
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk
https://slaegt.dk




Sønderjysk
Månedsskrift

Udgivet af 
Historisk 
Samfund 

for Sønderjylland

**-&-

Abonnementspris 
140 kr. årligt inch moms 

og forsendelse.

Enkeltnumre 20 kr. pr. stk. 

Farvelagte eller udvidede 
enkeltnumre 25 kr. pr. stk.

Ekspedition:
Haderslevvej 45 
6200 Aabenraa 
tlf. 74 62 46 83. 

Kontortid ma.-to. kl. 9-14.

Redaktion:
Kim Furdal (ansv.) 

Institut for 
sønderjysk Lokalhistorie 

6200 Aabenraa

Lennart Madsen 
Haderslev Museum 

6100 Haderslev

Carsten Porskrog Rasmussen
Fredenshøj 28
6200 Aabenraa

© Sønderjysk Månedsskrift 
og forfatterne

Sats/montage: Aabenraa Fotosats ApS 
Tryk: Winds Bogtrykkeri A/S, 

Haderslev
V_________ _____________J

Ç
I dette nummer:

k_________
Træernes årringe fortæller............................................ 3
Sønderjylland spillede en central rolle for indførelsen af 
dendrokronologi i Danmark. Niels Bonde, Nationalmu
seets Naturvidenskabelige Undersøgelser, fortæller her 
om dendrokronologien og dens muligheder.

Dendrokronologiske undersøgelser på Rømø 
og Schackenborg slot................................................. 11
11985 og 1986 blev der gennemført en række dendrokro
nologiske undersøgelser på Rømø og af Schackenborg 
Slot. Diplomingeniør Bert Keim, Hamborg, giver et over
blik over resultaterne og de muligheder, som undersø
gelserne giver for Rømøs ældre bygningshistorie.

Løjt Kirkes istandsættelse 1986-97.............................. 16
Fugtpletter i Løjt Kirke blev startskuddet på et omfatten
de restaureringsprojekt, der sluttede i 1997. Sognepræst 
Jens Bruun fortæller om restaureringsarbejdet og et for
søg på at få en mere præcis datering af kirken ved hjælp 
af dendrokronologi.

Set og sket i Grænselandet........................................ 21
Sidste kvartal af 1997 var præget af kommunevalget den 
18. november. Journalist Eskild Bram har bl.a. set på 
kommunevalget og spillene omkring konstitueringerne, 
hvor de mange borgmester- og udvalgsposter skulle for
deles.

Det sker - på de nordslesvigske museer...................... 28

Bognyt.............................................................................. 30

Bagsiden om forsiden..................................................... 32
I dag er Sønderjylland den mest skovfattige del af Dan
mark, men for tusinde år siden var skoven den naturlige 
bevoksning. Lektor Carsten P. Rasmussen giver et rids af 
Sønderjyllands skovhistorie fra den oprindelige urskov 
til skovrejsningerne efter 1920.

Forsidebilledet:
Motiv fra Hjartbro skov ca. 1930. Billedet er taget af justits- 
oversekretær Theodor Dahl, som levede 1883-1949, det meste 
af sit liv i Haderslev. Th. Dahl var en ivrig amatørfotograf, der 
i høj grad fotograferede naturmotiver fra egnen omkring Ha
derslev. Foto: Haderslev Museum.

\__________________________ ___ __________________________ /

2 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1-98



Træernes årringe fortæller
Af NIELS BONDE

Dendrokronologi spiller en afgørende rolle, 
hvor de skriftlige kilder eller arkæologiske 
fund ikke kan give en datering. Niels Bonde, 
Nationalmuseets Naturvidenskabelige Un
dersøgelser, fortæller om dendrokronologien 
og dens muligheder. Her kan man også læse 
om Sønderjyllands i offentligheden upåagte
de betydning for dendrokronologiens indfø
relse i Danmark.

I de områder på jordkloden, hvor træer
ne danner årringe, har de fleste på et 
eller andet tidspunkt oplevet, at det er 
muligt at bestemme, hvor lang tid et træ 
har levet, ved at tælle dets årringe. Det er 
sikkert de færreste, der ved, at mønstret 
af brede og smalle årringe, som kan iagt
tages på en træstub ude i skoven, udgør 
grundlaget for en naturvidenskabelig 
dateringsmetode. Hvis en begivenhed, 
f. eks. opførelsen af en middelalderlig 
kirke eller bygningen af en bro, har med
ført fældning af et eller flere træer, er der 
mulighed for at angive, hvornår opfø
relsen fandt sted. Ja, sågar jordskælv, 
jordskred og vulkanudbrud kan tidsfæ

stes ved denne metode. Dendrokronolo
gi eller årringsdatering omfatter alle stu
dier, hvor træernes årlige vækstlag (en 
årring) kan henføres til et kalenderår. 
Ordet dendrokronologi er dannet af de 
græske ord dendron, som betyder træ, og 
chronos, dvs. kronologi, læren om tids
regning og grundlaget for tidsinddeling.

Dét at hente oplysninger ud af træer
nes årringe er ikke noget nyt! Forstfolk 
har i de sidste par hundrede år studeret 
træernes årringsdannelse eller »tilvæk
sten« for at finde frem til den mest givti
ge form for skovdrift.

I 1894 rejste en ung forsker, Andrew 
E. Douglass, til Flagstaff i staten Arizo
na, USA, for at tiltræde et job som første
assistent for direktøren ved Lowell 
Astronomical Observatory. Et af de fel
ter, der specielt interesserede Douglass, 
var solpletter, og særlig solpletaktivitet
ens mulige indvirkning på vejret, først 
og fremmest nedbøren, havde hans op
mærksomhed. Den systematiske indsam
ling af meteorologiske data var imidler
tid kun lige kommet i gang, og de obser-

Brønd Bro Kirkeloft Tagkonstruktion Bindingsværk Mølle Levende træ

Figur 1. Skematisk fremstilling af princippet i opbygningen af en dendrokronologisk grundkurve. 
Kurve: Schweingruber, 1988.
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Figur 2. Diagram som viser, hvordan kronologierne blev passet sammen i 1929. Prøven HH39 fra 
lokaliteten Showlow byggede bro mellem den absolut daterede kronologi og den »flydende« kronologi 
opbygget af materiale fra en lang række indianske bopladser i det sydvestlige USA.
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vationer, der fandtes, var for få og tilfæl
dige til, at de kunne anvendes til at påvi
se en klar samhørighed mellem fæno
menerne.

For at skaffe sig data, som indeholdt 
klimatiske oplysninger, der rakte læn
gere bagud i tid, begyndte Douglass i 
1901 at studere årringsdannelsen i træ
er. Det skete ud fra den idé, at hvis træ
ernes vækst hovedsagelig er påvirket af 
vejret, vil variationerne i årringenes tyk
kelse kunne anvendes til at give infor
mationer om klimaet langt tilbage i ti
den.

Ved at undersøge træernes årringe 
blev han, ti år senere, klar over, at år
ringsmønstre fra forskellige træer pas
ser sammen. De kan krydsdateres eller 
synkroniseres og dermed bruges som en 
dateringsmetode, der nøjagtigt fastslår 
det kalenderår, i hvilket hver enkelt år
ring er dannet (se fig. 1). Det vil sige, at 
årringsmønstre fra træstykker, som man 
ikke kender alderen på, kan dateres ved 
at sammenligne og krydsdatere deres 
årringsmønster med et i forvejen dateret 
mønster. 11914 havde Douglass opbyg
get et fælles årringsmønster, en kronolo
gi, som viste, hvordan en lokal fyrretræs
art, Pimis Ponderosa, havde vokset gen
nem 500 år, og samtidig kunne han ud 
fra de dengang tilgængelige vejropteg
nelser vise, at årringstykkelsen er direk
te afhængig af nedbøren i den forudgå

ende vinter. Samme år redegjorde han 
for sine iagttagelser i et foredrag i Car
negie Instituttet i Washington.

I samarbejde med amerikanske arkæ
ologer og antropologer forsøgte Dou
glass i løbet af 1920'erne at datere flere 
gamle indianske landsbyer i det sydvest
lige USA. Men først i 1929 fremkom »the 
missing link«, træstykket, hvis årrings
mønster forbandt Douglass' kronologi, 
som gik fra nutiden og tilbage til 1260, 
med den »flydende kronologi«, han hav
de opbygget på grundlag af materiale 
fremkommet ved arkæologiske under
søgelser (fig. 2). Og med ét slag faldt en 
lang stribe dateringer på plads. Den den- 
drokronologiske dateringsmetode var 
hermed skabt.

I 1937 blev »The Laboratory of Tree 
Ring Research« grundlagt ved Universi
ty of Arizona i Tucson, USA, og Dou
glass, der i dag anerkendes som »den- 
drokronologiens fader«, blev udnævnt 
til direktør og fungerede som sådan, ind
til han blev pensioneret i 1958. Laborato
riet i Tucson er den dag i dag »dendro- 
kronologiens Mekka«.

I 1930'erne havde Douglass besøgt 
Europa, hvor han i en række foredrag 
redegjorde for metoden, der i første om
gang vakte stor interesse i Tyskland. Al
lerede inden 2. verdenskrig arbejdede 
enkelte tyske forskere således systema
tisk på at opbygge kronologier, og efter
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krigen blev arbejdet koncentreret i Mün
chen. Centret i München eksisterer ikke 
længere, men i takt med den stigende 
anerkendelse af metoden i 1960'erne og 
særlig i 1970'erne er der opstået en lang 
række centre ikke bare i Tyskland, men i 
hele Europa.

Skandinavien
Metoden blev også taget op i Skandina
vien i slutningen af 1930'erne; ikke i Dan
mark, men i Norge og Sverige. Set i hi
storiens bakspejl kan vi i dag konstatere, 
at forsøget på at udføre dendrokronolo
giske undersøgelser i vort område den
gang blev grebet dilettantisk an, i hvert 
fald for nogles vedkommende. Hvad så 
end årsagen var, faldt metoden i miskre
dit. I en kronik i Land og Folk skrev P. V. 
Glob, senere rigsantikvar, i november 
1948:

»Når den dendrokronologiske forsk
ningsmetode ikke forlængst er taget op 
her i landet, så skyldes det også i høj 
grad de elendige kår, som dansk viden
skab som oftest arbejder under. Der er 
ingen, der har råd til at løbe den risiko, 
der altid er forbundet med at tage en ny 
metode til efterprøvelse, der nødvendig
vis må strække sig over en længere år
række. Det er endda ikke en metode, der 
kræver store laboratorier og bevillin
ger...«.

Først i 1969 skete der noget. En ung 
forsker ved universitetet i Hamborg, Die
ter Eckstein, indleverede en afhandling 
om dendrokronologi med henblik på er
hvervelse af den tyske doktorgrad. I af
handlingen blev der redegjort for meto
dens muligheder og faldgruber. Det ge
ografiske undersøgelsesområde blev be
grænset til en delstat, og arbejdet blev 
koncentreret om én træart. Summa sum
marum:

Ecksteins resultater demonstrerede 
med al tydelighed, at den dendrokrono
logiske metode fungerede perfekt i Sles-

Mâlesituation. En dendrokronologisk undersø
gelseforetages på et tværsnit afen træprøve (even
tuelt en borekerne), hvor målebanerne tildannes 
ved hjælp af en barberbladskniv. Til måling an
vendes et mikroskop med forstørrelse på ca. 10-40 
gange samt en målemaskine til datafangst. År
ringene i den enkelte prøve måles normalt mindst 
to gange, og efter evt. korrektioner regnes de to 
radier sammen til den kurve, som repræsenterer 
prøven. Kurverne søges synkroniseret relativt, og 
der beregnes eventuelt én eller flere middelkurver 
(lokalitetskronologier). Såvel enkeltkurver som 
eventuelle middelkurver søges dateret ved hjælp 
af allerede udarbejdede grundkurver.

vig-Holsten. En faktor, som fik afgøren
de betydning for Ecksteins succes, var 
udviklingen af computere og deres in
troduktion på universiteterne i 1960'erne; 
pludselig var der mulighed for at hånd
tere store datamængder på utrolig kort 
tid.
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Ecksteins undersøgelser blev udført 
på eg i området lige syd for den danske 
grænse, og det var således oplagt at for
søge sig i Danmark. Takket være en stor 
bevilling fra Statens Naturvidenskabeli
ge Forskningsråd påbegyndte National
museet i 1970 et treårigt projekt med 
henblik på at undersøge muligheden for 
dendrokronologisk datering af egetræ i 
Danmark, specielt i Sønderjylland. Ved 
at henlægge undersøgelsen hertil havde 
man mulighed for at støtte sig til resulta
terne syd for grænsen. I 1973 forelå re
sultatet, og forstkandidat Thomas Bar
tholin, som havde gennemført undersø
gelserne, skrev : »Konklusionen af un
dersøgelsen er derfor, at der er gode 
muligheder for at benytte dendrokrono- 
logi til historisk datering af egetræ i Dan
mark. Undersøgelsen viser, at materia- 

Varnæs Klokkehus. I forbindelse med en istand
sættelse i 1975 blev der indsamlet dendrokronolo- 
giske prøver. Undersøgelsen viste, at klokkehuset 
er opført i 1526. Foto: Niels Bonde/Nationalmu
seet.

let fra de sønderjyske lokaliteter har så 
ensartede årringsvariationer, at man til 
dateringsformål kan klare sig med en 
enkelt normalkurve for landsdelen. Sam
menligninger med fjernere liggende lo
kaliteter tyder på, at en sønderjysk nor
malkurve også vil kunne anvendes til 
datering i andre dele af landet, men frem
stilling af landsdelsvise normalkurver vil 
dog formentlig være sikrere«.

Selv med dette flotte resultat skulle 
der gå syv år, før Nationalmuseet ansat
te fast personale til at udføre dendrokro- 
nologiske dateringsundersøgelser. Men 
positivt var det, at der udviklede sig et 
tæt samarbejde mellem de dendrokro- 
nologiske laboratorier i København og 
Hamborg - et samarbejde, som i dag er 
så tæt, at man næsten kan betragte dem 
som værende ét laboratorium. Takket 
være de to laboratoriers internationale 
kontakter har vi adgang til alle de store 
kronologier for egetræ i Nordeuropa, fra 
Polen i øst til Irland i vest.

Hvordan?
En af fordelene ved den dendrokronolo- 
giske dateringsmetode er, at den er for
ankret i en biologisk sammenhæng. Det 
betyder, at den er fuldstændig uafhæn
gig af andre dateringsmetoder, det være 
sig historiske, arkæologiske eller natur
videnskabelige.

Grundlaget for metoden er, at træer
nes vækst (højde og tykkelse) afhænger 
af variationerne i klimaet. Helt enkelt vil 
det sige, at træer af samme art, som vok
ser i det samme område under ens betin
gelser, vil vokse ens. Det betyder, at alle 
træer normalt vil danne en bred årring i
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en god vækstsæson og en smal årring i 
en dårlig. Ved at sammenstille årrings
mønstre fra levende træer med mønstre 
fra gammelt tømmer fundet i bygninger 
og ved arkæologiske udgravninger er 
det muligt at udarbejde lange, sammen
hængende årringsmønstre eller kurver 
over årringsvariationerne for et område, 
der rækker flere hundrede, ja flere tu
sind år bagud i tid fra nutiden. Vi kalder 
sådanne kurver for »grundkurver«. For 
at udføre dendrokronologiske daterings
undersøgelser forudsættes det, at der 
forinden er udarbejdet en velfunderet 
grundkurve for det område, hvorfra træ
et stammer. I Danmark er der udarbej
det kurver for eg, i Sverige og Norge for 
eg og fyr. En grundkurve opbygges på 

grundlag af omfattende undersøgelser 
af årringene i levende træer og i en stor 
mængde bygningstømmer og lignende 
fra området.

Fældningstidspunkt - datering
En dendrokronologisk dateringsunder
søgelse giver oplysning om dannelses
tidspunktet for de undersøgte årringe, 
og hvornår træet blev fældet. Mulighe
den for at opnå en præcis angivelse af 
fældningstidspunktet for prøver, der 
stammer fra egetræer, afhænger af, om 
der er bark eller splintved bevaret på 
prøven. Splintveddet findes lige under 
barken og omfatter træets sidstdannede 
årringe. Er der bark eller splint bevaret 
på den undersøgte træprøve, kan tids-

Vodder kirke. Kor og skib fra romansk tid med tilbygninger i senmiddelalderen. Prøver fra den 
oprindelige tagkonstruktion, der er bevaret over koret, er blevet undersøgt. De træer, som har leveret 
tømmer til tagkonstruktionen, blev fældet i 1200, og kirken må være opført dette år eller året efter. Foto: 
Niels Bonde/Nationalmuseet.
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punktet angives med en utrolig præcisi
on, i heldige tilfælde inden for måneder. 
Har vi tidspunktet for fældningen af de 
træer, som har leveret tømmer til en kon
struktion, har vi som regel også en date
ring af konstruktionen. Der har ikke væ
ret tale om nogen nævneværdig lagrings
tid, idet tømmeret normalt altid blev for
arbejdet og anvendt i »saftfrisk« tilstand, 
hvor det er lettest at bearbejde med hånd
værktøj - økser, kiler og lignende. For
mentlig drejer det sig kun om den tid, 
det har taget at transportere træet fra 
fældningsstedet til anvendelsesstedet.

Justering af kulstof-14 dateringsmetoden 
Et af de vigtigste resultater, der er opnå
et ved hjælp af dendrokronologien, er 
korrektionen af kulstof-14 dateringsme
toden (tidsbestemmelse ved måling af 
indholdet af det radioaktive isotop kul- 
stof-14). I bjergene mellem de to nord
amerikanske stater Californien og Ne
vada vokser en fyrreart (børstekoglefyr, 
Pimis Longaeva), hvoraf nogle individer 
har opnået en forbavsende ælde. I områ
det gror der den dag i dag træer, som er 
langt over 4.000 år gamle, og som regnes 
for de ældste levende individer på jor
den. Samtidig er der fundet væltede og 
udgåede træer, der har vokset på stedet 
tusindvis af år før de nulevende. Dette 
har gjort det muligt at danne et sam
menhængende årringsmønster fra nuti
den og 9.000 år bagud i tid. Derved kan 
man checke og kalibrere kulstof-14 date
ringer. Ved at udføre kulstof-14 daterin
ger på årringe fra disse træer, hvor de 
nøjagtige aldre altså var kendt i forve
jen, opdagede man, at de hidtidige kul
stof-14 aldre fra ca. 500 f. Kr. og tilbage i 
tiden var for »unge«. Specielt skal date
ringer fra stenalderen være betydeligt 
ældre. Omkring 1970 begyndte man ru
tinemæssigt at korrigere kulstof-14 date
ringerne, og det har blandt andet bety

det, at tidspunktet, hvor menneskene i 
Skandinavien bliver landbrugere, nu kan 
fastsættes til cirka 4.200 f. Kr., hvilket er 
ca. 1.000 år tidligere end hidtil antaget.

Dateringsresultater
I Danmark er der siden slutningen af 
1970'erne udført en lang række præcise 
dendrokronologiske dateringer. Interes
sen har særlig knyttet sig til anlæg fra 
vikingetiden og middelalderen. Inden for 
dette tidsrum, der betegner overgangen 
fra forhistorisk til historisk tid, har me
toden afgørende betydning. Den den
drokronologiske datering af vikingebor
gen Trelleborg ved Slagelse er vel nok 
en af de vigtigste. En stor del af det beva
rede træ fra borgen blev fældet i vinter
halvåret 980/981, og vi kan med stor 
sandsynlighed gå ud fra, at det blev an
vendt kort tid efter, formentlig 981. For 
en arkæolog eller historiker er det fantas
tisk at stå med en så præcis datering af et 
anlæg. Det svarer næsten til en grund
stensnedlæggelse.

Et andet bemærkelsesværdigt resul
tat er dateringen af et af de største for
svarsværker i Norden, Dannevirke, hvor 
den ældste del går helt tilbage til slut
ningen af 730'erne. Hidtil havde man 
troet, at opførelsen fandt sted i begyn
delsen af 800-årene, idet de frankiske 
rigsannaler under året 808 nævner, at 
den danske kong Godfred ville befæste 
sit riges grænse mod syd med en vold.

Som tidligere nævnt startede hele det 
dendrokronologiske arbejde i Sønderjyl
land. Den første grundkurve til date
ringsarbejde blev udviklet på grundlag 
af træprøver indsamlet i landsdelen, dels 
fra levende træer, dels fra bygninger og 
til sidst fra arkæologiske udgravninger. 
De største bidragydere af materiale til 
årringsmåling har dog været de middel
alderlige kirker. Nogle med tømrede 
klokkehuse, hvorfra det har været mu
ligt at hente prøver, andre med intakte
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Rekonstruktionstegning af sejlspærringen »Æ Lej« i Haderslev Fjord. 14 prøver blev opsamlet på 
bunden af fjorden, hvoraf en havde bark bevaret, gør det muligt at datere opførelsen præcist. Den sidst 
dannede årring er dannet i 403 e.Kr. Bygningen af spærringen kan således dateres til 403-404 e.Kr. 
Tegning af Jørgen Andersen i Lægæst 1984.

tagkonstruktioner, hvis oprindelse ræk
ker helt tilbage til kirkernes opførelse. 
Materialet fra Sønderjylland udgør sta
dig en væsentlig del af den danske 
grundkurve. Begrebet »en grundkurve« 
skal dog ikke forstås som en statisk fore
teelse, men som et konglomerat af infor
mationer, som løbende er under bear
bejdning. For det danske område arbej
der vi for tiden med tre hovedområder: 
»Vestdanmark«, som hovedsagelig dæk
ker materiale fra Jylland, fra grænsen og 
op til Himmerland, »Østdanmark«, ho
vedsagelig med materiale fra Sjælland 
og Lolland-Falster, og »Norddanmark«, 
med materiale fra det nordlige Jylland. 
Der er ingen faste grænser mellem de tre 
områder, og der er endnu ikke taget stil
ling til, i hvilken gruppe materiale fra 
Fyn skal indgå. Ligeledes overvejes det 

at inddrage materiale fra Skåne i den 
østdanske gruppe.

Baggrunden for denne løbende eva
luering af kurverne er det faktum, at 
ikke alle årringskurver lader sig indpla
cere på grundkurven. Dette kan skyldes, 
at træet, som har leveret den undersøgte 
træprøve, ikke har levet under normale 
omstændigheder. Træerne kan være ble
vet beskåret - stynet - eller insekter (f.eks. 
oldenborre) kan have afløvet træerne. 
Begge dele har voldsom indflydelse på 
årringsdannelsen. Derudover har vækst
forhold (f.eks. hvor tæt træerne har gro
et), jordbundsforhold (fugtig eller tør 
jordbund) osv. betydning. Alle disse fak
torer kan karakteriseres som lokale eller 
individuelle faktorer, og har én eller fle
re af disse faktorer haft afgørende ind
flydelse på træernes vækst, kan dendro-
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kronologien ikke anvendes som date
ringsmetode. Praksis har vist, at ca. 20% 
af de prøver, som laboratoriet på Natio
nalmuseet har undersøgt, ikke kan date
res.

I dag går den danske grundkurve 
ubrudt tilbage fra nutiden til 109 f. Kr. 
Desværre indgår der ikke så meget ma
teriale fra århundrederne omkring Kri
sti fødsel, og i de kommende år vil arbej
det blive koncentreret om at udbygge 
kurven for netop disse århundreder.

Andre anvendelsesmuligheder 
Dendrokronologi er ikke en universel, 
verdensdækkende dateringsmetode. 
Som nævnt kan den kun anvendes de 
steder på jorden, hvor træerne danner 
klart definerede årlige vækstlag, årrin
ge. Endvidere er den begrænset til træ
arter, som kan levere materiale til op
bygningen af en grundkurve, der går 
tilbage fra nutiden.

Ud over at blive anvendt som natur
videnskabelig dateringsmetode inden for 
arkæologi og historie udnyttes dendro- 
kronologiens grundlag i en lang række 
andre sammenhænge såsom dendrokli- 
matologi (anvender årringe i studiet af 
det fortidige og nutidige klima), den- 
drohydrologi (anvender årringe i studi
et af hydrologiske fænomener, f.eks. 
oversvømmelser), dendroglaciologi (an
vender årringe i studiet af gletcheres be
vægelser) og dendromorphologi (anven
der årringe i studiet af geomorphologi- 

ske processer, f.eks. bjergskred eller jord
skred). Nationalmuseets dendrokrono- 
logiske Laboratorium deltager i disse år 
i et projekt finansieret af Europakom
missionen. Formålet med projektet er at 
undersøge naturlige variationer i klima
et, både temperatur og nedbør, i forskel
lige områder i det nordlige Eurasia. Ar
bejdet foregår i samarbejde med kolle
ger i Sverige, Finland, Polen, Tyskland, 
Schweiz, Nederlandene, England og Ir
land, og resultater fra projektet forven
tes at bidrage til diskussionen om natur
lige eller menneskeskabte klimaforan
dringer.

Litteratur
Bartholin, T. S.: »Undersøgelse af mulighe
den for dendrokronologisk datering af ege
træ i Danmark, specielt Sønderjylland« i: Det 
forstlige Forsøgsvæsen, XXXIII, 1973, s. 217- 
241.
Schweingruber, F. H.: »Tree Rings«, 1988. 
Dendrokronologiske dateringsresutater fra 
arkæologiske undersøgelser offentliggøres 
hvert år i årbogen Arkæologiske Udgravninger 
i Danmark, som udgives af Rigsantikvarens 
Antikvariske Sekretariat.
En del af de dendrokronologiske daterings
undersøgelser er støttet af Europakommissi
onens XII Generaldirektorat for Videnskab, 
Forskning og Udvikling.
Kontrakt: ENV4-CT95-0127
»Analysis of dendrochronological variabili
ty and associated natural climates in Eurasia 
during the last 10.000 years«.
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Dendrokronologiske undersøgelser 
på Rømø og Schackenborg Slot
Af BERT KELM

11985 og 1986 blev der gennemført en række 
dendrokronologiske undersøgelser på Rømø 
og af Schackenborg Slot. Diplomingeniør Bert 
Keim, Hamborg, giver et overblik over resul
taterne og de muligheder, som undersøgel
serne giver for Rømøs ældre bygningshisto
rie.

I årene 1985 og 1986 gennemførte Ham
borg Universitets »Ordinariat für Holz
biologie« en række dendrokronologiske 
undersøgelser på Rømø og på Schacken- 
borg Slot. Formålet var at bestemme byg
getidspunktet for Rømø kirkes ældste 
dele og enkelte af Rømøs ældste huse.

Til at understøtte de opnåede resulta
ter skulle der også indgå bygninger med 
en kendt byggehistorie i projektet. Til 
dette formål stillede Nationalmuseet de
res »Kommandørgård« på Rømø til rå
dighed og greve Schack slottet i Møgel
tønder.

Desværre skulle det vise sig, at un
dersøgelsen ikke kunne indfri forvent
ningerne. Den ældste trækonstruktion i 
Rømø kirkes tårn og langskib består, li
gesom væsentlige elementer i øens æld
ste huse, af egetræ. Der fandtes imidler
tid ingen standardkronologi for egetræ, 
der passede til de udtagne prøver. Efter
som Rømø aldrig selv har haft skov, måt
te alt træ hentes andre steder fra. Men 
hverken danske, nordtyske eller polske 
grundkurver lignede vækstmønstret i 
egetræet fra Rømøs bygninger. Hvor 
kunne træet mon komme fra?

Ved en gennemgang af tolddokumen
ter fra 1600- og 1700-tallet viste det sig, 
at træet for det meste måtte stamme fra 

Norge. I dag findes der ikke længere så 
mange områder med egetræer i Norge, 
men dengang må der have været store 
egeskove i hvert fald i den sydlige del af 
landet. Norge har et barsk og fugtigt 
klima, der på grund af bjergene er meget 
forskelligt i vest og øst, nord og syd. 
Træet vokser langsommere end i vore 
skove. Vækstmønstret er derfor helt an
derledes. Ved projektets gennemførelse 
fandtes endnu ingen standardkronologi 
for egetræ derfra, og egetræskonstrukti
onerne på Rømø kunne derfor ikke tids
bestemmes.

Den norske dendrokronologist P. 
Eidem har derimod udviklet en stan
dardkronologi for norsk fyr fra Nume- 
dalen vest for Oslo, som var brugbar for 
såvel Rømøs som Schackenborgs træ
konstruktioner. Men selv om man var i 
besiddelse af denne kronologi for norsk 
fyr, skulle det vise sig, at et andet pro
blem forhindrede positive resultater for

Schackenborg slot, som blev dendrokronologisk 
undersøgt i midten af 1980'erne. Foto: Institut 
for Sønderjysk Lokalhistorie.
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de fleste af Rømøs dengang undersøgte 
otte huse med bygningselementer af fyr
retræ: Til især mindre huse har man for
modentlig brugt træ fra strandinger el
ler genbrugt dele fra ældre bygninger, 
hvorfor en sikker tidsbestemmelse ikke 
er mulig. Kun hvor der findes et større 
antal bygningsdele af lige dimension, 
dvs. hvor materialet er købt til byggeri
et, kan en forsvarlig vurdering fortages. 
Ved dette projekt gjaldt det kun for tre 
bygninger, hvis måleresultater beskrives 
i det følgende.

Schackenborg Slot
Det fremgår af mange dokumenter og 
en indskrift på slottets gavl, at bygnin
gens tre længer blev opført i perioden 
1661-64. Dette blev bekræftet gennem 
den dendrokronologiske undersøgelse af 
tagværkets fyrretræ (fig. 1).

Tagkonstruktionerne på de tre læn
ger er identiske, og spærene henholds
vis hanebjælkerne er gennemgående 
nummereret med romertal, hvilket hen
viser til en sammenhængende byggepe

riode. Der blev taget 35 fyrretræsprøver 
fra øst- og hovedlængens tagværk i form 
af borekerner, hvoraf 18 kunne dateres. 
Otte prøver har deres yngste årringe 
mellem 1643 og 1650. Men skovkanten 
mangler, dvs. den ægte, yngste årring af 
det fældede træ. Derfor ved man ikke, 
hvor mange flere årringe der er skåret 
af. Ti af prøverne har deres yngste årrin
ge mellem 1662 og 1664. Heraf er de fem 
med skovkant (betegnet med »S« i gra
fen), dvs. det drejer sig om deres sidste 
vækstår. Hvad man ellers kan se af gra
fen er, at de fleste af konstruktionsele
menterne er lavet af mere end 100 år 
gamle træer. Årringene er altså meget 
smalle, typisk for den langsomme vækst 
af nordiske skove.

Undersøgelsen bekræfter ikke bare 
slottets dokumenterede byggetidspunkt, 
men også gyldigheden af P. Eidems nor
ske grundkurve for slottets træværk af 
fyr. For prøverne, der blev taget af trap
pens egetræ, fandtes der, ligesom for 
egetræsprøverne på Rømø, ingen pas
sende standardkronologi.

Figur 1. Vækstperioder af fyrretræ fra tagværket på Schackenborg slot, som bekræftede den eksisteren
de datering af opførelsen til perioden 1661-1664.
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Nationalmuseets Kommandørgård i Toftum 
Kommandørgården blev bygget i 1749 
som efterfølger for den dengang største 
gård i Toftum. Bygherren Harcke Tha
des, der stammede fra øen Føhr, var selv 
velhavende og havde friet sig ind i øens 
måske mest velhavende familie. Han 
byggede et borgagtigt hus i en for Rømø 
helt fremmed stil. Beboelsen var på to 
etager og skal efter sigende have haft 
blytag. I hvert fald har der formentlig 
været statiske problemer, idet man alle
rede i 1770 foretog en større ombygning, 
fjernede husets anden etage og lavede et 
stråtag. Siden da er bygningen forblevet 
uændret.

Kælderens og stueetagens bjælker af 
egetræ er efter al sandsynlighed fra den 
første byggeperiode omkring 1749. Un
dersøgelsen af disse bjælker var derfor 
uden resultat. Man kunne dog finde 
overensstemmelse mellem disse byg
ningsdele og deraf danne en middelkur
ve for deres årringsstruktur.

Tagværkets spær og hanebjælker af 
fyr kunne derimod vurderes ved hjælp 
af EIDEM-kurven (fig. 2). Af i alt 39 prø
ver kunne de 13 dateres. Deres yngste 
årringe er fra 1699 til 1768, hvoraf de fire

Kommandørgården i Toftum. Foto: Institut for 
Sønderjysk Lokalhistorie.

har skovkanten, der med sikkerhed vi
ser træets sidste vækstår. Mens de æld
ste prøver måske stammer fra den første 
byggefase fra 1749 eller er genbrug fra 
den endnu ældre gård, passer størstede
len af prøverne udmærket til ombygnin
gen i 1770. Selv 100 år efter, at Schacken
borg blev bygget, blev der altså stadig 
brugt træ fra de samme områder i Nor
ge-

Bindingsværkshuset i Kromose
For denne bygning, art. 102 Kirkeby, er

Figur 2. Vækstperioder for fyrretræ fra tagværket på Kommandørgården i Toftum. Heraf fremgår det 
bl.a., at man stadig i slutningen af 1700-tallet anvendte træ fra Norge.
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byggetiden ikke dokumenteret. Husets 
historie kunne kun følges tilbage til en 
protokol fra 1748, da en sælfangstkom
mandør, Peder Andersen, fik fæste på 
ejendommen uden henvisning til, om der 
havde været en ejer før ham.

De 12 af stuelængens oprindelige 14 
fag er bevaret med bindingsværkets ege
træsstolper synlige på nordsiden.

Såvel stolperne som bjælkerne er gen
nemgående af samme dimension, altså 
bestemt ikke strandingsgods eller lig
nende. Husets størrelse og byggestil så
vel inden- som udenfor henviser da også 
til en velhavende bygherre.

Heller ikke her kunne prøver af stol
perne tidsbestemmes, da der ikke eksi
sterede nogen passende grundkurve for 

dette egetræ. Men for bjælkerne af fyrre
træ viste det sig igen, at EIDEM-kurven 
kunne anvendes. Der blev skåret prøver 
fra bjælkernes ender, som stikker ud af 
husets nordvæg. Af fig. 3 fremgår, at ni 
af bjælkerne kunne vurderes, heraf tre 
med den yngste årring mellem 1727 og 
1729. For fire af bjælkernes vedkommen
de er det sidste år 1730, alle med en rund 
skovkant under en tyk maling. Der er 
ingen tvivl om, at mindst fire af de i alt 
13 endnu eksisterende bjælker er fældet 
i Norge i året 1730. Da træet bedst kunne 
bearbejdes, sålænge det var frisk, blev 
huset sandsynligvis ikke bygget senere 
end i 1732.

Ud fra disse oplysninger blev husets 
byggehistorie igen efterforsket i arkiver-

Bindingsværket på huset i Kromose. Foto: Bert Keim.
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Figur 3. Vækstperioder af fyrretræ fra loftbjælkerne i Kromose-huset. Undersøgelsen viste her, at træet 
var blevet fældet i Norge i årene 1727,1729 og 1730.
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ne. I fæsteprotokollerne nævnes i 1730 
en af tidens Rømø-matadorer, Peder 
Holm, der købte en kvartgård i Kromose 
og samtidig betalte indfæste for et ny
bygget hus samme sted. Han er fra an
dre arkivalier kendt som skipper, køb
mand, landfoged og kirkeværge. Datte
ren Karen blev i 1738 gift med førnævn
te kommandør Peder Andersen, husets 
senere ejer. Peder Holm skriver i sit te
stamente, at han i forvejen har givet »Cro- 
mes-gods« til datteren og svigersønnen. 
Og af såvel et norsk toldregnskab for 
Øster-Risør som af List toldregnskab 
fremgår det, at en ladning fyrretræsbjæl
ker og egetræsstolper er leveret til Rømø 
i juni 1731. Øster-Risør ligger syd for 
Numedalen, og træet blev transporteret 
med et skib, der ejedes af Peder Holm. 
Mon ikke det var bestemt til husets byg- 
geri?

Fremtidige muligheder
Igennem nogle år har det norske og det 
danske nationalmuseum haft et fælles
projekt i gang til udarbejdelse af en stan
dardkronologi for norsk egetræ. For ti
den kendes basisdata for to længere tids
perioder tilbage til 1400-tallet.

Egetræsprøverne fra 1985/86 kan, 
sammenholdt med den nye viden, sand
synligvis bruges til en nyvurdering. Det 

gælder især, hvor der allerede findes en 
relativdatering. Derudover kan en un
dersøgelse af andre gamle Rømø-gårde 
med egetræsbjælker måske fortælle no
get om byggeriet i 1600-tallet - en perio
de af Rømøs bygningshistorie, der for 
det meste endnu ligger i fortidens mør
ke.

For andre bygninger med en række 
lige byggeelementer af fyrretræ kunne 
en ny undersøgelse også skaffe klarhed 
over de to store byggeperioder i 1700- 
tallets første og anden halvdel, da man
ge af søfolkenes huse blev bygget.

Et nyt projekt vil derfor være ønske
ligt og antageligvis føre til et betydeligt 
bedre kendskab til Rømøs bygningshi
storie.
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Eidem, P.: En grunnskala til tidfestning af 
trevirke fra Flesberg i Numedal. Blyttia 17/ 
1959, s. 69-94.
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storie. Sønderjysk Månedsskrift 4/1997, s. 
89-94.
Christensen, K.: Norsk eg. Dendrokronologi 
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Løjt Kirkes istandsættelse 1986-97
Af JENS BRUUN

Fugtpletter i Løjt Kirke blev starten på et 
omfattende restaureringsprojekt, der slutte
de i 1997. Sognepræst Jens Bruun fortæller 
her om restaureringsarbejdet og et forsøg på 
i efteråret 1997 ved hjælp af dendrokronologi 
at få en mere præcis datering af kirken.

I 1986 skulle Løjt Kirke kalkes indven
digt, og man hidkaldte da Nationalmu
seets kalkningstjeneste for at få et godt 
råd om nogle fugtpletter, der altid fik 
kalken til at skalle af, så snart den var 

kommet på. Det affødte besøg af andre 
fagfolk, der i rapport efter rapport frem- 
lagde de store problemer, som krævede 
indgreb overalt i kirken. Gradvist gik 
det op for menighedsrådet, at det stod 
over for den mest omfattende istandsæt
telse af Løjt Kirke nogensinde. Ledelsen 
af det store arbejde blev overdraget til 
arkitekt Jens Vilhelmsen, Århus.

Til grund for de faglige vurderinger 
lå ny vunden viden om bevaring af mid
delalderlige bygninger og deres inven-

Løjt kirke 1986. Tårnet er af spærret på grund af 
nedstyrtningsfare. Kort forinden var det store 
muranker til venstre for den sydvendte urskive 
faldet ned. Foto: Jens Bruun.

Den fuldt restaurerede Løjt kirke. 
Foto: Jens Bruun.
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Selv den bedst 
bevarede fod, den 
nordøstlige, i 
kirkens tørning- 
lenske spir 
afslørede store 
reparations
arbejder. Foto: 
Jens Bruun.

tar. Bygninger uden fast fundament skal 
kunne bevæge sig frit under de skiften
de årstiders klimatiske ændringer, og de 
skal kunne »ånde«, så ophobet fugt atter 
kan fordampe. Bygningens naturlige ryt
me bliver brudt, hvis der anvendes hår
de og tætte materialer som cement og 
kalkbinder. Vandet i murene hobes op, 
og følgerne er ødelæggende. Ligeså med 
det gamle inventar, det skal kunne ar
bejde frit og må ikke udtørres.

Nyt varmeanlæg
Første etape i istandsættelsen var derfor 
installeringen i 1986 af et nyt elektrisk 
varmeanlæg med så stor en effekt, at der 
kun kræves ganske få timers opvarm
ning inden gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Resten af tiden skal kirken 
stå uopvarmet.

Tårn og spir
Tårnet var værst medtaget, så dér be
gyndte det egentlige istandsættelsesar
bejde i 1989. Skalmurene fra 1913 mod 
vest og syd var i så dårlig stand, at man 
frygtede en sammenstyrtning, så ned
brydning var den eneste forsvarlige løs

ning. Hvordan, murene skulle genopfø
res, blev derimod genstand for nogen 
meningsudveksling mellem menigheds
rådet, der gerne så de middelalderlige 
munkestensmure genskabt, og National
museet, der mente, at de glatte mure i 
mindre sten gennem mere end 200 år 
havde vundet hævd. Museet bøjede sig, 
ikke mindst fordi øst- og nordfacaderne 
stod urørte og gav nøjagtige modeller 
for genopførelsen af det middelalderli
ge murværk og dets udsmykning.

Om taget var der ingen diskussion. 
Det mere end hundrede år gamle skifer
tag var udtjent. Ved at gå tilbage til bly 
ville man som ekstra gevinst få et tag, 
der føjer sig efter de mange ujævnheder 
i tagstolen, og som harmonerer med det 
uregelmæssige murværk.

I marts 1989 blev der bygget stillads 
om hele tårnet, og mens murerne be
gyndte nedbrydningen, gik tømrerne i 
gang med at fjerne tagskifrene, så spi
rets tømmer kunne istandsættes.

Her kom man ud for en stor forskræk
kelse. Det solide egetømmer, der skulle 
danne spirets hjørnefødder, viste sig, især 
i sydvesthjørnet, at være nedbrudt til en 
blød, svampet masse. I et døgnstid var
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der overhængende fare for, at spiret skul
le styrte ned, inden man fik det midlerti
digt stabiliseret med stålwirer. Ingeniø
rens løsning på problemet, at spirets hjør
netømmer skulle hvile i rustfri stålfød
der, muret fast i murkernen, mødte stor 
modstand hos de tilsynsførende myn
digheder, som ønskede spirfødderne re
konstrueret. Det viste sig imidlertid, at 
der ikke fandtes en urørt fod i de eksiste
rende tørninglenske spir, som kunne 
danne model. Konstruktionen har med 
andre ord altid voldt problemer, og den 
radikalt moderne løsning blev derfor 
gennemført.

Ud over nedtagning af den kraftige 
opskalkning under skifertaget gik tøm
rerarbejdet på spiret væsentligst ud på 
at fjerne den skov af støttebjælker, der i 
tidens løb var sat op for at bremse spi
rets stadig større udskridning grundet 
de rådnende fødder. Spirtoppens afvi
gelse blev i 1988 målt til 91 cm mod syd
sydvest. Der blev ikke gjort forsøg på at 
rette hældningen op, så Løjt Kirke kan 
stadig kendes på sit skæve spir. Da spi
ret omsider stod stabilt, blev det beslået 
med planker som underlag for det nye 
blytag, og det står nu som oprindeligt 
tænkt, firesidet, men med en svag grat 
på hver tagflade.

Murene blev genopført i nye munke
sten, vestmuren i 1989 og sydmuren i 
1990. Der blev brugt ren kalkmørtel som 
binde- og fugemiddel, og rustfrit stål 
erstattede, som det eneste moderne ma
teriale, jernet i murankrene.

Tårnrummet, der er en del af kirke
rummet, bar stærkt præg af den langva
rige kamp mod fugtproblemerne. Det 
var derfor nødvendigt at hugge mur
værket helt rent inden nypudsning og 
kalkning. Herved afdækkedes mange 
bygningsspor.

Den udvendige istandsættelse
Det store og bekostelige arbejde blev fi

nansieret ved lån i stiftsmidlerne, og i 
1995 kunne Haderslev Stift give grønt 
lys for istandsættelsen af resten af kir
ken.

Den middelalderlige tagstol af egetræ 
viste sig at være i særdeles god stand, så 
efter nedtagningen af skifertaget og dets 
opskalkning var det kun nødvendigt at 
udskifte enkelte medtagne tømmerstyk
ker, før der kunne plankes til blytæknin- 
gen. Kun ét sted, over koret, var der et 
problem, men det var til gengæld lige så 
gammelt som hvælvingerne, altså fra 
omkring 1500. For at få plads til hvæl
vingerne havde man fjernet spærfagenes 
bindbjælker. I stedet blev der opsat kraf
tige krydsbånd, men i længden er denne 
konstruktion ikke stærk nok, spærene 
begynder at skræve og presser derved 
murene udad, med større og mindre rev
nedannelser til følge. Ingeniørens løs
ning var, at der rundt om hvert hvælv 
blev lagt en stålwire, som blev forankret 
dels til hver af spærfødderne og dels til 
kippen af taget. Ved at stramme wirerne 
op kunne spærene hvile på murene i 
stedet for at skubbe til dem.

Ud over de nødvendige reparations
arbejder gik murerarbejdet udvendigt i 
hovedsagen ud på at fjerne alt, der inde
holdt cementmørtel. Det vil sige, at alle 
fuger og pudsede flader skulle hugges 
rene og fornyes med ren kalkmørtel. Ski
bet og korets 1100-1200-tals mure blev 
kun »sækkeskuret«, så man nu tydeligt 
kan se deres opbygning. Våbenhuset blev 
teglhængt, som dokumenteret på et ma
leri fra 1764 på orgelpulpituret, og øst
kapellet ligeså, dokumenteret på det æld
ste fotografi, der kendes af Løjt Kirke.

Den indvendige istandsættelse
Den indvendige istandsættelse blev delt 
i tre etaper, således at der bestandig kun
ne være et gudstjenesterum til rådighed. 
Fra maj til november 1995 blev koret sat 
i stand. Altertavlen blev nedtaget, men
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trængte i øvrigt kun til mindre retouche
ringer. Derimod gav det anledning til 
»nærlæsning« og specialundersøgelser 
af mange enkeltheder på tavlen. Det sto
re arbejde var den murermæssige istand
sættelse af hvælvingerne og den efter
følgende rensning og supplering af kalk
malerierne. Våbenhuset blev istandsat 
først på året 1996.

Korsarmene og skibets østfag blev sat 
i stand fra maj til november 1996. Hvæl
vingerne viste sig generelt at være i god 
stand, men uden de forventede kalkma
lerier. Kun på korvæggen blev der fun
det fragmenter af malerier, dog intet der 
kunne begrunde en restaurering af dem. 
Klinkegulvet blev fornyet, og stolevær
ket blev stabiliseret. Alt inventar blev 
malermæssigt istandsat under bibehol
delse af Jes Jessens 210 år gamle farve- 
sætning.

I april 1997 påbegyndtes den sidste 
etape af kirkens indvendige istandsæt
telse, skibets midter- og vestfag. Ved af
rensningen af murene blev der afdæk

ket buestik og højde på fem af de oprin
delig otte romanske vinduer, to mod syd 
og tre mod nord. Også af stikket over 
den tilmurede kvindedør mod nord blev 
der afdækket et fragment.

Viekors
I 1997 blev et romansk viekors, ældre 
end hvælvslagningen i 1400-tallet, af
dækket under istandsættelsen af korets 
sydvæg, lige øst for indgangsdøren. Kor
set er malet med brændt okker og ud
bedret tre gange. Da korset er malet på 
teglsten, kan det næppe være fra kirkens 
oprindelige indvielse, snarere fra dens 
genindvielse efter korforlængelsen og 
den deraf følgende fornyelse af alteret 
omkring 1277.

Efter den store om- og tilbygning i 
1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet, 
der kulminerede med kalkmaleriud
smykningen og den nye altertavle, skul
le Løjt Kirke atter genindvies. En dag i 
1520 har Sies vig-bispen Godske Ahle- 
feldt, i spidsen for en højtidelig processi

ng nye spirfødder er forbundet diagonalt med stålwirerfor yderligere at stabilisere spiret. Foto: Jens 
Bruun.
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on, på ny afmærket kirkerummets hel
lighed med indviet olie. Et af de tolv 
viekors, der derefter blev malet for at 
fastholde indvielsen, kom for en dag 
under afrensningen af kalken på syd
væggen i skibets midtfag, takket være 
en opmærksom murer. Korset er et li- 
gearmet gotisk kors, indfældet i en cir
kel. Korsarmene har liljeform, udført i 
gul farve med grå konturer og hvide 
højlys.

Løjt Kirkes alder
At komme fra skøn til vished om en 
romansk landsbykirkes præcise alder er 
en vanskelig sag. Kun i meget sjældne 
tilfælde kan man finde spor, fund, ind
skrifter eller andet kildemateriale, der 
afgør sagen entydigt. En kamstump, der 
blev fundet i skibets vestlige murkerne, 
er dateret så bredt (1200-tallet), at den 
ikke bringer os videre.

I september 1997 var Nationalmuse
ets Naturvidenskabelige Undersøgelser 
i Løjt Kirke for at samle prøver af tag
værkerne over koret. Der blev savet en 
skive af den vestligste af spærfødderne 
mod nord samt udtaget et stort antal 
boreprøver. Også af tømmeret i tårnet 
blev der taget prøver.

Desværre var der for få årringe i den 
afsavede skive til, at den kunne falde på 
plads i de eksisterende vækstkurver. Ski
ven og analysen af den er nu arkiveret, 
og måske dukker det rette sammenlig
ningsmateriale op en dag.

Af boreprøverne fremkom der nogle 
resultater. Tømmeret til korets fire øst
ligste spær er fældet omkring 1277, hvil
ket er lidt senere end den hidtidige for
modning om, hvornår korforlængelsen 
er sket. Træet til spærstiveren i det vest
ligste spær mod nord er fældet omkring 
1515, hvilket stemmer godt overens med 
ombygningen af tagstolen i forbindelse 
med hvælvslagningen. Endelig må der 
være blevet udskiftet noget tømmer, da 

kirken i 1704 fik (nyt?) blytag. Men vi
den om de år, hvor det første kirkebyg
geri i Løjt fandt sted, har vi altså endnu 
til gode.

Til gengæld har prøverne af tårnets 
tømmer affødt tanker om et projekt, hvor 
samtlige tørninglenske spir skal under
søges dendrokronologisk for om muligt 
at afdække deres bygningshistorie og 
ikke mindst de problemer med spirfød
derne, der blev demonstreret så tydeligt 
under restaureringen af Løjt Kirkes tårn.

I forbindelse med afslutningen af den 
12-årige istandsættelse af Løjt Kirke har 
Løjt Lokalhistoriske Forening i samar
bejde med Løjt Menighedsråd udsendt 
bogen »Løjt Kirke i ni århundreder«, 
skrevet af sognepræst Jens Bruun. Bo
gen kan bestilles gennem boghandlerne.

I gjordbuen mellem korets to hvælvinger blev der 
fundet en bort med kroner i løvværk. Den blev sat 
fuldt i stand, ikke mindst fordi en lignende lilje
krone vides baret af kong Christian II, som for
mentligt optræder som kong Herodes pd altertav
len. Foto: Jens Bruun.
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Set og sket i Grænselandet
Grænselandskronik

Af ESKILD BRAM

Sidste kvartal af 1997 var domineret af kom
munevalget den 18. november. Journalist 
Eskild Bram har bl.a. set på gyseren op til og 
efter valget, da de mange borgmester- og 
udvalgsposter skulle fordeles.

En læresætning fra psykologiens over
drev hævder, at det, man frygter, fejlbe
dømmer man. Det siges også, mere dra
stisk, at det værste ved at blive hængt er 
tanken på det.

Denne snak lader sig ganske godt an
vende på den fænomenale gyser af søn
derjyske kommunalvalg i november sid
ste år. Spændingen slog gnister omkring 
især to politiske topfigurer: amtsborg
mester Kresten Philipsen og borgmester 
Ingolf Winzor, Sønderborg. Uden at der 
på nogen måde kan sættes lighedstegn 
mellem de forhold, der udløste proble
matikken.

Philipsen havde forud for valget er
klæret med eftertryk, at den politiske 
oprører, Den sønderjyske Borgerliste, 
som uden at blinke gik efter hans egen 
skalp, ikke ville få et ben til jorden, dvs. 
repræsentation i amtsrådet. Andre troe
de imidlertid, at det ville blive til en 
triumfmarch over langt højere »Bjerre«, 
og at partiet Venstre totalt ville komme 
af med mindst fire mandater.

Undgå frispark
I to tilfælde blev kætterne belært om, at 
de havde bedømt forkert. Der var sigtet 
for lavt. Kresten Philipsen »slap« med at 
miste to mandater. Det var naturligvis 
ærgerligt for ham og partiet. Men hvis 
man siger a, må man også sige b, nemlig 

at amtsborgmesteren ved sidste valg for 
fire år siden stort set ved egen effekt 
vandt fire mandater ekstra (10+4). Så 
hvis man giver Philipsen skyld for ne
derlaget i 1997, må man retfærdigvis lade 
det være ham, der lagde op til målorgiet 
i 1993. Derfor kan det godt være, at det 
ville give flere point, hvis han vænnede 
sig til at spille bolden således, at han 
undgik for mange frispark.

Amtsrådets solospiller, Kresten Bjer
re, kom ind med et overbevisende stem
metal til borgerlisten. Hertil skal så fø
jes, at Britt Tryde Haarløv på den social
demokratiske liste kun var en hårsbred - 
siger og skriver to stemmer - fra at opnå 
valg på basis af en vælger-tilslutning, 
der helt overvejende må være kommet 
fra modstanderne af Region Sønderjyl
land / Slesvig / Schleswig.

Chok'et i Sønderborg
På rådhuset i Sønderborg frygtede man 
det værste - og så gik det endnu værre. 
Ingen tvivl om, at det var borgmester og 
viceborgmester, der selv var skyld i en 
straffeaktion med tab af tre mandater. 
Herved gik henved 50 års socialdemo
kratisk kommunalt styre tabt, og borg
mesterkæden skiftede til en borgerlig. 
Den socialdemokratiske gruppe fuldend
te nederlaget ved at degradere de tidli
gere topfigurer til menige medlemmer 
af gruppen. En sådan amputation, som 
Ingolf Winzor tilsyneladende ikke hav
de forudset og altså fejlbedømt på grund 
af frygten, viser også, at når vælgerne 
tager sig på at straffe deres parti, gør de 
det grundigt.
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Amtsborgmester Kresten Philipsen i selskab med sine politiske modstandere, SF'eren Bent Iversen (i 
midten) og den nyvalgte Kr. Bjerre. Foto: Karin Riggeisen/ Nordschleswiger.

Skamløshed
Valgets 2. halvleg, besættelsen af borg
mesterposter og formandsskaber i ud
valg, især de lønnede, blev noget i ret
ning af en alles kamp mod alle. Da resul
taterne af konstitueringerne blev for
kyndt, følte mange vælgere sig snydt 
over, at deres stemme var blevet brugt 
til politiske konstellationer, som lå helt 
ved siden af den partifarve, som de selv 
havde valgt.

Rekorden i skamløshed blev ifølge en 
udtalelse til JydskeVestkysten af stats
advokat Preben Alsøe i Sønderborg sat i 
brugen af falske anmeldelser til politiet, 
åbenbart for at få sat en plet på en poli
tisk modstander. Hensigten synes at 
være opfyldelsen af det gamle ord om, 
at der sjældent går røg af en brand, uden 
der har været ild. Så kan den tanke op
stå, om der skulle være indbygget et 
modsætningsforhold mellem politik og 

demokrati. Går det så småt i den ret
ning, kunne der være anledning til at 
undersøge, om valgloven gennem nogle 
korrektioner måske kunne give vælger
ne deres reelle indflydelse tilbage. Der 
er fire år til det! En borgmester på Sjæl
land har allerede foreslået, at der bør 
være lovgivning omkring borgmester
valget.

Lokalhistorien har det fint
Men lad os forlade denne øde ø af mis- 
trøstighed og tælle de lysere timer. Dem 
kan man bl.a. opleve ved at lægge Søn
derjyske Årbøger 1997 frem til beskuel
se. Flertalsformen årbøger må falde ind 
under den majestatis pluralis-form, som 
ellers er forbeholdt kronede hoveder og 
lederskribenter, for der er kun tale om 
én årbog og ét bind. Hefter man sig ved 
de sidste godt 30 sider i årbogen, der 
ufortjent er sat med småt, som man gør i
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forsikringspolicer, når noget gerne må 
overses, så har dette afsnit lige så megen 
ret som de øvrige ca. 370 sværvægtere. 
De 30 sider med småt er navnlig et de
menti af den ofte hørte påstand om, at 
den historiske interesse i befolkningen 
er så godt som forsvundet. Vel er den ej! 
Her aftrykkes nogle af de emner, som 
amatørhistorikere dristigt har givet sig i 
lag med som en indbygget opfordring til 
efterslægten om evt. at gå videre med: 
Gårde og huse fra århundredeskiftet - 
Beklædning og linned fra gammel tid - 
Kursus i gotisk skrift - Udgivelsen af en 
sognebog m.fl. projekter. Tilslutningen 
til dette arbejde er helt overvældende. 
Historisk Forening for Sundeved, der 
startede i 1992, har allerede 825 med
lemmer. Også foreningen i Rødekro er 
kommet fint fra det og kan mønstre 555 
medlemmer.

Nordens Wittenberg
Herefter er vi kommet til de korte nyhe
der, som man siger i TV-avisen.

3. oktober: Brede Å, det 22 km lange 
vandløb fra Løgumkloster over Brede- 
bro med udfald i Vadehavet gennem 
Ballum Sluse, har fået sit gamle, slynge
de løb tilbage. Hermed er en kanaliseret 
»vand-motorvej« ført tilbage til en na
turtilstand, som flere af vore digtere har 
besunget. Det har kostet ca. 15 mio. kr. at 
give åen en sådan ansigtsløftning. Ved 
overgivelsen af dette Europas hidtil stør
ste renatureringsprojekt, der har stået 
på i syv år, var både miljøminister Svend 
Auken og amtsborgmester Kresten Phi
lipsen til stede. Andre lande ventes at 
gennemføre tilsvarende projekter. (No.)

6. oktober: Prins Joachim og prinsesse 
Alexandra, den utrættelige, deltog i en 
gudstjeneste i Haderslev Domkirke i an
ledning af overdragelsen til domkirken 
af et sjældent eksemplar af kong Christi
an Ill's bibel i dansk oversættelse. Den 
kostbare, 450 år gamle bibel er skænket 

af en anonym giver og er siden restaure
ret for midler fra private og fonde. Ha
derslev indtager en særlig plads i den 
danske reformationshistorie. Christian III 
residerede, før han blev konge, som her
tug af Sønderjylland i Haderslev og ind
førte herfra reformationen i sit hertug
dømme en halv snes år førend i det øvri
ge land. (Jllp.)

22. oktober: En molbohistorie kan for
tælles om Teglværksmuseet Cathrines- 
minde på Broagerland. En særlig attrak
tion skulle være optænding af den gam
le ringovn, der har stået kold i 30 år. 
Men siden dengang har det danske af
giftssyn rigtignok slået gnister. Energi- 
og C02-afgifter vil i dag løbe op i en 
ekstraregning på 28.500 kr., der i regn
skabet skulle lægges oveni indkøb af 30

Forfatteren, lektor ved Duborg-skolen, Karin Jo- 
hannsen-Bojsen ved præsentationen af bogen 
»Himmel med mange stjerner« den 4. oktober 1997.
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Flensborghus, der nu skal ombygges, efter at A.P. 
Møller fonden har bevilget 3 mill. D-mark. Foto: 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

tons kul å 450 kr. pr. ton. Der er dog håb 
om en løsning, skriver JydskeVestkysten. 
Skatteminister Carsten Koch har lovet at 
gå i tænkeboks for evt. at finde en løs
ning. (JV)

23. oktober: I Hedeby Nor ved Slesvig 
er de tyske museumsfolk gået i gang 
med at hæve endnu et vikingeskib. Pro
jektet ventes at indgå i verdensudstillin
gen Expo 2000. I farvandet ud for vi- 
kingemuseet ligger der mindst fem sunk
ne vikingeskibe, muligvis endnu flere. 
(FIA.)

Grænseforeningen kridter støvlerne
26. oktober: På sendemandsmødet i 
Grænseforeningen oplyste formanden, 
fhv. chefredaktør Bent A. Koch, at for
eningen vil satse to millioner kroner på 
flere fronter internt i foreningen for at 

stoppe og helst vende tilbagegangen på 
knap 11.000 medlemmer de seneste ti år, 
så den nuværende status på 38.659 med
lemmer bliver fastholdt. En del af de 
medlemmer, som har meldt sig ud det 
seneste år, har gjort det med den moti
vering, at de var skuffet over forenin
gens manglende holdning til debatten 
om Grænseregion Sønderjylland/Sles- 
vig/Schleswig. (Jllp.)

På Grænseforeningens årsmøde fik 
den sydslesvigske forfatter Karin Johann- 
sen-Bojsen overrakt foreningens kultur
pris, især for romanen »Himmel med 
mange Stjerner«, en digtning om det 
sprog- og identitetsproblem for danske 
sydslesvigere, som hun kender fra sin 
egen opvækst i Flensborg. (Jllp.)

November
3. november: På Folkehjem i Aabenraa, 
hvor Historisk Samfund for Sønderjyl
land blev stiftet for 75 år siden, blev 
jubilæet festligholdt sammen med et par 
hundrede deltagere, der fik del i en stri
be historiske foredrag, musikalsk under
holdning og ikke at forglemme - det hi
storiske sønderjyske kaffebord. (FIA.)

Krig på våbenstilstandsdagen
11. november: På våbenstilstandsdagen 
må der noteres en mindre krig mellem 
de danske mindretalsorganisationer i 
Sydslesvig og landsregeringen i Kiel. 
Denne har for næste finansår varslet en 
samlet beskæring af tilskuddet til det 
danske skolevæsen på 3.2 mio. D-mark 
eller ca. 12 mio. kr. Den danske Skolefor
ening driver også børnehaverne derne
de. Konsekvensen kan blive nedlæggel
se af 12-15 små skoler, der også fungerer 
som ramme om kulturarbejdet ude på 
de små steder. 500 skoleelever startede 
en protestbølge foran Landdagen i Kiel, 
hvor ministerpræsident Heide Simonis 
pænt tog imod udfordringen. Det gjorde 
hun imidlertid ikke, da protestbølgen
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gentog sig den 10. december og nu i et 
omfang af ca. 5.000 demonstranter med 
Dannebrog, taler, sang og skiltning i den 
store stil.

Matlok skiftede til diplomatfrakke
Den danske presse og den politiske ver
den herhjemme lod efterhånden sin røst 
høre. På JydskeVestkysten tog lederskri
benten kassen med de store ord frem og 
skrev bl.a.: »Den tyske jernnæve er kom
met til syne lige syd for grænsen. Væk er 
fløjlshandsken, og det danske mindretal 
mærker nu de tyske nævers kvælertag. 
De dannebrogssvingende dansksindede 
i Sydslesvig er i den grad ramt af et tysk 
sparekrav, at de gisper efter vejret«. Det 
er lige ved, at man selv snapper efter 
vejret.

Matlok, der fra dansk side havde fået 
på frakken for at have kaldt demonstra
tionen for en »overreaktion«, klædte 11. 
december om til diplomatfrakke og »ap
pellerede til politikerne i Kiel om i det 
mindste at trække besparelserne tilbage 
for ikke at anrette grænselandspolitiske 
grundskader (Flurschaden)«. Her tæn
kes bl.a. på den »slemme« Euro-debat, 
der stadig gav genklang.

De tyske nordslesvigeres formand, 
Hans Heinrich Hansen, beklagede i et 
interview med Flensborg Avis indblan
dingen af »følelsesbavl og et forsøg på at 
spille mindretallene ud mod hinanden«. 
Han var godt træt af de sammenlignin
ger, der går ud på, at det tyske mindretal 
har det meget nemmere end det danske. 
Han henviste til, at den danske tolerance 
næppe ville acceptere en tysk mindre
talsdemonstration foran Christiansborg 
med flag og slagsange. (Jllp. +No.+EB)

19. november: Det tyske mindretals 
parti, Slesvigsk Parti, fik et dårligt valg 
til amtsrådet, men blev dog igen repræ
senteret med et medlem. Formanden for 
Bund deutscher Nordschleswiger, dyr
læge Hans Heinrich Hansen, ønskede 

straks årsagerne gået efter i sømmene - 
og det uden persons anseelse. Heller ikke 
den sidste Schleswiger, chefredaktør og 
chefideolog Siegfried Matlok, holdt sig 
tilbage. Hans ledende artikel i Nord- 
schleswiger fik overskriften »Enttäusc
hung« (skuffelse). Det særligt skuffende 
var, fastslog Matlok, at mindretallet blev 
ramt netop på et tidspunkt, da det »volks
gruppenpolitisch« stod bedre end på 
noget tidspunkt efter 1945. Det kunne 
godt hænge sammen med den stadig 
mere ugunstige alderspyramide. Det 
gjorde ondt, at partiet alene i Tønder, 
der betragtes som en skanse, mistede 
over 200 medlemmer. De unge vælgere 
og grænsependlere, hed det, havde ikke 
formået at tage springet frem, som Sles
vigsk Parti havde håbet »og egentlig også 
fortjent«. (No.)

Arafats politi på skolebænk hos os
2. december: Det løber én koldt ned ad 
ryggen, når bladet »Nordschleswiger« 
meddeler, at Arafats politi har sat sig på 
skolebænken i grænselandet. Heldigvis 
er det ikke os i grænselandet, der skal 
have et palæstinensisk præget politi, men 
omvendt. De overordnede politifolk fra 
krisecentrene i det mellemste Østen stu
derer, hvordan politiet i Sønderjylland 
samarbejder med kollegerne syd for 
grænsen, og hvordan det tyske mindre
tals vilkår fungerer. Den gæstende 15 
mands store delegation under ledelse af 
brigadegeneral Ali Abed kunne benytte 
sig af to tolke. Lederen udtrykte over for 
det tyske blad, at informationerne hav
de bibragt nye impulser og indtryk. (No.)

4. december: For mange år siden fore
tog Historisk Samfund for Sønderjylland 
en egnsvandring til den tyske bladkon
ge Axel Springers slot Schierensee ved 
Westensee i omegnen af Kiel. Slottet blev 
i 1752 erhvervet af den dygtige danske 
diplomat Casper von Saldern. 11960'erne 
købte Springer slottet og gjorde det til
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rammen om en enestående samling af 
fajance fra fabrikkerne i Østersø-områ- 
det, de fornemste ting fra svensk, dansk, 
baltisk og tysk område Medlemmer af 
Historisk Samfund havde i sin tid lejlig
hed til at se alt det skønne, der fyldte 
slottets sale og var opstillet af en fastan
sat italiensk kunsthistoriker. Nu rykker 
en del af Springersamlingen os nærme
re.

Bladkongens fajance til Gottorp
Enken efter den stenrige bladudgiver i

Sädan sä det ud på pladsen foran Landdagen i Kiel, da ca. 5.000 dansksindede sydslesvigere demon
strerede imod den bebudede nedskæring af tilskuddet til det danske skolevæsen. Foto: Jens Peder 
Meyer/Flensborg Avis.
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Hamborg, Friede Springer, har skænket 
Slesvig-Holstens Landesmuseum på 
Gottorp Slot i Slesvig 800 stykker fajan
ce, deriblandt kostbarheder fra de kend
te fabrikker i Holsten. Kellinghusen-sam- 
lingen vil få en eksklusiv placering i Her
tug Frederik Ill's sal blandt folkekunst. 
Gottorp-samlingen af fajance vil med 
forøgelsen nå op på over 1500 numre. 
Den udvidede afdeling ventes at kunne 
åbnes for publikum ved åbningen af for
årssæsonen 1998. Der vil også blive ud
givet et videnskabeligt katalog. (FIA. + 
EB)

Hvaler og hvalfangere pä Rømø
6. december: En havets tragedie har for 
andet år i træk og næsten på én og sam
me sandrevle ved Rømø's kyst ramt 13 
vildfarne kaskelothvaler. Biologerne 
gjorde den erfaring, at det ikke nytter at 
slæbe de døende strandinger ud på dy
bere vand, da deres instinkt som høren
de til en flok tvinger dem tilbage, hvor 
kvælningsdøden venter. Det usædvan
lige sceneri tiltrak så mange nysgerrige, 
at biltrafikken over dæmningen en over
gang brød sammen. Kombinationen 
Rømø/hvaler har en vis historisk bag
grund. I hundredåret 1700-1800 udgik 
fra øen de såkaldte kommandører, dvs. 
kaptajner, der for kapitalstærke redere 
drev sæl- og hvalfangst i Ishavet. (EB)

11. december: Sognepræst Jens Lyster 
fra Notmark på Als har fået del i den af 
G. E. C. Gads Fonds uddelte legatporti
on på ca. en halv mio. kr. til videnskabe
lige og kulturelle formål. Lyster forsker i 
salmedigtning. (Jllp.)

13. december: Den dansk-sydslesvig
ske maler Rolf Voss beklager sig i Græn
seforeningens blad »Grænsen« over, at 
det er vanskeligt for kunstnere syd for 
grænsen med tysk statsborgerskab at få 
adgang til anerkendte, censurerede ud
stillinger i Danmark, fordi de ikke har 
cpr-nummer. Voss oplyser videre, at de 

danske arrangører intet kendskab har til 
det danske mindretal. (Jllp.)

14. december: Det regionale kultur
forsøg i Sønderjylland, der skal løbe i tre 
år, har nu det første år bag sig. Forsøget 
har to hovedformål: udvikling af det 
særlige sønderjyske kulturliv og udnyt
telsen af den nære beliggenhed ved 
grænsen. (JV)

15. december: Juleglæden spredtes 
blandt danske foreningsledere i Sydsles
vig, da det erfaredes, at A. P. Møller
fonden havde bevilget tre mio. D-mark 
til en længe projekteret ombygning og 
modernisering af hotel- og administrati
onsbygningen Flensborghus i Norder- 
strasse. I forvejen var modtaget 500.000 
D-mark fra Grænseforeningen og den 
danske stat. Ifølge planerne vil hotel
driften blive opgivet, og i stedet vil den 
fredede bygning blive udnyttet til admi
nistrationslokaler for Sydslesvigs stør
ste organisationer, Sydslesvigsk For
ening (Dansk Generalsekretariat) og Syd
slesvigs danske Ungdomsforeninger 
(Ungdomssekretariatet). (FIA.)

16. december: En af fremmedherre- 
dømmets betydeligste skikkelser, Jens 
Jessen, redaktør af Flensborg Avis 1882- 
1906, var født i Toghale i det gamle Mø
geltønder Sogn. På en lille plads ved 
Slotsgaden i Møgeltønder havde man 
sat en mindesten for den store søn med 
en portrætbuste øverst. I nattens mulm 
og mørke har én eller flere hærværks- 
mænd savet hovedet af og er rendt med 
det. Men det skal findes, siger beboerne, 
for ingen skal påstå, at der var noget 
hovedløst ved Jessen.

Forkortelser:
FIA. Flensborg Avis 
No Nordschleswiger 
Jllp. Jyllandsposten 
JV Jydske Vestkys ten 
RB Ritzaus Bureau 
Pol. Politiken.
EB Forfatterens kommentar.
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Det sker - på nordslesvigske museer
Kongeligt bryllup i Haderslev 1597

Det er kun få, der ved, at Christian IV's og 
Anna Cathrine af Brandenburgs bryllup 
den 27. november 1597 stod i Haderslev - 
indtil de har set den udstilling, som Ha
derslev museum åbnede på 400-årsdagen. 
De få, men fornemme levn fra begivenhe
den antyder den pragt, der omgav den: To 
forgyldte børster med det kongelige pars 
initialer og årstallet 1597 (rimeligvis en 
bryllupsgave), et stykke perlebesat guld
brokade fra himlen over brudesengen, en 
gobelin fra Haderslevhus, en mønt og en 

medalje, som minder om brylluppet. Ud
stillingen belyser også - med genstande og 
plancher - baggrunden for, at det blev holdt 
her: Der var intet nyt i, at landsherren var i 
byen. Siden 1200-tallet har her været en 
fyrsteborg, og i dele af reformations- og 
renæssancetiden var Haderslev residens
by. Som ung hertug boede Christian III her 
og gjorde byen og egnen til det første pro
testantiske område i Norden. Fra 1544 var 
Hans d. Ældre hertug her. Han byggede et 
nyt slot, og ved hans død i 1580 tilfaldt det

Christian 4.'s og Anna Cathrines initialer og årstallet 97 er indgraveret på disse kostbare børster - 
velsagtens en af bryllupsgaverne. Foto: Haderslev Museum.
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Museet på Sønderborg Slot
Indtil 8. feb.: »Udstilling - installationer af Doris Bioom«.

Arr. Sønderborg Kunstforening og Sønderjyllands Kunst
museum.

22. feb. - 31. marts: Mette Ohlsen - billedkunst.
Arr. Sønderjyllands Kunstmuseun og Sønderborg Kunst
forening.

Tønder Museum
Indtil 31. marts: Kniplingshandler Anna Botilla Winthers samling.
26. feb.: Foredrag: »De nyeste udgravninger på Tønderhus Voldsted« 

ved Lars Krantz Larsen, Arhus.

Aabenraa Museum
6. feb. - 29. marts: Påklædningsdukker fra 1870 til i dag.

Jacob Michelsens Gård
Åbent efter aftale med Aabenraa Museum.

Indtil 22. marts:
Midtsønderjyllands Museum
»Fra slottets gemmer«. Møbler, malerier m.v. fra Gram Slot 
venligst udlånt af Jens greve Brockenhuus-Schack.

Indtil 9. marts:
Haderslev Museum
Kongeligt bryllup i Haderslev 1597. Om Christian IV og Anne 
Cathrines bryllup på Haderslevhus. Kongelige fester i renæs
sancen og fyrstelig tilstedeværelse i Haderslev.

Frederik II og siden Christian IV. Så her 
var en passende ramme (bl.a. en tidssva
rende slotskirke) til rådighed for hans bryl
lup.

En anden grund til, at det foregik i Ha
derslev, var en pest, som huserede flere 
steder i Nordeuropa. Den ville man nødig 
have til København eller brudens hjemby 
Magdeburg via gæsterne og deres følge. 
Vi kan berolige med, at Haderslev så vidt 
vides ikke blev ramt af sygdommen.

I lange tider havde byen haft fordel af 

fyrsternes tilstedeværelse. Men da Christi
an trak Danmark med i 30-årskrigen, vend
te billedet: I 1627 afbrændte plyndrende 
tropper meget af byen, og ved kongens 
død var slottet næsten en ruin. Hans søn 
Frederik III opgav det og lod mange af 
stenene genbruge i sit nye Kongelige Bibli
otek, vore dages Rigsarkiv.

Med nedrivningen af slottet slutter fyr
sternes særlige tilknytning til Haderslev - 
og dermed den historie, som udstillingen 
fortæller. Anker Thygesen
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Gårdhistorie
Bodil Clausen: Gårde i Haderslev og Tyrstrup 
herreder 1531-1753. Historisk Samfund for 
Sønderjylland, 419 s. Pris: 120 kr. for medlemmer. 
Bogladepris 170 kr.
Bodil Clausens bog bringer ejerrækker for alle 
gårde og landbol i et område omkring Hader
slev Fjord, nemlig Fjelstrup, Grarup, Halk, 
Vonsbæk og Åstrup sogne samt større eller 
mindre dele af Aller, Hejis, Starup, Tyrstrup og 
Øsby. Mange læsere vil derfor nok mene, at 
titlen lover lidt vel rigeligt.

Det er synd, for arbejdet er imponerende 
nok. Bogen bygger først og fremmest på omfat
tende studier i amtsregnskaberne. Det har gjort 
det muligt at følge de enkelte gårde og opstille 
ejer-/fæsterrækker for alle gårde i de fem hele 
og fem halve sogne. Det er en væsentlig styrke 
ved bogen, at den ikke blot angiver navne og 
årstal, men også en række oplysninger om, 
hvornår de enkelte bønder har fæstet deres 
gårde mv. Forfatteren må roses for, at man 
klart kan se kildegrundlaget for oplysninger
ne. Her er der uden tvivl skabt et fornemt hjæl
pemiddel for lokal- og slægtshistorikere med 
interesse for området.

Beklageligvis mangler bogen kort. Derimod 
er der et navneregister, som slægtshistorikere 
vil vide at værdsætte, og en ordforklaring. Det 
sidste er en god idé, men den er ikke fejlfri. 
Således er en daler ikke lig tre mark i hele 
perioden, men kun efter 1622, »frater« betyder 
ikke fader, men broder, og en bolsmand er i 
Sønderjylland ikke en husmand, men en gård
mand.

cpr
Ullerup præstearkiv
Nordslesvigske Præstearkiver, 101. Ullerup 
Præstearkiv, Ca I Kirkeregnskabsbog 1606-1650, 
Transskript, tekstet og oversættelse af Georg 
Rasmussen, Sundeved Gildet, 281 s.
En særlig skat i de sønderjyske præstearkiver 
er kirkeregnskabsbøger, der ofte rækker langt 
tilbage. Forklaringen på denne rigdom er, at de 
sønderjyske kirker bevarede deres særformue 
modsat de kongerigske. Kirkerne var dermed 
en økonomisk faktor i sognet.

Nu foreligger den ældste regnskabsbog fra 
Ullerup sogn på tryk. Udgaven er bygget op på 
den måde, at venstresiderne er en faksimile af 
regnskabet, mens der på højresiderne bringes 
en oversættelse til dansk af den tyske original
tekst, så også folk, der er mindre kyndige i tysk 
og 1600-tallets skrivekunst, kan få et indblik i 
kirkens økonomiske forhold og følge bønder
nes tiendeindbetaling og de regelmæssige ud
betalinger til præst og degn, vokslys og alter
vin. En hovedpost var støtte til studenter. Også 
ganske små poster er med - udgifter til et nyt 
klokkereb eller til vask af messehagler.

cpr

Friserne
Thomas Steensen: Friserne i Slesvig-Holsten. 
Udgivet af Foriining for nationale Friiske og 
Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 1997. 32 s. 
ill. Pris 4 D-mark hos udgiverne.
Det mindste af de tre folk, som fra gammel tid 
har beboet Slesvig, friserne, har haft den skæb
ne at leve i skyggen af den nationale modsæt
ning mellem dansk og tysk. Det blev ikke ac
cepteret blot at være friser; man måtte lade sig 
mobilisere i den nationale kamp enten på den 
ene eller på den anden side. Ikke underligt, at 
nordfriserne har haft svært ved at blive synli
ge, og at ukendskabet til dette folkefærd er 
stort, ikke mindst i Danmark. Det må derfor 
hilses med tilfredshed, at Thomas Steensens 
lille pjece om friserne, som tidligere har været 
udsendt på tysk og engelsk, nu også foreligger 
på dansk.

I kort form er her samlet de vigtigste oplys
ninger om nordfriserne. Der indledes med et 
summarisk rids af Nordfrislands historie, geo
grafi, erhvervsforhold og kultur. Derpå gøres 
mere udførligt rede for udviklingen af en fri
sisk bevidsthed og for de institutioner, som i de 
sidste 150 år har støttet og udviklet en sådan 
bevidsthed.

Helt centralt i denne sammenhæng står her, 
som andre steder, sproget. Nordfrisisk har al
tid kun været et »hjemmesprog«; i andre sam
menhænge betjente man sig af neder- eller høj
tysk. Der blev derfor ikke udviklet noget fælles
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skriftsprog, og frisisk forblev opsplittet i en 
halv snes dialekter, noget der selvfølgelig har 
vanskeliggjort moderne bestræbelser for at ska
be en skriftsprogsnorm.

Centralt i sådanne bestræbelser og i studiet 
af frisisk sprog og kultur står det nordfrisiske 
institut, som blev oprettet i Bredsted i 1964. 
Instituttet, som støttes økonomisk fra både tysk 
og dansk side, var også et første resultat af 
forsøg på efter krigen at samle alle frisere i et 
samarbejde på tværs af de gamle skillelinjer.

Den foreliggende pjece om friserne er et 
resultat af instituttets udadrettede oplysnings
arbejde. Teksten er udarbejdet af instituttets 
leder og oversat fra tysk til et stort set hæder
ligt dansk, som dog skæmmes nogle steder af 
mindre heldige ord og vendinger. »Tagfor
bund« går ikke rigtig på dansk, og hvor mange 
danskere forstår ordet »Gremium«? Oversæt
telsen ville have vundet ved en ekstra afpuds
ning i hænderne på en »native speaker«.

Bjarne Stoklund

I dialog med tiden
Lene Grønlund Iversen: »I dialog med tiden. 
Lokalhistoriske stemningsbilleder fra Sdr. 
Stenderup«. Forlaget Ono Design 1997.
Pris: 275 kr.
Årets mest spektakulære og smukkeste lokal
historiske udgivelse kommer fra Sdr. Stende
rup. Ordet »rigt« er fattigt, når man skal be
skrive illustrationsgraden og layouten på Lene 
Grønlund I versens bog »I dialog med tiden«. 
Her er ikke sparet på antallet af illustrationer 
endsige farvebilleder. Det er ikke nogen tilfæl
dighed. Lene Grønlund Iversen er uddannet 
designer, og bogen er hendes afgangsopgave 
på Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Det er 
dog først og fremmest brugen af billedmediet, 
der frem for noget adskiller bogen fra andre 
lokalhistoriske udgivelser. Formatet er 30 x 21 
cm, hvilket har givet Lene Iversen mulighed 
for at arbejde med bogens billedsprog, der er 
reklamens. Vi bliver flere steder præsenteret 
for helsides billeder i såvel farver som sort/ 
hvid. Her er ingen små gnidrede billeder, som 
man så ofte møder i den lokalhistoriske littera
tur. En metode, som anvendes flere steder i 
bogen, er fritskrabning af billedelementer, som 
placeres i bogen uden relation til den øvrige 
del af billedet, som de er hentet fra. Det er gjort 
godt og professionelt. Desværre lever kvalite
ten af billedmaterialet ikke altid op til Lene 

Iversens intentioner. Prisen er billeder, der fle
re steder er blevet forstørret langt mere, end de 
har kunnet tåle, med det resultat, at de står 
meget uskarpt. Det er f.eks. tilfældet med pi
gen på forsiden af bogen. Ideen er god, men 
hun står meget sløret på den iøvrigt smukke 
baggrund.

Men billederne er ikke blot illustrationer. 
De har også deres historie at fortælle, og det er 
historien om Sdr. Stenderup som Koldings 
grønne og - næsten - uberørte bagsmæk. I den 
forstand er det ikke tilfældigt, at titelbladet 
prydes af et farvebillede af en høne. Det er de 
grønne skove, et munter og virksomt liv samt 
de kulturelementer som radioen, tankstatio
nen m.m., der varsler nye tider, som bogen 
billedmæssigt fastholder. I den forstand lever 
bogen også op til beboernes egen selvforståel
se, som på flere måder har været med til at 
præge sognet, siden den generelle samfunds
mæssige udvikling for alvor tog fat i 1960'erne.

Forfatterinden kalder selv bogen for stem
ningsbilleder - »en slags folkefortælling«, hvad 
billedsiden også lever op til. Derimod har hun 
sværere ved i teksten at leve op til den meget 
smukke og lovende titel. Bogen har det, en 
lokalhistorie skal have. Hun tager fat med et 
historisk overblik »gennem tiderne«, hvorefter 
vi præsenteres for sognets oldtid, dets natur, 
voldstederne, inden vi springer op til en række 
emner, som f.eks. fattiggården, foreningslivet, 
andelsmejeriet og andre, der alle har deres rod 
og udspring i det nittende og tyvende århund
rede. Det er en opbygning og emner, som man 
finder i de fleste hjemstavns- og lokalhistorier. 
Til gengæld er teksten båret af en sand fortæl
leglæde, der sammen med billederne og den 
meget smukke layout bringer læseren hurtigt 
gennem bogen. Derfor er jeg heller ikke i tvivl 
om, at bogen som et frisk pust vil blive læst i 
Sdr. Stenderup ikke mindst af de yngre genera
tioner, der har det svært med den ældre mere 
tørre lokalhistoriske litteratur.

Ud fra en lokalhistorisk synsvinkel er der 
ikke nyt at hente i »I dialog med tiden«. Bogen 
er først og fremmest interessant som inspirati
on for lokalhistorikere, der påtænker at lave en 
større bogudgivelse. Som sådan fortjener den 
en plads i de lokalhistoriske arkivers hånd
bogssamlinger, men når spillemanden Wandy 
Tworek er afbilledet med sin violin på en lyse
blå himmel med grønne trætoppe, så har jeg 
personligt fået nok af stokroser og bondeidyl.

kf
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De sønderjyske skove

Bagsiden 
om 
forsiden

Skov er den naturlige bevoksning i Dan
mark. For nogle tusinde år siden var det 
meste af riget skovklædt, og de seneste 
årtier har lært os, at skoven vil generob
re landet, hvis vi overlod den til sig selv. 
I adskillige hundrede år har vort tætop- 
dyrkede land imidlertid været blandt 
Europas mindst skovrige, og af alle dan
ske amter er Sønderjylland i dag det fat
tigste på skov, hvad der næppe falder i 
øjnene på enhver, da der i dag trods alt 
findes skove og plantager ud over det 
meste af landsdelen.

Ved middelalderens slutning var Søn
derjylland både rigere og fattigere på 
skov end nu. Vest for israndslinien var 
Rødding-Jels-egnen skovrig, men syd 
derfor brød kun Lindet og Draved skove 
det vide udsyn over den træløse græs
slette. Omvendt var den østlige del af 
hertugdømmet skovrig. De østslesvig
ske skove var så omfattende, at de i 1770 
dækkede 7,7 % af hertugdømmets sam
lede areal - forholdsvis næsten dobbelt 
så stor skovrigdom som i kongeriget.

Landboreformerne førte imidlertid til 
omfattende skovrydning i Sønderjylland. 
Ganske vist blev en fredsskovslovgiv
ning også indført i hertugdømmet, men 
den fik kun virkning for ca. halvdelen af 
skovarealet, mens bønder og godsejere 
ryddede resten med eller uden tilladel
se. Skovløs blev Østslesvig ikke af det. 
Endnu rummer egnen syd for Kolding, 
skrænterne omkring Aabenraa og Grå
sten og østkysten af Als smukke bøge
skove. Her har der i princippet været 
skov i årtusinder, omend vore dages vel- 

friserede skove ikke minder meget om 
de urskove, som de er efterkommere af.

Siden første halvdel af 1800-tallet har 
Østslesvig dog ikke længere kunnet kon
kurrere med de danske øer i skovrig
dom. Den fortsatte mangel på skov i det 
vestlige Sønderjylland betød, at hertug
dømmet omkring midten af 1800-tallet 
var blevet skovfattigere end kongeriget.

Bestræbelser på at ændre det var dog 
i sin vorden. Før 1864 anlagde den dan
ske stat fire nåletræsplantager i Nord
slesvig, men der var endnu kun tale om 
en spæd begyndelsen. Et langt større 
skridt frem tog de sønderjyske skove i 
den tyske tid. Den preussiske stat stod 
bag en række store plantager, hvoraf de 
vigtigste var Frøslev, Bommerlund, År
toft, Hønning og Stenbæk. Også privat 
skovrejsning kom i gang.

Den sønderjyske skovrejsning lå dog 
langt bagefter plantningsaktiviteten i 
Nørrejylland, hvor det statsstøttede He
deselskab bidrog til rejsning af flere tu
sinde små og store plantager. Denne ind
sats blev fra 1919 kopieret i Sønderjyl
land med Hedeselskabet og A/S Plant
ningsselskabet Sønderjylland som et par 
drivende kræfter. Resultatet er blevet, at 
Sønderjylland i dag har nogenlunde sam
me skovrigdom som for godt 200 år si
den, men nu jævnere fordelt over lands
delen. Israndslinien består som skel, men 
den skiller nu ikke skovrigdom fra skov
løshed, men i stedet Østslesvigs løvtræs
skove fra Vestslesvigs nåletræsplanta
ger.

cpr
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