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Historien om tingen
Gammel og ny kærlighed

Af STINE WIELL

Haderslev Museum har noget, som ingen 
andre provinsmuseer har. Det er to pragtful
de gyldne kar fra oldtiden. De gav oven i 
købet stødet til, at Haderslev Museum blev 
grundlagt. Gammel kærlighed til det tidlige
re danske fædreland var en drivkraft, som 
sammen med en ny kærlighed til hjemstav
nen betød, at et opgør med store centrale 
institutioner pä museumsområdet begyndte 
i vor landsdel. Resultatet var grundlæggel
sen af museet i 1887 og sikringen af guldkar
rene i Haderslev.

Guldkarrene fra Ladegaard ved Vojens
To gyldne kar trillede ud af kanten ved 
gravning efter sand på Tørning mark. 
Det var tydeligt, at det ene havde ligget 
omvendt oven på det andet, så de dan
nede en kugle. Der var noget inde i kar
rene. Hvad det var, vides ikke i dag. 
Kun at det var en mørkebrun masse, der 
fyldte hulrummet ud. Det faldt ud og 
blev ikke gemt. Efter sigende skulle der 
endda også være fundet et tredje guld
kar. Det er ikke bevaret. En af egnens 
kendte oldsagssamlere, dyrlæge Jens 
Pedersen Schmidt, købte de to guldkar. 
Men han fik ikke lov til at beholde dem 
ret længe.

»The first golden Age of Europe«
Europarådet har i nogle år markedsført 
den nordiske bronzealder som Europas 
første guldalder. Det ene pragthefte ef
ter det andet er udkommet med flotte 
billeder og historier om guldfundene fra 
bronzealderen. Guldkar som Haderslev 
Museums kendes fra Bretagne til Blekin
ge, men de fleste - henimod fyrretyve 

stykker - er fundet i Danmark og i Nord
tyskland. De stammer alle fra yngre bron
zealder og er omkring 3000 år gamle.

Ikke to kar er ens. Karrene stammer 
fra Centraleuropa, men hvor, de præcist 
er fremstillet, vides ikke. Der findes rige 
guldlejer i Østrig, Siebenbürgen og Böh-

Det er en stolt museumsgrundlægger, dyrlæge J. 
P. Schmidt, der sidder ved sit skrivebord og hol
der guldkarrene, som de blev fundet. Det er mu
ligt, at billedet stammer fra museets indvielse i 
1888. Foto: Haderslev Museum.
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men, som blev udnyttet i oldtiden. Kar
rene er drevet op og presset i form. De er 
bl. a. prydet med cirkulære kredsmøn
stre, der også var karakteristiske for den 
græske bronzealderkultur. Men denne 
eksisterede længe før den nordiske bron
zealder.

Der er ingen tvivl om, at guldkarrene 
i bronzealderen var noget helt specielt. 
Men hvad de blev brugt til og af hvem, 
kan der kun gættes på. Nogle af de fyr
retyve guldkar er forsynet med en lang, 
slank hank, der afsluttes af et hesteho
ved. Hankene er nittet fast. Haderslev 
Museums guldkar har ikke hanke, men 
de har haft det. Det røber seks nittehul
ler i hvert kar. Hankene antyder, at kar
rene har været benyttet som øse- eller 
drikkekar, og brugen af det kostbare 
materiale guld tyder på, at de blev an
vendt til noget særligt. Måske har karre
ne været benyttet af udvalgte personer 
ved specielle lejligheder. Men om der 
har været suppe, mælk, alkohol, vand 
eller blod i karrene, får vi aldrig at vide.

Bronzealderen anses i dag for at have 
været en stabil periode med solide han
delsforbindelser f. eks. mellem Norden 
og områderne længere mod syd. Det er 
nok en af grundene til, at Europarådet 
kastede sin kærlighed på den nordiske 
bronzealder. Et kommunikationsnet i 
bronzealderen, f. eks. langs europæiske 
floder, sikrede tilførsel af fremmede rå
stoffer bl. a. til Norden. Det var bl. a. 
kobber og tin, der blev til bronze, og 
færdigvarer af andre materialer som 
guldkarrene fra Ladegård. Om en sådan 
handel er foregået med »penge« som i 
vores forstand eller med byttevarer, vi
des ikke. Det kan ligesåvel tænkes, at 
kostbarheder var gaver for at sikre fred 
mellem de mange mennesker - og magt
balance mellem de få. Det er ikke sand
synligt, at bronzealderen var særlig »gyl
den« for de mange, men måske for de 
få?

Kærlighed til fædreland eller hjemstavn? 
Tilbage til Haderslev Museums grund
læggelse i 1887. To guldkar skaber intet 
museum af Haderslev Museums størrel
se! Det lå i tiden at passe på sin egen 
fortid, og de to guldkar blev den ydre 
årsag til, at Haderslev Museum blev 
grundlagt. Kærligheden til hjemstavnen 
var en bevægelse, som var på mode 
blandt unge og ældre, og denne kærlig
hed var den indre årsag til museets 
grundlæggelse.

»Ud med Italien, ind med Møgeltønder!« 
var feltråbet blandt unge arkitektstude
rende på Kunstakademiet, da de kom 
tilbage til København efter en studietur i 
Sønderjylland. Denne holdning blev be
gyndelsen til en helt ny måde at forhol
de sig til den antikke og klassiske kultur 
på i Europa, en helt ny hjemlig måde at 
bygge huse på og en helt ny måde at 
anskue nærmiljøets historie på. Det var 
især de ældre, som tog vare på historien 
og det nye historiesyn, kærligheden til 
hjemstavnens historie. Det gjaldt først 
og i særlig grad den hjemlige oldtid. Den 
var nemlig meget konkret. Man kunne 
selv finde den i jorden. Den preussiske 
provins Slesvig-Holsten havde kun ét 
arkæologisk museum. Det lå i Kiel, og 
det var meget langt væk fra Haderslev.

Hjemstavnsbevægelsen blev på mu
seumsområdet i Sønderjylland et »op
gør« med store centrale museer. Også 
for de dansksindede i Haderslev, deri
blandt dyrlæge Schmidt. Han havde før 
solgt værdifulde oldsager til sit gamle 
fædreland, Danmark. Siden grænsedrag
ningen i 1864 var der foregået illegal 
handel med oldsager, der på grund af 
findernes kærlighed til det gamle fædre
land var endt i Danmark. Men at afleve
re de to guldkar til Oldnordisk Museum 
i København var ikke længere relevant 
for dyrlæge Schmidt. Det var ulovligt, 
og måske lå København ligesom Kiel 
også for langt væk fra Haderslev?
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Et kompromis
Schmidt var imidlertid heller ikke me
get for at aflevere guldkarrene til muse
et i Kiel. Han blev dog nødt til at respek
tere en til anledningen udstedt forord
ning om, at danefæ, der »på preussisk« 
blev kaldt Fiscus, tilhørte staten. Den 
gamle danske danefæparagraf fra Jyske 
Lov blev nemlig benyttet i ny skikkelse, 
og karrene blev inddraget af landråden i 
Haderslev kreds, A. Schreiber. Men han 
var vistnok heller ikke til sinds at afleve
re karrene, hverken til Kiel eller til - hvad 
der måske forekom endnu værre - et 
berlinsk museum.

Her måtte handles til gavn for lokal
samfundet. Schreiber benyttede anled

ningen til at tale for at grundlægge et 
museum i Haderslev. De dansksindede 
havde ganske vist hellere set et privat
ejet museum udelukkende på danske 
hænder. Men tidspunktet var sammen
faldende med en økonomisk vækstperi
ode for det offentlige, og et kompromis 
kunne etableres. Dette blev, at Hader
slev Museum blev grundlagt som et of
fentligt ejet museum, drevet af Hader
slev Kreds. Kredsen investerede så at 
sige fortiden i fremtiden, og museets be
styrelse blev sammensat, så der med dyr
læge Schmidt som leder af det nye mu
seum blev præcis lige så mange dansk
sindede som tysksindende medlemmer. 
Og Haderslev beholdt de gyldne kar.

Engang ejede Haderslev Museum også kopier af de to gyldne kar. De blev benyttet til repræsentative 
formål og særudstillinger. Måske blev de smeltet om under Første Verdenskrig, kopierne findes i alt 
fald ikke mere. Disse er ægte og af det pureste guld. Foto: Carlo Krassel. Haderslev Museum.
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Lorentz Jacobsen, Augustenborg 
slots bygmester
Uforgribelige tanker om Nordslesvigs arkitekturhistorie i 1700- 
årene

Af LARS N. HENNINGSEN

På baggrund af iagttagelser i marken sup
pleret med kildestudier fortæller arkivar Lars 
N. Henningsen om Augustenborg slots byg
mester, Lorentz Jacobsen, og hans bygge
virksomhed i og omkring Aabenraa i 1700- 
tallet.

Indgangen til Kliplev kirkes våbenhus med den 
dobbeltsvungne fronton opført af murermester 
Lorentz Jacobsen i 1755. Foto: Kim Furdal.

På jagt efter en bygmester
Omtrent midtvejs mellem Aabenraa og 
Flensborg - ikke langt fra Hærvejen - 
ligger den navnkundige Kliplev kirke. 
Korets hvælvinger stræber højt, for kir
kens skytshelgen Skt. Hjælper og mar
kedet trak både pilgrimme og handlen
de til. Valfartskirken blev rig, og i sen
middelalderen blev den ombygget og 
udvidet, så den næsten kom på højde 
med en købstadkirke.

Efter reformationen svandt valfarter
ne hen, men markederne gav sikkert sta
dig indtægter, og i 1740'erne og 1750'erne 
sattes nye byggearbejder i gang. Vi kan 
endnu glæde os over præstegården med 
den smukke portal og trekantfrontoner- 
ne over vinduerne og lægger måske 
mærke til murankrene med årstallet 1747. 
På kirkens gavle over for præstegården 
og på våbenhusets solur sidder årstallet 
1755, som tidsfæster betydelige ombyg
ninger. I våbenhusdørens smukke ba
rokindfatning anes et vist slægtskab med 
præstegården.

Følger vi nu den lige vej nordpå, kom
mer vi forbi Ensted kirke - ensomt belig
gende på kanten af de lave hede- og 
mosedrag. Her synes tiden at have stået 
stille gennem århundreder. Dog: over 
døren vidner uret diskret om den ustand
selige udvikling. Indskriften »Soli Deo 
Gloria«, årstallet 1771 og initialerne L. I. 
holder os fast.

Søger vi nu atter over Urnehoved ud 
mod Hærvejen, kommer vi til Uge kirke.
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Schwennesens Stiftelse, Sønderport 1 i Aabenraa opført i 1772. Billedet er taget i 1934 i mens børnene 
er ved at se pä Mølleåens underløb. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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Slotsgade 14 i Aabenraa fotografe
ret i 1971. Den pilasterprydede por
tal afsluttes af en svunget overbyg
ning. Foto: Institut for Sønderjysk 
Lokalhistorie.

Her er der endnu et solur med ordene 
»Soli Deo Gloria« og årstallet 1750. Spejl
monogrammet L. I. virker bekendt. Nys
gerrigheden får næring. Hvad gemmer 
der sig bag forbogstaverne L. I?

Fra Uge fører vejen nordpå, og vi bier 
kort ved Hjordkær kirke. Heller ikke her 
mangler der et solur med ordene »Soli 
Deo Gloria« og initialerne L. I. Det bærer 
årstallet 1762.

Optaget af uløste spørgsmål når vi ad 
den smukke Søstvej ind til Aabenraa. 
Forbi Brundlund Slot går vejen ind gen
nem Slotsgade - indtil vi pludselig stand
ser op - ligesom i genkendelsens glæde. 
Først ved Slotsgade nr. 29 og derpå ved 
nr. 14. De fine barokportaler minder om 
detaljer på Kliplev kirke og præstegård.

Hvordan mon forklare disse ligheder? 
Nysgerrigheden er vakt og får ny næ

ring, da vi går forbi den såkaldte Post- 
holdergård i Søndergade, Schwennesens 
stiftelse i Sønderport, Skibbrogade 8, 
Nygade 50 og ejendommen Klinkbjerg 
1. Gang på gang møder vi beslægtede 
stilpræg. Hvilken murermester eller ar
kitekt står bag alt dette? Er lighederne 
udtryk for én skabende kunstner, eller 
er det bare tidens almindelige stil, vi 
møder, i forskellige varianter. Der er 
mange spørgsmål, men hvordan finde 
svaret ?

Mod denne spørgelyst er der kun ét 
middel: Den tænksomme vandrer må ty 
til arkiverne. Pastor Friedrich Brecklings 
kirkeregnskabsbog for Kliplev kirke le
der på vej. Regnskabet viser, at en mu
rermester Lorentz Jacobsen fra Aaben
raa i årene 1747-1766 gentagne gange 
modtog store beløb for opførelse af præ-
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stegården, nybygning af våbenhuset og 
omfattende kirkereparationer, ja endog 
for levering af stolestader. 1)

Dette navn - Lorentz Jacobsen - ægger 
straks kombinationsevnen. Hvad var det, 
der stod på solurene i Uge, Hjordkær og 
Ensted? Hjordkær præstearkiv giver be
sked. Murermester Lorentz Jacobsen 
foretog hovedistandsættelsen af kirken i 
1761. Som tak for entreprisen har han 
sikkert skænket kirken et nyt solur?2)

Det samme har han nok gjort i Uge og 
Ensted. Lorentz Jacobsen har været en 
meget benyttet entreprenør ved bygge
arbejder i provstiets kirker i årene efter 
ca. 1747. Kliplev præstegård og kirke 
bærer præg af hans arbejde.

Det fører til et nyt spørgsmål: Hvor
dan forklare, at der i Aabenraa findes så 
mange bygninger med udsmykninger i 

stil med detaljerne i Kliplev? Ja, her er vi 
henvist til gisninger, men de umisken
delige ligheder mellem præstegården og 
især våbenhusportalen i Kliplev og flere 
af Aabenraas bedste borgerhuse fra pe
rioden kunne tyde på, at samme bygme
ster har været i arbejde begge steder.

Kan denne bygmester være Lorenz 
Jacobsen?

Igen er der imidlertid hjælp at hente i 
arkiverne. Aabenraas kirkeregnskaber og 
byregnskaber viser, at Lorentz Jacobsen 
i 1758 foretog hovedreparationen af Skt. 
Nicolai kirke og dermed blev ophavs
mand til det nye udvidede kor. 3) Samti
dig blev han flittigt anvendt af byens 
styre. Han varetog som bykæmner i 1765- 
1779 tilsynet med gader, veje og broer 
og kommunens byggearbejder, og han 
stod for betydelige reparationer på by-

Slotsgade 29 i Aabenraa, opført i 1770. Bemærk den dobbel tsvungne fronton som er i slægt med 
Kliplev-våbenluisets indgangsparti. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.
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ens rådhus. På den baggrund virker det 
meget sandsynligt, at han også har ar
bejdet for byens borgerskab.

Lorentz Jacobsen
Hvis man søger videre i kilderne viser 
det sig, at Lorentz Jacobsen var en frem
trædende murermester, arkitekt og sned
ker - en storentreprenør. I 1745 tog han 
som ung murer borgerskab i Aabenraa. 
Han kom fra Stubbæk og giftede sig sam
me år. Den 26. marts 1762 giftede han sig 
for anden gang, med enken Metta Chri
stina Peters, datter af degnen i Stubbæk. 
De boede på Klinkbjerg, og her byggede 
Jacobsen nyt hus samtidig med, at han 
erhvervede nogle naboejendomme. 
Plads skulle der til, for der kom to børn i 
ægteskabet og en læredreng og en tjene
stepige på kost. Også hustruens to børn 
af første ægteskab boede hos murerme
steren. De mange byggearbejder bragte 
familien i gode kår. Snart lå Jacobsen i 
byens højeste skatteklasse, og han satte 
penge på rente hos kommunen. Forbin
delsen til fødesognet Ensted glemte æg
teparret ikke. I sine byggerier anvendte 
Jacobsen sten og håndværkere fra Stub
bæk, og i al sin medgang ønskede han 
nok at give udtryk for en vis ydmyghed. 
Måske derfor opsatte han i 1771 soluret 
på fødesognets kirke, med påskriften 
»Soli Deo Gloria«.6)

Konklusionen synes at være klar: Fle
re af egnens kirker og en del af Aaben
raas gode borgerhuse fra 1700-årenes 
midte har gjort brug af Lorentz Jacobsen.

Heldigvis rummer kilderne dog end
nu flere oplysninger. Der findes en kil
de, som kaster et sjældent lys over byg
mesterens virke. I Ensted kirkebog fin
des under overskriften »Besondere 
Spuren der göttlichen Vorsorge Über 
einige Kinder hiesigen Kirchspiels« føl
gende optegnelse af sognets præst Nico
laus Freuchen: »Lorentz Jacobsen gebo
ren 1721 d. 6. Febr. in Stubbeck erlernte 

in seiner Jugend das MauerHandwerk, 
gelangte darin zu einer solchen Vollkom
menheit, dass er in Apenrade als Mei
ster dieses Handwerk trieb, verschiede
ne ansehnliche Gebäude aufführte, als 
das Pastorat zu Cliplef, ferner Schobül- 
gaarde, Ballegaarde, die neue Kirche auf 
Augustenburg nebst einen Theil des 
Schlosses. In den letzten Jahren ernann
te der Herzog ihn zu seinem Bau-In- 
spector. Er starb mense Januario 1779, 
nachdem er in seiner Ehe mit Mett- 
Kiestin Hanses damahls verwittwete 
Nissen in Apenrade (die gleichfalls hie 
im Küsterhaus geboren 1720 d. 6. Aug.) 
zwey Kinder gezeuget hatte Jens und 
Abel«.

Få optegnelser afslører med så få ord 
så meget om landsdelens ellers anony
me bygningsværker fra 1700-årene. Pa
stor Freuchens notat er en af de meget få 
kilder, som kaster lys over Augusten
borg slots bygningshistorie. Her afslø
res, hvem der var bygmester på fyrste
slottet og på Ballegård og Skovbølgård. 
Og vi erfarer, at Lorentz Jacobsen var en 
vigtig arkitekt og entreprenør på Aaben- 
raa-Sønderborg-egnen i perioden 1745- 
79.

Herefter er det også muligt at antyde 
træk af murermesterens stilmæssige ud
vikling. Han begyndte med Kliplev præ
stegård og kirkeportal og fortsatte med 
borgerhuse i statelig barok. Han bygge
de Skovbølgård (1763), som næsten min
der om overlandbygmester Kriegers 
huse i København efter den store brand i 
1728. Til sidst kom Ballegårds enkle, 
næsten klassicistiske hus (1771) og Augu
stenborg (1770-76), præget af en gennem
ført nøgternhed. Dette brede register vi
ser, at Lorentz Jacobsen fulgte tidens al
mindelige stiludvikling. Han fulgte godt 
med i de strømninger, som prægede 
monarkiets arkitekter i øvrigt. Hans ar
bejder viser tillige, at ældre og nyere 
stiltræk kunne leve side om side, at gamle
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traditioner levede længe i »provinsen«.

En sjælden bygningstegning
Den nysgerrige vejfarende startede sin 
odyssé i Kliplev. På vejen forbi egnens

kirker og ind til Aabenraa og videre til 
Ballegård, Skovbølgård og Augusten
borg lærte vi en af tidens førende murer
mestre at kende. Er det da ikke muligt at 
finde en enkelt bygningstegning fra den- 
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ne mand? Ja, desværre er der ikke beva
ret noget om hans største arbejder - 
Augustenborg slot og de to godser. Til 
gengæld har et sjældent lykketræf red
det en enkelt original tegning fra et af 
hans mere ydmyge projekter. Den er be
varet i landsarkivets samling af topogra
fisk ordnede sager og hidrører fra fami
lien Thaysen i Rinkenæs. Det er sand
synligvis eneste bevarede originalteg
ning af Lorentz Jacobsen, og den er led
saget af den originale byggekontrakt.7)

Papirerne drejer sig om bygningen af 
den store bondegård Tummelsbjerg i 
1770. Lillejuleaftensdag i 1769 indgik 
bygherren Jørgen Thaysen kontrakt med 
murermester Lorentz Jacobsen i Aaben
raa og en tømrer Carl Berntzen om opfø
relse af et nyt stuehus på gården i Rinke
næs. De to håndværkere forpligtede sig 
til at nedrive det gamle hus og udføre alt 
murerarbejde og en hvælvet kælder med 
benyttelse af gamle og nye materialer. 
Fugearbejdet samt ko- og hestestald blev 
holdt uden for kontrakten. Bygherren 
lovede endvidere at yde byggearbejder
ne kost og logi og transport i forbindelse 
med byggeriet. Honoraret var 350 mk. 
Den 9. oktober 1770 kunne de to hånd
værkere efter veludført arbejde kvittere 
for beløbet samt en »duosieur« på to 
danske kroner.

Kontrakten viser, at man hos bonde
aristokratiet ligesom på godserne havde 
råd til at indkalde den bedste sagkund
skab, når det gjaldt indretning af nye, 
repræsentative stuehuse. Det mere enk
le byggeri som stalde og lader lod man 
udføre af lokale håndværkere.

Vi har nu indkredset den ansete byg
mester Lorentz Jacobsens arbejdsopga
ver: præstegårde, kirkereparationer, bor
gerhuse, bondegårde, godser og et vir
kelig stort projekt, Augustenborg slot. 
Jacobsen endte som bygningsinspektør 
hos hertugen, selv om han fortsat boede 
i Aabenraa, og i fødesognet Ensted var 

man selvfølgelig stolt over sin berømte 
søn. Derfor ristede pastor Freuchen den 
fyldige minderune i kirkebogen ved hans 
død i 1779.

I denne lille artikel er det - antyd
ningsvis - forsøgt at belyse, hvem der 
kan have bygget nogle af de markante 
huse i Aabenraa by i 1700-årene. Nor
malt er det ikke muligt at opnå klarhed 
herom i dag. Det er forsøgt at vise, at 
nogle af de bedste borgerhuse i Aaben
raa fra denne periode kan være opført af 
Lorentz Jacobsen. Konklusionen må 
være, at systematiske studier i kildema
terialet, ikke mindst i de mange regn
skaber fra kirker, byer og godser, kom
bineret med sammenlignende stilhisto
riske iagttagelser af bevarede bygninger 
rummer muligheder for at belyse den 
anonyme arkitektur bedre end hidtil. 
Endelig er det åbenbart, at en række byg
ninger fra tiden efter 1780 kan betegnes 
som præget af den »Jacobsenske« stil. 
Det gælder f. eks. ejendommene Nybro 
14 i Aabenraa og Felsted præstegård.

Henvisninger
Artiklen er oprindelig skrevet i 1982. Den er 
benyttet af Jesper Tofft i artiklen: Træk af den 
arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere 
Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i SJy. 
Årb. 1986 s. 81-126.
1. LA Aab Kliplev præstearkiv Ca 1, jf. Dan

marks Kirker XXII, 1959, s. 1977ff.
2. LA Aab Hjordkær præstearkiv H1, jf. Dan

marks Kirker XXII, 1959, s. 1820.
3. LA Aab Aabenraa byarkiv 227a-d. Ibid, 

byregnskaber m. bilag 1770-71 m.v. Jf. Dan
marks Kirker XXII, 1959, s. 1686.

4. LA Aab Folketælling Aabenraa 1769. 
Aabenraa byarkiv, brandtaksationsproto
koller 1764-85. Borgerprotokollen 1745.

5. LA Aab Aabenraa byarkiv, byregnskaber 
(lister over cantor- og organistpenge f. eks. 
1770/71 og 1777).

6. LA Aab Kliplev præstearkiv Ca 1. Aaben
raa byarkiv, byregnskaber 1770/71.

7. LA Aab Topografica nr. 450c.
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Kirurger på Rømø
Af JOHANNES BRIX

For at afbøde manglen på autoriserede syg
domsbehandlere oprettede staten fra 1771 
delvis offentligt finansierede distriktskirurg
stillinger. Læge Jobs. Brix, Aabenraa, har set 
på distriktskirurgens virke og kirurgerne på 
Rømø.

Uden for de større bymæssige bebyggel
ser var befolkningen endnu i slutningen 
af 1700-tallet henvist til at klare sig selv 
ved sygdom. Der fandtes som regel altid 
en person, kvinde eller mand, der mente 
at have forstand på sygdomsbehandling. 

Fødsler tog de kvinder sig af, der havde 
fået officiel tilladelse til at udøve erhver
vet som jordemoder.

I de meget tyndt beboede vestlige egne 
af Danmark var det indtil begyndelsen 
af 1800-tallet næsten ikke muligt at for
må læger til at nedsætte sig.

Helt det samme problem gjorde sig 
ikke gældende i hertugdømmerne, idet 
dækningen med læger her var bedre end 
i resten af riget, og lægerne tilsyneladen
de i større udstrækning var villige til at 
nedsætte sig i de mere tyndtbefolkede 

Det var en velstående befolkning, som de første kirurger mødte på Rømø iførste halvdel af 1800-tallet. 
Specielt tjente befolkningen i sidste halvdel af 1700-tallet godt på Grønlandsfarten og hvalfangst. Det 
satte også sine spor på øen, hvor opstillede hvalkæber på eksotisk vis fortalte de forbipasserende om, 
hvorfra velstanden stammede. På billedet ses et plankeværk af hvaltænder. Foto: Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie.
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egne. Den sociale risiko, der var knyttet 
dertil, var imidlertid stor. Der fandtes 
ingen veludviklede sygeforsikringssyste
mer, som vi kender det i dag.

For at afbøde befolkningens mangel 
på autoriserede sygdomsbehandlere op

rettede staten distriktskirurgstillinger, 
som var delvis offentligt finansierede. 
Således etablerede man i perioden fra 
1771 til 1791 i alt 60 distriktskirurgstil
linger i det nordlige og vestlige Dan
mark. 1) De blev besat med kirurger, ud

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Vestslesvig med Rømø og Sild fra 1805.
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dannet ved Det kirurgiske Akademi i 
København. Hovedparten af disse kirur
ger kom fra Slesvig og Holsten, og un
dervisningen var derfor på tysk helt op 
til 1800-tallet. Disse kirurger havde i vid 
udstrækning den samme kunnen som 
læger. Den væsentligste forskel var, at 
deres uddannelse var kirurgisk oriente
ret og derfor mere praktisk end læger
nes mere teoretiske. En mangel var, at 
kun et mindre antal havde ret til at ordi
nere indvortes medicin, hvilket besvær
liggjorde behandlingen af medicinske 
sygdomme. Uden for militæretaten blev 
der kun oprettet meget få kirurgstillin
ger i hertugdømmerne.

På grund af de store afstande og de 
meget vanskelige transportforhold på 
vestkysten og specielt på vesterhavsøer- 
ne så man sig tidligt nødsaget til at op
rette distriktskirurgstillinger. Sild fik så
ledes en offentligt ansat landskabslæge i 
1786. Stillingen var de første mange år 
dog besat af en kirurg.2) 1 1802 blev der 
ansat en kirurg på Fanø.

Det er her hensigten at give en over
sigt over de kirurger, der har haft deres 
virke på Rømø, og kort give et indtryk 
af, hvad vi ved om den lovgivningsmæs
sige baggrund for deres virke, som tidli
gere er meget sparsomt belyst.

Hvad lavede en kirurg?
Den første kirurgs stillingsbeskrivelse 
har nok været nogenlunde identisk med 
den, som er kendt for distriktskirurgen i 
Tønder, der blev ansat næsten samti- 
dig.3)

Ifølge denne skulle distriktskirurgen 
betjene øboerne, men især dem der leve
de af fattigvæsenet. I epidemitider måt
te kirurgen ikke forlade sit virkeområde 
uden tilladelse af fysikus (embedslægen). 
Han skulle gratis bistå ved ligsyn. End
videre skulle han indberette alt forefal
dende, medicinsk relevant til fysikus og 
sørge for befolkningens fysiske ve og 

vel. Yderligere var det hans pligt ved 
skadelige påvirkninger at skride ind for 
at forebygge sygdommenes opståen. Ki
rurgen skulle årligt foretage en slags 
medicinalstatistisk indberetning til Sa
nitetskollegiet i Kiel med kopi til fysi
kus. Endvidere fik kirurgen lov til, un
der bestemte forudsætninger, at udleve
re og lave medicinen, hvilket apoteker
erhvervet i sagens natur var absolut mod
stander af. Under de givne omstændig
heder blev det dog accepteret. En forud
sætning herfor var, at medicinen eller 
ingredienserne blev bestilt på det nær
meste apotek, dvs. enten i Løgumklo
ster^ eller på apotekerne i Tønder5), se
nere tillige på Højer Apotek.6)

Selvom stillingen var ledsaget af en 
fast indtægt, har den ikke været attrak
tiv for kirurgerne, hvilket underbygges 
af de vakancer, der har været.

Løn
Det første opslag vedrørende kirurgvir
ket på Rømø var en kongelig resolution 
fra den 19. august 1823, ifølge hvilken 
det blev bestemt, at der skulle oprettes 
et distriktskirurgembede på øen. Embe
det skulle omfatte hele øen. Da beboer
nes økonomiske formåen var lille, måtte 
staten sikre lægen på Rømø en vis basis
indtægt i form af et årligt tilskud. Derfor 
havde man allerede, inden man opslog 
embedet, fastsat et beløb på i alt 120 
rigsdaler sølv som honorar for kirurgen. 
Af disse skulle de 20 rigsdaler dække 
boligomkostningerne. Pengene skulle 
udredes ved, at det blev pålagt øens 
nordlige del at bidrage med 2/5 af løn
nen og den sydlige del sammen med 
enklaverne 3/5.7)

Kirurgerne pä Rømø
Den første distriktskirurg på øen var Lars 
Johan Georg Scheel (1796-1832), der til
trådte stillingen den 26. maj 1824 efter at
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have haft en række stillinger ved for
skellige militærenheder. Han fratrådte 
allerede stillingen den 8. februar 1825 
for at nedsætte sig i Skærbæk. Imidlertid 
holdt det ham heller ikke længe her, idet 
han året efter flyttede til Marstal, hvor 
han virkede indtil sin død.

Hans efterfølger som distriktskirurg 
på Rømø blev Carl Ferdinand Ramløse 
(1794-1867). Han havde ligesom sin for
gænger en længere karriere i militæret, 
før han i 1825 tiltrådte stillingen, som 
han havde indtil 1829, hvorefter han flyt
tede til embeder på Sjælland.

Fra 1830 til 1836 virkede kirurgen Jo
han From Jørgensen (1798 -1840) på øen. 
Han kom som sine forgængere fra mili
tæret. I 1836 havde han ansøgt om at 
måtte få orlov, hvilket han fik. I hans 
fravær vikarierede licentiat fra Kiels Uni
versitet, Peter Michelsen Jochimsen 
(1807-1879), der havde virket i Løgum
kloster i perioden fra 1834, indtil han i 
1858 tiltrådte stillingen som læge på 
Rømø. From Jørgensen praktiserede se
nere på Holstebrokanten.

Hans Melchior Bartholin Gad (1808- 
1893), der tiltrådte stillingen som di
striktskirurg i 1841, blev på øen indtil 
midten af 1847. Han havde ligesom sine 
forgængere en militær løbebane bag sig. 
Han flyttede fra Rømø til Nordjylland, 
hvor han fortsatte i en civil stilling.

Epilog
Herefter var æraen med distriktskirur
ger på Rømø slut. Fremover var det læ
ger, der besatte stillingen. Det skal dog 
tilføjes, at kirurguddannelsen i Danmark 
var ophørt i 1842 og efterfølgende blev 
inkorporeret i lægeuddannelsen.

Da de fleste kirurger, der blev uddan
net ved Det kirurgiske Akademi i Kø
benhavn, stammede fra hertugdømmer
ne, synes det besynderligt, at samtlige 
kirurger på Rømø for det første kom fra 
militæretaten og for det andet var født 

uden for hertugdømmerne. Det kan være 
et rent tilfælde. Imidlertid kan det meget 
vel være udtryk for, at Sundhedskollegi
ets ansættelsespolitik har været analog 
til ansættelsesbetingelserne for læger.8)

Noter
1) Lunddahl, Joh.: Distriktslægerne. En hi

storisk Fremstilling. I: Embedslægen; 
1938:5.

2) Klockenhoff, Roland: Sylter Landschaftsär
zte 1786 -1890 und ihre Vorgänger. Nord- 
friisk Institut; 1988: 34.

3) Instruction für den Districtschirurgen in 
Tondern vom 16. April 1817.1: Dohrn, N.: 
Die Schleswig-Holsteinische Medizinal
verfassung. Heide, 1834: 73-74.

4) Løgumkloster Apotek åbnede i 1777.
5) Tønder Løve Apotek blev oprettet ved 

bevilling 1623, og Tønder Neben-Apothe- 
ke blev oprettet ca. 1650.

6) Højer Apotek åbnede 1842.
7) Canzeleischreiben an das Schleswiger 

Obergericht, betreffend die Anstellung ei
nes Districtschirurgen auf der Insel Röm 
vom 19. August 1823. I: Dohrn, N.: Die 
Schleswig-Holsteinische Medizinalverfas
sung, Heide 1834: 69.

8) Sundhedskollegiet i København var sta
tens øverste myndighed i medicinske 
spørgsmål og nært knyttet til Københavns 
Universitet og Det kirurgiske Akademi. 
Ved ansættelse i offentlige eller halvof
fentlige stillinger førte det til en politik, 
der stærkt favoriserede læger uddannet i 
København på bekostning af læger ud
dannet i Kiel.

Næste nummer 
udkommer i begyndelsen 

af april.
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En nekrolog over H. A. Krüger
Af FINN HOLM

En gammel hengemt bibel fra indvandrere i 
USA bragte en nekrolog over den nationale 
politiker Hans Andersen Krüger for dagen. 
Konsulent Finn Holm fortæller om biblens 
familiemæssige baggrund og den dansk-ame
rikanske digterpræst, Adam Dan.

Året 1871 udvandrede brødrene Niels 
og Christian Peder Toft fra slægtsgår
den »Ostergaard« i Rangstrup som så 
mange andre til Amerika, hvor de op
holdt sig i St. Louis i staten Missouri. I

Hans Andersen Krüger, Bevtoft. Født 1816. Død 
1881. Foto: Institut for Sønderjysk Lokalhistorie.

1877 var de hjemme for at afhænde de
res arverettigheder fra slægtsgården med 
det formål endegyldigt at emigere. Den
ne gang gik turen til staten Californien, 
og med sig tog de deres to yngre søstre, 
Anne Marie og Inger Cathrine Toft, samt 
søstrenes veninde Mette Marie Søren
sen, fra Agerskov, som senere blev gift 
med Niels Toft.

Anne Marie blev gift med Søren A. 
Beier fra Gånsager, og de drev en farm i 
Martinez. Da deres eneste barn, sønnen 
Thomas, døde i september 1904, gik der 
bud til Rangstrup, hvor brodersønnen 
Alfred Søren Toft pakkede med det for
mål at tage til Amerika for at fortsætte 
driften af farmen i Martinez. Alfred S. 
Toft forblev ugift og vendte omkring 
1965 hjem til Rangs trup, hvor han nød 
sit otium hos niecen, sygeplejerske Ma
ren Toft. Med sig fra farmen i Martinez 
havde han blandt mange andre person
lige ejendele fasterens Bibel.

Biblen har siden Alfred S. Tofts død i 
1976 ligget hengemt i et bogskab, indtil 
jeg i forbindelse med udarbejdelsen af 
en slægtsbog for slægten Toft fik Anne 
Maries gamle Bibel overdraget. I denne 
lå flere velbevarede slægtsnotater og for
skellige bladudklip, bl. a. den følgende 
nekrolog over Hans Andersen Krüger 
fra Bevtoft.

Nekrologens forfatter er præsten og 
forfatteren, Adam Dan, født Niels Pe
dersen den 8. februar 1848 i Odense. Dan 
fik meget tidligt lyst til at virke som mis
sionær og arbejdede i sine unge år bl. a. 
som missionær i Afrika, inden han i juni 
1871 kom til Amerika med et anbefa
lingsbrev fra selveste Vilhelm Beck. I juli 
samme år fik han kirkelig ordination og
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virkede herefter i mere end 50 år som 
afholdt dansk præst, inden han i 1928 
gik på pension, tre år før sin død den 6. 
maj 1931 i Clinton, Iowa. Ved siden af sit 
arbejde som præst var Adam Dan stærkt 
optaget af digterisk virksomhed og ud

gav en række digte og sange, ofte med et 
religiøst og nationalt indhold. Det præ
ger også nekrologen over nationalpoliti
keren Hans Andersen Krüger (1816- 
1881), som er skrevet på vers.

H. A. Krüger

Han stod stöt i den haardeste Brænding, 
Som en Hövding, hvor Sandhed det gjaldt, 
Vidste Raad i den snævreste Vending, 
Blev paa Skansen, hvor mange end faldt, 
Stod paa Vagt, hvordan Vinden end trued, 
For den danske, den slesvigske Sag.
For hans Öje kun Livshaabet lued, 
han bar Tro paa den sejrende Dag.

Med den Tro slog til Lyd han paa Tinge, 
Hvad han talte, bar Alvorets Vægt, 
Og hans Ord skal for Örene ringe 
Af vor dorske, splidagtige Slægt.
Han var jævn, men med Höjsind i Barmen, 
Derfor Hjærte og Syn var saa stort, 
Og med Præget af Kærligheds-Varmen 
Staar den Gærning, Hans Kryger har gjort.

I den Tid, da med Spydstageretten 
man i Overmod Lovene skrev, 
Var Hans Kryger den förste paa Pletten, 
Og da mange ham svigted, han blev; 
Han blev fast, og lod Verden det kende, 
At i Slesvig kan Haabet ej dö, 
Det i Hjærterne lönligt vil brænde, 
Trods den höje og skummende Sö.

Nu har Hövdingen lagt sig til Hvile, 
Der er Sorg i de Trofastes Bryst! 
Langt fra Hjemmet, de Tusinder Mile, 
Ved den fjærneste fremmede Kyst, 
Har det Magt til at gribe i Barmen, 
Naar det lyder: Hans Kryger er död! 
Ti det maner til Stilhed i Larmen, 
Til at vogte på Mindernes Glöd.

Men vor Tak klinger ud over Böige 
til det gamle, det elskede Hjem, 
Vel med tusinde Hjærter i Fölge 
Fra det fjærne vi sende den fræm.
Men iblandt os Dit Navn og Dit Minde 
Gennem Slægter skal lysende staa, 
Det skal styrke til Sejren at vinde, 
I Dit Fodspor med Ære at gaa.

Adam Dan
Salinas, Californien 
27. september 1881
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Et bombefly nødlander
Af FREDE GOTTHARDSEN

Pæ° baggrund af en konkret henvendelse har 
Frede Gotthardsen, Løgumkloster Lokalhi
storiske Arkiv, undersøgt den dramatiske hi
storie bag et nedstyrtet amerikansk B-l 7 bom
befly, der faldt ned mellem Øster Højst og 
Dravedskov den 24. februar 1944.

The »Elmers Tune« will fly no more, 
It flew its last over the Danish shore;
Its gallant crew bid farewell
To the noble ship that fought and fell.

Med disse ord indledte Leamond McCul
loch Sr. i september 1944 en hyldest til 
det flymandskab, hvori hans søn var 

skytte. Under Anden Verdenskrig fløj 
mandskabet en Boing B-l 7, som i folke
munde kaldtes en flyvende fæstning. På 
et togt den 24. februar 1944 blev bombe
flyet så hårdt beskudt over Sønderjyl
land, at det måtte nødlande mellem V. 
Højst og Draved i kanten af Asset mose.

I England
Forhistorien begynder den 18. oktober 
1943 i Prestwick (Skotland), hvor ocean
damperen Queen Mary ankom med ame
rikanske styrker og materiel. Flymand
skabet lagde straks mærke til forskellen

Det nedstyrtede B-17 bombefly set forfra fra højre. Foto: Svend Åge Pederen. Løgumkloster Lokalhisto
riske Arkiv.
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Bombeflyet »Just Elmer's Tune's« sidste mission den 24. februar 1944.
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Sidste del af bombeflyets rute over Bedsted, Øster-Terp og Alslev.

mellem USA og England, hvor f. eks. de 
samme ord havde en anden mening. Der 
var andre madvarer, og togene var an
derledes indrettet.

Der gik et døgns tid med tog, før de 
ankom til Sydengland (nær Sallisburg), 
og efter et par uger kom de til Østeng- 
land, hvor Hornham blev deres nye 
hjemby. Her havde den 95. bombegrup
pe fast opholdssted, og de fik anvist den 
335. eskadron.

Førstepilot Elmer Costales fortæller, 
at de fik undervisning de første ti dage. 
Formationsflyvning var vigtig for at und
gå den fjendtlige beskydning.

»Vi blev instrueret i at undgå tilfange
tagelse, hvis vi blev skudt ned og lande
de i Frankrig. Uheldigvis for mit mand
skab fik vi ikke fortalt om flugtmetoder 
fra Danmark.« Efterhånden meldte utål

modigheden sig for at komme i luften, 
og endelig den 12. december 1943 fik de 
anvist et fly. De fløj en tur forbi London, 
de hvide klipper ved Dover og over Ve
sterhavet tilbage til basen.

Den 30. december skulle de på deres 
første togt til Ludwigshafen. Den næste 
dag var de mod Paris, men de blev kaldt 
tilbage efter 45 minutters flyvetid. I dår
ligt vejr måtte der ikke bombes. Målet 
skulle ses tydeligt, og i den følgende uge 
oplevede de flere tilbagekaldelser. En
kelte gange forsøgte fjenden at lave fal
ske tilbagekaldelser. Det blev dog igno
reret, fordi rigtigheden ikke kunne be
kræftes.

Efter hvert vellykket togt spiste de 
særlig godt og kunne bagefter slappe af i 
klubben. På et togt til Braunschweig an
greb F. W. 190'ere (tysk jager) i flere 
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bølger, og ved den femte bølge mistede 
gruppen seks B-17 fly. Samtidig kunne 
agterskytten Hays melde, at en F. W. 
ikke ville vende tilbage. Derefter angreb 
M. E. 109'ere, og flyets ene propel blev 
ramt. Den fik dog lov at dreje som en 
vindmølle, da det ellers ville tiltrække 
fjendtlige fly for netop at skyde på en 
»anskudt« maskine.

Når et mandskab fik en ekstra orlov, 
fløj et nyt mandskab flyet. Dette var også 
tilfældet her, men uheldigvis landede 
det nye mandskab flyet i Vesterhavet, så 
Costales og hans mandskab overtog en 
helt ny B-17 G model. De var enige om, 
at et så avanceret fly måtte have et navn. 
I hemmelighed fandt mandskabet frem 
til navnet »Just Elmer’s Tune« til ære for 
deres 1. pilot, Elmer Costales.

Den sidste mission
Så kom skæbnedagen den 24. februar 
1944. I første omgang skulle de udgøre 
et af flere reservefly. Vækningen skete 
klokken 2.00 om natten, og de var klar 
over, at det ville blive en lang tur. Efter
hånden som flere fly faldt fra, kom re
serverne ind. Costales og hans mand
skab fik tildelt den øverste og bagerste 
plads i formationen - den absolut mest 
sårbare plads.

Ruten gik op langs Jyllands vestkyst 
og tværs over Danmark, hvorefter Øster
søen lå skjult under skyerne. Nordøst 
for Berlin ændredes retningen mod syd
øst, hvor målet var Poznan. Resultatet 
blev det samme som sidst, skydækket lå 
for tæt. De fløj i stedet mod det andet 
mål, Rostock, hvor tyske jagere angreb 
heftigt. Gruppen mistede enkelte fly, 
men efter bombningen kunne farten øges 
væsentligt. Herefter tog de retning mod 
nordvest, og over Vesterhavet kunne de 
forvente flys tø tte. »Jeg bad George om 
at åbne en karton ananasjuice, da helve
de brød løs«, fortæller Costales. Flyet 
ramtes flere steder, bl. a. i instrumentpa

nelet og i venstre motor, som begyndte 
at ryge. Både første og anden piloten 
såredes alvorligt, og det samme var til
fældet med navigatør Sahner. For at føl
ge med gruppen dykkede de nedad, men 
det hjalp ikke ret meget, og de tre til fire 
jagere angreb stadigvæk. Så dykkede de 
ned i en skybanke for dels at forsøge at 
slukke branden i motoren, dels at kom
me fri af jagerne, men det lykkedes hel
ler ikke, og nu kom der også røg fra 
anden venstre motor.

I Skrydstrup stod et par drenge og så 
på dramaet. Den ene, Hans Falkenberg, 
har fortalt, at de så formationen med 
retning mod Esbjerg, mens et enkelt fly 
med røg fra venstre vinge drejede mod 
sydvest.

Mellem Favrby og Asset gik på sam
me tid Laurids Jepsen og Marinus Clau
sen. De var på vej hjem fra skole, da de 
fik øje på et bombefly, som blev angre
bet af to til tre jagere højt oppe. Det næ
ste øjenvidne så bombeflyet komme lavt 
syd om Klovtoft med retning mod Bed
sted. Her iagttog landmand Jens Ander
sen, Østergård, flyet. Hen over 0. Terp 
droppede mandskabet redningsudstyr 
og en kasse med patroner. Fra Vester
marksvej 2 kunne Hans Brodersen og 
familie se en jager angribe flyet, og at 
der blev skudt tilbage. Derefter løb de 
om i haven og så en person i flyets side
dør klar til at springe ud. Samtidig dreje
de flyet mod syd.

Hays og Carnie var tidligere sprunget 
ud vest for Maarbæk Bjerg, og da Johan
nes Ulrich bemærkede faldskærmene, 
skyndte han sig på cykel for at hjælpe 
dem. Kort efter ankom Anton Lund, og 
de to fragtede Hays, der havde kvæstet 
det ene ben, på cykel til Lunds ejendom. 
Her blev der ringet til læge Højholdt, 
som kørte dem i sin bil til Løgumkloster 
Sygehus.

Lige efter, at de to landede ved Maar
bæk Bjerg, angreb jagerne to gange ved 
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Alslev. Der udspandt sig en kraftig duel, 
som Marius Hansen og familie med fle
re i omegnen blev vidne til. Jageren steg 
efter det sidste angreb stejlt op og for
svandt. Den måtte nødlande mellem Nr. 
og Sdr. Vollum. Her mente man, at der 
var skudt hul i benzintanken på jageren, 
og at jagerpiloten forekom synligt stolt 
over at have givet en B-l 7 en dødelig 
dosis.

Tilbage i flyet var der mildest talt tur
bulens. Det rystede voldsomt i forbin
delse med træfningerne, som eksplode
rede omkring dem. Flyet fyldtes med 
røg. Motorerne på begge vinger brænd
te. Marius Hansen kunne se ild inde i 
flyet, og vest for hans fødehjem foldede 
flere faldskærme sig lidt senere ud.

I mellemtiden kom den alvorligt såre
de bombeskytte Skoug kravlende fra 
frontpartiet. Han udtrykte angst for at 
springe og stivnede i døren. Joyce for
tæller, at de måtte skubbe ham ud, efter 
at de havde givet ham udløsersnoren i 

hånden. McCulloch fulgte efter, hvorpå 
Joyce lukkede øjnene og sprang ud. Hans 
faldskærm nåede at folde sig ud, få se
kunder før han ramte jorden. Det nåede 
faldskærmen desværre ikke for Pe- 
chacek, der døde ved landingen.

Marius og hans far skyndte sig ind 
mod mosen, hvor de havde set faldskær
mene dale ned. Flere naboer kom til ste
det, hvor Skoug lå. Han kunne på norsk 
fortælle dem om baggrunden for episo
den. På grund af stærke smerter sprøjte
de Skoug sig med morfin. Han aflevere
de sit ur, foto af kæresten og andre per
sonlige papirer til Marius' far og sme
den H. P. Lange. Disse ting fik de senere 
sendt til England.

Både Skoug og McCulloch, der lande
de tæt ved hinanden, blev kørt til Alslev 
skole under provokerende eskorte af et 
tysk mandskab, husker Marius. Herfra 
telefonerede de til læge Højholdt. Ty
skerne ville overvære behandlingen af 
de sårede, men Højholdt forlangte at ar-

En Boing B-17G bombemaskine kaldet "Flyvende Fæstning", som den så ud i 1944.
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Vagt ved det udbrændte bombefly. Foto: Svend Åge Pedersen. Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv.

bejde uden tysk bevogtning, og det end
te med, at vagterne gik ud igen. De såre
de blev herefter kørt til Løgumkloster 
Sygehus.

Mens de stod inde i mosen hos Skoug 
og McCulloch, så Marius og de andre 
mod syd to flyvere løbe mod øst. De 
vinkede til hinanden. Det var Joyce og 
Seelig, der forsøgte at flygte. De kom 
over Arnåen, hvor der fandtes en lille 
bro. Karlene på Sdr. Busholm så de to gå 
langs en kanal og et nyplantet læhegn 
med retning mod den lille skov nord
vest for Ravsted. Joyce har siden fortalt, 
at de hurtigt tog retning mod en halm
stak, hvori de overnattede, men de frøs 
meget den nat. Næste morgen fortsatte 
de til en vej, og her kom en lastbil med 
tyske arbejdere. De blev afleveret på po
litistationen i Tinglev, og opholdet her i 

to dage stod i skærende kontrast til op
holdet i de forskellige fangelejre, som 
udgjorde deres hjem i de følgende 16 
måneder.

Oppe i flyet tiltog dramatikken. På 
det tidspunkt, da Skoug kravlede forbi 
cockpittet, blev han spurgt: »Hvor er Cliff 
(Sahner)?« Han svarede, at Cliff stadig 
befandt sig i frontpartiet og var alvorligt 
såret.

Costales bad Kish om at styre flyet og 
gik ind til Cliff. Da Costales erfarede, at 
Cliff ikke kunne flytte sig selv, fødtes 
beslutningen om at lande flyet i stedet 
for at alle sprang ud. Costales kastede 
nu sin faldskærm fra sig og bad Kish om 
at springe ud. Kish havde i mellemtiden 
taget sin lommekniv og begyndte at skæ
re buksebenet op på sin flyvedragt. Først 
nu opdagede Costales, at hans stedfor-
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Få uger efter blev vragdelene kørt væk. Billedet er taget ved Vester Højst. Foto: Svend Åge Pedersen. 
Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv.

træder havde åbent benbrud, og han 
overtog selv styringen igen, indtil »ly
set« pludselig gik ud. Kish fortæller, at 
Costales faldt forover mod instrument
panelet, så Kish måtte skubbe ham væk 
og lande flyet. Et projektil fra den første 
træfning havde gennemboret brystkas
sen på Costales, og blodtabet gjorde sin 
virkning, så Costales besvimede. Mens 
flyet halvvejs mavelandede, kom Costa
les igen til bevidsthed, og beordrede Kish 
ud. Selv prøvede han flere gange at få 
Cliff fri ved at åbne en anden dør - dog 
uden held. Cliff rakte sin 45 cal. pistol til 
Costales og bad ham om, at skyde sig. 
Costales sagde »Nej«. Og mens han gjor
de et nyt forsøg eksploderede benzin
tanken, hvorved han fik svære forbræn
dinger på hænder og i hovedet samt et 

bristet mellemgulv. Ribbenene i højre 
side blev presset til venstre af trykket, så 
kroppen blev skæv. Fortumlet søgte han 
ud af sidedøren, faldt over noget hegns
tråd og trillede ned i en lille grøft. Costa
les huskede, at Kish kaldte: »Elmer, hvor 
er du?« Lige efter hørte han en sige: 
»Comrade, friend«. Det var en af de lo
kale beboere.

Derefter erindrede han kun, at han 
kom i en ambulance og først vågnede op 
på operationsstuen på Tønder Sygehus.

Harald Eskildsen fortæller, at han 
sammen med to brødre og en kusine 
hurtigt løb derind, og at de hørte Kish 
benytte en fløjte for at tilkalde hjælp. 
Både Kish og Costales lå lidt bag flyets 
haleparti.

Kl. 16.20 kom der en telefonisk an
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meldelse til landbetjent E. Johansen i Lø
gumkloster om, at en flyvemaskine var 
styrtet ned, og der sprang personer ud 
med faldskærm. Kl. 16.35 nåede Johan
sen til ulykkesstedet, hvor Kish gav ham 
sin pistol og fortalte, at de havde været ti 
personer i flyet, og at der ikke var flere 
bomber i maskinen, selv om de kunne 
høre mange detonationer fra det bræn
dende fly. Johansen fandt også Costales, 
som var ved bevidsthed, men meget 
svag. Han befriede ham for de snærende 
seler til faldskærmen og beordrede en til 
at telefonere efter læger og ambulancer 
fra Løgumkloster.

»Jeg eftersøgte derefter det omliggen
de terræn, og ca. 4-500 m. fra maskinen 
fandt jeg endnu en flyver, som jeg med 
sikkerhed kunne konstatere var død. Bag 
den flyver og tilhæftet ham lå hans fald
skærm, der kun var delvis udfoldet. 
Hvorfor jeg formener, at han af denne 
årsag var blevet dræbt. Jeg tildækkede 
ham med hans faldskærm og satte et par 
brandfolk, der er tilsluttet det frivillige 
luftværn i Øster Højst, og som var kom
met til stede, på post ved ham«.

Da Johansen vendte tilbage til flyet, 
var læge Glaven sammen med sin hu
stru i færd med behandlingen af de to 
sårede. Glaven erklærede, at flyveren 
med skudsår i brystet skulle sendes af
sted som den første, idet muligheden for 
ät redde hans liv afhang af en blodtrans
fusion.

Politimesteren fra Tønder telefonere
de til Tønder Sygehus og underrettede 
dem om hans ankomst, samt at der ville 
komme flere tilskadekomne. Mens dette 
foregik, brændte Clifford Sahner inde i 
flyet, uden at de tilstedeværende kunne 
gøre noget.

Den tyske værnemagt indfandt sig 
mellem kl. 19.00 og 19.30, hvorefter de 
overtog bevogtningen. »Det frivillige 
luftværnsskorps fra Øster Højst blev her
efter inddraget«, slutter Johansen sin rap

port. Endnu hørtes detonationer - ilden 
blussede op engang imellem, og tilsku
erne var taget hjem.

Sent denne aften gik modstandsfolk 
ind i mosen til George Pechacek, der 
døde, da faldskærmen ikke nåede at fol
de sig ud. De ledte et stykke tid, før de 
fandt ham, siger Johan Demant, og han 
er helt sikker på, at de bar Pechacek hele 
vejen, måske på faldskærmen. Han blev 
lagt på noget halm i vognporten hos Chr. 
Jepsen, og så forsvandt gruppen hurtigt 
for ikke at blive opdaget af tyskerne. 
Men karlen fik et chok, da han senere 
kom hjem og fik øje på den dræbte, be
retter flere beboere på egnen.

Vagt ved flyet
Ret hurtigt blev der anbragt vagter ved 
flyet. Det var to danske CB'ere (»føl«) og 
to tyske soldater. Det var dog kun solda
terne, som bar våben. Lige i begyndel
sen gik de to CB'ere ind i flyet af nysger
righed, men blev overrasket og anråbt af 
de to tyske vagtsoldater. »Lad os stikke 
af«, sagde den ene af CB'erne, hvortil 
den anden, Thomas Christensen, svare
de: »Er du tosset, så skyder de os!« Ingen 
af parterne vidste, at de skulle stå vagt 
sammen med andre.

Flere beboere oplevede, at de tyske 
soldater affyrede en række skud med et 
af maskingeværerne i flyet for så bagef
ter at varme hænderne på geværløbet.

De danske vagter opholdt sig hos 
Eskildsen, og de tyske boede hos Anna 
og Jørgen Thomsen. De to ejendomme lå 
lidt vest for flyet. Anna Thomsen huske
de, at de blev vækket kl. 0.30 om natten 
efter nødlandingen, og det samme nat 
blev aftalt, at seks soldater skulle bo hos 
dem mod betaling.

Vragresterne af flyet fragtede tysker
ne væk på en lastbil, som blev set køre 
sydpå gennem Ravsted nogle uger efter 
nødlandingen.
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På sygehus og i fangenskab
De fire første besætningsmedlemmer, der 
sprang ud fra flyet, blev alle kørt til Lø
gumkloster Sygehus. Her havde læge 
Højholdt sendt bud efter betjent Johan
sen, der ankom lidt efter kl. 20.00. Han 
kunne både høre og se, at der var uro. 
Højholdt og to falckmænd fra Tønder 
diskuterede meget kraftigt med den ty
ske underofficer. Det var striden fra Al
slev skole, som fortsatte.

Underofficeren krævede bevæbnede 
vagter i både røntgenafdelingen og i ope
rationsstuen. Højholdt diskuterede sa
gen med politimesteren i Tønder, der til 
sidst kontaktede Abwehrnebenstelle i 
Århus, men selv efter at underofficeren 
havde talt med Hauptmann Hansen fra 
Århus, nægtede han at tage mod ordrer 
fra fremmede officerer. Han nægtede 
også at lade de sårede få andet tøj på, at 
få noget at spise og drikke samt hindre
de operative indgreb.

Højholdt så sig derfor nødsaget til at 
sende de sårede til Tønder i Falcks am
bulance, men dette modsatte underoffi
ceren sig også. Problemet løs tes først ef
ter kl. 20.00, hvor en tysk militærperson 
fra Tønder kom i en lejebil. To af de 
sårede blev anbragt i ambulancen og de 
to andre i lejebilen.

Næste dag fortalte overlægen på Tøn
der Sygehus Costales, at to af hans kam
merater var døde, men at resten af mand
skabet overlevede. Nogle af dem blev 
ført ind på stuen, og Skoug gav et hyl af 
forfærdelse over at se Costales så ilde 
tilredt i ansigtet. Costales kunne imid
lertid ikke sige hvem, der var hvem, for
di synet var sløret af eksplosionen og 
stikflammerne. Det blev fortalt ham, at 
Skoug, Kish og McCulloch skulle trans
porteres til et hospital i Slesvig, og at 
Hays, Joyce, Seelig og Carnie skulle sen
des til forhørscentret i Frankfurt.

Den 25. februar omkring kl. 19 bragte 
tyskerne Pechacek til kapellet på Løgum

kloster Sygehus. Kokkepigen Ina boede 
til leje et lille stykke derfra. Samme nat 
blev hun meget bange, da læge Højholdt, 
husets ejer, skorstensfejermester Villert, 
fagforeningsformand Johannes Petersen 
og jordemoder Olga Larsen alle fire stod 
i værelset med hver en krans.

»Det er ikke dig, der er død«, sagde 
Højholdt. Ina måtte snige sig ind på sy
gehuset efter nøglen til kapellet og skul
le så bringe den på plads næste morgen. 
Efter at have ledt de fire personer uden 
om de grusbelagte gange til kapellet 
skyndte hun sig tilbage til værelset.

Hun undrede sig næste morgen over, 
at der lå blomster på jorden foran kapel
let. Nysgerrigheden drev hende ud til 
kapellet, hvor hun til sin store overras
kelse opdagede, at liget og kransene var 
væk. Modstandsfolkene havde fjernet 
Pechacek om natten.

De to dræbte amerikanere blev begge 
begravet på Aabenraa kirkegård. I den 
følgende tid skrev flere personer breve 
til besætningens familier i USA.

På grund af de svære kvæstelser måt
te Costales tilbringe tre måneder i Tøn
der. Tyskerne ville have ham flyttet øje
blikkeligt, men de danske læger anså det 
for uforsvarligt. Da han derefter blev 
sendt til hospitalet i Slesvig, var det un
der stor opmærksomhed og med mange 
gaver, som han mærkeligt nok fik lov til 
at tage med.

I Slesvig fik han kun få dage sammen 
med Kish, fordi mange patienter skulle 
flyttes. Grunden var D-dagen i Frankrig 
og tyskernes behov for pladser til deres 
egne soldater. Alle amerikanerne kom 
til Wismar til et moderne militærhospi
tal. Senere i oktober måned blev Costa
les og fire landsmænd sendt med tog 
over Hamborg. Her kunne de se bom
bernes store ødelæggelser, og efter et 
togskifte kørte de mod forhørscentret i 
Frankfurt.
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Det sker - på nordslesvigske museer
En fin kjole - fra 1785 eller 1942?

For nylig har Haderslev Museum mod
taget en genstand, som er bemærkelses
værdig allerede i kraft af sin art og alder: 
Det er ikke hver dag, man får tilbudt en 
kjole fra slutningen af 1700-tallet, som 
tilmed har en spændende historie.

Nu er Haderslev Museum ifølge sine 
vedtægter hovedsagelig arkæologisk ori
enteret med hele Sønderjyllands amt som 
arbejdsmark, og tilvæksten til samlin
gerne består først og fremmest af jord
fund - de fleste fra egne udgravninger. 
Men det er også et kulturhistorisk muse
um for by og opland, så folk henvender 
sig jævnligt med nyere ting, som aldrig 
har været under mulden. Der var ingen 
tvivl om, at netop denne gave måtte 
modtages og bevares for eftertiden.

Det er en kjole til fin brug, syet af 
smalstribet, rødt silkestof med blomster
mønstre, domineret af grønne og hvide 
farver, og den har fodlangt, stærkt læg
get skørt - alt i smuk overensstemmelse 
med, hvad der var skik sidst i 1700-tal- 
let. Overdelen fremtræder uden ærmer 
og har fortil en snørelukning - en ud
formning, som til gengæld ikke var al
mindelig på den tid. Hullerne til snøren 
er forstærket med metalringe - og be
stemt ikke fra 1700-tallet.

Ifølge de oplysninger, der som fami
lietradition er fulgt med kjolen, er den 
fra Hejis, nærmere betegnet gården By
gebjerg, som tilhørte slægten Fink. Den 
blev båret ved et bryllup omkring 1785 - 
dog ikke af bruden, men af den kvinde 
der pyntede hende: Den kan måske nok 
kaldes en bryllupskjole, men ikke en bru- 
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Museet på Sønderborg Slot
9. marts - 24. april: Sønderborg Kunstforening arrangerer udstilling om: »Ar

bejdernes Kunstforening«.

Tønder Museum
Museets udstillinger er åbne alle dage undtagen mandag kl. 
13.00-17.00

Sønderjyllands Kunstmuseum
Museet er lukket på grund af ombygning.

Aabenraa Museum
Indtil 9. marts: »Havn & Handel 1847-1997«. Udstilling i anledning af Han

delsstandsforeningens 150 års jubilæum.
15. marts - 6. april: Aabenraa Kunst- og Musikforening arrangerer udstilling 

med ny tysk kunst.

Jacob Michelsens Gård
Kun åben efter aftale

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 9. marts: Kunstudstilling med Hanne Andersen, Gram, »One dimen

sional efficiency«.

Haderslev Museum
Indtil 9. marts: »Danske Filmplakater«. Udstillingen belyser - med sine 80 

udvalgte plakater - ikke alene plakatkunstens udvikling, 
men giver også et indtryk af det meste af dansk films 100- 
årige historie.

22. marts - 20. april: »Portræt af en samler«. At samle kunst er en lidenskab og en 
fornøjelse, der er lige så gammel som kunsten selv. En kunst
samling har et personligt præg, der sjældent kendes af of
fentligheden. Denne udstilling præsenterer en betydelig pri
vatsamling af moderne kunst. Arr. af Haderslev Kunstfor
ening.

5. marts kl. 19.30: »Hansaen og Norden - Økonomisk og Politisk«. Foredrag v/ 
universitetslektor Poul Enemark, Århus. Arr.: Arkiv- og Mu
seumsforeningen og Folkeuniversitetet.

dekjole. Men hvad så med overdelen, 
som slet ikke er 1700-talsagtig?

Jo, det vidste giveren god besked med: 
Kjolen har haft lange ærmer, som det 
var almindeligt dengang. Men omkring 
1942 blev den syet om, og hans mor brug
te den derefter til store familiebegiven
heder og til de fester i Odd Fellow-lo- 

gen, hvor kvinder havde adgang. Ty
pisk for besættelsestiden blev stoffet fra 
ærmerne ikke bare kasseret. Noget af 
det er genbrugt til den nye udformning 
af overdelen, andet til en fiks lille taske, 
som kunne ledsage den fine kjole.

Anker Thygesen
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Bognyt I

Tre-årskrigen
Gerd Stolz: Die Schleswig-Holsteinische 
Erhebung. 224 sider. Isted-Stiftelsen (Idstedt- 
Stiftung) 1996.
Så har han taget det helt store spring, danzige- 
ren Gerd Stolz, der er født i 1942 og kom til 
Kiel ved krigens afslutning, hvor han med 
glødende interesse kastede sig over sin nye 
hjemegns historie. Siden 1975 har han skrevet 
og udgivet små og store skrifter om de sles
vigske krige, troppernes uniformering og be
væbning, store og små slag, gravsteder på 
begge sider af grænsen. Nu har han samlet 
tre-årskrigen til et hele. Han belyser det hele 
med grundighed og med god sans for at få 
interessante enkeltheder med. 132 fotografier, 
når man medregner gengivelser af dokumen
ter, heriblandt masser af sange. For at være 
ekstra grundig nøjes han ikke med sin egen 
skildring, som nødvendigvis må ses med ty
ske øjne. Han har også fået museumsinspek
tør Inge Adriansen til at give en kort skildring 
af krigens start set med danske øjne. Et fint 
træk. For han får ikke med i sin egen skil
dring, at f. eks. de danske styrkers overløben 
var et regulært mytteri baseret på ubekræfte
de rygter.

Inge Adriansens bidrag er ikke et rosen
rødt billede af danskerne, så de to skribenter 
opnår ved deres store saglighed at give et 
godt og troværdigt billede af kendsgerninger
ne, f. eks. at de danske tab var meget større 
end de slesvig-holstenske. Vi er i Danmark 
vist ikke slemme til at læse tre-årskrigen skil
dret af andre end os selv.

Inge Adriansen benytter på sine otte sider 
seks danske kilder og skal jo også kun belyse 
den danske side. Af Gerd Stolz' 79 kilder er de 
ti danske og de to engelsk/amerikanske.

Et godt og gedigent værk. Læs selv bogen.
Egon Mårup

Vonsild i krig og fred
Laura Meyer Hansen: Vonsild i krig og fred. Fra 
svenskekrigene til landboreformerne. Kolding 
1996. 58 s. Kolding Stadsarkiv. Pris: 98 kr.
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Lige syd for Kolding ligger Vonsild sogn med 
C. F. Hansens karakteristiske kirke fra 1824.1 
dag er sognet delvis opslugt af købstaden, og 
kun de færreste tænker i dag på, at sogne
grænsen tillige var toldgrænse mellem Kon
geriget og hertugdømmet Slesvig indtil skæb
neåret 1864. Sognet er i historikerkredse mest 
kendt for pastor Johannes Rüdes omfattende 
levnedsbeskrivelser i Vonsild kirkebog fra 1685 
til 1708, hvorved sognet har indskrevet sig en 
varig plads i dansk landbrugs- og socialhisto
rie. Derimod er det forholdsvis begrænset, 
hvad der foreligger af lokalhistorisk litteratur 
om Vonsild sogn, kirkebogen til trods.

Dette forhold har Laura Meyer Hansen nu 
rådet bod på i bogen »Vonsild i krig og fred. 
Fra svenskekrigene til landboreformerne«, 
udgivet af Kolding Stadsarkiv. Det er blevet 
til en smuk og velillustreret bog på 58 sider. 
Selve bogen falder i to dele. I første del fortæl
les der mere generelt om Vonsild sogn fra 
sidste halvdel af 1600-tallet og frem til land
boreformerne i slutningen af 1700-tallet. Her 
bevæger man sig fra den store historie, hvor 
ikke mindst svenskekrigene i 1600-tallet ubøn
hørligt dikterede tilværelsen for de arme von
sildbønder, over landbrugets organisering og 
frem til udskiftningerne i 1773. Med afsnittet 
har Laura Meyer Hansen skitseret rammerne 
for livet i sognet, men man kunne ønske, at 
hun i højere grad havde trukket på den nyere 
landbrugshistorie og ikke mindst havde set 
sognets historie i lyset af den specielle ejen
domsstruktur, der prægede området mellem 
Kolding og Haderslev. Bønder var ikke blot 
bønder, og der er langt fra den ældre land
brugshistories sjællandske bonde til de selv
bevidste storbønder syd for Kolding.

I anden del får læseren en systematisk gen
nemgang af sognets gårde fra slutningen af 
1500-tallet og frem til folketællingen i 1803, 
med tyngdepunkt i sidste halvdel af 1600- 
tallet og første halvdel af 1700-tallet. Dermed 
indskriver bogen sig i den gårdhistoriske tra
dition. Genren er omstridt, men der er ingen 
tvivl om, at den rummer store muligheder, 
som det bl. a. er blevet demonstreret af Esben
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Graugaard og Rigmor Lillelund i »Naur Sogn 
1600-1900«. Det gælder ikke mindre for Von
sild sogn, hvor Laura Meyer Hansen ikke ale
ne har skildret ejendomshistorien, men også 
beboerne. Her får læseren et godt indblik i 
livet på gårdene, hvor risikoen for social de
route altid var nærværende. Vejen fra loven
de gårdmandssøn til tigger var kort men 
ubarmhjertig, og selv mindre ulykker kunne 
få katastrofale konsekvenser for familien. Her 
er godt stof at hente for det videre lokalhisto
riske arbejde i Vonsild sogn. Blot kunne man 
ønske, at forfatteren havde ført gårdhistorien 
op til de første større udstykninger i den nord
ligste del af sognet under og lige efter Første 
Verdenskrig.

De kritiske bemærkninger til trods så har 
Laura Meyer Hansen i »Vonsild i krig og fred« 
givet en solid oversigt over ejendomsforhol
dene til sognets vigtigste produktionsapparat 
og indtægtskilde, gårdene. Dermed er der også 
skabt et godt arbejdsgrundlag for andre, som 
måtte give sig i kast med Vonsild sogns histo
rie.

kf

Sønderjysk Kogebog
Inge Adriansen: Sønderjysk Kogebog. 190 s., ill. 
København 1996. Pris: 148 kr.
Sønderjysk Kogebog er en genudgivelse af 
Inge Adriansens pionerværk Sønderjysk Koge- 
og Bagebog om det sønderjyske egnskøkken 
fra 1973. Værket bygger på optegnelser og 
beretninger om kostskikke i Slesvig, dvs. det 
historiske Sønderjylland, i perioden fra mid
ten af 1800-tallet til Anden Verdenskrig, ind
samlet siden 1972 af Museet på Sønderborg 
Slot. Med knap 200 opskrifter på typiske ret
ter, forskellige typer bagværk og spændende 
drikke fra regionen er den en væsentlig doku
mentation af det sønderjyske køkken, som 
sammen med det bornholmske er de sidste 
rester af de tidligere mange danske egnskøk
kener.

Men dette er ikke blot en kogebog. Op
skriftafsnittet indledes med en række kapitler 
om regionens madkultur. Den nye udgave er 
her udvidet med et afsnit om mad og miljø, 
som på forbilledlig vis giver et rids af madens 
betydning, og her tænkes ikke blot på ernæ
ringen. For mad er meget mere end fødevare-
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produktion og sundhed. Kapitlet om det le
gendariske sønderjyske kaffebord er i denne 
nye udgave revideret, så den nyeste forskning 
er kommet med. Det opulente opbud af kager 
har vist sig at være en fælles jysk tradition. 
Bogen afsluttes smukt med Peter Seebergs es
say »Slaraffenland« om hans oplevelser af kaf
febordet i hans sønderjyske barndom.

På trods af de senere års store interesse for 
gastronomi har undersøgelser af den danske 
madkultur aldrig vundet indpas i den huma
nistiske forskning. Der bruges uhyrlige sum
mer på forskning i produktionen af fødevarer 
og i danskernes ernæring, men vores mads 
historie og vores spisetraditioner er endnu 
med nogle få undtagelser helt ukendte. Kun 
få forskere som Inge Adriansen i Sønderjyl
land, Else-Marie Boyhus på Lolland og senest 
Ann Vibeke Knudsen på Bornholm har for
søgt på trods af manglende økonomiske mid
ler og svigtende faglig opbakning at redde 
nogen viden, inden den for alvor gik tabt. De 
danske egnskøkkener forsvandt nemlig, som 
det er påvist af Else-Marie Boyhus, for næsten 
alles vedkommende med udgangen af sidste 
århundrede, da man begyndte at uddanne 
professionelle husmødre på husholdningssko
lerne, samtidig med at husmoderforeninger
ne begyndte at sørge for en effektiv indoktri
nering på ernæringsområdet. Kun på Born
holm og i det sønderjyske overlevede den lo
kale madkultur denne voldsomme propagan
da, som gav landet et fælles nationalt køkken 
bestående af bl. a. hakkebøf med løg og frika
deller. Derfor er dette pionerværk så vigtigt.

Bi Skaarup

Haderslev Statsseminarium
Jørn Buch: Haderslev Statsseminarium 1920- 
1995. Dansk Uddannelsesinstitution i 75 år. 
16 s.
Haderslev Seminarium regner med flere 
grundlæggelsesår. 11884 åbnede det preussi
ske seminarium i Haderslev, hvad det nuvæ
rende seminarium fejrede i 1984 ved at udsen
de et større jubilæums værk. 11995 valgte man 
at markere 75-året for det danske Haderslev 
Seminarium med dette hæfte, der i hovedsa
gen omhandler udviklingen efter 1980. Hæf
tet må derfor betragtes som et supplement til 
jubilæumsbogen.
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1700-tallet. Fra træhus til stenhus

På decembermødet i Det Særlige Bygnings
syn under Miljøministeriet blev endnu en 
sønderjysk bygning indstillet til fredning 
og dermed klassificeret som en umistelig 
del af vores historiske arv. Bygningen ka
rakteriseres i fredningsindstillingen som 
»bygningshistorisk særdeles sjælden, idet 
den bærer vidnesbyrd om en tidligere bul
huskonstruktion - og som værende arkitek
tonisk en fin repræsentant for et lille land
sted i det syd- og sønderjyske område«.

Bygningen, der er beliggende nær Fole 
ved Gram, er et såkaldt slesvigsk gårdstue
hus, der karakteriseres ved den ældgamle 
bygningsform, hvor mennesker og dyr hu
ses under ét tag. Gårdstuehuset ved Fole, 
der indtil 1992 hørte under Gram slot, be
nævnes fra gammel tid Agerskovgård, men 
siden begyndelsen af århundredet er dette 
ændret til Agerskovhuset.

Det er en knap 24 m lang og godt 7 m 
bred grundmuret og stråtækt længe, der på 
mange måder i hvert fald tidligere var al
mindelig udbredt i hele det sønderjyske 
område. I sin bygningshistorie må gård
stuehuset ved Fole imidlertid påkalde sig 
ekstraordinær interesse. Således kan der ved 
iagttagelser af bygningens kraftige loftbjæl
ker og murremme samt stejle spærfag, alt i 
eg, udledes, at bygningen oprindelig er op
ført som bulhus. Bulhus betyder tømret hus, 
der er fagdelt som bindingsværk, men med 
falsede stolper, hvorimellem bulplankerne 
eller bulfjælene, som de kaldtes, er skudt 
ind.

Bulhuse er ikke bevaret på Gram-egnen, 
men som bekendt findes der i egnen mellem 
Aabenraa og Kolding enkelte bevaret helt 
frem til vore dage.

Godsarkivet i Gram dokumenterer imid
lertid bulhuses tidligere vide udbredelse, 
idet amtsskriveren i Ribe i sin indberetning 
fra 1663 til den nye ejer af Gram, Hans 
Schack, omtaler egnens utallige øde huse, 
hvor kun stolpeværk og skorstene(ildsteder!)

Bn^sidcn 
om 
forsiden

står tilbage, fordi svenskerne har afbrændt 
fjælevæggene.

At træhuse i Danmark langt op i tiden 
har været den almindeligste byggeskik er 
bekendt; men mærkeligt nok er det 1600- 
tallets krige og hærgninger, der for alvor 
ændrer byggeskikken - og i Sønderjylland i 
løbet af 1700-tallet forandrer gårdes og hu
ses udseende til det, vi i dag karakteriserer 
som typisk sønderjysk: dvs. det grundmu
rede og ofte smukt detaljerede teglhus, med 
valmede gavle og gavlkvist over indgangs
døren. En hustype vi i dag bedst genkender 
i de vestligste egne. Tænk blot på Møgeltøn
der.

Manglen på ordentligt tømmer gjorde vel 
udslaget - men også sydfra kommende på
virkninger har været bestemmende. Træhu
sene måtte vige, og ved skæbnens ironi er 
denne ældgamle danske bygningform, som 
bulkonstruktionen udgjorde, kun bevaret i 
et større omfang i det gamle danske land
skab, der på mange måder minder mest om 
Sønderjylland, nemlig i Skåne.

Agerskovhuset ved Fole er imidlertid et 
eksempel på, at århundreders bygningstra
dition var sejlivet. En nylig foretaget den- 
drokronologisk undersøgelse har fastlagt, 
at huset blev opført omkring 1682; dvs. at 
selv ved genopbygningen efter svenskekri
gene kunne der hentes godt egetømmer i 
grevens skov til et bulhus.

Godt 100 år senere var det grundmurede 
hus almindelig udbredt i hele Sønderjyl
land. Den dendrokronologiske undersøgel
se har således kunnet fastslå, at Agerskov
huset blev ombygget i maj måned 1783, hvor 
husets ydervægge blev sat i grundmur. Det
te verificeres af den bevarede ildstedsham
mer med inskriptionen: «Jens Jørrensen 
Thielbrenner (teglbrænder) 1783«. Da var 
teglbrænding blevet et godt bierhverv for 
mange af godsets fæstere.

Jørgen Overby
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