
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Det nytter ikke

Kim Jacobus Paulsen: »Det nytter ikke, at vi stritter
imod...«. Da Nordals blev industrisamfund i
perioden 1950-1970. Fra Als og Sundeved - Bind
74. Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Sønderborg, 1996.176 s. Pris: 158 kr.
Historisk Samfund for Als og Sundeved har i
mange år udgivet en utrolig flot årbog, som
de sidste par år har beskæftiget sig med dag
liglivet i nutiden og særligt med industrihi
storie i det 20. århundrede.
Med årbogen for 1996 er temaet Nordals
som industrisamfund i perioden 1950-1970
blevet behandlet klart og inspirerende af hi
storikeren Kim Jacobus Paulsen.
Forfatteren, der selv er opvokset på Nord
als, beskriver mødet mellem by og land ud
fra de konflikter og samarbejdsformer, der
var i syv selvstændige kommuner i Nørherred mellem den lokale befolkning og tilflyt
terne.
Forfatteren har valgt at angribe temaet so
cialantropologisk og historisk - en vinkel, som
traditionelle historikere har svært ved at an
vende. Der er i bogen udover de traditionelle
kilder gjort brug af mange interviews, der
ofte er mere rammende for lokalbefolknin
gens følelser, end statistiske tabeller kan an
skueliggøre.
Samspillet mellem Danfoss og sognekom
munerne sikrede en stabil befolkningsudvik
ling, hvilket bl.a. førte til en tidlig mekanise
ring af landbruget. Det var også fra land
brugssektoren, at arbejdskraften til Danfoss'
ekspansion i 1950'erne kom; men med årene
blev arbejdskraften hentet i hele landet.
De tilflyttende, unge familier førte helt nye
problemstillinger med sig. Sognekommuner
ne, hvor gårdmændene langt op i 1960'erne
havde magten, fandt sig nødsaget til at ud
bygge skolevæsenet, børnepasningen og sær
lig boligområdet, hvor dog Mads Clausen i
høj grad gik ind og medvirkede til at løse
problemet.
Foreningslivet, hvis begyndelse beskrives,
behandles dels ud fra spændingerne mellem
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lokalbefolkningen og tilflytterne, dels ud fra
den dansk-tyske nationalitetsmodsætning.
Forfatteren behandler som nævnt kun ud
viklingen frem til 1970; men i bogens konklu
sion lægges der op til flere emner, der kunne
danne grundlaget for et forskningsprojekt for
perioden 1970 til i dag.
Bogen, der er et flot resultat af et samarbej
de mellem forfatteren, Nordborg Kommune
og Fabrikant Mads Clausens Fond, kan varmt
anbefales og vil forhåbentlig danne skole for
lignende undersøgelser i andre regioner af
Danmark.
Bent Vedsted Rønne

Diakonisser
Dagmar Bork: Diakonisser i dansk sygepleje. Dansk
Sypeplejerdd 1997.140 sider. Pris: 160,50 kr.

Der er grøde i sygeplejerskernes forståelse af
deres fag. Dansk Sygeplejeråd har udgivet
flere interessante bøger om fagets historie. En
med nutidige øjne meget speciel plejegerning
var diakonissernes.
Diakonisseanstalternes historie er vel be
lyst gennem adskillige bøger fra slutningen
af forrige århundrede og begyndelsen af det
te. Med Dagmar Borks bog er der kommet en
opdatering i beskrivelsen af diakonien i Dan
mark, og den er ført helt frem til i dag. Befri
ende er det, at forfatteren, i modsætning til de
tidligere bøger omhandlende diakonissebe
vægelsen, ser sig i stand til at give en fin,
velafbalanceret og sober fremstilling af den
danske diakonibevægelses udvikling fra mid
ten af 1800-tallet og dens rødder i Tyskland
og de ganske betydelige vanskeligheder, det
te har medført i forbindelse rned begivenhe
derne i 1864,1920 og under besættelsen.
Et væsentligt moment i diakonitanken har
været ønsket om at tjene de syge og svage. På
dette område var der i midten af forrige år
hundrede ingen uddannelser, der på kvalifi
ceret måde magtede at overtage denne opga
ve i det protestantiske Danmark.
Et interessant perspektiv har også været
redegørelsen for de bestræbelser, man gjor
de, for at give diakonisserne en ligeværdig
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uddannelse, således at den lå på samme ni
veau som sygeplejerskernes. Bogens stærke
side er beskrivelsen af de kvinder, der havde
valgt kaldet som diakonisse som deres livs
indhold. Deres arbejde lå både i deres moder
huse og på sygehusene, på fattiggårdene og i
hjemmeplejen, på børneinstitutioner og end
da i den ydre diakoni. Tilgangen til faget
stagnerede allerede i sidste halvdel af
1930'erne og blev efterhånden ganske ubety
delig. Den ikke-konfessionelle sygepleje blev
efterhånden den dominerende i Danmark.
For sønderjyder er det af interesse, at for
holdene i denne landsdel beskrives overor
dentlig fintfølende og indgående, især dua
lismen mellem forholdet til moderhuset i
Flensborg og det danske sindelag, som efter
grænsedragningen i 1920 formentlig har væ
ret af en betydelig kompleksitet og menne
skeligt må have været meget svær at rumme.
Det kan undre lidt, men ligger muligvis
uden for det, forfatteren har sat sig som mål
med bogen, at man ikke anfører, at den katol
ske kirkes ny missionering i Danmark i slut
ningen af 1800-tallet sker næsten samtidig
med, at diakonissernes virke blomstrer. Især
synes dette at være sket på sygehusområdet,
hvor der i 1910 af samtlige sengepladser i
Danmark var 13,5 % på katolske sygehuse.
Dette stod slet ikke i noget forhold til antallet
af katolikker i Danmark. På disse sygehuse
var plejen i stort omfang lagt i hænderne på
nonner.
Det er ikke forbigået anmelderens opmærk
somhed, at indholdsfortegnelsen desværre er
totalt ubrugelig. Der må være sket noget
grumme galt under redigeringen af bogen.
Johannes Brix

»Ånden fra 1848«
Vilh. Holst: »Felttogene 1848, 49, 50«. Strandbergs forlag. Pris: 240 kr.
Efter en kort sammenfatning af »ånden fra
48«, undfanget i de berømte martsdage i Kø
benhavn i 1848, belæres læseren om følgen
de: »Medens denne Begeistringens klare Lue
flammede over hele Danmark, havde giftbe
fængte Mosedunster fra Syden hos Holste
nerne qvalt al nedarvet Kjærlighed til Konge
og al Følelse af et flere hundredeårigt Broder
skab til det danske Folk...« Der er intet at tage
fejl af: Det er dansk historieopfattelse anno
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1852 og tåler ikke anmeldelse efter nutidig
målestok.
Strandbergs Forlag har valgt at genoptryk
ke kanonbådskommandøren Vilhelm Holsts
skildring af Treårskrigen set fra krigsskue
pladsen, i sin samtid en bestseller blandt natio
nalt sindede danskere. For at gøre Holsts en
sidige skildring spiselig for et nutidigt publi
kum har forlaget ladet Ebbe Kløvedal Reich
skrive et otte sider langt forord. Man mener
åbenbart, at formaliteterne dermed er bragt i
orden, og at festligholdelsen af et i bund og
grund sørgeligt 150-års jubilæum kan begyn
de.
Forord har det imidlertid med at blive over
set eller i det mindste glemt. Det, der hænger
ved, er resten af værket, dets billeder, kraft
udtrykkene, skældsordene, og den slags er
der rigeligt af i Holsts bog. Faren for decide
ret fejlinformering af læseren bliver overhæn
gende, hvis man ikke i forvejen er udstyret
med redskaber til at gennemskue den. Dette
tager Ebbe Kløvedal Reich kun i ringe grad
hensyn til. Han stikker ganske vist lidt til
myten om »ånden fra 48«, men Holsts skil
dring af borgerkrigen de følgende tre år får
kun et enkelt »partisk« med på vejen og ka
rakteriseres i øvrigt som »et førstehånds vid
nesbyrd om en livsanskuelse og tænkemåde,
der dominerede især i hovedstaden for 150 år
siden.« Det sidste har Reich selvfølgelig ret i,
for Holsts bog er at betragte som et rent tids
dokument og ikke andet. Men Reichs forbe
hold er for svagt, når man betænker, at bogen
i samtidens ånd konsekvent forherliger den
danske militære indsats og kun sjældent for
sømmer at nævne de augustenborgske brød
re uden brug af prædikatet »Forrædderne.«
Der er heldigvis løbet meget vand igen
nem åen siden »Felttogene 1848, 49 og 50«,
først og fremmest er der blevet arbejdet ihær
digt på forståelsen mellem de engang stri
dende parter. Denne forståelse kan Strand
bergs jubilæumsudgivelse ikke rokke ved,
men der er med udgivelsen på den anden
side heller ikke bidraget til den.
Her skal ikke gættes på forlagets motiv for
at bringe et genoptryk på gaden, men blot om
reaktionerne i Danmark, hvis tyskerne på de
res side havde valgt at fejre 150-året ved at
støve een af deres gamle bestsellere af.
Axel Johnsen
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Blandt de adelsslægter, der gennem tiden
har sat sig spor i Sønderjyllands historie,
indtager slægten Ahlefeldt en fremtræden
de plads. Slægtens oprindelse er ukendt,
men de første, kendte slægtled var hjem
mehørende i Holsten. Herfra udbredte Ahlefeldterne i løbet af 1300-årene deres vir
keområde mod nord, hvor flere godser kom
i slægtens besiddelse.
I Sønderjylland blev de vigtigste besid
delser Søgård ved Kliplev og Tørning vest
for Haderslev. Begge godserne kom for
modentlig til slægten gennem ægteskaber.
Søgård forblev i Ahlefeldternes eje indtil
1725, mens Tørning blev mageskiftet med
kronen allerede 1494 til gengæld for det
holstenske gods Haseldorf. Slægtens øvri
ge besiddelser lå fortrinsvis i den sydlige
del af Slesvig og i Holsten. Det var på bag
grund af denne godsrigdom, at slægten
opnåede en politisk og økonomisk magt
stilling, der i 14- og 1500-tallet sikrede slæg
ten en plads blandt de mest fremtrædende
slægter i hertugdømmerne. Blandt de man
ge Ahlefeldter fra perioden kan naévnes
Gottschalk Ahlefeldt, der som den sidste
katolske biskop i Slesvig med en vis succes
forsvarede den gamle kirke mod reforma
tionens fremtrængen.
Perioden bød imidlertid ikke kun på
fremgang for slægten. »De vilde« Ahlefeld
ter levede op til ridderidealerne og deltog i
de fleste af tidens krigsbegivenheder. Sær
lig de skiftende hertugers og kongers for
søg på at undertvinge de selvstændige dit
marskere kostede slægten et stort mandefald. I slaget ved Hemmingstedt år 1500
faldt ikke færre end 12 Ahlefeldter, et tab
der medførte et tilbageslag for siæg
politiske indflydelse i resten af århun
det.
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Slægteh behbldfe imidlertid sine ejen
domme og dermed sin økonomisk stærke
position, og Ahlefeldternes politiske betyd
ning blev efter 1500 atter gradvist større for
at kulminere i 1600-tallet: »Det Ahlefeldtske sekel«. Ved flere lejligheder træffes Ahlefeldterne da også som talsmænd for her
tugdømmernes adel ved siden af den an
den dominerende slægt, Rantzaue 'ne.
Selvom Ahlefeldterne stadig var Knyttet
til hertugdømmerne, både hvad angik gods,
embeder og ægteskaber, var den traditio
nelt meget selvstændige stilling for hertug
dømmernes adel ved at være forbi. Frem
over var det i højere grad i kongens tjene
ste, mulighederne for magt og indflydelse
lå. Særlig de nordslesvigske Ahlefeldter fra
Søgård og Gråsten knyttede sig tættere til
kongemagten, mens andre af slægtens med
lemmer tjente hertugerne. Flere af slæg
tens medlemmer opnåede betydelige em
beder som lensmænd, diplomater, office
rer, landråder, amtmænd, statholdere og
guvernører. Et højdepunkt blev nået med
storkansler Frederik Ahlefeldt (+ 1686) og
gehejmeråd Ditlev Ahlefeldt (+ 1686), hver
især betydende skikkelser i statens tjene
ste.
11662 var de to store sønderjyske godser
Søgård og Gråsten (atter) blevet forenede
under den samme ejer, og da de nordsles
vigske Ahlefeldter efter enevældens indfø
relse 1660 knyttede sig endnu tættere til
kongemagten, mindskedes deres tilknyt
ning til landsdelen. Fra slutningen af 1600tallet opholdt Ahlefeldterne sig stadig
sjældnere på deres godser, og i 1725 var det
prirlpcrwlrUrr»---- J
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