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Hvaler i Sønderjylland
Af Carl Chr. Kinze

Den 27. marts i år strandede 16 kaskelothva
ler mellem Rømø og Mandø. Kun en gang 
tidligere, i 1723 ved Elbens munding, er der 
strandet flere store hvaler i Nordsøen. I den 
anledning giver stipendiat ved Zoologisk 
Museum, Carl Chr. Kinze, en oversigt over 
de hidtil kendte hvalstrandinger i Sønderjyl
land. Carl Chr. Kinze arbejder med en kort
lægning af hvalstrandinger i Sønderjylland.

Hele deres liv tilbringer hvalerne i ha
vet, selvom de er pattedyr, der langt ude 
er beslægtet med drøvtyggerne. De stør

ste skabninger, der lever og har levet på 
Jorden, hører hertil. Men hvaler kan også 
være små, idet delfiner og marsvin zoo
logisk set også er hvaler. I alt er der 80 
forskellige hvalarter i verden, 70 tand
hvaler og 10 bardehvaler.

Sønderjylland forbinder man ikke 
umiddelbart med havets kæmper, hva
lerne, men faktisk er nogle af de ældste 
danske hvalskeletter fundet i en lergrav 
nær Gram. De er ca. seks millioner år 
gamle. »Sønderjylland« var dengang en 
lavvandet havbugt, hvor både bardehva-

355 cm langt øresvin fanget i Hørup Hav den 28. juni 1943 Her er øresvinet fotograferet på 
So jakage fabrikken i København. Foto: Zoologisk Museum.
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Døgling på kajen i Havneby i juli 1978. Foto: Zoologisk Museum.

ler og mindre tandhvaler boltrede sig. 
Denne artikel giver et mere nutidigt over
blik over de hvaler, der enten er stran
det, fanget eller observeret i Sønderjyl
land fra 1575 til i dag, aktualiseret af 
massestrandingen af 16 kaskelotter på 
Rømø i år.

Hvor kommer hvalerne fra?
I Nordatlanten findes ca. 30 hvalarter, 
hvoraf 18 figurerer på den nationale dan
ske faunaliste. Dette tal reduceres til ti, 
når man opgør sønderjyske hvalfund og 
observationer. Alligevel spænder arter
ne fra den største hval, blåhvalen, til en 
af de mindste, marsvinet. Sønderjylland 
har to slags kyster og dermed også to 
slags hvalfaunaer. Vadehavskysten i vest 
vender ud mod Vesterhavet og giver 
mulighed for jævnlige hvalbesøg fra hele 

Nordøstatlanten, mens Lillebæltkysten 
og fjordene i øst for det meste er forbe
holdt marsvinet, dog med gæsteoptræ
den af en række andre arter.

Hvalstrandinger før og nu
I 1978 begyndte Zoologisk Museum i 
København systematisk at registrere 
danske hvalstrandinger og -observatio
ner, og fra 1992 er indsamlingen af hva
ler organiseret gennem et samarbejde 
med Skov- og Naturstyrelsen. Strandin
ger kan indberettes til de lokale stats
skovdistrikter, for Sønderjyllands ved
kommende Lindet, Haderslev, Aaben
raa og Gråsten statsskovdistrikter. Her
fra gives der besked til enten Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg eller Zoologisk 
Museum i København. For årene før 1978 
er strandingslisterne ikke komplette, 
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men det har til en vis grad været muligt 
at spore »forsvundne« strandinger i den 
topografiske litteratur, i lokale aviser el
ler arkiver og på museer. Sandsynligvis 
ligger endnu flere oplysninger gemt hos 
private. Det kunne f. eks. dreje sig om 
fotografier eller dele af selve dyret. Op
lysninger om sønderjyske strandinger før 
1920 kan endvidere være indeholdt i be
skrivelser af Slesvig-Holstens hvalfau
na. Ofte er det muligt at bestemme hval
arten ud fra de fundne oplysninger. De 
her givne eksempler på sønderjyske hval
fund rækker helt tilbage til 1575 og er 
ofte tæt knyttet til landsdelens særlige 
historie.

Marsvin
Marsvinet er den mest almindelige hval 
på begge kyster af Sønderjylland og den 
eneste art, der yngler her. Det kan både 
ses i Lillebælt med tilstødende fjorde og 
i Vadehavet, hvor der endda er set mar
svin helt inde i forlandets kanaler. Mar
svinet er omtalt i Gudmes beskrivelse af 
Sundeved (1778), der nævner en fangst 
på tre dyr fra Skeldeskov på Broager
land.

Delfiner
Fra Sønderjylland kendes med sikker
hed fire slags delfiner. En femte art, 

grindehvalen, er muligvis også strandet 
her. Hvidnæsen er først fornylig med 
sikkerhed fundet strandet i Sønderjyl
land ved Rejsby sluse. Et monteret ske
let, som nu befinder sig på Midtsønder- 
jyllands Museum og stammer fra Aaben
raa statsskole, hidrører muligvis fra et 
tidligere individ, der strandede i Søn
derjylland. Hvidnæsen minder overfla
disk om marsvinet, og det er ikke til at 
udelukke, at mange strandinger af den
ne art simpelthen blev taget for ordinæ
re marsvin og derfor ikke har fået den 
fornødne opmærksomhed. Spækhugge
ren har gæstet de sønderjyske vande en 
gang. I maj 1821 kom der et individ ind i 
Nybøl Nor, og med en række både blev 
der foranstaltet en veritabel drivjagt på 
dyret, der til sidst måtte lade livet. Hva
lens kæber skulle findes på godset Grøn
grøft, men de hvalkæber, der som portal 
prydede frugthaven, stammer fra en an
den hval. Om denne hændelse har mu
seumsinspektør Raben berettet i »Hei
matblätter aus dem Kreis Sonderburg«.

Almindelig delfin er normalt knyttet 
til varmere havområder, men forekom i 
perioden 1937-55 ret hyppigt i de indre 
danske farvande, således mellem Als og 
Fyn og i Als Sund. Et eller to dyr holdt til 
ved Christian X's bro i Sønderborg og 
blev kærligt kaldt Jacob og Jacobine.

Blåhvalskelet fra Årøsund opstillet i Zoologisk Have. Foto: Zoologisk Museums arkiv.
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Øresvinet, der er den delfin, de aller
fleste mennesker kender fra delfinarier
ne og fjernsynsserien »Flipper«, har fle
re gange gæstet Lillebælt. Olearius (1674) 
viser i sin oversigt over det gottorpske 
kunstkammer et kranium, der skulle 
stamme fra en fangst i Aabenraa havn, 
sandsynligvis fra begyndelsen af 1600- 
tallet. Schoenvelde tager allerede i 1624 
Aabenraas fiskere til indtægt for brugen 
af navnet »Oerschwin« [Piscatores Apen- 
radenses danice Oerschwin (appellant), 
Aabenraas fiskere kalder den på dansk 
for øresvin]. Der skulle gå adskillige år, 
før endnu et dyr blev taget ved den søn
derjyske Lillebæltkyst. Denne gang i 
Hørup Hav i juni 1943.

Udover dette har jeg fået oplysninger 
om flere andre delfiner, men der mang
ler stadig den sidste afgørende doku
mentation. En grindehval skulle således 
være strandet på Rømø omkring midten 

af I960'erne og en anden større delfin 
ved Varnæs i de tidlige 1970'ere.

Hvidhvaler og døglinger
Den arktiske hvidhval har også optrådt 
flere gange i Sønderjylland. I 1903 blev 
et individ taget ved Alnor i Flensborg 
Fjord. Den nøjagtige dato kendes ikke, 
men der skulle efter sigende findes post
kort af dette dyr. Dyret kom til museet i 
Altona og er desværre gået tabt under 
Anden Verdenskrig. 11983 vandrede en 
hvidhval ned langs Vadehavskysten og 
året efter et andet dyr op gennem Lille
bælt.

Døglingen er en oceanisk hvalart, der 
forholdvis sjældent når de danske ky
ster, men måske var det en døgling, der i 
1661 blev fanget i Aabenraas havn. Der 
var tale om en drægtig hun på 13 alens 
(ca. 8 m) længde. Veldokumenterede 
fund af døglinger haves imidlertid fra 

Bjergning afen ret henfalden sejhval, strandet nær Pøl på Nordals i 1980. Foto: Zoologisk Museum.
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Jordsand, hvor et individ strandede om
kring den 1. august 1969, og fra Havne
by, hvortil et andet individ blev ind
slæbt den 8. juli 1978.

Kaskelotter
Den hidtil ældste, dokumenterede dan
ske hvalstranding er af en kaskelot, der 
strandede i 1575 ved Tønder. Den nøjag
tige lokalitet kendes ikke, men da Tøn
der dengang havde direkte forbindelse 
til havet, kan strandingen være sket i 
Vidåens delta. Hertug Hans den Ældre 
må have haft krav på dyret, dvs. den må 
have ligget på hans jorder. Dyrets krani
um blev foræret til kurprinsesse Anna af 
Sachsen og havnede derfor på Museum 
für Tierkunde i Dresden. Desværre over
levede det ikke bombenatten i 1945. 
Hverken tegninger eller billeder af kra
niet eller selve dyret har kunnet frem
skaffes.

Denne kaskelot skulle åbenbart i over 
420 år være den eneste dokumenterede 
fra de sønderjyske nordsøkyster, men i 
marts 1996 blev der rettet en del op på 
denne »dårlige« statistik.

16 unghanner med en længde på mel
lem 11.75 og 13.2 m strandede mellem 
Rømø og Mandø. Det er kun hændt en 
gang tidligere, at en større flok er stran
det i vores del af verden. Det var, da 18 
kaskelotter i 1723 døde ved Neuwerk i 
Elbens munding. Kaskelotter hører til 
på det åbne hav og klarer sig derfor 
dårligt i Nordsøen. Deres sonar advarer 
dem ikke om flade kyster, hvilket får 
dem til at strande.

Bardehvaler
Store bardehvaler er knyttet til det åbne 
hav, men alligevel er der strandet både 
blåhval, sejhval og sandsynligvis finhval 
og vågehval ved de sønderjyske kyster. 
Den ældste melding er fra den 18. sep
tember 1634. Det drejer sig om en uiden
tificeret bardehval fra Egeskov på Bro

agerland. Efter længden at dømme er 
der tale om en vågehval. 1 1850 strande
de en vågehval ved Flensborg, men den 
nøjagtige dato og lokalitet har jeg ikke 
kunnet finde. Vinteren 1849/50 var hård, 
og måske er hvalen blevet fanget af isen. 
Museet i Kiel kunne ikke erhverve ske
lettet, fordi ejernes fordringer var for 
høje, men det kan heller udelukkes, at 
den politiske situation under Treårskri
gen har spillet en rolle.

Hvalunderkæber af større bardehva
ler fandtes flere steder i Sønderjylland 
og kan stamme fra lokale strandinger. 
Underkæber af en finhval fandtes ved 
præstegården i Starup, Haderslev Fjord, 
og et andet sæt stod som haveportaler 
ved godset Grøngrøft nær Gråsten. Sidst
nævnte kæber stammer måske fra en stor 
bardehval, der i 1780 strandede ved Seb- 
belev på Als. Den 11. december 1931 
strandede en stor blåhval ved Årøsund. 
Det blev et stort tilløbsstykke. Begiven
heden var så stor, at mennesker strøm
mede til fra nær og fjern. Min egen far og 
farfar cyklede således hele vejen fra Chri
stiansfeld for at beskue kæmpehvalen. 
Skelettet af dyret findes i dag på Zoolo
gisk Museum, men stod i mange år op
stillet udendørs i Zoologisk Have i Kø
benhavn. Endelig blev en rådden sej
hval den 1. september 1980 opskyllet på 
stranden nær Pøl.

En opfordring
De her givne eksempler på sønderjyske 
hvalstrandinger er helt sikkert kun en 
lille flig af de strandinger, der vitterligt 
har fundet sted, og nok også kun en del 
af de strandinger, der kan dokumente
res. Jeg vil gerne opfordre alle til at ind
sende oplysninger om »nye« gamle hval
fund eller supplerende oplysninger om 
allerede kendte forekomster. Zoologisk 
Museums adresse: Universitetsparken 
15, DK-2100 København 0, telefon 35 32 
10 00.
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Jernalder i Hjemsted Oldtidspark
Af Per Ethelberg & Orla Madsen

Sønderjylland fik den 3. juni i är en Oldtid
spark i Hjemsted ved Skærbæk. Her fortæller 
arkæologerne Per Ethelberg og Orla Mad
sen, Haderslev Museum, om udgravninger
ne i Hjemsted og ideerne bag Oldtidsparken.

Den 3. juni 1996 indviede Hans Kongeli
ge Højhed prins Joachim en helt ny ople
velses- og museumspark på Hjemsted 
Banke lidt sydvest for Skærbæk. På en 
markant bakkeø med vid udsigt over 
Ballum-marsken findes her på et 13 ha

Hjemsted Oldtidspark. Aktivitet, formidling og 
forskning lig med oplevelse. Foto: J.S. Gruppen.

stort areal rekonstruerede jernaldergår
de, værksteder, oplevelsesfaciliteter og 
museum. Det hele handler om at for
midle og opleve den sønderjyske jernal
der, og baggrunden for det store projekt 
er Haderslev Museums arkæologiske 
undersøgelser på Hjemsted Banke, altså 
præcis der hvor parken nu ligger, i årene 
fra 1977 til 1995.

Udgravningerne
Hele projektet tog sin begyndelse i 1977, 
hvor man ved byggemodning i Skær
bæks sydlige udkant stødte på talrige 
urner fra jernalderen. Med museumslo
ven i hånden gik Haderslev Museum 
ind i undersøgelserne og udgravede ind
til 1995 mere end 100.000 m2 af en jernal
derbosættelse i flere faser. Som ved lig
nende projekter fandt udgravningen sted 
i etaper, alt efter hvor og hvornår der 
skulle bygges på banken. Ved disse un
dersøgelser har arkæologerne efterhån
den kunnet stykke et spændende billede 
sammen af et jernaldersamfunds udvik
ling gennem ca. 1000 år, fra ca. 500 f.Kr. 
til 450 e.Kr. Hjemstedundersøgelserne 
er kendt i arkæologiske kredse, og dele 
af dem er publiceret i to omfattende mo
nografier.

På banken kan man bl. a. følge, hvor
dan to enkeltgårde efterhånden udvik
les til en regulær landsby i tiden mellem 
200 og 450 e.Kr. I tilknytning til bebyg
gelserne findes gravpladserne. Herved 
åbnes mulighed for direkte at sammen
ligne de levendes og de dødes verden og 
dermed give et forholdsvis klart billede 
af indbyggernes sociale forhold. På det 
helt basale kronologiske niveau har 
Hjemstedudgravningerne også givet en
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Urnegrave under udgravning, 0-200 e. kr. Foto: Per Ethelberg. Haderslev Museum.

lang række vigtige nye oplysninger. Ved 
mange af gårdene er der nemlig brønde, 
og de fugtige forhold har betydet, at 
brøndenes træforing er bevaret til vore 
dage. Træværket kan, når der er tale om 
eg, dateres inden for få år vha. årrings- 
kronologien, hvorved de enkelte gårdes 
udvikling kan følges meget præcist og 
sikkert. I tilgift hertil dateres de potte
skår og andre genstande, som findes på 
gårdene. Genfinder vi herefter typerne i 
de dødes grave, fås et meget finmasket 
dateringsnet af både enkeltfaser på går
dene og også mere generelt af de kera
miktyper, vi finder på gårde og i grave 
på tilsvarende pladser i Sydjylland.

Alt dette og meget andet berettes der 
om i museumskælderen i Hjemsted Old
tidspark. Der er derfor ikke nogen grund 
til her at gå dybere ind i en præsentation 
af de arkæologiske fund. Lad os i stedet 

se lidt nærmere på det projekt, som de 
omfattende udgravninger medførte.

Oldtidspark
Ideerne til Hjemsted Oldtidspark blev 
født på Storebæltsfærgen i 1988. Bag
mand for disse var Haderslev Museums 
mangeårige arkæolog, Per Ethelberg, 
som sammen med arkæologerne Erik 
Jørgensen, Flemming Rieck og Jørgen 
Holm havde ledet udgravningerne på 
Hjemsted Banke.

I et gammelt ordsprog hedder det, at 
nød lærer nøgen kvinde at spinde. Selv 
om nøden måske var knap så stor som 
for den stakkels dame, så havde bag
grunden for ideerne alligevel lidt med 
dette at gøre. I slutningen af firserne op
levede de fleste danske museer nemlig 
en række drastiske nedskæringer. Be
sparelser, ansættelsesstop m. v. var dag-

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 7/8-96 185



lig kost i de offentlige systemer. Således 
var forholdene også på Haderslev Mu
seum, som for Rigsantikvaren passer lan
dets største arkæologiske ansvarsområ
de: Sønderjyllands Amt.

Beregninger i 1988 viste, at skulle det
te område have samme arkæologiske 
dækningsgrad som resten af Danmark, 
burde der nyansættes fire arkæologer 
på Haderslev Museum. Tiden var ikke 
lige inde til at oprette nye stillinger gen
nem de sædvanlige kanaler, hvorfor en 
del af projektets hovedtanke var via en 
eller anden form for indtægtsdækket 
virksomhed at skaffe midler til at løse 
nogle af de arkæologiske opgaver, som 
det offentlige ikke umiddelbart magte
de. Oldtidsparken var denne virksom
hed, som ved siden af at være et besøgs
center med rekonstruerede jernaldermil
jøer og museum skulle være en forsk
ningsinstitution med arkæologisk under
søgelsesvirksomhed som hovedformål.

Efterhånden tog ideerne en klarere 
form, og sidst på efteråret 1988 blev de 
første planer forelagt Skærbæk Kommu
ne. Her blev planerne modtaget med in
teresse og åbent sind, men også med en 
vis portion skepsis med hensyn til pro
jektets realisation. Der skulle skaffes pen
ge, mange penge, for hovedtanken bag 
ideen var, at byggeriet af parken ikke 
måtte påbegyndes, før alle midlerne var 
skaffet fra såvel offentlige som private 
fonde. Dette lykkedes efterhånden, og 
det første spadestik til et projekt til ca. 45 
millioner kr. kunne tages i april 1995. 
Mange såvel offentlige som private kas
ser har givet tilskud til parken, men ho
vedsponsor blev, uden at forklejne nog
le, Arbejdsmarkedets Feriefond med 29 
millioner kr.

Men hvad er Hjemsted Oldtidspark? 
I vedtægterne står, at Hjemsted Oldtids
park er en selvejende kulturhistorisk in
stitution, hvor nøgleordene er aktivitet, 
formidling og forskning med ordet op

levelse som fællesnævner. Dette siger 
selvfølgelig ikke meget om parken, men 
formålsparagrafferne har naturligvis 
udstukket linierne for parkens indhold, 
som groft set kan deles i fire hovedom
råder: Rekonstruktion, museum, aktivi
tet og service. Disse hovedområder hæn
ger selvfølgelig mere eller mindre sam
men, men lad os kort se på de enkelte 
områder.

Serviceområdet
Dette område er det første, man møder, 
når man kommer til parken, og det sid
ste, man forlader. Serviceområdet består 
af tre bygninger opført efter moderne 
forskrifter i moderne materialer, men i 
en arkitektur, som ligner jernalderens. I

Langhus fra ca. 350 e. kr. Foto: Erik Jørgensen, 
Haderslev Museum.
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det første hus findes billetsalg, butik og 
sanitære funktioner. I butikken sælges 
bl. a. kopier af nogle af de oldsager, som 
enten findes i museumskælderen i par
ken eller på Haderslev Museum. Det er 
et helt nyt sortiment af kopier af smyk
ker, lerkar, glas med mere, hvor origina
lerne alle stammer fra Sønderjyllands 
jernalder. De samme kopier vil efterhån
den også komme til at præge butikken 
på Haderslev Museum, idet de to butik
ker har samarbejdet omkring udvælgel
sen af egnede genstande og fremstillin
gen af dem. Sortimentet er således nyt, 
lokalt afgrænset til Sønderjylland og tids
mæssigt til jernalderen, og det vil i frem
tiden kun blive solgt i de to nævnte mu
seumsbutikker.

Tæt ved indgangshuset/butikken fin
des to spisehuse, hvor menukortet kom
mer til at indeholde retter, som de blev 
tilberedt og spist i jernalderen. Det kan f. 
eks. være røget lam, helstegt gris og me
get andet. Ved særlige lejligheder kan 
det romerske køkken, som vi kender 
vældig godt fra samtidens skriftlige kil
der, præsenteres.

Rekonstruktionsområdet
Tæt på serviceområdet er der opført to 
gårde i målestoksforholdet 1:1 med alle 
tilhørende bygninger og anlæg, det være 
sig hovedhus, små bygninger, hegn, 
brønde osv. De genopførte gårde er op
ført efter nøjagtige grundplaner af to går
de fra 400-tallets landsby på Hjemsted 
Banke. Der er altid en række usikkerhe
der forbundet med rekonstruktioner af 
oldtidsbygninger. Grundplanen med 
husenes stolpehuller, båseskillerum, 
vægstolper osv. er således det eneste vid
nesbyrd, vi normalt finder, og udfra dis
se er resten næsten op til arkæologen.

I Hjemsted er det Per Ethelberg, som 
har stået for rekonstruktionen, og han 
har indføjet nogle detaljer og løsninger, 
som ikke er set tidligere. Det mest iøjne

faldende er, at gårdene er rekonstrueret 
som helheder og ikke som i andre tilfæl
de, hvor kun et af husene, normalt ho
vedhuset, er opført. Her får man således 
fornemmelsen af, hvor stor en jernalder
gård egentlig var, og et mere sandt bille
de af den økonomiske grundenhed, nem
lig gården. Ellers er rekonstruktionen af 
gårdene præget af nye tolkninger på de 
omgivende hegns udseende og funkti
on, omkring belysningsforholdene i hu
sene og meget andet. Tolkningerne byg
ger på intensive studier af grundplaner 
fra Hjemsted og andre af tidens boplad
ser. Der vil sikkert være arkæologer og 
andre specialister, som vil stille spørgs
mål ved nogle af tolkningerne. Men så
dan må det nødvendigvis være. I arkæo
logien har vi ingen entydige og sikre 
tolkninger som i de eksakte videnska
ber. Arkæologiske tolkninger bygger al
tid på indicier og ikke beviser.

I det ene af gårdenes huse er indrettet 
et berøringsmuseum med nøjagtige ko
pier af redskaber og husgeråd. I stalden 
findes udstoppede husdyr, som de kan 
have set ud i jernalderen. Da vi af gode 
grunde ikke har bevaret jernalderens 
køer, grise, får osv. til vore dage, har det 
været nødvendigt at tage udgangspunkt 
i knoglefundene fra perioden og herud
fra finde nulevende racer, som i størrel
sen passer på jernalderens husdyr. Hu
sets beboelse er indrettet med sovear- 
rangement, taburetter m. v., således som 
vi forestiller os jernalderens bolig. I det
te museum må man ikke alene se, men 
også prøve og røre.

I et af gårdens mindre huse indrettes 
et spillehus. Her er der gået lidt på kom
promis, for selvom vi ikke ved, hvilken 
funktion huset oprindelig havde, har det 
dog næppe været spillebule. Fra mose
fund, gravfund og fra enkelte skriftlige 
kilder ved vi imidlertid, at jernalderens 
mennesker var ivrige spillefugle. Nogle 
af spillene er genskabt så godt, som det
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Sådan er Hjemsted Oldtidspark indrettet:
• Toiletter
1 indgangshus, information
2 museum
3 berøringsmuseum
4 arkæologisk sandkasse
5 casino
6 spisehus
7 forsvarsdige
8 stoppested jernaldervogn
9 jernalder landbrug

10 smedie
11 rasteplads
12 grillområde
13 privatområde

14 trappe, madpakkehus
15 arkæologisk område
16 anløbsbro stambåde
17 garveriet
18 dragthuset
19 pottemageri
20 træhuset
21 bådeværft
22 jagthytten
23 skydebane
24 udsigtshøjen
25 springstok vandløb
26 legeplads
27 sejlads

Tegning: Hjemsted Oldtidspark.

nu kan lade sig gøre, så parkens gæster 
også kan prøve denne form for tidsfor
driv.

Endelig er et af de rekonstruerede huse 
indrettet som madpakkehus, hvor man i 
jernalderomgivelser kan nyde sin med
bragte mad, hvis man ikke ønsker at 
benytte spisehusets faciliteter.

Museet
Under de to rekonstruerede gårde fin
des et museum på ca. 1000 m2. Her er de 
originale arkæologiske fund udstillet i 
en overhvælvet, nærmest labyrintisk 
kælder. Stedet er ikke her for en minuti
øs gennemgang af museet - det skal, som 
resten af parken, opleves. Ideen bag ud

stillingens opbygning skal dog kort skit
seres.

Hovedvægten er lagt på formidlin
gen af jernaldersamfundet på Hjemsted 
Banke. I montrer og på plancher fortæl
les her om livet i jernaldersamfundet og 
om de nærboende kulturer, som øvede 
indflydelse på Hjemstedfolket og i det 
hele taget den nordiske jernalder. Her er 
gjort relativt meget ud af at fortælle om 
den store sydlige nabo, romerne, som 
uden tvivl havde stor indflydelse på ud
viklingen i Skandinavien, hvor samfun
det gradvist ændrede sig fra et høvdin
gedømme til et kongedømme. Denne 
udvikling fandt antagelig sted langt tid
ligere, end vi troede for få år siden, hvor
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de tidligste konger blev tilskrevet vikin
getiden. I dag tyder alt på, at vore ældste 
konger skal findes måske helt tilbage i 
200-tallet, altså ca. et halvt årtusinde før 
vikingetiden.

I museet er der lagt stor vægt på visu
el formidling. Det betyder, at selvom de 
originale arkæologiske fund er den vig
tigste del af museet, så har det i visse 
tilfælde, hvor originalfundene har været 
så små og opløste, at det ikke har haft 
nogen mening at udstille dem, været 
nødvendigt at erstatte dem med kopier. 
Dette er gjort i både montrer og grav
gruber, men på en sådan måde, at den 
besøgende let og hurtigt kan se, hvad 
der er originalt, og hvad der er nyt.

Museumskælderen er bygget op om
kring udstillingens gravgruber. Tre af 
bankens gravpladser er genopført i gul
vet under den besøgende og her dækket 
af glas, således at man kan kigge ned i 
gravene. De tre gravpladser er en urne
gravplads fra ældre romersk jernalder 
og to kistegravpladser fra yngre romersk 
og ældre germansk jernalder. Gravene 
er genskabt i fuld størrelse, og udfra vo
res nuværende viden om dragter, frisu
rer, smykker osv. er de »døde« i form af 
dukker nedlagt i nylavede udhulede 
stammekister. Gravene er således rekon
struerede, som de så ud, da begravelser-

Stemningsbillede fra ildstillingskælderen. Teg
ning: Henning Årestrup.

ne fandt sted, og ikke i den tilstand, som 
arkæologerne fandt dem i nutiden.

I tilknytning til den permanente ud
stilling findes et stort åbent rum, som 
kan anvendes til mange formål, f. eks. 
særudstillinger, interaktiv formidling og 
meget andet. I kælderen findes også et 
auditorium til foredrag, undervisning 
osv.

Aktivitetsområdet
Aktivitet er nøgleordet i hele parkens 
koncept, og målgruppen er familien. 
Derfor er aktivitetsområdet en af de vig
tigste dele i parken. Der vil være både 
»gør det selv aktiviteter« og »se på akti
viteter«, og kun fantasien sætter græn
ser for, hvordan en familie vil tilbringe 
dagen i dette område.

En af aktiviteterne er den »levende 
jernaldergård«. I en rekonstrueret Hjem- 
stedgård fra omkring Kr.f. vil en bonde
familie med husdyr, marker osv. vise, 
hvordan jernalderfamilien levede. 11996 
vil aktiviteterne for familien i høj grad 
dreje sig om selve gården. Den skal ler- 
klines og indrettes, og først fra 1997 kom
mer der rigtig gang i husholdet og i dyrk
ningen af markerne omkring gården.

Andre aktiviteter er mere brede. I 
området er der bygget en række huse, 
som ikke har en pind med jernalderen at 
gøre, men udelukkende tjener som op
holdssteder for de forskellige håndværk, 
f. eks. smeden, løbbinderen, bronzestø
beren osv. Områdets natur præges af to 
store nyanlagte søer. I den ene sø kan 
man sejle i stammebåd, i den anden kan 
man fiske og måske være heldig at fange 
middagsmaden. Inden da må man først 
skære sig en fiskestang, smede en krog 
og flette en line. Fangsten kan tilberedes 
på en af parkens griller, og skulle heldet 
ikke være med familien, kan et stykke 
fisk af passende størrelse købes i en af 
boderne i aktivitetsområdet. Her vil det 
også være muligt at købe forskellige for-
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friskninger, is, pølser, øl og hvad der 
ellers måtte være brug for.

En forretning
Hjemsted Oldtidspark skal drives uden 
offentlige tilskud. Det er derfor nødven
digt, at mange mennesker går igennem 
billetsluserne, handler og spiser i par
ken. Parkens placering tæt ved Rømø og 
hele Vestkyststrøget skulle være ideel, 
for at en god del af turiststrømmen kan 
ledes ind i parken. Omvendt er det hå
bet, at netop Oldtidsparken kan være 
med til at øge antallet af turister i områ
det og varigheden af turistsæsonen. I 
umiddelbar nærhed findes ingen lignen
de tilbud. Nærmest er Ribes Vikinger, 
som betragtes som en god kollega og

Den levendegjorte bondegård. Foto: Studie 1+2. 
Herning.

samarbejdspartner, idet de to institutio
ner ikke på nogen måde konkurrerer, 
men derimod såvel tidsmæssigt som for
midlingsmæssigt supplerer hinanden.

Troen på, at Hjemsted Oldtidspark 
kan drives som en sund forrretning med 
det overskud, der skal til for at drive og 
udvikle parken i fremtiden, er afgjort til 
stede. På Haderslev Museum håber vi 
selvfølgelig på, at dette overskud bliver 
så stort, at den videnskab, arkæologien, 
som skabte centret, efterhånden kan bli
ve tilgodeset med tilskud. Foreløbig har 
Haderslev Museum produceret udstil
lingen i museumskælderen, og der er 
indgået en samarbejdsaftale mellem 
Hjemsted Oldtidspark og Haderslev 
Museum omkring driften af denne. Den
ne aftale indebærer endvidere, at Ha
derslev Museum skal føre tilsyn med 
både rekonstruktioner og aktiviteter, så
ledes at hele parken drives på et arkæo
logisk sikkert grundlag. Vi håber meget 
på, at dette gode samarbejde i årene frem
over kan intensiveres til gavn for både 
Oldtidsparken og arkæologien i den vest
lige del af Sønderjylland. På museet glæ
der vi os til et godt og frugtbart samar
bejde omkring en helt ny måde at for
midle vores viden om jernalderen.

Hjemsted Oldtidspark har følgende åb
ningstider:
15/6-15/8 alle dage kl. 10-19 
16/8-14/6 alle dage kl. 10-17 
Herudover kan der aftales aktiviteter m. 
v. med parkens daglige leder: Anne Ma
rie Kruse tlf: 74 75 08 00.
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Vibæk Mølle
- et besøg værd

Af Inge Adriansen

Ved det naturskønne område syd for Minte- 
bjerg ligger ved Vibækken Vibæk Mølle der i 
disse år er under restaurering. Museumsin
spektør Inge Adriansen redegør herfor Møl
lens historie og de istandsættelser, som er 
foretaget inden for de seneste år.

Når man kører fra Mintebjerg mod Keg- 
næs, har man en storslået udsigt over 
landskabet mod syd. I et snævert dal
strøg løber her et lille vandløb, Vibæk
ken, som leverer vand til en vandmølle - 
den eneste bevarede af de ti vandmøller, 
som har været på Als i tidens løb. Ved 
Vibæk Mølle finder man en smuk, male
risk helhed, bestående afvandmølle med 
mølledam, et lille landbrug samt en vind
mølle.

Den ældste del af anlægget er vand
møllen, en bindingsværksbygning op
ført i 1756. Tidligere havde møllen ligget 
lidt længere opstrøms, men på grund af 
problemer med vandtilførslen blev møl
len flyttet længere ned ad Vibækken. I 
1788 blev vandmøllen forlænget med et 
kornmagasin. 11819 blev der opført stue
hus og staldbygning, antagelig er de ble
vet flyttet hertil fra beliggenheden læn
gere nordstrøms. Mangel på tilstrække
lig tilførsel af vand har altid været et 
problem for Vibæk Mølle, og derfor op
førtes i 1835 en stråtækt vindmølle på 
bakken lige oven over vandmøllen.

Forpagtere og møllere
En ensomt beliggende mølle som Vibæk 
var helt afhængig af, at en række gårde 
var tvungne til at lade deres korn forma
le på mølle, men for få fæstegårde havde
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mølle tvang på Vibæk. Derfor var det al
drig særlig indbringende at være møller 
her. Møllen var i kongelig eje og blev 
bortforpagtet som en arvepagtmølle. Den 
først kendte Vibæk-møller var Jørgen 
Krack, til hvem Frederik V i 1754 over
drog møllen for den årlige sum af 16 
rigsdaler og 40 skilling. Jørgen Krack 
syntes hurtigt at have erkendt, at mølle
driften ikke var særlig indbringende, for 
to år senere brød han møllen ned og 
flyttede den længere sydstrøms til den 
nuværende placering.

Selvom Vibæk var en arvepagtmølle, 
er der kun ganske få eksempler på, at en 
søn har haft lyst til at fortsætte som møl
ler efter sin far. I de første 80 år efter 
flytningen af møllen, var der otte for
pagtere, heraf alene seks i perioden fra 
omkring år 1800 og frem til 1830'erne. I 
1834 overtog Jørgen Jacobsen Vibæk 
Mølle, og han ansøgte straks Det konge
lige Rentekammer om tilladelse til at 
opføre en vindmølle. Den skulle sikre 
energitilførsel i tørre perioder. Kun i vin
terhalvåret har der været tilstrækkelig 
med vandtilførsel til at drive vandhju
let.

Møllens restaurering
Vibæk Mølle var i gang indtil slutningen 
af 1930'erne, hvorefter mølleren måtte 
nøjes med at ernære sig af det lille land
brug. Stilstanden betød, at vandhjulet 
ikke blev slidt, men til gengæld tørrede 
det ud, og forfaldet begyndte at brede 
sig. 1 1957 blev der på initiativ af Natio
nalmuseet gennemført en gennemgri
bende restaurering af den privatejede
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mølle. Men kornformalende mølle blev 
Vibæk ikke igen, og den fornyede stil
stand bevirkede, at forfaldet atter bredte 
sig. Derfor var en restaurering atter på
krævet i slutningen af 1980'erne.

Der oprettedes en fond, Vibæk Mølle, 
som overtog hele dalstrøget og gennem
førte en gennemgribende istandsættelse 
af de gamle bygninger med udskiftning 
af tømmeret og nye stråtage. Finansie
ringen er sket dels gennem private fon
de, først og fremmest Bitten og Mads 
Clausens Fond, dels gennem midler til 
beskæftigelsesfremmende foranstaltnin
ger.

Vindmøllens brand og genopførelse 
11983 brændte den markante, kortstam

mede vindmølle, som i 1835 var blevet 
opført på bakken over Vibæk Mølle. Det 
er kun ganske få steder i Danmark, at 
man har haft en tilsvarende kombinati
on af vind- og vandmølle. Det var derfor 
et stort ønske for fonden Vibæk Mølle at 
få genrejst en vindmølle. Det lykkedes 
for fonden at finde en mølle på Sjælland, 
der minder meget om den oprindelige, 
og i maj 1996 kunne der afholdes rejse
gilde på Vibæk Vindmølle. Den vil snur
re med vingerne fra sommeren 1997.

Der er adgang til Vibæk Mølle på føl
gende tidspunkter:
1. juni-31. august alle dage kl. 13-15.

Dalstrøget med Vibæk Mølle og Mølledammen i forgrunden. Vindmøllen vil blive genrejst på bakken 
bagved møllen. Foto: Vibæk Mølle.
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Salthungeren som drivkraften i vore 
ældste udenrigskontakter
Af H. V. Gregersen

Forfatteren, dr. phil. H. V. Gregersen, der 
fra 1947 til 1988 hvert år har bidraget med 
afhandlinger og artikler til Sønderjysk Må
nedsskrift, har her fundet et manuskript til 
et foredrag, som stadig kan være af interesse.

I forbindelse med saltsymposiet på Læsø 
i dagene 14. - 17. juni 1990 fik jeg af 
projektets leder, Jens Vellev, mulighed 
for at fremsætte mine »uforgribelige tan
ker« om saltet som årsag til vore alleræld- 
ste kontakter til udlandet.

Udgangspunktet for de følgende be
tragtninger er den kendsgerning, at salt 
er en nødvendighedsartikel for den men
neskelige organisme på linje med føde
varerne. Kunne salt ikke fremskaffes på 
anden vis, måtte behovet dækkes ved, at 
man drak blod eller åd råt kød fra ned
lagt vildt eller slagtet kvæg samt fisk og 
skaldyr. Således må man forestille sig, at 
vore forfædres salthunger er blevet dæk
ket, når det ikke har været muligt at få 
fat i den rene vare.

De vigtigste steder uden for det nor
diske område, hvorfra det lod sig gøre at 
skaffe salt i rigelige mængder, var salt
horsten i Lüneburg og ikke mindst ha
vet ud for Frankrigs vestkyst syd for 
Loire-mundingen. Her var det nordlig
ste sted, hvor det lod sig gøre at udvinde 
salt gennem dets naturlige fordamp
ningsevne ved solvarmens hjælp.

I middelalderen kaldtes eksportsaltet 
herfra Baie-salt, et navn der ikke - som 
man måske kunne være tilbøjelig til at 
mene - har navn efter Biscaya-bugten, 
men efter Baie de Bourgneuf, en lille 

indbugtning umiddelbart syd for Loires 
munding.

Den sproghistoriske tolkning af ordet 
»baie«, »baia«, »bahia«, der nu anven
des om så mange franske, spanske og 
portugisiske kystlokaliteter ved disse 
landes Atlanterhavskyst (og derfra er 
bragt videre til oversøiske egne), peger 
på, at der er tale om en betegnelse af 
frisisk herkomst og i slægt med vort ord 
»bue«, »bugt«. Den kan derfor antages 
at hidrøre fra frisernes sejlads og opfat
tes som et minde om frisernes handel 
med salt.

Ud fra opfattelsen af saltet som en 
nødvendighedsartikel siger det sig selv, 
at en dansk kongemagt, så snart den var 
etableret, har måttet være interesseret i 
at sikre befolkningens saltforsyning. De 
få oplysninger, vi har om vort folks for
bindelser med omverdenen, synes net
op at vidne om bestræbelser af den art.

Tidligere kendte vi egentlig kun be
grebet »Danmark« og en dansk konge
magt fra den store Jelling-sten fra slut
ningen af 900-årene, men siden den den- 
drokronologiske bestemmelse af et styk
ke træ af Danevirke til år 737 har vi fået 
sikkerhed for, at der allerede i 700-tallet 
eksisterede et Danmark. (Efter de sene
ste udgravninger kan man åbenbart kom
me endnu et århundrede længere tilba
ge). Et så vældigt forsvarsværk, som 
Danevirke-voldene tilsammen udgør, 
kan nemlig kun tænkes gennemført un
der ledelse af en stærk kongemagt.

Den dendrokronologiske datering 
kaster derfor et langt klarere lys over det
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Kort over Baie de Bourgneuf syd for Loires munding. Med sort er angivet de eksisterende salthaver. 
Hovedparten findes på Noimourtier, som allerede i Middelalderen var et vigtigt saltudvindingssted. 
Kort: Kulturgeografi 1972.

historiske kildemateriale fra tiden før år 
800. Som noget karakteristisk kan det 
fremhæves, at samtlige historiske kilder 
fra så tidlig tid peger på en kontakt med 
det danske folk og dets konger via det 
sønderjyske område til kystlandene syd
vest herfor.

Omtalen hos Gregor af Tours af en 
dansk konge Hugleik (Chocilaicus) som 
leder af et krigstogt til den del af »Galli
en«, der i dag må opfattes som den ne
derlandske kyst, foretaget så tidligt som 
i året 515, kan - sammen med udbredel

sen af danske stednavne på -lev, dæk
kende det historiske Danmark - tages 
som et vidnesbyrd om, at der allerede så 
tidligt har eksisteret et dansk rige under 
en konge. I en anden frankisk kilde fra 
500-årene, nemlig i et hyldestdigt af bis
koppen af Poitiers, Venantius Fortuna- 
tus, prises Frankerrigets herskere for de
res kampe mod danskerne, og inden ud
gangen af samme århundrede nævnes et 
fælles dansk-sachsisk angreb på Vest- 
frisland, Nederlandenes nuværende 
nordkyst.
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Det er også fra samme område, at de 
først kendte kontakter fra det kristne 
Vesteuropa til det hedenske Norden fin
der sted. Initiativet hertil udgik fra bispe- 
byen Utrecht, hvorfra angelsachseren 
Willibrord (død 739) ved begyndelsen af 
700-årene opsøgte danskernes kong An- 
gantyr (Ongendeus), hvis herskermagt 
skildres med største respekt, altså en god 
parallel til vor nuværende ældste date
ring af Danevirke til 737.

Frankernes erobring i årene 772-804 
af Sachserlandet (der strakte sig fra West
phalen over Niedersachsen til det vestli
ge Holsten med Ditmarsken) betød en 
udfordring for den danske kongemagt, 
fordi den derved fik Karl den Stores 
Europa som nærmeste nabo. Dansker
nes konge i 804, Godfred (Godofridus), 
reagerede derfor omgående ved at pla
cere sin væbnede magt ved Slesvig/He- 
deby (Sliesthorp), og i 808 tvang han 

købmændene fra en havneplads på ven
dernes kyst, der'»i danskernes sprog« 
kaldtes Reric, til at flytte til Sliesthorp. I 
dag er der almindelig enighed om, at 
den nævnte havneplads skal søges i Lü
beck. H. Hellmuth Andersen har gravet 
på stedet og har ud fra plantefund i de 
udgravede lag konstateret, at en over
sættelse af Reric til nutidsdansk »Rør
vig« vil være rimelig.

Man kan spørge sig, hvorfor Godfred 
besluttede sig til at nedlægge Reric som 
havn for den tids købmænd. Forklarin
gen kunne måske være, at frankerne ef
ter Sachserlandets erobring havde sat sig 
i besiddelse af saltkilderne i Lüneburg, 
hvorfra vejen til det salthungrende Nor
den gik over Reric, det senere Lübeck. 
Det lüneburgske salt nævnes ganske vist 
først i 956, men der er almindelig enig
hed om, at navnene på Lüneburgs sali- 
nebygninger er så gamle, at de måske er

Illustration af saltudvinding af havvand i Norge fra Olaus Magnus: »De Gentibus septentrionalibus« 
1555. Fra »brønden« hæves saltvandet ved hjælp af en vippe over i store pander, hvor vandet 
fordampes så saltet ligger tilbage.
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af langobardisk oprindelse. Saltudvin
dingen her kan derfor anses for at have 
været i fuld gang også på kong God
freds tid.

Ved sin resolutte handlemåde har 
Godfred villet vise, at frankerne ikke 
skulle tro, at de kunne bruge tilførslen af 
det for de nordiske folk så uundværlige 
salt som et pressionsmiddel. Salt kunne 
skaffes andetsteds fra, og derfor ønske
de Godfred, at Slesvig/Hedeby ved tran
sitvejen over den Jyske Halvø fremover 
skulle være det sted, hvortil der kunne 
bringes salt, idet der her var let adgang 
fra Vesteuropa.

På kong Godfreds tid havde man i 
flere hundrede år haft en bosættelse af 
frisere på geest-øerne Sild, Føhr og Am
rum ud for Sønderjyllands sydvestkyst. 
Måske skyldes denne første tilflytning 
af frisere, der allerede fandt sted i 500- 
årene, ønsket om at bruge dette folks 
kendskab til udnyttelsen af de saltholdi
ge tørvelag, der som følge af landsænk
ningen efter istiden fandtes ude i Vade
havet. Det fremstillede produkt kendes 
under betegnelsen »frisisk« eller - som 
følge af udludningen af tørvens aske - 
som »sort salt«, og der kan næppe være 
tvivl om, at også dette saltprodukt har 
været almindelig kendt på kong God
freds tid. For en stærk dansk kongemagt 
måtte det derfor være nærliggende ikke 
blot at fastholde herredømmet over nord
friserne på geest-øerne, men også at ud
strække dette til deres længere borte bo
ende stammefrænder, der på deres ski
be bragte det eftertragtede salt til Nor
den fra endnu fjernere liggende egne.

I 810 melder de Frankiske Rigsanna
ler, der er hovedkilden til vor viden om 
årene omkring 800, om en dansk flåde 
på 200 skibe, der fra »Normannia« hav
de gjort landgang i »Frisia«. I 815 hører 
vi, at denne flåde lå ved »en ø, tre mil fra 
fastlandet«. Alle danske historikere, lige 
fra Johs. Steenstrup til Aksel E. Christen

sen, har været enige om, at den unavn
givne ø måtte være Fyn (»vistnok Fyen«, 
»antagelig Fyn«), men jeg mener at have 
givet gode grunde for, at den pågælden
de ø må have været enten Føhr eller Sild. 
Her finder man de to - i diameter over 
100 meter store - ringvolde, Lembeks- 
burg ved Borgsum på Føhr og ringbor
gen ved Tinnum på Sild, og de tør efter 
fund af »skandinavisk herkomst« fra ca. 
800 antages at have været havn og forsy
ningsbase for den danske kongemagts 
store flåde på den tid.

Det er åbenbart fra denne operations
base, at kong Godfred i 810 sendte sin 
flåde ned langs med frisernes handels
vej ud for Nordsøens kyst. Det skete net
op, som kejser Karl fra sin residens i 
Aachen havde planlagt et felttog mod 
danskernes »overmodige«, ja »vanvitti
ge« konge, som det hedder i de Franki
ske Rigsannaler. 200 skibe fra »Nord- 
mannia« havde gjort landgang i »Fri
sia«, de (øst- og vest-) frisiske øer var 
blevet hærget, og på fastlandet havde 
den normanniske hær tilføjet friserne tre 
nederlag, og de sejrrige danskere havde 
pålagt dem en stor tribut.

Inden kejser Karls tropper var nået 
frem til et modangreb (de stod ved We- 
sers munding), kom der bud om, at kong 
Godfred, der ikke personligt havde del
taget i togtet, var blevet myrdet af en af 
sine undergivne, og i det følgende år, 
811, enedes frankerne og danskerne om 
at afholde et fredsmøde på et unavngi
vet sted syd for Ejderen. Som udtryk for 
de to parters ligeværdighed kom der tolv 
udsendinge fra hver side. Deres navne 
kendes, så der må have foreligget en 
traktat om udfaldet af mødet. Et af de 
danske navne giver sikkerhed for, at Skå
ne også var en naturlig del af datidens 
Danmark. Det var dette fredsmøde, der 
aftalte Ejderen som grænseflod mellem 
Danmark og Frankerriget.

De følgende år betød alt i alt en svæk-
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Indvinding af salt i »salthave« ved Aveiro, Portugal, i juni 1961. Foto: K. Nygård, Kulturgeografi 
1972.

kelse af den danske kongemagt på grund 
af strid mellem kongsemnerne. Allige
vel formåede danskerne at nedkæmpe 
et oprør i Vestfold i Norge, der ifølge de 
Frankiske Rigsannaler lå ved »den yder
ste nordvestgrænse af de danske kon
gers rige, henimod nordspidsen af Bri
tannien«. Tilføjelsen skulle utvivlsomt 
forklare, hvorfor forholdet til den dan
ske nabo ikke var så let at håndtere. Der 
var tale om et stort rige. Når nordmæn- 
dene skulle bringes til ro, skyldes det 
måske, at de som følge af en bedre skibs
type i 792 havde foretaget et togt til Lin
disfarne på Holy Island i Nordøsteng- 
land. De havde derved vist, at de frem
over ikke var afhængige af tilførsler (af 
bl. a. salt) via Danmark.

I samme år, 813, fandt der endnu et 
fredsmøde sted mellem danskerne og 
frankerne, og denne gang mødte de to 
parter med hver 16 stormænd. Men efter 
Karl den Stores død i 814 mente hans 

efterfølger, Ludwig (den Fromme), at ti
den var inde til et endeligt opgør med 
danskerne. Så snart vinteren var omme, 
lod han en hær overskride Ejderen. Det 
var ved den lejlighed, at frankerne op
dagede den store flåde »ved en ø ud for 
fastlandet«. Frankerne fik da travlt med 
at trække sig tilbage, idet flåden fra sine 
baser på de nordfrisiske øer ville være i 
stand til at afskære frankernes tilbage
tog over Elben.

I 819 meldes der atter om tronstridig- 
heder hos danskerne, og det var under 
disse tydeligt, at der var tale om et opgør 
mellem et pro-frankisk og et anti-fran- 
kisk parti.

Under disse forhold handlede nogle 
af stormændene på egen hånd. De Fran
kiske Rigsannaler har fra 820 således en 
melding om, at tretten sørøverskibe (pi- 
raticae naves) først havde anløbet den 
flamske kyst, siden Seinemundingen. 
Men det var først ved den aquitanske
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(vestfranske) kyst, at de havde heldet 
med sig. De plyndrede landsbyen Bouin 
og vendte hjem med rigt bytte.

Sådanne togter kendes fra andre kil
der allerede før den tid, idet Rigsanna
lerne almindeligvis kun refererer hand
linger af offentlig politisk natur. Første 
melding om et vikingeangreb kommer 
fra den angelsachsiske krønike, der op
lyser, at tre skibe med normanner var 
gået i land ved Portland på Englands 
sydkyst i 789.

Efter overfaldet på Lindisfarne i 792 
tales der i det bevarede brevstof om »om
strejfende flåder«, og det er utvivlsomt 
et udtryk for, at kongemagten ikke hele 
tiden havde kontrol med de søfarende 

stormænd og deres skibsbesætninger. 
Angelsachseren Alkuin giver eksempel
vis en rystende skildring til ærkebiskop
pen af Salzburg af, hvad der foregik. 
»Hedninge har udrettet meget ondt på 
øerne i Oceanet ved Aquitanien.« Rigs
annalernes omtale af angrebet på Bouin 
i 820 må derfor anses for kun at have 
været en enkelt af flere episoder af den 
art.

At sådanne togter har fundet sted tid
ligere bekræftes af, at der den 16. marts 
819 - altså inden overfaldet på Bouin - 
blev givet tilladelse til, at klosteret Noir- 
moutier på øen uden for Bouin måtte 
flyttes, fordi »barbarerne hyppigt hær
ger dette kloster«. I 830 nævnes det, at

Luftfoto af Lembecksborgen. Den cirkulære borg nordfor Borgsum på Føhr måler ca. 140 m. i diameter, 
og den 10 m. høje ringvold er et imponerende syn i det flade marsklandskab. Ud fra de fundne oldsager 
har borgen været i brug i tiden fra det 9. og 10. århundrede og frem til omkring år 1000. Foto: Karl 
Kersten og La Baume: »Vorgeschichte der nordfriesischen Inseln«. Neumünster 1958.
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munkene, der trods tilladelsen til flyt
ning alligevel opholdt sig i Noirmoutier, 
var tvunget til at forlade deres opholds
sted »fra forårets begyndelse til slutnin
gen af efteråret«. I denne del af året kun
ne man forvente angreb.

Også i de følgende år var friserkysten 
og vejen ned til havsaltet ved Frankrigs 
vestkyst målet for vikingetog. Atter og 
atter var den store ø Walcheren i Zeeland 
ud for mundingen af Rhinen og Maas 
således udsat for sådanne angreb. Den 
tanke er vel ikke helt umulig, at der her 
kan have været en oplagsplads for salt. 
Eksempelvis ved vi fra senere tider, at 
tufstenen fra Andernach syd for Bonn 
blev oplagret ved Deventer ved Ijssel, en 
af Rhinens mundinger, der førte ud til 
Zuiderzee (et navn, der skal forstås som 
et modstykke til Nordsøen). Handelen 
fra Rhin-området til Norden benyttede 
denne sejlrute, mens Walcheren i 
Zeeland var bedre egnet som mellem
station for forbindelserne til Vestf rank
rig og Sydengland.

Under togterne hertil afkrævede vi
kingerne friserne en tribut, således som 
vi allerede hørte det i forbindelse med 
Godfreds angreb i 810. Sådanne betalin
ger kan anses som et udtryk for, at fri
serne har måttet anerkende et dansk 
overherredømme. Måske har frankerne 
netop derfor givet Harald Klak kystland
skabet Rüstringen efter hans mislykke
de forsøg i 826 på at overtage konge
magten i Danmark.

1846 hører vi, at vikingerne ikke mere 
nøjedes med at tage en tribut (måske 
erlagt i salt?) og så rejse hjem igen. Den
ne gang fik de ikke alene den tribut, som 
de fandt, at friserne var dem skyldige, 
men de overvintrede fra nu af på Wal
cheren, idet »de havde bemægtiget sig 
hele landet«.

Netop på øen Walcheren kendes ved 
Souburg og ved Middelburg et par store 
ringvolde, og de minder slående om de 

to, der kendes på Føhr og Sild, Lembeks- 
burg og Tinnumburg. De kan måske have 
fungeret som overvintringslejre for vi
kingehærene. Som historiker kan man 
kun fremsætte tanken herom; det må 
være op til arkæologerne at give svaret!

Vikingeskibenes jævnlige tilsyne
komst - efterhånden år efter år - ved 
Noirmoutier, ved Bouin og ved andre 
»aquitanske« lokaliteter ved den lille 
bugt, Baie de Bourgneuf, som i middel
alderen gav navn til Baie-saltet, kan næp
pe være tilfældig. Med baggrund i sal
tets enestående betydning i ældre tiders 
handelsliv må det være rimeligt at anta
ge, at det er saltet herfra, som nævnt fra 
det nordligste sted ved Europas kyst, 
hvor havsalt lod sig udvinde gennem 
dets naturlige fordampningsevne ved 
hjælp af solvarme, der har været den 
vare, som har ført folket fra det salt
hungrende Norden så langt af led.

Jeg skal til slut naturligvis gerne med
give, at det her fremsatte helhedssyn på 
salthungeren som drivkraften for tog
terne langs med Nordsøens kyst ifølge 
sagens natur kun er af hypotetisk natur, 
men som Novalis har sagt: »Hypothesen 
sind wie Netze, nur Der wird fangen, 
der aus wirft!«

Litteratur til emnet af H. V. Gregersen:
Træk af den slesvigske Salthandels Historie. 
Sønderjysk Månedsskrift 1947, s. 85-92.

Den Lüneburgske Saltoktroi. Et bidrag til 
salthandelens historie i hertugdømmet Slesvig. 
København 1962, 284 s.

Nordeuropas forsyning med salt i ældre tid 
(i samarbejde med A. Krarup Mogensen). Kul
turgeografi 1972, s. 265-288.

Det begyndte før Lindisfarne. Festskrift til 
Troels Fink, 1982, s. 29-51.

Den danske kongemagt ved vikingetidens 
begyndelse. Sønderjyske Arbøger 1983, s. 5-21.

Kong Godfred og de nordfrisiske ringvolde. 
Sønderjysk Månedsskrift 1985, s. 74-80, 128; i 
oversættelse til tysk i Sies vigland 1996.

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991, s. 
755-757. Artiklen »Salt«
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Det mishandlede vaskehusbord
Af Nis M. Branderup

Et upåagtet vaskehusbord med »daller« viste 
sig ved en nærmere undersøgelse at være 
omdrejningspunkt for både den nationale hi
storie og slægtens historien. Nis M. Brande
rup fortæller om vaskehusbordet i barndoms
hjemmet.

Da jeg var dreng i 1930'erne i min fars 
købmandsbutik i Søndergade 8 (som nu 
hedder Hærvejen) i Rødekro, stod der i 
vort vaskehus et bord, som var fyldt med 
»daller« (huller i bordpladen).

Da jeg engang under en storvask, sag
de til min mor, at »man skulle tro, at en 
mand med sømbeslåede støvler havde 
danset på bordet«, fik jeg til min store 
overraskelse det svar, at min diagnose 
var ganske rigtig. Så fik jeg en historie 
om, at tyske soldater en nat i 1864 havde 
raseret mors bedstefars beværtning i 
Ramsherred i Aabenraa. De havde slået 
vinduerne itu, slået glas og flasker i styk
ker og danset på bordene.

Hvorfor soldaterne havde opført sig 
således, vidste mor ikke. »Måske fordi 
min bedstefar, Peter Damm, var een af 
byens »store danskere« og skulle kanøf- 
les«, mente hun. Stort mere om begiven
hederne kunne mor ikke fortælle bortset 
fra, at hendes mor, som dengang var en 
stor pige på 14 år, allerede var begyndt 
at servere for gæsterne. I forskrækkelse 
over spektaklet havde hun forladt sin 
lune seng, var rendt ind til sin mor og 
kravlet ned til hende under dynen.

Et af disse borde var på en eller anden 
måde landet i Rødekro. Med tiden blev 
bordet gammelt og vakkelvornt. En dag 
blev det savet til brænde og endte sine 
dage under den gruekedel, som i mange 
år havde været dets nærmeste nabo.

Der gik 60 år, hvor jeg havde glemt alt 
om min mors gamle vaskehusbord med 
»daller«. Så en dag fik jeg besøg af en 
gammel skolekammerat, Lorenz Jacob
sen, Aabenraa. Han gjorde mig opmærk
som på, at der stod »noget« om min 
oldefar, Peter Damm, i Sønderjyske År
bøger 1930. Det kan nok være, at jeg fik 
travlt med at komme ned på biblioteket. 
Jeg lånte bogen med hjem og måtte un
dre mig over, at jeg først i en alder af 76 
år fik at vide, hvad der i grunden skete 
hos Peter Damm i Ramsherred i krigs
året 1864. Det er jeg Lorenz meget tak
nemmelig for.

Takken skal i grunden sendes tilbage 
til Frederik Fischer, manden, som i 
1840'erne »vækkede danskheden i 
Aabenraa«. Hans kontrafej kan i dag be
ses på den store sten foran Folkehjem. 
Han var urmager og redaktør og udgav 
en lille avis, og så førte han dagbog. Det 
var just i denne dagbog, jeg fandt, hvad 
der skete den 10. august og den 18. de
cember i krigsåret 1864.

Om begivenhederne skrev han bl. a.: 
Værtshusholder P. Damm kom den 10. 
august i kontakt med den tyske kom
mandant i Aabenraa, idet Damm gik i 
forbøn for en bonde, der var idømt ar
rest for at holde forkert med sin vogn. 
Fischer beretter:

»Commandanten spurgte med Streng
hed, hvorfor P. Damm talte Dansk, og 
om han ikke kunde tale Tydsk, hvilket 
Damm benægtede.

Commandanten spurgte derpaa, om 
D. da var født i Kongeriget, men fik til 
Svar, at han var født og opdraget i Ulde- 
rup i Sundeved, hvor der ikke blev lært
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Tydsk i Skolerne i hans Ungdom, og at 
han i de rigelig 20 Aar han havde boet 
her i Aabenraa ikke havde haft Leilig- 
hed til at lære at tale Tydsk.

Commandanten lod til at blive lidt 

forundret over denne Meddelelse (og 
endnu mere, da Damms Kone, der var 
født i Varnæs, ikke heller var Tydsk 
mægtig). Commandanten spurgte da, 
hvem der i Damms Hus da forestod og

Sognefoged, menighedsrådsformand og Dannebrogsmand, Jes Jessen Juhler, Varnæs, og hustru Marie 
Christine Damm. Foto: Nis Branderup.
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talte med de tydske Soldater, og fik til 
Svar, at det gjorde Damms 12-aarige Pi
gebarn. »Hvor har hun da lært Tydsk?« 
lød Commandantens Spørgsmaal, og han 
fik det Svar: »I Skolerne her i Byen«. - 
Denne Samtale gjorde synligt Indtryk 
paa Commandanten. Han fik derved et 
fuldstændigt Beviis for, at det tydske 
Sprog ikke havde været lært i Sunde
veds Skoler før 1848, men at der efter 
1848 var bleven givet saadan Undervis
ning deri i vor Byes Skoler, at et 12- 
aarigt Pigebarn var istand til at udtryk
ke sig paa Tydsk. - hvilket stod i skjæ
rende Modsætning til de Meninger, 
Commandanten formodentlig har bragt 
med sig fra Tydskland om de herværen
de Sprogforhold. Den fængslede Bonde
mand blev frigivet.«

Men søndag den 18. december skete 
der noget ganske forskrækkeligt, som 
datteren, Anne Cathrine, aldrig glemte 
og senere i livet fortalte til sine børn.

»Søndag den 18. Decb. - Igaar Aftes 
og inat er af de preussiske Lazarettetje- 
nere og Trainsoldater udøvet diverse Ex
cesser. Hos Gjæstgiver P. Damm begynd
te de alt Kl. 8 at gjøre Scandale, itusloge 
Flasker og Glas, sønderbrøde Stole og 
mishandlede saavel Værten som nogle 
Tilstedeværende med Slag. (Een fik et 
Sabelhug i Hovedet). Politibetjent Gielow 
blev hentet, og da han ikke kunde holde 
Styr, hentede han en Patrouille fra Vag
ten, men denne lod Urostifterne undlø
be... (Man gik nu til Borgmesteren, som 
beroligede Damm)... Men Kl. 11 fik 
Damm først et Vindue slaaet ind, længe
re hen paa Natten alle de øvrige Vindu
er, inclusive Sprosserne. Borgmesteren 
blev nu banket op og siden ogsaa 
Commandanten. Soldaterne bleve beor
drede op paa Kirkegaarden, og P. Damm 
udpegede nogle af Skandalemagerne... 
Der blev ham sagt, at Folkene skulde 
blive afstraffede, naar de kom til Berlin. 
Allerede to Gange før havde de selv

samme preussiske Militair(e) huseret paa 
lignende Maade hos ham. «

Således ifølge Frederik Fischers dag- 
bog.

Men en lille fejl har han nu gjort i sin 
dagbog. Han skriver, at Damms pige var 
12 år. Men pigen, som senere blev min 
bedstemor (mormor), var født i Varnæs 
den 23. februar 1850 og var altså 14 år 
gammel, da omtalte begivenheder fandt 
sted. løvrigt var hun ikke Peter Damms 
rigtige datter. Hun var datter af Sogne
foged, Menighedsrådsformand og Dan
nebrogsmand Jes Jessen Juhler i Varnæs 
(1815-1889) og dennes anden hustru 
Maria Christina Damm (1825-1900) født 
i Blans, og hendes navn var Anne Ca
thrine Jessen Juhler. Hun var forældre
nes andet barn i andet ægteskab, og da 
der kun var et år mellem de to piger og 
børn nok i reden fra Jes Jessens første 
ægteskab, blev Anne Cathrine »foræret« 
til sin morbroder Peter Damm i Aaben
raa. Peter Damms hustru var født Calen
der, og de fik ingen børn selv. Anne 
Cathrine fik et godt hjem i Aabenraa.

Anne Cathrine var en køn og rank 
pige og har sikkert haft mange bejlere. 
Hvorfor hun som 21-årig valgte at gifte 
sig med bonden Hans Lassen i Søes, kan 
man kun gisne om. Men Hans Lassen 
havde en dejlig gammel firelænget bon
degård med stuer på rad, så han var vel 
det, man kalder »et godt parti«. Måske 
har hendes rigtige forældre og Peter 
Damm »skubbet på«.

De fik ti børn, som årene gik, hvoraf 
min mor, Thyra, var den yngste.

Noget af det første, som Anne Cathri
ne indførte, da hun som nygift flyttede 
ind på gården, var de flade tallerkener, 
hvilket de andre bønderkoner i Søes syn
tes var en værre storhed. Hun var en 
»Stads-pige«, altså fra staden Aabenraa, 
og har sikkert været vant til hjemmefra, 
at man ikke spiste to retter mad af sam
me dybe tallerken. Hun blev kaldt »Ma-
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dam«, hvilket ikke var et skældsord som 
idag, men en fin titel (Madame).

En medgift fik hun også med hjem
mefra. En dragkiste med tøj, et skab og 
hvad en pige ellers havde samlet sam
men i sin ungdom, så hun kunne gå 
standsmæssig ind i et ægteskab. Og så 
det vigtigste i denne fortælling, et bord 
med »daller«, som de tyske soldater hav
de »danset« på. Det kunne altid gøre 
nytte et eller andet sted.

Hvordan bordet landede i Rødekro
Mens Hans Lassens yngste datter, Thy
ra, tjente hos Madam Jacobsen på Røde 
Mølle i Rødekro omkring 1908, kom der 
ofte en ung mand fra Dybvad, som hed 
Nis Branderup, til mølle for at få malet 
noget korn. Efterhånden kom han lidt 
tiere, end det egentlig var strengt nød
vendigt, for i huset gik der en ung tjene
stepige, som hed Thyra Lassen, som han 
havde et godt øje til.

Hun var en køn pige, og desuden var 
hun »godt skaftet« og kunne sikkert bli
ve en god kone på hans gård. Nis var 
rank og flot og blev da også, da han 
skulle springe soldat, gardist i Berlin. 
Madam Jacobsen var en forstående hus
moder, og når hun så Nis køre ind til 
møllen, sagde hun: »Nis er der«. Så fik 
de to unge mennesker overladt stryge
stuen, hvor de i al ærbarhed kunne snak
ke med hinanden. Behøver jeg at sige, at 
de senere blev gift? Det skete i 1911. Så 
skete der noget med »dallerbordet« igen, 
for det fik Thyra med som medgift, da 
hun som nygift kone flyttede ind på går
den i Dyb vad. Her fik parret en søn, 
Senius, i 1912, og en datter, Cathrine 
(kaldet Tidde), i 1914.

Hvor længe var Adam i Paradis? I 
1914 måtte Nis mod sin vilje med i Før
ste Verdenskrig (1914 -18), og han var en 
af de første i Rise sogn, som faldt. Så 
stod Thyra tilbage på sin gård med to 
små børn.

Men Nis havde en yngre bror, som 
hed Mathias. Hver gang han var hjem
me på orlov, gik hans gang over til Thy
ra. Hans forældre havde en ejendom lige 
i nabolaget. De skrev til hinanden, mens 
han var ved fronten. 11915-16 skrev han 
»Kjære Svigerinde«, men sidst i 1917 
skrev han så pludselig »Kjære Thyra«.

11919 var der dobbeltbryllup på går
den. Vielsen foregik i »æ køen dørns«, 
hvor der var opstillet et interimistisk al
ter. Det andet brudepar var Mathias' sø
ster Mette, som havde fundet sig en tysk 
løjtnant ved navn Adolf Schaich.

Vielsen blev foretaget af den davæ
rende præst, Thomas Nielsen. Thyra og 
Mathias blev viet på dansk, og Mette og 
Adolf på tysk, for som Adolf engang 
sagde: »Det var jo rart at vide, hvad jeg i 
grunden sagde ja til«. Men Mathias var 
udlært købmand og havde ikke lyst til at 
rende bag en plov eller sprede møg. Al
lerede inden krigen var forbi, kan jeg i 
deres breve læse, at de ville sælge går
den og begynde som købmandsfolk. Så
dan blev det også. De købte et hus i 
Søndergade, (det gule gavlhus, som nu 
tilhører El. Møller), hvor der allerede 
dengang var en lille butik, kaldet »Si
mons Butik«.

Bordet holdt nu flyttedag for tredie 
gang. Først fra Aabenraa til Søes. Derfra 
fra Søes til Dybvad og endelig fra Dyb
vad til Rødekro, hvor det endte sine dage 
under mors gruekedel.

Såfremt jeg havde haft lidt mere hi
storisk føling og indsigt i 1935, ville jeg 
nok have ringet ud til Aabenraa Muse
um og spurgt, om de var interesseret i et 
bord, som de prøjsiske soldater havde 
danset på i 1864. Havde jeg bare savet en 
planke ud af bordet med de tydeligste 
trampemærker og hængt den som sou
venir på væggen.

Bordet forsvandt op i den blå luft gen
nem skorstenen efter at have afgivet var
me til mors storvask.
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Det sker - på nordslesvigske museer

Da far var dreng

Husker du ingeniørsættet fra Mecano? 
Eller teknobilerne? Det første trælegetøj 
fra Lego, byggeklodserne, Falckstatio- 
nen og alle de andre herlige sager, vi 
legede med som børn? Det vil sige, som 
vi drenge legede med.

Frem til den 4. august viser Skærbæk 
Museum et fyldigt udvalg af drengele
getøj fra ca. 194o til omkring 1975, sam
let af Jørgen Larsen, Tune.

Her kan alle vi legesyge gamle drenge 
få et nostalgisk gensyn med barndom
mens herligheder og adspredelser - og 
pigerne må gerne kikke (misundeligt?) 
med.

Men der er også mulighed for at se, 
hvorledes den tekniske og sociale ud
vikling afspejler sig i legetøjet - i toget, 
bilmodellerne, krigslegetøjet og påklæd
ningen, bl. a. uniformerne, såvel til mili
tæret som etaterne.

Det var den gang, der var to rednings
selskaber, Falck og Zonen, som bl. a. 
markedsførte sig gennem legetøj, så man 
kunne få redningsstationer, kranbiler, 
ambulancer osv. med firmamærke. Det 
var der i øvrigt mange virksomheder, 
der benyttede sig af. Teknobilerne frem
stilledes med firmanavne fra snesevis af 
virksomheder fra de allerstørste som 
Carlsberg og Tuborg, Kulkompagniet og 
de internationale olieselskaber til små 
lokale fabrikker og vognmænd.

Også i de materialer, legetøjet er lavet 
af, sporer man den industrielle og tekni
ske udvikling. Fra trælegetøj lavet på 
små værksteder - og i fængslerne! - til 

industrielt formgivne biler og tog - i be
gyndelsen mekaniske, senere elektriske 
- og begyndelsen af plasticalderen med 
bl. a. de første legoklodser.

1193o'erne begyndte kaffeerstatnings
firmaerne Danmark og Richs at udsende 
indklæbningsbøger med spændende 
emner som dyrelivet, historien, kendte 
mænd, Danmarks seværdigheder og 
Europas byer, og bl. a. havregrynsfirma
erne Ota Solgryn og konkurrenten Fos- 
ka fulgte efter i 195o'erne med samlebo
ger til bl. a. eventyr med illustrationer 
fra Walt Disney's tegnefilm. Det kan alt
sammen ses på udstillingen.

H. E. Sørensen

Skærbæk Museum
Storegade 47, 678o Skærbæk. 
Tlf. 74 75 2o 52.
Aben mandag-fredag kl. lo-12 og 14-17 
1. weekend i hver måned kl. 14-17.
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Museet på Sønderborg Slot
Indtil 1. sept.: Særudstilling »Om Dannebrog jeg ved...«. En udstilling om 

danskerne og deres flag.

Indtil 11. aug.: Martin Quist. Retrospektiv udstilling. Arr. af Sønderborg 
Kunstforening

31. aug. - 20. okt.: Tekstilkunstneren Thea Bjerg.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Indtil 7. juli: Keramik i teglværksler.

Fra 8. juli: Christine af Egernsund. Om småskibsfart fra Egernsund og 
fjordegnen.

Tønder Museum
Indtil 22. sept.: Kataloger fra Schackenborg.

Aabenraa Museum
Indtil 31. juli: Eskild Beck. Kunstudstilling.

Indtil 25. aug.: Udstilling i anledning af Amtsringriderforeningens 100-års 
jubilæum.

Haderslev Museum
Indtil 25. aug.: Jernalderbopladser ved Nordsøens sydkyst. En informativ 

udstilling med mange flotte modeller. Prod. af Institut for - 
Historisk Kystforskning, Wilhelmshaven.

3. og 10. juli: Sommeraftener med folkedans, musik og gymnastikopvis
ning. Demonstration af gamle håndværk og hestevognskør
sel. Arr. i samarbejde med Haderslev Turistforening.

Midtsønderjyllands Museum
Indtil 20. okt.: Særudstilling »Skeletter i skabet« om zoologiske rariteter.

Aug. - sept.: Officiel åbning af Gram Lergrav. Se dagspressen for dato og 
tidspunkt.
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Bognyt
Sablen og den bløde hat
Sablen og den bløde hat. De danske skytte-, gym
nastik- og idrætsforeningers forhold 1940-45 med 
et indledende historisk tilbageblik. 473 sider, 15 
fotos, uindb. Odense Universitetsforlag, Odense 
1995. Bogladepris: 200 kr.
Bogens ærinde er også Sønderjylland, for så 
vidt Sønderjysk Idrætsforening og dens for
mand, Johs. Juhl (1886-1960), er fyldigt om
talt, lige som der er en oversigt over de en
kelte foreningers medlemstal i Sønderjylland, 
deres indsats og skæbne under besættelsen. 
Her bringer bogen hidtil ukendte episoder 
og frihedskæmpere frem. Bogens titel er fra 
en vending i »Politiken« i forbindelse med et 
møde mellem officerer og højskolefolk i 1903.

Jens Kongsted Lampe

Lorenz P. Christensen, Chr. Fægteborg og J. Slet
tebo:. Med Hugo Matthiessen gennem Sønder
borg, Augustenborg og Nordborg. Fra Als og 
Sundeved bind 72. Historisk Samfund for Als og 
Sundeved 1994. Pris 148 kr.
Der udgives i disse år en strøm af bøger med 
Hugo Matthiessens købstadsbilleder. Bille
dernes historiske kvaliteter er ubestridelige, 
og optagelserne er i en kvalitet, så man med 
rette kan spørge, hvor mange billeder Hugo 
Matthiessen kasserede for at skabe en så unik 
samling.

Nu er turen kommet til Sønderjylland, 
hvor Historisk Samfund for Als og Sunde
ved har udgivet en række af Hugo Matthies
sens billeder fra hans besøg i Sønderborg, 
Augustenborg og Nordborg i genforenings
sommeren 1920. På dette tidspunkt mangle
de Hugo Matthiessen endnu at fotografere 
nogle købstæder, hovedsagelig på Sjælland, 
men heldigvis ændrede han planer, så vi i 
dag har et fotografisk tværsnit af de sønder
jyske købstæder og flækker ved Genforenin
gen.

Bogen falder i to halvdele. Første del, der 
er skrevet af Jørgen Slettebo kort tid inden 
hans død, indledes med et kapitel om kul

turhistorikeren Hugo Matthiessen og hans 
virke som købstadsfotograf. Herefter følger 
to kapitler om henholdsvis Sønderborg Slot 
og Sønderborg. Hvert kapitel er bygget op 
med en kyndig gennemgang, hvor Jørgen 
Slettebo har trukket på sin omfattende viden 
om slottet og byens kvarterer. Første halvdel 
efterfølges af Hugo Matthiessens billeder. I 
anden halvdel, om Augustenborg og Nord
borg, har forfatteren Chr. Fægteborg valgt 
en anden opbygning ved at lade tekst og 
billeder følges ad.

Bogen er en billedbog i ordets bedste be
tydning og skal vurderes som sådan. Bille
dernes kvalitet er ubestridelig. Alligevel har 
jeg et ambivalent forhold til Hugo Matthies
sens billeder. På den ene side beundrer jeg 
hans mange smukke billeder, hvor motivet 
står knivskarpt i det morgenlys, som var 
Matthiessens foretrukne lyskilde. Billederne 
står kontrastfyldte, men stadig bløde og med 
en effektfuld brug af lys og skygge, som 
billedet af Set. Jørgens Gade i Søndergade (s. 
73). På den anden side forekommer hans 
billeder næsten for perfekte og glansbilled- 
agtige. Det er næsten som med den gennem
førte byfornyelse, der står skræmmende og 
klinisk i en verden, der ellers må leve med 
en vedligeholdelse bestemt af privatøkono
miens snævre begrænsninger. Dermed lag
de Hugo Matthiessens linse ubevidst et no
stalgisk, næsten idylisk skær over den fattig
dom, som også var beboernes hverdag i flere 
af de fotograferede kvarterer, som f. eks bil
lederne fra Nordborg på side 147 til 149. Nu 
var en fotobeskrivelse af købstædernes so
ciale forhold ikke Hugo Matthiessens ho
vedærinde, men i en romantisk tid er det et 
godt memento, når man ser Hugo Matthies
sens billeder.

Dem får man desværre ikke den fulde 
nydelse af i bogen om Sønderborg, Augu
stenborg og Nordborg. Der er en tendens i 
disse år til at gengive ældre fotografier i 
brune og rødbrune nuancer for at give bille
derne et skær af ælde. Denne tendens er
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beklageligvis slået igennem i bogen, hvor 
billederne har fået en svag gråbrun tone, 
som desværre er gået ud over kontrasten i 
billederne. Retfærdigvis må det siges, at det 
langt fra er det værste eksempel, men da 
man til tider ser selv nyere billeder fra 
1950'erne og 1960'erne med denne toning, 
kan der være grund til her at mane den myte 
i jorden, at gamle billeder er brune og rød
brune.

Ældre billeder er ikke altid brune. Faktisk 
har albuminbillederne fra 1850'erne og frem 
samt det masseproducerede gaslyspapir fra 
1880'erne til ca 1930 en gul farve, mens det i 
1890'erne populære aristopapir gav billedet 
en svag rosa eller blå-lilla farve. Når man 
nogle steder anvender den kedelige brune 
farve, må det alene være for at illudere det 
såkaldte udkopieringspapir, der var meget 
benyttet i perioden fra ca. 1890 og frem til ca. 
1910.

Sort og hvid er imidlertid de stærkeste 
kontrastfarver, der findes, og jeg kan ikke se, 
at vi skal svække kontrasterne og dermed 
billedernes kvalitet i bogudgivelser ved at 
give dem kunstig forældelse. Jeg synes, vi i 
stedet skal respektere de høje tekniske og 
kunstneriske kvaliteter, som ældre billeder 
ofte besidder, ved at gengive dem i sort/ 
hvid.

Man får en god guide med Hugo Matthi
essen på tur gennem Sønderborg, Augusten
borg og Nordborg i 1920, men redaktionen 
har billedmæssigt skudt sig selv i foden ved 
at ride med på en populær bølge i disse år.

kf
Duborg-skolen 1920-1995
redigeret af Lone Anker Jacobsen, Erik Jensen, 
Michael Klos, Bent Meng og Knud A. Rasmus
sen. Flensborg 1995
1995 var jubilæernes år i Sydslesvig. Den 14. 
marts fejredes 75 året for Afstemningen i 
1920. Den 5. maj fejrede Sydslesvigske For
ening og Dansk Skoleforening for Sydsles
vig deres 75-års fødselsdage, og da skolefor
eningens eneste gymnasium også kan føre 
sin fortid tilbage til 1920, fejrede Duborg- 
Skolen sin 75-års fødselsdag bl. a ved at ud
give denne bog.

Bogen, der er på 165 sider, er delt i fire 
afsnit. Det første behandler meget grundigt 
skolens snørklede tilblivelseshistorie i be

gyndelsen af 1920'erne. Som eksempel på 
grundigheden kan det nævnes, at man for at 
forklare arkitekturen i 1924-bygningen, næv
ner, at arkitektens forældre døde af tuberku
lose, da han var to år.

Dernæst er der 17 erindringsglimt, be
gyndende med Bruno Uldall, der tog eksa
men i 1924, og sluttende med Rouwen Obst, 
der endnu går i gymnasiet.

Skolens tre rektorfruer får også lov til at 
lade erindringerne flyve, hvorefter Anke 
Spoorendonk og den nuværende rektor Erik 
Jensen har det utaknemlige job at spå om de 
næste ti år. Afsluttende er der lister over 
ansatte lærere og elevstatistik.

De mange erindringsglimt siger meget 
ikke alene om de personer, som husker tilba
ge, men også om den fremherskende tids
ånd. I afsnittet »Rød fane over Duborg« be
skriver Per Klüwer, hvordan ungdomsoprø
ret trods alt kom til Duborg. Krydsklipper 
man hans afsnit med den officielle virkelig
hed i form af Else Fanøs »Set fra vore gæste
bøger«, finder man ikke mange fællestræk. 
Den ene husker rektorer og grev Ingolf på 
besøg, mens den anden taler om »Adenau- 
er-Mief« og »Rote Zelle Schule«. Erindrin
gerne viser tydeligt et mindretalsgymnasi
ums klassiske problem: skal eleverne bruge 
al deres tid på mindretalsorganisationerne, 
eller skal de løse alle verdens problemer. En 
kombination er ikke mulig, da samtidens 
store politiske, sociale og kulturelle proble
mer end ikke optages i gymnasiets officielle 
gæstebog.

Anke Spoorendonk spår lidt om fremti
den. Et af de troværdige gæt er, at lærersta
ben, der i dag domineres af folk i 40'erne, om 
ti år vil blive domineret af lærere i 50'erne. 
Om de også topper pædagogisk, eller om de 
til den tid vil være fysisk tilstedeværende 
men åndeligt førtidspensioneret, spås der 
ikke om. Derimod tager Anke fat på skole
foreningens struktur. Ved forslaget om op
rettelse af »centralskoler« og dermed ned
læggelse af landsbyskoler samt at omdanne 
hele Dansk Skoleforening til en »Gesamts
chule« åbnes debatten om, i hvor høj grad et 
mindretals skolestruktur kan afvige fra fler
tallets. Emnet rummer megen dynamit.

Jesper Bolund Nielsen
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Århundredets massestranding 
af kaskelotter

Bagsiden 
om 
forsiden

Kaskelotstrandinger er ikke sjældne i Dan
mark. Siden Zoologisk Museum i 1978 ind
ledte en systematisk indsamling af stran
dede hvaler, er der gennemsnitligt stran
det 0.6 kaskelotter om året, og der kan gå 
flere år imellem. Fra 1979 til 1995 drejer det 
sig om ti dyr.

På vore bredegrader er det altid hanner, 
der strander, og det sker hyppigst i vinter
månederne fra november til februar. Så da 
en kaskelot drev ind ved Hulsig syd for 
Skagen i januar i år og endnu én ca. en 
måned senere på Djurslands kyst, kunne 
man med sindsro henvise til helt normale 
forhold.

Den 27. marts i år skete der imidlertid 
noget helt ekstraordinært: Hele 16 ung
hanner lå døde på stranden på det nordli
ge Rømø. De var ikke ganske friske og var 
vel døde en hel uge tidligere. De kan uop
daget være kommet ind på de yderste rev
ler, og først senere er de med tidevandet 
blevet transporteret længere ind på flak
kene.

Dette er selvfølgelig den største danske 
kaskelotstranding nogensinde, og man skal 
over 273 år tilbage i tiden for at finde en 
endnu større i vores del af verden. Det var 
da 18 dyr i 1723 blev kastet op på kysten 
ved Neuwerk ved Elbens munding. Den 
største massestranding af unghanner, som 
man kender til i verden, var på 37 dyr og 
skete ved Tasmanien i 1911.

Den 28. marts kunne det konstateres, at 
tidevandet i løbet af natten havde flyttet 
rundt på de hvaler, der ikke lå over høj
vandslinien, men alle blev genfundet. Sam
men med kollegerne fra Esbjerg-museet 
gjaldt det nu om at tilvejebringe de mest 
basale oplysninger på hvalerne. Man skul
le opmåle dyrene efter internationale ret

ninglinier og der skulle sikres en under
kæbe fra hvert dyr, så man ved hjælp af 
tænderne kunne foretage aldersbestemmel
ser.

Nogle hvaler måtte forankres for ikke at 
drive væk igen, men den 29. marts var alle 
hvaler på nær en trukket op over højvands
linien. Dette skyldtes ene og alene Far
vandsdirektoratets professionelle mand
skab.

På stranden kunne vi derpå tage prøver 
af hud, spæk og muskler til undersøgelse 
af hvalerne indbyrdes slægtskab og deres 
belastning med miljøgifte som DDT og 
PCB.

Facit er efter de indledende undersøgel
ser: Længderne ligger mellem 11.75 og 13.2 
meter, alderen formodentlig på mellem 16 
og 20 år. I forbindelse med bortfjernelsen 
af kaskelotterne bød der sig en mulighed 
for at kigge på maveindholdet, der hos 
kaskelotten naturligt nok består af forskel
lige blækspruttenæb og i mere sjældne til
fælde fisk, men desværre også nogle gan
ge af plastikspande og nylongarn. Kun seks 
af Rømøkaskelotterne havde madrester i 
maven, og de er nu ved at blive undersøgt. 
Resten af dyrene havde tomme maver.

Alle hanner var kønsmodne, men end
nu ikke socialt modne til at indgå i for
plantningen. Deres tur mod syd for at se 
på damer endte i en tragedie, da de kom 
ind i Nordsøen, der måske kan betegnes 
som Verdens største kaskelotfælde.

Carl Kinze

Kilde: Carl Kinze: »Århundredets 
massestranding af kaskelotter« i: Dyr i 
natur og Museum nr. 1,1996
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