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Feltherre Hans Schack som sejrherre i slaget ved Nyborg i 1659. Det var bl. a. denne sejr, der var 
baggrunden for, at slægten Schack erhvervede det gods i Vestslesvig, som blev til Schackenborg. På 
pistolhylstret ses det schack'ske våbenmærke, en lilje. Maleri på Det nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg slot. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

Schack'ernes virke
Af PETER KR. IVERSEN

Den 20. marts holdtes på rådhuset i Tønder 
en sammenkomst i anledning af, at lensgre
ve Hans Schack og lensgrevinde Karin Schack 
nu forlod Schackenborg og den egn, hvortil 
slægten havde været knyttet i 330 år. Ved 
denne lejlighed oplæste Mathea Iversen en 
tale udarbejdet af den sygdomssvækkede æg
tefælle Peter Kr. Iversen, Aabenraa, der gen
nem mere end 50 år havde kunnet benytte 
det schackenborgske godsarkiv. Godset blev 
den 1. april overtaget af prins Joachim.

I sin hjemstavnssang »For en fremmed 
barsk og fattig« minder Egeberg Jensen 
os om Schacks og Rantzaus virke. Vel 
kun få har i erindring, hvad der her tæn
kes på. Begge - Hans Schack og Daniel 
Rantzau - var hærførere og begge havde 
tjent deres sporer i vore blodige kampe i 
1500- og 1600- årene mod svenskerne. 
Daniel Rantzau øvede sine bedrifter og 
barbariske plyndringstogter på svensk 
område i 1560'erne og havde som beløn- 
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ning for sejren ved Axtorne 1565 af kon
gen fået Trøjborg. Feltherre Hans Schack, 
den sydfra indkaldte officer, ledede der
imod kampen mod svenskerne på dansk 
grund. Han organiserede 1658-59 for
svaret af København og vandt sejren ved 
Nyborg 1659.

Som belønning herfor fik han 1661 
overdraget Riberhus og Møgeltønder len 
- som det hedder for »troskab og villig 
tjeneste«, men endnu samme år købte 
han Møgeltønder len med underliggen
de fæstegods - ialt 1628 tønder hartkorn 
i Møgeltønder, Ballum og Lustrup bir
ker - sidstnævnte ved Ribe. Ved yderli
gere køb fik han samlet et tilliggende på 
godt 2000 tønder hartkorn, og Hans 
Schack havde nu for alvor fået sig etab
leret som godsejer i de vestslesvigske, 
kongerigske enklaver. Hertil kom, at han 
•1664 også købte det store slesvigske gods 
Gram, hvis ejendomme blandede sig 
med de møgeltønderske. Hans besiddel
ser strakte sig nu i Vest- og Nordslesvig 
over et halvt hundrede landsbyer, og 
han havde patronatsret over adskillige 
kirker. Hermed var Schackernes og 
Schackenborgs betydning i Vestslesvig 
etableret for århundreder.

Feltherre Hans Schack - titlen kan vel 
nærmest ligestilles med feltmarskal - var 
chef for forsvaret, men han havde her
udover meget vigtige stillinger inden for 
den civile administration, kort sagt han 
var en af rigets mægtigste mænd. Samti
dig med stillingerne i centraladministra
tionen var han også stiftsbefalingsmand 
for det store Ribe stift. Det var en mand 
med stor myndighed og handlekraft, som 
den vestslesvigske befolkning nu stifte
de bekendtskab med.

Ved hans overtagelse var Møgeltøn
derhus efter fjendtlige besøg og plynd
ringer en ruin. Både borg og ladegårds
bygninger var ødelagte og måtte genop
føres. Selve slottet stod færdigt 1664, og i 
de følgende år kom turen til de mange 

stald- og ladebygninger, der lå, hvor 
senere gartneriet havde sin plads.

Dette vældige byggearbejde må have 
lagt stort beslag på undersåtternes ho
veri og krævet et utal af ægter, kørsler 
med materiale, bl. a. de lange ture til 
Haderslev for at hente sten fra hertug 
Hans den Ældres engang så strålende 
slot, Hansborg, som nu lå fuldstændig i 
ruiner og ikke kunne genopføres.

Så længe ladegårdsbygningerne ikke 
var genopført, kunne feltherren ikke gen
indføre avlingshoveriet, dvs. bøndernes 
hovarbejde på den ganske betydelige 
møgeltønderske hovedgårdsmark, Slot
marken. I stedet udlejede han den da til 
birkets bønder, som for en moderat årlig 
afgift derefter slap for avlingshoveriet. 
Også hovedgårdsjorden i Ballum blev 
bortlejet til birkets bønder, og Hans 
Schacks bønder var således i sammen
ligning med andre kongerigske bønder 
fritstillede. Det har vel dog næppe været 
feltherrens mening, at forholdene skulle 
forblive således for fremtiden. Han ind
drog Røj og andet fæstegods under den 
møgeltønderske hovedgårdsmark, samt 
beordrede bønderne til at opbryde en 
del af den mark, som under den fjendtli
ge besættelse under tredive-årskrigen og 
senere var sprunget over i hede.

Dette medførte imidlertid protester og 
revolte fra bøndernes side. Der skal ikke 
gås i enkeltheder i denne sag, men blot 
mindes om, at her var der to hårde neg
le, der var kommet op imod hinanden: 
Rigets feltherre og den stædige vest
slesvigske bonde. Disse stridigheder om 
hoveri og ydelser varede ud over felt
herrens tid, med afbrydelser i flere årtier 
og fik først en afslutning i 1720'erne ved 
en højesteretsdom.

Ved omtalen af den grevelige familie 
må man absolut ikke glemme kvinder
ne, grevinderne. Flere af dem blev en
ker, ofte i de helt unge år. Feltherrens 
gemalinde Anna Blome, sørgede som 
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Sophia Dorothea von Marschalck (1656-1707), 
gift i 1674 med Otto Didrik Schack, der døde i 
1683. Hun anlagde bl. a. slotsparken ved Schack
enborg. Maleri pâ Schackenborg, fot. i Historiske 
Samlinger, Aabenraa.

enke for, at godset endeligt blev erigeret 
til grevskabet Schackenborg og havde 
stor indflydelse på sønnen O. D. Schack. 
Han døde allerede i 1683 og efterlod sig 
en mindreårig søn, Hans Schack (2), som 
moderen, den meget aktive Sophie Do
rothea, f. Marschalck sørgede for opdra
gelsen af. Ligesom farfaderen blev han 
både officer og civil embedsmand. Som 
et led i sin militære uddannelse deltog 
han i den spanske arvefølgekrig på fransk 
side og mistede i slaget ved Höchstädt 
1704 sin højre arm. Ligesom faderen og 
farfaderen blev han amtmand i Ribe og 
efter sin hjemkomst fra krigsbegivenhe
derne blev han 1712 geheimeråd, præ
ces for kammerkollegiet - nærmest sva
rende til vor tids finansminister - og end
videre medlem af Højesteret - kort sagt 
han var en af rigets højeste embeds- 
mænd. Som lokal kendt blev han leder 
af den kommission, der skulle undersø
ge skaderne efter de store stormflods
oversvømmelser 1719 på den slesvigske 
vestkyst. Men til trods for disse mange 
gøremål kunne han dog deltage i grev
skabets administration, som moderen 
indtil sin død 1707 stort set havde klaret 
ved hjælp af overinspektører. Fra 1703 
var det Eberhardt Frostberg, der var sit 
herskabs tro og loyale tjener i gode som i 
onde dage, men hvis råd ikke altid var 
lige heldige. Enkegrevinde Sophie Do
rothea havde allerede som 27-årig måt
tet overtage formynderskabet over bør
nene og dermed administrationen både 
af Schackenborg og Gram. Hun var en

myndig dame og havde sine egne me
ninger og planer om godsdrift og de to 
slottes forskønnelse. På Gram anlagde 
hun den store park og på Schackenborg 
anlagde hun parken syd for landevejen - 
ikke uden modstand fra bønderne, fra 
hvem jorden blev taget. Slotsgade, hvor 
en del af slottets funktionærer og hånd
værkere fik deres bopæl, blev ligeledes 
anlagt af hende. Den efter maleri at skøn
ne meget smukke grevinde Sophie Do
rothea havde andre interesser end gods
drift og haveanlæg. Hun havde som så 
mange inden for den schackske slægt 
kirkelig interesse, og især viste hun inte
resse for den konfirmationsundervis
ning, som Daler-præsten Anders Wedel 
forgæves mod sogneboernes og lande
modets modstand søgte gennemført i 
begyndelsen af 1700-tallet.

Sophie Dorothea Schack var en fore
tagsom kvinde, som til en begyndelse 
med Nie. Tych som overinspektør admi
nistrerede grevskabet gennem nogle år
tier uden de store stridigheder om fæ-
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ste- og hoveriforhold. Anderledes med 
grevinde Anna Sophie, f. Rantzau. Hun 
blev meget tidlig enke efter den tidligere 
nævnte enarmede greve Hans Schack, 
der døde 1719. Hun overtog formynder
skabet over stedsønnen Otto Didrik Schack 
(2). I hendes tid fandt de store processer 
med bønderne i Møgeltønder birk sted. 
Hun blev forhadt og ikke helt uden 
grund, idet hun ikke generede sig for at 
bestikke højesteretsjustitiarius Christian 
Scavenius for at få den rigtige dom!

Hun omtales inden og uden for fami
lien som »den onde grevinde«, og hun er 
i anden sammenhæng kendt for at ville 
indføre stavnsbånd for kvinder på sine 
sjællandske godser. Enhver slægt har jo 
sine sorte får.

Da stedsønnen Otto Didrik blev myn
dig og overtog administrationen af grev
skabet, ændredes forholdet til bønderne 
i 1730'erne, vel nok til dels under indfly
delse af hans ægtefælle Anna Ernestine. 
I dette tiår, hvor pietismen for alvor fik 
fodfæste i de vestslesvigske sogne, var 
det schackenborgske herskab initiativta
gende og aktivt med hensyn til oprettel
sen af nye skoler. Næsten hver lille lands
by fik sin egen skole, og man var heste
hoveder foran udviklingen som f. eks. 
på nabogodset Trøjborg.

Interiør fra Schackenborg. På væggen hænger 
malerier af slægtens aner, øverst fra venstre felt
herren Hans Schack (1609-76) og hans hustru 
Anna, f. Blome (1632-88), derunder »den enar
mede greve« Hans Schack (1676-1719) og hans to 
hustruer, til venstre Anna Margrethe, f. Revent- 
low (1682- 1710), og til højre »den onde grevin
de«, Anna Sophie, f. Rantzau (1689-1760). Til 
højre herfor grevinde Anna Ernestine, f. Gabel 
(1714-48), gift med Otto Didrik Schack (1710- 
41). På væggen til højre hænger et portræt af 
Hans Schack (1852-1905), der selv har fotografe
ret dette billede i 1905. Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

Grev Otto Didrik Schack døde under 
et ophold i Ballum 1741 kun 31 år gam
mel - efterladende sig sin elskede kun 
27-årige enke Anna Ernestine, der var 
født Gabel, og med hvem han var blevet 
gift 1731. Det var en brat omvæltning for 
den unge, før så livsglade enke. Hun 
blev nu formynder for de fire børn, to 
sønner og to døtre, og viste sig sin opga
ve voksen både som formynder og som 
administrator af grevskabet. Hun fik 
hjælp af en ven af den afdøde ægtefælle, 
kaptajn i marinen Otto Meyer, der boe
de i Tønder. Der udviklede sig efterhån
den et kærlighedsforhold mellem de to, 
men den gamle enkegrevinde Anna So
phie, grev Otto Didriks stedmoder satte 
sig imod, at de to kunne indgå ægte
skab, og sognepræsten i Møgeltønder 
var så forarget over forholdet mellem de 
to, at han ikke ville tage grevinde Anna 
Ernestine til alters. Kongen formåedes 
til at nægte dem tilladelse til at indgå 
ægteskab. Disse stridigheder var med til 
at nedbryde grevinde Anna Ernestines 
helbred, og den gamle grevinde fik der
efter udvirket, at hun 1747 fik frataget 
administrationen over Schackenborg og 
formynderskabet over børnene. Grevin
de Anna Sophie kunne derefter overtage 
begge dele. Det var en krank skæbne, 
der overgik grevinde Anna Ernestine, 
der døde året efter i en alder af kun 34 år.

Den gamle grevinde Anna Sophie 
overtog nu igen administrationen af 
grevskabet og sørgede for opdragelsen 
af stedsønnens børn, hvoraf grev Hans 
Schack (3), da han nåede myndighedsal
deren, 1755 overtog grevskabet. På grund 
af dettes dårlige økonomi måtte han, der 
iøvrigt også var amtmand i Ribe, samti
dig med, at han indtog høje stillinger i 
centraladministrationen, dog finde sig i, 
at der blev nedsat en kommission, som 
skulle afvikle grevskabets tyngende 
gæld. Det var i hans tid, at der i de sidste 
årtier af 1700-tallet blev gennemført sto-
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re reformer til gavn for grevskabets un
dersåtter. Bønderne fik ved særlig kon
gelig bevilling 1770 deres fæstegårde 
overladt som ejendom, og også den sto
re hovedgårdsmark på ca. 3000 demat 
blev udstykket og gjort til arvefæste. Man 
var altså et par årtier forud for de store 
landboreformer i kongeriget.

Stavnsbåndet blev ophævet her som 
andetsteds i kongeriget - blot med den 
forskel, at i de vestslesvigske egne hav
de det ikke haft nogen reel betydning for 
bondekarlene, idet disse for at undgå 
den forhadte militærtjeneste tog til Hol
land eller andetsteds hen som sømænd. 
Det medførte, at egnen blev underforsy
net med unge karle, og man ser derfor til 
tider, herskabet tage de unge karles par

ti, da man naturligvis var interesseret i 
at holde gårde og kåd besat.

Medens det i begyndelsen af 1700- 
tallet havde været bønderne, som her
skabet havde været i konflikt med, var 
det i revolutionstiden i 1790, den fattige, 
talrige underklasse af husmænd, sø
mænd og andre småfolk, som gjorde 
oprør i Vestslesvig på grund af korn
mangel og store prisstigninger - og ikke 
blot de schackenborgske småfolk, men 
også deres slesvigske naboer var med i 
disse sociale uroligheder. Disse varede i 
nogle år, men ebbede ud ved århundred
skiftet, da kornpriserne faldt.

Vel har der i 1600- og 1700-tallet væ
ret uoverensstemmelser mellem herskab 
og undersåtter, men der har også været 
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Interiør fra Schackenborg med malerier forestil
lende Otto Didrik Schack (1810-56) og hans hu
stru Frederikke Rosine Juliane, f. v. Krogh (1823- 
52). Hun døde i barselseng fem dage efter at have 
født sit eneste barn, Hans Schack, der i 1875 
overtog styrelsen af grevskabet. Fot. 1905 af Hans 
Schack i Historiske Samlinger, Aabenraa.

4-
På et stik i Pontoppidans Danske Atlas bd. 5 fra 
1768 ses Schackenborg med parken syd for vejen, 
anlagt af enkegrevinde Sophie Dorothea. Småhu
sene ligger langs vejen - Slotsgade - der fører forbi 
Møgeltønder kirke. Prospektet er upræcist i man
ge detaljer, men giver alligevel et godt indtryk af 
det store anlæg med det trefløjede slot fra 1660'er- 
ne som det centrale.

tale om fælles interesser, og man behø
ver i denne forbindelse blot at tænke på 
oprettelsen af skolerne i 1730'erne.

Grev Hans, som havde været med i 
hele udviklingen fra 1755, døde 1796 i en 
alder af 61 år, og han blev således en af 
de grever, der levede længst. Hans søn, 
generalmajor Otto Didrik Schack (3) op
nåede en alder 51 år, og hans søn igen, 
Hans Schack (4), blev kun 28 år gammel. 
Grevskabet måtte således igen gennem 
lange perioder styres af enkegrevinder 
eller indsatte administratorer, og det er 
derfor forklarligt, at økonomien ikke al
tid har været den bedste - ja i begyndel
sen af 1800-tallet blev der endda gjort et 
forsøg på at sælge grevskabet ved aukti
on.

Heldigvis kom man dog godt igen
nem de vanskelige årtier i begyndelsen 
af 1800-årene, og under Otto Didrik 
Schack (4), der levede 1810-56, kom der 
igen en mand, der havde interesse for 
godsdrift - især for skovbrug. Man kan 
således følge slægtens interesse for na
turen, park- og skovanlæg fra ca. 1700 til 
vore dage. Grev Otto Didrik begyndte 

tilplantningen af Gallehus skov. Knip
lingskræmmer Jens Wulff i Brede skri
ver herom 1852 i sin dagbog, at det var 
ham kært at se, »hvorledes i stedet for 
den sorte hede dannes en venlig som 
nyttebringende skov, En planteskole, 
især af nåletræer, fandt jeg også anlagt, 
og kan derved skovplantningen mere og 
mere udvides, som vist meget vil glæde 
og more greven«.

Med anlæg af park, allé og skov har 
den Schack'ske slægt i høj grad været 
med til at sætte sit præg på den vest
slesvigske natur, og i denne forbindelse 
kan det vist tillades at minde om, at be
folkningen også kunne forsynes med of
te sjældne planter fra gartneriet. Som 
tilgift ved salg af stauder fik køberne 
det, der populært på vesteregnen kaldes 
Skakkenborg-kål, der iøvrigt andet steds 
er bedre kendt som skvalderkål, og som 
på et meget tidligt tidspunkt indførtes 
til klostre og derefter herregårdshaver 
som et næringsmiddel med stort vita
minindhold. Men det tænker haveejere 
jo i almindelighed ikke på, når de i deres 
ansigts sved prøver på at udrydde skval-
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Hans Schack (1852-1905), fordybet i studier. Udsnit af skitse til maleri af Louis Schjelderup, ca. 1904. 
Fot. i Historiske Samlinger, Aabenraa.

derkålen fra deres staudebede. Schack- 
enborg kan således siges at have haft en 
meget håndgribelig betydning for den 
vestslesvigske havekultur - ud over, 
hvad slotsgartneriet ellers har haft ved 
sine sjældne og smukke stauder og bu
ske, som nu findes som aflæggere rundt 
omkring.

Den naturinteresserede Otto Didrik 
Schack (4) døde allerede 1856 i en alder af 
46 år, og Jens Wulff skriver i den anled
ning i sin kære dagbog, at hans død især 
vil blive beklaget af småfolk - en be
mærkning, der vidner om grevens so
ciale interesse.

Sønnen Hans Schack (5) var da kun fire 
år og kunne først i en alder af 23 år 1875 
overtage administrationen af grevska
bet. Han var egentlig jurist og havde et 
vist praktisk greb om godsets drift. Han 
så en fordel i at sælge de gårde på den

gamle hovedgårdsmark, som var i arve
fæste, og for den sum, han fik til rådig
hed herved, købte han Solvig, Store Tøn
de, Fællesværre og Slotfelt. Men det yar 
dog ikke som godsejer og landmand, 
han først og fremmest skabte sig et navn. 
Han havde fra sin ungdom studeret 
ægyptologi ved siden af sit jurastudium, 
og han blev en af de mest fremtrædende 
forskere inden for dette fag. Han nød 
stor international anerkendelse. Her i 
landsdelen blev hans navn dog især 
kendt for hans arbejde i forbindelse med 
udgivelsen af den sønderjyske salme
bog, som i samarbejde med bl. a. davæ
rende sognepræst i Møgeltønder, senere 
provst i Haderslev, Hans Schlaikier 
Prahl, blev til på Schackenborg. Denne 
kirkelige og religiøse interesse har man 
mødt tidligere på Schackenborg - og og
så senere.
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Når man nævner Hans Schacks navn 
må man også minde om, at han var en 
fremragende fotograf, som sammen med 
godsinspektør H. C. Davidsen har efter
ladt en enestående pladesamling - ikke 
blot vedrørende den schack'ske familie 
men også topografiske billeder af høj 
kvalitet, som også vil være med til at 
bevare mindet om ham og hans slægt.

Sønnen Otto Didrik Schack var ved 
faderens død 1905 kun 23 år gammel og 
havde endnu ikke afsluttet sine juridi
ske og kunstneriske studier i München, 
da han måtte overtage administrationen 
af grevskabet. Hos ham blev det - måske 
ikke forudset og beregnet - igen arbejdet 
som embedsmand og administrator, der 
blev det centrale. Allerede fra 1905 var 
han medlem af Tønder kredsdag og ef
ter Første Verdenskrig også af det bety

dende kredsudvalg. Han var således vel
rustet til at påtage sig amtmandshvervet 
ved genforeningen. Ligesom så mange 
af sine forfædre blev han den lokale amt
mand, og på forbilledlig vis klarede han 
den vanskelige overgang fra preussisk 
til dansk styre. I modsætning til sin lær
de fader kom han til på fremtrædende 
plads at tage del i det nationale arbejde. 
Han var medstifter af det første Lande
værn og blev dettes første sekretær. I 
afstemningstiden blev han formand for 
Vælgerforeningen, af hvis tilsynsråd han 
i forvejen var medlem, og kunne her 
optræde som den neutrale mægler mel
lem de stridende parter. Fra genforenin
gen vil han blive mindet for den berøm
te tale i Dybbøl skanser d. 11. juli. I sine 
erindringer, der er udgivet af sønnen 
Hans Schack, har han smukt og beske-

Hans Schacks enke, Henny Louise Vilhelmine. f. Lerche, (f. 1858 på Lerchenborg, d. 1930) med sine 
syv børn. Fra venstre Christian, f. 1882, Erik,f. 1889, Otto Didrik, f. 1882, siddende foran, Elisabeth, 
f. 1895, og Cornelie (kaldet Conny), f. 1885, og stående, Agnes, f. 1887, og Ellen, f. 1884. Fot. 1905 i 
Historiske Samlinger, Aabenraa.
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dent redegjort for sit nationale syn og 
vel især for sit forhold til mindretallet.

I sin udgivelse af faderens erindrin
ger viser lensgreve Hans Schack, som nu 
forlader Schackenborg, sine videnska
belige interesser og anlæg, som også 
kommer til udtryk ved hans omfattende 
salmehistoriske studier. Forhåbentlig kan 
vi inden så længe se resultatet af dem på 
tryk. Religiøse, teologiske interesser og 
studier har været et af Schack-slægtens 
kendetegn samtidig med, at dens med
lemmer har indtaget fremtrædende stil
linger på højeste plan både inden for 
den civile og militære administration. 
Ved siden heraf har man haft det store 
vestslesvigske gods at skøtte om. Flere 
af slægtens medlemmer har været gode 
og fremragende landmænd som lens
greve Hans' oldefader O. D. Schack i 
midten af sidste århundrede, og hans 
farfar kunne trods sine verdensberømte 
ægyptiske studier og fysiske svaghed 

Otto Didrik Schack (1882-1949) blev amtmand i 
Tønder i 1920 og holdt som formand for Vælger
foreningen, den tale på Dybbøl den 11. juli 1920, 
hvori han på sønderjydernes vegne lovede kon
gen, at »vi skal være dig gode og trofaste sønner 
og døtre, Danmark, det lover vi dig i dag - det 
giver vi dig håndslag på, kon g Christian!«.
Under sin rejse rundt i Sønderjylland i de følgen
de dage aflagde kongen også besøg på Schacken
borg, og allerede den 29. august var der igen 
kongebesøg på Schackenborg. Kongen ankom sam
men med dronning Alexandrine og prins Knud 
og er på billedet herover fotograferet i en afslappet 
stund. Grev Schack står i amtmandsuniform på 
prins Knuds venstre side. Ved siden af ham står 
gårdejer Cornelius Petersen, Vester Anflod, og 
foran (fra venstre) degn Peter Eskildsen Jensen, 
Møgeltønder, gårdejer Thomas Thomsen, Togha
le, provst Erik Christensen, Tønder og pastor 
Jolts. Schmidt-Wodder (der ser bagud). I venstre 
side af billedet står politimester Voxlev, borgme
ster Olufsen, Tønder, og amtsassessor Stemann. 
Dronningen flankeres af komtesserne Elisabeth 
og Ellen. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa. 
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magte at udvide og arrondere godset. 
Dette arbejde er fortsat af grev Hans, 
som med dygtige medhjælpere har skabt 
det mønsterbrug, der nu overlades til 
prins Joachim.

Nu da greveparret forlader Schacken
borg, har det været naturligt at lade tan
kerne vandre tilbage i tiden og se på den 
betydning, greveslægten har haft - ikke 
blot for denne egn og landsdel, men og
så for det danske rige som helhed. En 
epoke er slut, men den vil blive mindet i 
ærbødighed og taknemmelighed. Gode 
ønsker og tanker vil følge greveparret til 
deres nye bopæl i det fremmede. Som 
fremmed kom slægten hertil, men som 
gode vestslesvigere drager den herfra.

Over porthuset til Schackenborg sidder stadig en 
våbentavle med Schack'ernes våben, liljen. Fot. 
A. Nørgaard, Kolding, i Historiske Samlinger, 
Aabenraa.

««' Sa)
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Sønderjyde på de store have
Af N. O. KUL

Niels Ole Kiil er født 1918, og opvokset i 
Højer. Han tog realeksamen fra Tønder Stats
skole i 1935, stod til søs og var ansat ved 
rederiet /. Lauritzen indtil 1964, dog afbrudt 
af to års langfart under sejl på et finsk bark
skib og amerikansk krigssejlads. Om sine 
oplevelser i amerikansk krigstjeneste har Ole 
Kiil skrevet en beretning fyldt med drama
tik. Første del af beretningen, der også hand
ler om et skib, bygget i Flensborg, bringes 
her.

Flensborg har gennem tiderne været 
kendt som en driftig handels- og søfarts
by. Også et betydeligt antal værfter fand

tes der i Flensborgs florisante periode, 
da man især drev omfattende handel på 
De Dansk-Vestindiske Øer, hvor man 
hentede eksotiske varer, ikke mindst rør
sukker og rom. Især sidstnævnte blev og 
er fremdeles blandt Flensborgs mest 
kendte og værdsatte produkter.

Efter gode år i opgangstider, mødte 
værfterne modgang, da træskibene be
gyndte at vige for moderne, maskindrev- 
ne fartøjer, og de sidste af de gamle træ
skibsværfter måtte nedlægges i slutnin
gen af forrige århundrede.

I året 1872 tog fem af byens ledende
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Fragtdamperen »Lübeck«, fotograferet som nybygning nr. 338 på skibsværftet i Flensborg før sin 
jomfrusejlads ved krigsudbruddet i 1914. Fot. i Flensborg byarkiv.

»B

forretningsfolk initiativet til oprettelse 
af et jernskibsværft, der fik navnet Flens
burger Schiffsbau-Gesellschaft. Når man 
i de tider skulle anlægge et så moderne 
værft på kontinentet, måtte man som 
regel hente den nødvendige tekniske 
ekspertise i England. Det nye skibsværfts 
første direktør blev da også hentet der
fra, ansat på en tiårs kontrakt. Efter en 
beskeden start kom skibsbyggeriet i god 
gænge. Op og nedgangstider skiftede 
gennem årene. Da værftet i 1972 kunne 
fejre sit 100 års jubilæum, afleverede man 
den seneste nybygning, med det impo
nerende nummer 635.

Værftet havde et godt renomme, og 
blev efterhånden fast leverandør af ski
be til flere af de store tyske rederier. 
Således fik Hamborgrederiet, Deutsch- 
Australische Dampfschiffahrts-Gesell- 
schaft, i perioden 1895 til 1925 leveret 
ikke mindre end 40 nybygninger fra 

Flensborg. Ved krigsudbrudet i 1914, da 
»der Kaiser« stod på magtens tinde, blev 
nybygning nr. 338 afleveret til det nævnte 
rederi. Det var en damper på 4761 BRT 
med navnet »Lübeck«. 1914 har været et 
travlt år. Ialt otte skibe, som var under 
bygning, blev færdiggjort.

28 år senere, i 1942, da Anden Ver
denskrig var i fuld gang, fik jeg, ved 
tilfældighedernes spil, i USA lejlighed 
til at stifte bekendtskab med den da ald
rende »Lübeck«. Det tog dog sin tid, in
den jeg blev klar over, at der netop var 
tale om dette skib. Fra Manhattan begav 
jeg mig til Brooklyn, hvor jeg, i Atlantic 
Basin skulle finde en damper under nav
net »Scapa Flow« i hvilket jeg havde fået 
anvist hyre som jr. 3. styrmand, et ame
rikansk begreb, der ikke kendes i andre 
nationers skibe.

Det første syn var ikke opløftende. 
Ved kajen lå et fartøj, som givetvis hav
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de kendt bedre dage. Krigsmalingen, 
mørkegrå fra vandlinje til masteknap var 
ingen pryd. Styrehusets del af komman
dobroen omdannet med svær betonar- 
mering til en bunker, hvorfra der kun 
var udsyn gennem smalle sprækker i 
stålplader, der dækkede vinduerne. Dø
rene sammesteds beskyttet af sikkerheds
sluser. De øvrige vinduer og koøjer i 
skibet overmalet, for at sikre permanent 
mørkelægning. Intet skibsnavn, eller 
navn på hjemsted, var at finde på de 
sædvanlige steder, for og agter. Ligele
des manglede skorstensmærket, med det 
pågældende rederis logo. Skibets identi
tet var helt forsvundet.

Det dystre præg blev understreget af 
armeringen, en svær kanon agter, og ot
te stk. antiluftskyts, alle stående i deres 
respektive høje tårne. Ialt fire rednings
flåder var ophængt, to og to, udfor ma
sterne for og agter, fire redningsbåde 
havde deres plads på båddækket midt
skibs. Jeg gjorde mig mine tanker om 
skibets oprindelige udseende, da det en
gang som nyt og flagsmykket var draget 
ud på sin jomfrurejse, lidet anende at det 
var befolkningen langs Flensborg Fjord, 
der havde haft muligheden for at se dets 
festlige afsejling, under fuld damp, og 
med rygende skorsten. Meget var foran
dret siden da.

Tærningen var kastet, der var ingen 
vej tilbage. Jeg steg op ad landgangen, 
og meldte mig til tjeneste.

Med skibets fører, kaptajn Samuel 
Mace, og de ombordværende tre styr
mænd, alle amerikanere, fandt jeg mig 
hurtigt tilrette i et mere demokratisk sy
stem end kendt i datidens danske skibe.

Kaptajnen var ellers nok karl for sin 
hat, kunne skrue bissen på, når han fandt 
det nødvendigt. Han var derfor ikke po
pulær hos alle, men jeg lærte ham at 
kende som retsindig og retfærdig. Han 
residerede ikke, som i danske skibe, 
egenmægtigt i skibets rummelige salon, 

men indtog alle måltider sammen med 
hele officersbesætningen. Vi blev alle til
talt med Mister, tilføjet efternavnet. Hav
de han ting af vigtighed at drøfte med 
os, blev vi fire styrmænd kaldt til konfe
rence i hans kahyt. Han lyttede gerne til 
andres mening. Den eneste gang jeg så 
ham virkeligt opbragt var på en bælg
mørk nat, da vi sejlede i et område, hvor 
skibet var i alarmberedskab. Fra matro
sernes lugaf i forskibet kom der, gen
nem en åbenstående dør, et afslørende 
lysglimt, fra en cigaret der blev tændt. 
Kaptajnen, der var på broen, advarede 
med tordenrøst mod gentagelser. Da det 
alligevel skete, sprang han resolut ned 
og hentede sin revolver og skrålede: »The 
next time, I shoot«. Der blev ingen next 
time. Mace selv var en passioneret ry
ger. Om dagen så man ham sjældent 
uden en stor cigar i munden. Hans an
træk, når vi var i søen, var et smart jak
kesæt i brun jernbanefløjl.

Mit forkendskab til skibet var begræn
set til viden om, at det var ejet af den 
amerikanske regering, under U.S. War 
Shipping Administration, med New 
York rederiet, American-West African 
Line, som »general agents«. Dvs., at sidst
nævnte tog sig af alt der vedrørte de 
civile aktiviteter, som driften krævede: 
mandskabsforhold, proviantering, ved
ligeholdelse, og lignende praktiske ting. 
Spor efter skibets fortid var sparsomme. 
Dog kunne jeg regne ud, at der måtte 
have været en vis skandinavisk forbin
delse. Radiopejleren, senderne og mod
tagerne i radiorummet var danske, frem
stillet af Elektromekano i København. 
Det var næppe forkert, at dette udstyr 
kunne stamme fra et længere værftsop
hold hos Burmeister & Wain. Skibets 1. 
styrmand, Theodor Waldorf, min nær
meste overordnede, en flink fyr, (med 
tysk-amerikanske forældre), kunne for
tælle, at skibet, inden det blev overtaget 
af amerikanerne, havde været finsk, un
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der navnet »Anja«, hjemmehørende i 
Helsingfors og tilhørende Rederi A/B 
Atlanta.

Først da jeg var hjemvendt efter kri
gen, fik jeg lejlighed til at søge nærmere 
oplysninger i det digre værk, som Lloyd's 
Register of Shipping udgiver hvert an
det år, med data om alverdens skibe. 
Heraf kunne uddrages, at dampskibet 
»Lübeck«, efter Første Verdenskrigs slut
ning, må have strøget sit tyske flag, for 
at blive afleveret til England som et led i 
den gennem Versailles-Traktaten på
tvungne krigsskadeserstatning. Først 
under navnet »Trelevan«, og senere 
»Airthria«, sejlede det under »The red 
duster«, antagelig i stykgodsfart på ver
denshavene, hvortil det, med sit gen
nemgående mellemdæk og hele tre dæk 
i forskibet, var velegnet.

Som »Anja«, under finsk flag siden 
1938, var det beskæftiget i fart mellem 
Skandinavien og Atlantsidens sydameri
kanske havne. Jeg kom iøvrigt i tanke 
om, at vi havde ligget side om side i 
Buenos Aires, da jeg var ombord i et af J. 
Lauritzens køleskibe. Anden Verdens
krig bevirkede, at neutrale skibe fandt 
vej til havne, hvor de normalt ikke kom. 
»Anja« lå således på et tidspunkt i Balti
more, og blev liggende der oplagt, da 
Finland havde gjort fælles front med 
Nazityskland. For de allierede var Fin
land dermed ændret til at være en tek
nisk set fjendtlig nation, hvis skibe til søs 
ville blive opbragt og prisedømt. I neu
trale landes havne, herunder de ameri
kanske, kunne ingen røre dem, men så
ledes gik det ikke i det lange løb. Ameri
kanerne var, allerede inden de selv kom 
med i krigen, generet af en akut mangel 
på tonnage, og de havde derfor et godt 
øje til de ledige, fremmede skibe, der lå 
rundt omkring i deres havne. Der var 
tale om et anseligt antal danske skibe, 
nogle tyske, italienske og finske. Den 
amerikanske regering påberåbte sig en 

nødsituation, og ved en særlov tiltog man 
sig retten til at overtage de pågældende 
skibe, mod behørig godtgørelse ad åre 
til de respektive ejere.

»Scapa Flow«, som den nu lå under 
lastning i Atlantic Basin, havde en be
sætning på 60 mand. Heri var dog med
regnet et U.S. Navy detachement under 
kommando af løjtnant George Taylor, 
som med skibets bestykning skulle yde 
beskyttelse mod fjendtlige angreb. Der 
var også taget højde for, at skibets egent
lige besætning, om nødvendigt, skulle 
kunne give en hånd med. Instruktion i 
skytsets betjening blev givet ved lynkur
ser i en marinebus, som var spækket 
med isenkram af de aktuelle typer. Det 
var et praktisk, tidsbesparende arrange
ment, da bussen kunne holde lige ved 
skibet, medens undervisningen var 
igang.

Lasten, som blev indtaget, bestod ho
vedsagelig af krigsmateriel, men der var 
også større partier, som uden tvivl var 
tiltænkt civile modtagere på bestemmel
sesstedet. Officielt burde sidstnævnte 
være os ubekendt, da man var meget 
nervøse over faren for spionage. »The 
slip of a lip may sink a ship«, lød det 
med advarsel om ikke at afsløre noget 
som helst om afsejlinger.

Vi var dog klar over, at rejsens mål 
var Vestafrika, nærmere betegnet Tako- 
radi på Guldkysten.

1942 var et rædselsår for skibsfarten langs 
Nordamerikas østkyst. Tyske under
vandsbåde var strømmet derover, og 
havde let spil, da amerikanerne stod helt 
uforberedte og led under en katastrofal 
mangel på egnede eskorteskibe. De få 
man havde, kunne intet stille op, når 
tyskerne i de lyse dagtimer lagde sig til 
hvile på havbunden. Ved aftenstide og 
om morgenen gik jagten ind, og alliere-
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S.S. »Scapa Flow«, som skibet så ud, da det endnu hed »Anja« og sejlede under finsk flag. Fot. i 
privateje.

de skibe blev sænket i hobetal ganske 
nær ved kysten, endog med lysskæret 
fra New York indenfor synsvidde.

Vi afsejlede fra New York en morgen i 
juli. Der var da kommet lidt styr på tin
gene, således at sejladsen langs kysten 
nu kunne afvikles i konvoj, og såvidt 
muligt i dagtimerne. Sydgående søgte 
vi, inden det blev mørkt, beskyttelse i 
områder, som om natten var afspærret 
mod overraskelsesangreb. Vi var såle
des indenfor ved Delaware River, Hamp
ton Roads, og sidst Key West i Florida. 
Herfra gik det, fremdeles i konvoj, vide
re gennem det Karibiske Hav til Port of 
Spain på Trinidad. Her blev lejligheden 
benyttet til proviantering med frisk frugt 
og grøntsager til rejsens videre forløb.

Eskorteret af et enkelt marinefartøj 
blev vi fra Trinidad gelejdet nogle hun
drede sømil vestover, hvorefter vi blev 
overladt til os selv. På herrens mark, må 
det vel hedde på nudansk. Sejladsen fore
gik nu på en ret besynderlig måde. Vi 
zigzaggede os frem, efter variable møn

stre, der var angivet i en af de tophem
melige instruktionsbøger, som forsegle
de var kommet ombord i New York. 
Formålet var, såvidt muligt, at forhindre 
en fjendtlig ubåd i at komme på skud
hold, ved at hyppige og drastiske kurs
ændringer skulle forhindre fjenden i at 
beregne vor egentlige beholdte kurs. Et 
specielt indrettet ur blev stillet til at afgi
ve en brummetone med varierende in
tervaller, hvorefter kursændringen, til 
Styrbord eller Bagbord, blev foretaget 
med et antal grader, aflæst på det valgte 
diagram. Aflæses kunne også distance
tabet, som svinkeærinderne medførte.

Skydeøvelser i rum sø blev afholdt. 
En tom olietønde blev kastet overbord, 
hvorefter det gik løs med drøn fra agter
kanonen og med lysende projektiler fra 
Oerlikon skytset. Ikke alle skud var fuld
træffere, men resultatet var hæderligt.

De farligste timer i døgnet var i mor
gen- og aftenskumringen. Her havde en 
ubåd de bedste chancer for uset at nær
me sig sit valgte mål, hvis konturer teg

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-93 185



nede sig skarpt mod horisonten. Ved 
fuldt dagslys løb man risikoen for, at 
periskopet afslørede tilstedeværelsen, og 
nattemørke vanskeliggjorde sikker loka
lisering af det observerede skib. Fulgte 
ubåde en konvoj, skete det ved overfla
desejlads i dag- og nattimerne, og i sik
ker afstand. Farten blev derefter øget, så 
man kunne være fremme til angreb, når 
lysforholdene var bedst til, med en eller 
flere fuldtræffere, at bringe det ønskede 
fatale resultat.

I dårligt vejr, med ringe sigtbarhed, 
var man sikrest, men teoretisk set kunne 
et angreb komme når som helst. Man 
vænnede sig dog til tanken og indrette
de sig afslappet derefter i den daglige 
rutine. Det var ikke, under normale for
hold, påbudt at gå med redningsvest, 
men hver mand sørgede dog for at hol
de sin egen indenfor rækkevidde. Hver 
morgen og aften var der »Klart skib« i de 
kritiske timer. Kaptajn og løjtnant på bro
en, kanon og antiluftskyts bemandet og 
skudklar, forstærket udkik. Løjtnanten i 
konstant telefonisk forbindelse med de 
forskellige poster. Afblæsningen kom 
først, når det var blevet helt lyst eller 
helt mørkt.

Da vi måtte være indstillet på, i givet 
fald, at skulle forlade skibet i hast, gik 
alle, som en selvfølge, til køjs med tøjet 
på. Man gjorde sig det behageligt, ved 
forinden at stille skoene og løsne linnin
gen i skjorte og bukser, og så sov man 
ellers så komfortabelt, som en bisp i en 
gåserede. Afklædning, til det nødvendi
ge bad, skete kun ved fuldt dagslys.

Forplejningen ombord var, set med 
danske øjne, storartet, men for amerika
nerne en selvfølge. I salonen sørgede 
voksne messemænd, i hvide jakker, for 
borddækning og servering. På morgen
bordet fandtes alt, hvad hjertet kunne 
begære: frisk frugt, grapefruit eller me
lon, æg tilberedt efter ønske, juice og 
marmelade af alle slags, kaffe og the.

Midt på dagen suppe, fisk, to kødretter 
med tilbehør at vælge imellem, dessert. 
Til aften tilsvarende, dog minus fisk og 
suppe. I kabyssen residerede chefkok
ken, en venlig sort mand fra Harlem, 
assisteret af en ægyptisk andenkok og 
en tredie mand, amerikaner af norsk af
stamning. Een ting ville mange danske
re nok savne: der var ikke en dråbe spiri
tus, vin eller øl ombord, men isvand var 
ikke at foragte. Det kunne man godt væn
ne sig til, uden at tage skade.

Personerne, som hørte til i salonen, var 
kaptajn Mace, 1. styrmand Waldorf, 2. 
styrmand Owen, 3. styrmand Carmana, 
jr. 3. styrmand Kiil, sidstnævnte eneste 
dansker ombord. Desuden løjtnant Tay
lor, 1. maskinmester Monstad, 2. mester 
Hurdman, 3. mester de Sena, 4. mester 
Booth, jr. 4. mester Elwi. Telegrafist Ca
stenada, dækkadet Benson, maskinka- 
det Ginnely. Kun i havn var alle bænket 
sammen. I søen var selskabet opdelt, ef
ter de enkeltes vagter. 1. mester Albert 
Monstad var den anden skandinav om
bord, og tilmed norsk nordmand fra Ber
gen. Det hørtes tydeligt på hans engelsk, 
der blev udtalt med hans hjembys dræ
vende accent. 1. mester, det man nuom
dage kalder maskinchefen, var ellers god 
nok, dog ingen charmetrold, nærmere 
en dovregubbetype med et furet ansigt, 
uredte hårtjavser, og en skødeløs på
klædning. Da hans spisemanerer ej hel
ler hørte til de bedste, blev han, af de 
respektløse kadetter, men ret rammen
de, omtalt som »the caveman«, med an
dre ord: huleboeren. Hans absolutte 
modstykke var løjtnant George Taylor, 
et kultiveret, forfinet og behageligt men
neske. Jeg skulle senere erfare, at han 
definitivt tilhørte »the upper class« med 
topforbindelser i Washington D.C. Der
med lod han sig dog aldrig mærke, men 
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holdt det betænksomt for sig selv. 2. styr
mand, Mr. Owen, kom fra The Middle 
West, nærmere betegnet fra staten Mis
souri. Det var en ældre herre, der havde 
sejlet som styrmand under Første Ver
denskrig, men ikke siden. Han havde nu 
en ledende stilling i postvæsenet, men 
havde, af patriotiske grunde, søgt orlov, 
for at yde sit bidrag i handelsflåden, der 
manglede mandskab. Navigationen fik 
han ret hurtigt opfrisket, men med den 
intense morsesignalering, der blev brugt 
under sejlads i konvoj, behøvede han 
hjælp fra yngre kræfter. Den ydede vi 
gerne, da han i et og alt var en hæders
mand.

De første dage, efter afsejlingen fra 
New York, var jeg sat på vagt sammen 
med 1. styrmand, Theodor Waldorf, og 
det forløb uden problemer af nogen art. 
I skibe med fire styrmænd var det ellers 
kutyme, at 1. styrmand ikke gik vagt 
men fungerede som dagmand. Afvigel
sen fra denne regel skyldtes utvivlsomt 
kaptajn Mace, der nok ønskede mig holdt 
under observation, inden jeg blev god
kendt til den ansvarsfulde post, som selv
stændig, ansvarlig vagthavende under 
de herskende forhold. Det hang nok sam
men med, at jeg var nybegynder i faget, 
min unge alder, og mit ungdommelige 
udseende. Jeg erfarede også, at min for
gænger i stillingen ikke havde været 
meget bevendt. Efter få dages prøvetid 
var Waldorf atter dagmand, og jeg ene 
om at klare 8-12 vagten, formiddag og 
aften. For mig, såvel som for de øvrige 
styrmænd, gjaldt naturligvis den ståen
de ordre, at kaptajnen straks skulle til
kaldes, når som helst en kritisk situation 
måtte opstå. Kaptajn Mace havde fået 
tilsagn om, at han, ved tilbagekomsten 
til New York, skulle overtage et helt nyt 
Libertyskib, af standardtypen, der nu for 
alvor strømmede ud fra de amerikanske 
værfter. Meningen var så, at Waldorf 
skulle overtage »Scapa Flow« som fører.

Ole Kiil fotograferet som officer i den amerikanske 
handelsflåde i 1945 kort før krigens afslutning. 
Fot. i privateje.

Da Owen havde tilkendegivet, at een 
rejse for ham var nok, tog jeg det som et 
skulderklap, at blive udpeget til hans 
efterfølger. Det hele skulle dog komme 
til at gå ganske anderledes, men herom 
senere. Svært er det at spå om fremti
den.

Carmana var omtrent min jævnald
rende. Hans navn og lidt mørke lød ty
dede på at han havde italiensk-ameri- 
kanske forældre, men derom talte man 
ikke gerne i krigens tid. Han var en god 
kammerat, som beredvilligt lærte mig, 
hvorledes tingene skulle gøres på den 
amerikanske facon. De to kadetter, en på 
dæk, og en i maskinen, var ombord un
der en vedtaget og iværksat ordning, 
som, på den kortest mulige tid, skulle 
kunne uddanne unge mennesker til de 
navigatører og maskinofficerer, som der 

SØNDERIYSK MÅNEDSSKRIFT MB 187



var så hårdt brug for. Deres uofficielle, 
noget maliciöst tildelte betegnelse var 
»90 days wonders«. De blev dog aldeles 
ikke gjort til hverken styrmand eller 
maskinist på 90 dage. Jeg boede omtrent 
dør om dør med dem, og vi havde me
gen fornøjelse af hinandens selskab.

-'r

Rejsen mod Afrika fortsatte i fint vejr, og 
dagene forløb i den sædvanlige skibsru
tine uden særlige hændelser. De obliga
toriske brand- og bådøvelser blev holdt 
som foreskrevet. Uden forvarsel blev 
alarmklokkerne sat igang, og alle haste
dede til deres respektive poster. Brand
slanger blev rullet ud, og fingerede bran
de blev slukket, efter alle kunstens reg
ler. Redningsbådene kunne selvsagt ik
ke søsættes fra et skib i fart, men møn
string blev afholdt på båddækket, med 
folk ved fangeliner og fald, klar til øj- 
blikkelig nedfiring, og de øvrige besæt
ningsmedlemmer standby ud for den 
båd, hvor de hørte til.

1 kabyssen blev der skramlet med gry
der og pander, og fra fyrpladsens dyb 
lød der døgnet rundt skrabende larm fra 
spaderne, hvormed kullene blev slængt 
ind i de tre dampkedlers umættelige og 
rødglødende fyr. I troperne var der in
fernalsk varme på en kulbrænders fyr
plads, så det var ikke uden grund, at 
vestlige landes fyrbødere helst undgik 
de ældre skibe. Anderledes var det med 
folk fra de underudviklede lande, som 
ikke kendte andet. Dertil kom, at de i 
amerikanernes skibe tjente langt mere 
end i deres egne. Vort »sorte gæng« be
stod derfor også af folk fra Ægypten, 
Portugal og Brasilien. Ægypterne havde 
gode sangstemmer, som de ofte lod høre 
ved vekselsang. En mand på frivagt kun
ne sidde oppe i det frie og synge ned 
gennem en åbenstående luge til kamme
raterne, der svarede igen fra dybet. Skak

ten havde en fin akustik. Vi kunne nyde 
koncerten fra broen, hvor vi havde til 
opgave at overvåge skibets kurs og fart.

Vagthavende maskinmester i »kælde
ren« holdt opsyn med alt og alle, som 
bevægede sig i maskinrummet og på fyr
pladsen, hvor han dog aldrig fandt an
ledning til at blande sig i sangen. Han 
førte nøje tilsyn med damptryk og ma
skineriets omdrejningstal, sørgede for at 
ingen lejer løb varme, og skred ind, når 
noget krævede justering eller eftersyn. 
Med drejebænk og andet disponibelt 
værkstedsudstyr kunne mange repara
tioner klares ved snild og opfindsom 
selvhjælp, muliggjort af et godt hånde- 
lag..

Skibets tømmermand havde også sit 
eget værksted, hvor han oftest kunne 
holde sig selv beskæftiget med repara
tion og eftersyn af inventar og tilbehør, 
der var af træ, og derfor ikke kunne be
troes til maskinens folk! Der fik de den, 
ak ja. Det gamle nag mellem dæk og 
maskine var dog i realiteten på det nær
meste blevet udryddet.

Løbende stedsbestemmelse blev fore
taget ved rutinemæssige højdemålinger 
af sol og himlens stjerner, udregning af 
stedlinjer, middags- og aftenposition. 
Også her arbejdede vi under strenge 
krigsforordninger. Intet måtte indføres i 
skibsjournalen, eller anmærkes i søkor
tet. Alle udregninger skulle straks tilin- 
tetgøres.

Dæksfolkene sørgede, under båds
mandens ledelse, for skibets daglige ren
gøring og vedligeholdelse. Matroserne 
passede deres ror- og ud kiks tørner, med 
afløsning hver time. Udkikken var pla
ceret i formastens udkikstønde, der var 
fremstillet af skudsikkert stål. Den hav
de en hængslet overdel, hvorunder ud
kikken kunne søge dækning i tilfælde af 
luftangreb. Under tropesol, og langt til 
søs, hvor sådanne angreb ikke kunne 
forekomme, anbragte manden sig gerne 
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ovenpå tønden, i det frie, hvor han kun
ne nyde et solbad, i stedet for at lade sig 
stege i tønden, der kunne blive ulideligt 
varm.

Rejsen fra Trinidad til Vestafrika varede 
16 dage. Vi ankom den 13. sept. 1942 til 
Takoradi, i den daværende engelske ko
loni, Guldkysten, det nuværende Gha
na. Nogle hundrede sømil fra bestem
melsesstedet havde vi haft en mærkelig 
oplevelse. Vi mødte en nat et fuldt op
lyst skib, et ganske uventet syn. For
mentlig var det en neutral portugiser 
eller spanier, men vi holdt os, for sikker
heds skyld, godt klar af ham.

Straks ved ankomsten myldrede sorte 
mænd ombord i hobetal, det var de så
kaldte Kru-boys, tilhørende Kru stam
men. Deres speciale, og vistnok også 
monopol, var losning og lastning af ski
be. De blev ombord lige til afsejlingsda- 
gen, og havde deres egen kok, der sørge
de for madlavningen ved en kulfyret 
kogeovn. Om natten lå de og sov rundt 
omkring, hvor de havde fundet sig et 
bekvemt sted. I vestafrikanske havne var 
det en fast regel, at skibets styrmænd, 
under losningen, skulle være tilstede i 
lastrummene for at tilse, at godset blev 
håndteret på forsvarlig vis. Vi havde 
ombord et større antal flyvemaskinemo
torer, der skulle behandles så forsigtigt 
som rådne æg. De var anbragt i kasser, 
og væltede en sådan, skulle den med 
indhold returneres til U.S.A., idet en be
skadigelse måtte formodes at være ind
truffet. Trods stor påpasselighed vælte
de et par kasser, og så var der ingen 
ende på de omkringståendes munter
hed. De hylede og skreg af grin. Dog var 
der langtfra tale om slette motiver, kun 
naturmenneskers spontane reaktion på 
en komisk situation. Arbejdstempoet var 
ret svingende, af og til brød styrken ud i 
højlydt sang, og så var der fart over fel

tet, så længe det varede. Bedst gik det 
når de, mange gange i dagens løb, kun
ne komme i tanke om en væltet kasse. 
Det fik latteren til at bryde frem på ny.

Den tarifmæssige dagløn pr. mand 
var, efter sigende, 1 shilling, som skulle 
være tilstrækkelig til forsørgelse af en 
familie med kone og børn. Vi spurgte 
derværende englændere, om ikke to shil
ling ville være rimeligere. De påstod, at 
det, uden held, var forsøgt, idet den øge
de indtjening blev benyttet til at holde 
fri hveranden dag. Vi kunne ikke afvise, 
at det muligvis forholdt sig således.

Da Takoradi var en vigtig ind- og ud
skibningshavn, var der ret anselige en
gelske styrker på stedet. De patruljerede 
langs kajerne om natten, og deres office
rer gjorde sig ofte et ærinde ombord, i 
forventning om at vi havde noget godt i 
messens køleskab. Deres kost i land var 
blevet ensformig, så vi undte dem gerne 
en natmad. Inden vi nåede at forlade 
Afrika begyndte vi selv så småt at mær
ke knapheden på proviant. Sagen var 
den, at skibets kølerum kun var bereg
net til en begrænset fredstidsbesætnings 
forplejning, og ikke til de mange mun
de, som under krigsforhold var ombord. 
Bortset fra frugt og de kedelige yams, 
var der intet at købe. Vore kartofler var 
sluppet op, så vi måtte spises af med ris 
og bønner.

Ved påmønstringen i New York måt
te hver mand skrive under på, at han 
ville indtage kinin til forebyggelse af 
malaria, som hærger Vestafrika. Udde
lingen af medikamentet begyndte i god 
til inden vor ankomst og skulle fortsæt
te, indtil vi atter var vel til søs. Da kinin 
har en afskyelig smag, har nogle sand
synligvis snydt sig fra den daglige dosis, 
for inden vi var borte fra kysten, lå flere 
med høj feber. På værtshusene blev der 
lagt penge, og ikke så få af folkene var 
jævnligt fraværende ved arbejdsdagens 
begyndelse, nogle blev borte flere dage i 
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træk. Kaptajn Mace rasede, han havde i 
New York advaret mod den slags ud
skejelser, og han havde truet med at evt. 
delinkventer ville blive hårdt straffet ved 
max. fortabelse af hyre. Han holdt sit 
ord, alle overtrædelser blev omhygge
ligt bogført.

Hele tre uger blev vi liggende i Tako
radi. Hovedparten af tiden gik med los
ningen. Da denne var tilendebragt for
halede vi til et andet sted i havnen, hvor 
vi indtog et parti manganmalm, bestemt 
til U.S.A.s krigsindustri. De sidste dage 
lå vi til ankers og afventede afsejlingsda- 
gen for den konvoj, som vi skulle tilslut
tes. Amerikanerne er dygtige til signale
ring med hånd flag, og vore marinega
ster var en søndag i ivrig snak med an
dre, i en anden nærliggende ankerlig
ger. Fra et tredie skib, længere borte, 
begyndte man også med flagsvingning, 
som jeg fra broen besvarede, da vore 
gaster ikke reagerede. Inden længe kun
ne vi skifte over til at signalere til hinan
den på dansk. Det viste sig at skibet var 
s.s.»Bornholm«, nu under engelsk flag. 
Det tilhørte Det Dansk Franske Damp
skibsselskab. Jeg traf aldrig de pågæl
dende og er den dag i dag uvidende om, 
hvem jeg havde »snakket« med.

Den 6. oktober forlod vi Takoradi i en 
ret anselig konvoj, som vi dog allerede 
forlod ved Marshall i Republikken Libe
ria, hvor vi, på åben kyst, gik til ankers. 
Her skulle vi indtage et parti rågummi 
ved en Firestone plantage. Vi lå på et 
udsat sted, så vi havde fået tildelt en 
armeret trawler til vor personlige be
skyttelse. Den kredsede rundt om os, 
dag og nat. Forklaringen var, at den på
gældende gummilast var af yderst livs
vigtig betydning. Den skulle, koste hvad 
det ville, bringes sikkert til U.S.A. Japa
nerne havde, ved deres lynkrig i Østen, 
helt afskåret amerikanerne fra deres nor
male tilførsel af gummi, og produktio
nen af syntetisk gummi var endnu kun 

på indkøringsstadiet. Partiet fra Liberia 
var derfor øremærket til medicinal-in- 
dustrielle formål. Gummien, flydende i 
tønder, og masiv i baller, blev bragt ud 
til skibet i lægtere, og stuvet ovenpå 
malmen. Ballerne blev sluppet løs ved 
lugekarmen, og som kæmpestore gum
mibolde hoppede og sprang de nedover 
til deres forud bestemte placering i last
rummet.

Fra Marshall sejlede vi videre til Ro- 
bertsport, ligeledes i Liberia. Her indtog 
vi restladningen af gummi, der her blev 
bragt ud i fartøjer, som med sang blev 
sejlet af indfødte. Det var et imponeren
de syn. Det så nærmest ud som om de 
skovlede sig afsted med deres pagajer, 
der kunne minde om træspader.

Republikken Liberia havde en særlig 
status på det afrikanske kontinent. Den 
var grundlagt i 1824 af filantropiske ame
rikanere, der befolkede den med fri- 
givne slaver fra De Forenede Stater, så 
alt skulle være såre godt. Besynderligt 
nok etablerede de fra Amerika tilrejste 
sorte sig som en overklasse, der lod sig 
betjene af landets urbefolkning. De fri
gi vne slavers efterkommere var fremde
les landets herskende klasse, som kræ
vede sig respekteret. Vi havde liberian
ske toldere ombord døgnet rundt, og da 
de skulle bespises af skibet, var det mest 
praktisk at det skete i marinegastemes 
messe, når der var ryddet af bordet. 
Nogle af sydstatsgasterne ville ikke ha
ve sorte mænd i deres messe, men 1. 
styrmand, der kendte Liberias love, fik 
dem sat på plads: »Her er det ikke 
U.S.Navy, der bestemmer«!

Lugerne blev skalket, da de sidste 
gummiballer var kommet ombord. Vi 
lettede anker og sejlede til Freetown i 
Sierra Leone, hvor vi skulle indgå i en 
transatlantisk konvoj. I Freetown lå vi 
sikkert. Bugten, der havde plads til an
kerliggere i hundredevis, havde en smal 
indsejling, som om natten var lukket med 
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netspærring. Vor dyrebare gummilast 
skulle losses i Baltimore, i staten Ma
ryland på U.S.A.s østkyst, hvor man 
spændt ventede på den. Dog kom vi ik
ke fra Freetown med den konvoj, hvortil 
vi havde pladsreservation. Det skyldtes 
brand i skibet.

Søvagten var sat med henblik på den 
forestående afsejling, så jeg var på broen 
fra kl. 8 til midnat, da jeg fra et luftrør 
mærkede en svag antydning af røglugt. 
Jeg underrettede kaptajnen, og vi mente 
begge, at røgen kom fra lastrum nr. 2. 
Hele besætningen kom på benene, lugen 
blev åbnet, og det kunne med sikkerhed 
fastslåes at noget brændte. Der blev an
modet om assistance fra land, og et hold 
af engelske marinegaster kom hurtigt til
stede. Gummiballer blev hevet op, og på 
mellemdækket fandt man ulmende træ
garnering på et tværskibs stålskod, der 
var brændende varmt. Forklaringen var 
ligetil: på skoddets modsatte side lå ski
bets kulbeholdning, hvori der måtte væ
re opstået selvantændelse. Der var ikke 
tale om nogen øjeblikkelig fare, men af- 
sejlingen blev aflyst, da vi jo ikke kunne 
gå til søs med brand ombord. Der blev 
fyret med kul, som var brudt i staten 
Virginia, og vi havde fået dem ombord 
under opholdet i Norfolk. De blev place
ret ovenpå en rest, der var tilovers fra 
den foregående rejse. Branden var utvivl
somt opstået i denne rest, da Virginiakul 
er berygtet for deres tendens til selvan
tændelse, når de i længere tid ligger 
urørt. Kaptajn Mace havde ønsket af få 
de gamle kul flyttet, men det var blevet 
afvist som unødvendigt.

Fiele det ombordværende parti af nye 
og gamle kul måtte nu flyttes og afkøles 
ved overspuling med søvand. Store kul
mængder var blevet omdannet til aske, 
så en langsom forbrænding havde nok 
været igang over længere tid. Den sam
lede restbeholdning af kul var netop til
strækkelig til at bringe os til Baltimore. 

Dermed var hovedparten af det enorme 
bunkerrum gabende tomt. Det skulle en 
uge senere vise sig at være en medvir
kende årsag til den katastrofe, som vi 
havde i vente.

Skibets lænsepumper havde rørfor
bindelser til skrogets forskellige afsnit. 
Det viste sig, at værftet i Flensborg hav
de benyttet blyrør, som er rustfri og lette 
at bøje og montere. Alt hvad der var 
tilbage af dem i bunkerrummets rende
stene var smeltet bly, så nye stålrør måt
te installeres. Kulflytningen var blevet 
udført af indfødte, der arbejdede dag og 
nat, og den var først tilendebragt på sel
ve afsejlingsdagen. Med deres pakke
nelliker stod de klar ved falderebet for at 
blive afhentet, men intet fartøj viste sig. 
Vi spurgte i land, om man havde glemt 
dem, men fik at vide, at vi blot skulle 
lette anker, da folkene ville blive hentet 
under udsejlingen. Ingen kunne forestil
le sig, at de sorte kunne frygte, at vi ville 
bortføre dem, men da skibet satte sig i 
bevægelse, lød der fortvivlet gråd og kla
ge fra flokken. Det var ret så hjerteskæ
rende, men sorg blev dog til glæde vendt, 
da bugserbåden dukkede op for at brin
ge dem fra borde.

Den amerikanske vicekonsul, og til
med rederiets agent i Freetown, var en 
god ven af kapt. Mace. Han hed Christi
an Nielsen og var uden tvivl danskame
rikaner. Tre uger efter afsejlingen, da jeg 
var jeg vendt tilbage, fik jeg en hel del at 
gøre med ham. Venner blev vi dog langt
fra, men herom senere.

Fra et torpederet Libertyskib var der 
indbragt en splinterny redningsbåd. Da 
man ikke havde brug for den på stedet, 
var den blevet overladt til os af konsu
len. Det var en solid stålbåd, og den blev 
surret på fordækket som supplement til 
vore fire træbåde. Med i købet fik vi, 
som passager, en marinegast der, som 
skibbruden, havde været med i båden.

Fortsættes i næste nummer
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Apropos Skamlingsbanken
Et digt om Skamlingsbanken
Den 8. juli 1913 foretog sprogforskeren 
Marius Kristensen, der var lærer på 
Askov højskole 1895-1928, en tur til 
Skamlingsbanken med elever fra højsko
len. Sine tanker og følelser ved besøget 
på det minderige sted gav han udtryk 
for i et digt, skrevet på melodien til »Der 
er et land, dets sted er højt mod norden«. 
I digtet føjes den smukke natur sammen 
med stedets og egnens historiske min
der, og hertil knyttes genforeningshå
bet, »vort håb, vor ret«.

Digtet blev trykt i bladet »Askov lær
linge« 1912-14.

Hvor Skamlingsstøtten knejser stolt i luften 
i Lille Bælts den minderige egn, 
hvor i de milde sommeraftner duften 
udstrømmer fra de blomsterfyldte hegn, 
hvor markens ruder i de rige dale 
er lagt som på et dambræt vang ved vang, 
her til de Danskes hjærte alt kan tale, 
og her kan sindet stemmes ret til sang.

Naturen taler højt til hvært et øje, 
som åbent ser sig om fra rand til rand, 
de lyse skove og de nøgne høje, 
det lange strædes dybblå, klare vand, 

det vide syn, man har til alle sider, 
Hejlsmindes blege stribe imod syd, 
og skuderne, som gennem Bæltet glider, 
og blomsters duft og fuglesangens lyd.

Og mindet taler her om gamle dage, 
om Svenskekongens tog udover Bælt, 
da Danmarks kræfter forekom så svage, 
men styrken kom, og borgeren blev helt, 
og om den tid, da nød påny var inde, 
da støtten sprængtes her på bankens top, 
men kærlighed og snildhed kunde finde 
en udvej, så den atter rejstes op.

Mest taler ordet dog til sind og tanke, 
det ord, som lød, da Danmarks ånd blev val 
det som fik Danskes hjærte til at banke 
og gjorde håbet stærkt og uforsagt, 
og om end mangt et håb er visnet siden, 
end lyder ordet frit på denne plet, 
og den skal være fristed gennem tiden 
for sang og tale om vort håb, vor ret.

Så lad da bankens tale fylde sjælen 
med tak for dette rige land, vi fik, 
lad øjet hvile med en kærlig dvælcn 
ved det, som blev, ved det, som fra os gik! 
Fat mod ved tanken, at i tider trange 
kom styrken ind, hvor sindet før var svagt, 
og vid, at end i taler og i sange 
kan modersmålet kalde os på vagt!

Svenskegravene
Et besøg værd

Af STEEN W. ANDERSEN

Helt ude ved Lillebælt i den del af Als 
Nørreskov, som hedder Havrekobbel, 
ligger en gruppe på ca. 40 ganske uanse
lige høje. De kan være vanskelige at fin
de, hvis man ikke har kort med; bedst er 

det i det tidlige forår, hvor lyset er stærkt 
og træerne nøgne.

»Svenskegravene« kaldes de, selv om 
der intet er ved dem, der kan lede tan
ken hen på broderfolket i øst. Navnet
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har derimod sin baggrund i det stedlige 
traditionsstof, der - som det kendes an
dre steder i landet - sætter oldtidshøjene 
i forbindelse med fortidens mange krige 
med Sverige. 11915 fortæller Jens Møller 
fra det nærliggende Elstrup sagnet såle
des: Svenske sørøvere landede engang i 
gamle dage ved Nørreskoven for at hær
ge og plyndre egnen. Men de alsinger 
folk drog ud og dræbte mange i en hård 
kamp. Svenskerne, der først flygtede 
over havet, kom den følgende nat tilba
ge for at begrave deres døde på stedet, 
hvor de faldt sammen med deres høv
ding. Og om en stor opretstående sten: 
Bjømestenen, der står helt ude ved kyst
skrænten, fortælles det, at en svensk fø
rer skal ligge begravet under den.

Men hvad siger højene selv? Ved ar-

Udsnit af målebordsblad 1:20.000 med del af Nør
reskoven på Als. Fra Nørreskowej, der er kørevej 
gennem hele Nørreskoven fører en skovvej »Den 
grønne vej« ned til Taksensand. Herfra kan tue
gravene findes, men man kan også gå langs van
det fra Troldhøj. Geodædisk Institut. Copyright 
(A404/85).
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kæologiske undersøgelser i 1938 og i be
gyndelsen af 1950'erne, blev det slået 
fast, at højene hverken var fra svenske
krigenes tid eller havde noget at gøre 
med den ældste jernalders tuegrave, som 
man kan læse det på Geodætisk Instituts 
målebordsblad. Det drejer sig derimod 
om en række brandgrave og et par en
kelte skeletgrave fra den seneste jernal
der (ca. 550 - ca. 1050).

De fleste af højene er ganske små: op 
til ca. 1 m. i højden og sjældent over 7 m 
i tværmål. Flere af dem har haft rand
sten rundt langs foden, og i et par tilfæl
de var der lagt større sten i toppen af 
højen. Desværre indeholdt gravene ikke 
mange oldsager, og de, der var, er alle 
stærkt forbrændte og rustne, så det er 
vanskeligt at tidsfæste højen mere præ

cist. Ud over nogle få grove skår af ler
kar fandtes en hel del brudstykker af 
jernbeslag samt nagler og søm, som må 
formodes at stamme fra dragten eller fra 
skrin eller kister. Der lå heller ingen høv
ding begravet under Bjørnestenen, der 
snarest må opfattes som en såkaldt bau
tasten (et gravminde?), som kendes fra 
andre af tidens gravpladser.

Lidt nordligere i Nørreskoven ved 
Nygård ligger en tilsvarende, men no
get mindre gravplads, men ellers er der 
ikke mange af den yngre jernalders små- 
høje tilbage. Kun, hvor de har ligget be
skyttet i skove eller på andre udyrkede 
arealer, kan man finde dem. I dyrket 
mark vil de små prunkløse fortidsmin
der hurtigt forsvinde.

Oldtidsfund fra Bov kommune
- i anledning af en udstilling

Af ANNE BIRGITTE SØRENSEN

Fra den 10. juni til den 12. september viser 
Bov Museum en særudstilling om oldtiden i 
Bov området. Om udstillingen og dens bag
grund fortæller Anne Birgitte Sørensen fra 
Haderslev Museum.

Udstillingen på Bov Museum er baseret 
på den kendte lokalarkæolog Andreas 
Wortmanns store oldsagssamling, der i 
1988 blev skænket til Haderslev Muse
um af Marie Wortmann - enke efter An
dreas Wortmann. Ved samme lejlighed 
aftaltes det, at samlingen skulle kunne 
udstilles i Bov. Det er dette ønske, der 
nu efterkommes.

Andreas Wortmann (1907-1988) fatte
de allerede i sin barndom interesse for 
forhistorien, og meget tidligt begyndte 

han også at føre bog over sine fund. De 
første optegnelser stammer helt fra 1926. 
Råd og vejledning om registrering fik 
han især af museumsinspektør Jens Ra
ben fra Museet på Sønderborg Slot.

Gennem sin ihærdige indsats og sit 
dygtige registreringsarbejde vandt han 
anerkendelse også blandt fagarkæologer. 
Dette udmøntede sig blandt andet i en 
tilladelse fra Nationalmuseet til på egen 
hånd at udgrave truede fortidsminder.

Wortmanns samling er usædvanligt 
rig og alsidig for en privatsamling. Næ
sten alle oldtidens perioder er repræsen
teret. Genstandene er grundigt registre
rede og med gode fund oplysninger.

Da det vil føre for vidt at omtale alle 
de mange fine fund, skal jeg her nøjes
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Andreas Wortmann (siddende) og Karl Larsen (stående) under udgravningen af Skraffelhøj i somme
ren 1944. Fot. i privateje.

med at fremhæve nogle af de vigtigste. 
De giver samtidig et godt billede af 
spændvidden i Wortmanns virke.

Ved udgravninger i Høhøj på Bov 
Mark fremkom ialt ni begravelser fra 
yngre bronzealder. Tre af gravene inde
holdt toiletsager, som bronzealderens 
mænd har brugt, såsom rageknive, pin
cetter og syle. Ganske særegent er et sy
leskaft af rav. En fjerde begravelse rum
mede derimod et udpræget kvindeligt 
udstyr: en meget lang, ornamenteret 
dragtnål, en krum synål og en stang
knap - altsammen af bronze - samt et 
lille stykke rav.

Ved anlæggelsen af omkørselsvejen 
vest for Bov i 1969 fremkom en boplads 
fra yngre bronzealder. En affaldsgrube 
viste sig at indeholde skår, som har kun
net samles til adskillige lerkar, heriblandt 
resterne af en ejendommelig skål med 
optrukne ører. En helt speciel sønder
jysk karform.

Fra den tidlige jernalder kan nævnes 
en sjælden velbevaret og næsten hel ild

buk fundet i en bopladsgrube ved Pad- 
borgvej.

I perioden 1962-67 foretog Andreas 
Wortmann i samarbejde med museums- 
inpektør Th. Ramskou en række små 
nødudgravninger i Padborg Søndermo- 
se. Anledningen var, at Wortmann i for
bindelse med byggemodningen af om
rådet havde fundet rester af bebyggelse 
fra yngre jernalder og vikingetid.

Pladsen er en af de første undersøgte 
vikingetidsbopladser i Sønderjylland. 
Foruden brønde, gruber og stolpehuller 
fandtes et par små, neddybede værk
stedshytter. Som følge af de virkeligt 
gode bevaringsforhold, fremkom bl. a. 
bevarede dele af bygningstømmer, en 
brøndkasse af træ, en træstige samt en 
række tildannede træstykker foruden 
skår af lerkar, ten- og vævevægte, hvæs
sesten samt et bronzespænde.

Et udvalg af disse og mange andre af 
Wortmanns fund danner grundstammen 
i den udstilling, der til sommer kan ses 
på Bov Museum.

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-93 195



Det sker - på nordslesvigske museer

Stenkunst på Slottet
Medarbejdere på Museet på Sønderborg 
Slot forbereder i øjeblikket sommerens 
udstilling om romansk granitkunst fra 
den 25. juni til den 29. august.

På billedet kan man se et par af dem 
støtte et gnideaftryk af Den store Jellinge- 
stens løveside. Denne illustration fra vi
kingetid bliver pragtstykket blandt en 
række andre afbildninger af lidt yngre 
romanske relieffer fra især jyske kirker.

Aftryksamlingen er lavet af Ludvig 
Stubbe Teglbjærg, Århus, der i flere årti
er har eksperimenteret med en teknik, 
der kunne få bedre detaljer frem i relief
ferne end fotografiet.

Princippet i teknikken er kendt af alle, 
der i barndommen lagde et stykke papir 
over en mønt og lavede papirmønter ved 

at gnide med bagenden af en blyant på 
papiret. Ved hjælp afen tilsvarende pro
ces kan man gnide med en sort voksstift 
på papir, der er lagt over et stenrelief, så 
man får en afgnidning af overfladen. Ad 
fotografisk vej fremstilles der derefter 
en positiv gengivelse af relieffet med en 
forbløffende skulpturel virkning.

75 afgnidninger vises på udstillingen, 
der også rummer en spændende sam
ling fotografier af mennesket på roman
ske skulptursten af fotografen Poul Pe
tersen, Århus.

Museet håber, at udstillingen giver 
appetit, så man får lyst til at afbryde 
bilturen og se figurerne i virkeligheden. 
Kataloget til udstillingen kan bruges som 
vejviser. Hans Kristensen
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19. juni -15. aug.: Kunstudstilling med væveren Hanne Vedel
21. aug. -10. sept.: I storm og stille, den sikre havn.

En udstilling om sømandskoner fra sejlskibstiden til i dag.
4. sept. -26. sept.: Aabenraa Kunst- og Musikforening. Udstilling.

Indtil 6. juni:
Indtil 13. juni:
21. juni - 29. aug.:

Museet på Sønderborg Slot
Glasudstilling af Per Lütken. I forbindelse med Keramikfestival. 
Kunstudstilling »Ultramarin«.
Dansk romansk gnidetryk. Se omtalen på modsatte side.

Indtil 15. aug.:
10. juni kl. 17:
12. juni - 8. aug.:

Tønder Museum
Udstilling i Drøhses Hus »Tønder som havne- og handelsby«. 
Udflugt til Dybbølcentret. Arr. Tønder Museums Vennekreds. 
Slotte og borge på Tønderegnen.

11. juni -11. juli:
17. juli - 5. sept.:

Højer Mølle og Marskmuseum.
Højer Seminariums afgangsudstilling. 
Mål og vægt.

Indtil 29. aug.:
21. aug. -3. okt.:

Sønderjyllands Kunstmuseum
Præsentation af byggeprojektet.
Malere på Tønder-egnen. Emil Nolde, Peter Nicolaisen, Dan 
Thuesen m.fl.

Aabenraa Museum

28. aug. - 24. okt.:

Haderslev Museum
12. juni -15. aug.: Sydjysk kunsthåndværk. Censureret udstilling af keramik, tekstil 

og smykker af medlemmer af Sydjyllandsgruppen i Danske 
Kunsthåndværkeres Landssammenslutning. 
Arr. af Haderslev Kunstforening.
Livets overgange: Fødsel og dåb - konfirmation - forlovelse og 
ægteskab - alderdom, død og begravelse.
Prod. af Langelands Museum.

9. maj - 20. juni:
4. maj - 9. juni:
27. juni -1. aug.:

8. aug. - 5. sept.:

Indtil 4. juli:

Midtsønderjyllands Museum 
Keramikudstilling af Inger Mehlum. 
Fotoudstilling »I hvalens kølvand«. 
Lisbet Voigt Durand, keramik. 
Birte Sandorff, tekstiler.
Majbritt Sørensen og Synnøve Lyshjelm, tekstiler.

Skærbækegnens Museum
Ivan fra Odessa.
Krigsfanger i Sønderjylland under Første Verdenskrig.

y
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Kristkirken i Tønder
Kristkirken 1592-1992. Christo salvatori sacrum. 
Redaktion: Ingolf Haase. Foto: Hans Chr. Gabel- 
gaard. Udgivet af Tønder Menighedsråd (i samar
bejde med Lokalhistorisk forening). 1992. 128 
sider, ill. Pris: 269 kr.

Kristkirkens karakteristiske spir rager højt 
op i byen Tønder. Det samme gør denne 
jubilæumsbog i anledning af kirkens 400-års- 
dag. En usædvanlig god og veltilrettelagt 
bog, som det er lykkedes hovedforfatteren 
Ingolf Haase at gøre både letlæst og ind
holdsrig.

De første af bogens 14 afsnit handler om 
forgængerne, byens klostre og kirkerne Set. 
Laurentii og Set. Nicolai. Så følger Kristkir
kens bygningshistorie med tårnet, som blev 
»overtaget« fra Set. Nicolai, byggeriet, som 
gennemførtes på 15 måneder i 1591/92, og 
de to hovedistandsættelser 1893/94 og 1941 / 
46. Kirkegården og begravelserne i kirken får 
egne interessante afsnit.

Men hovedvægten lægges på den kultur- 
og kunsthistoriske indføring i det omfatten
de inventar, som hører til blandt de rigeste i 
landet. Ingolf Haase fortæller engageret og 
medrivende om det hele. De mange epitafier 
fra årene 1586-1691 (»ortodoksiens tidsalder, 
der naivt og selvfølgeligt blandede ægte reli
giøs følelse og verdslig personhævdelse«) er 
med til at give kirkerummet særpræg og får 
en grundig behandling med selvstændige 
vurderinger. En enkelt indvending: Illustra
tionerne i dette afsnit er lidt for små til, at 
læseren ret kan følge forfatterens kyndige 
gennemgang.

Sigurd Schoubye har bidraget med to af
snit, et mindre om kirkesølvet og et større 
om personnavne på inventar og gravminder. 
Det former sig som et sandt genealogisk sko
leridt blandt byens patriciere, især familier
ne Momme Andersen/Anders Momsen, de 
Behr og Preuss. Jens Lampe står for sejer
værk og klokker.

Bogen bygger på en righoldig litteratur, 
men inddrager også arkivalsk kildemateria
le.

Et helt igennem tiltalende bogværk i smuk 
indbinding og med et godt layout, velillu
streret og med fine oversigter. Trykfejlene er 
få og små. En bog man bliver glad for.

Niels H. Kragh-Nielsen

Sønderjylland på kryds og tværs
Henning Dehn-Nielsen: Bogen om Sønderjylland. 
1993. 256 s. ill. Pris: 295 kr.

Historikeren Dehn-Nielsen har udgivet flere 
rejsehåndbøger, bl. a. en guide til Sydslesvig 
i 1991. Denne gang er det Sønderjyllands 
Amt, som han kyndig og veloplagt fører sin 
læser rundt i. Vi får god besked om landsde
lens historie og landskabstyper, om kirker og 
slotte, købstæder og flækker, oldtidsminder 
og amtsbaner. Derimod er museerne - med 
undtagelse af Sønderborg Slot! - stedmoder
ligt behandlet.

Bogen er inddelt i 11 ture, der er forsynet 
med gode rutekort, nye fotos og ajourførte, 
aktuelle beskrivelser.

Feinschmeckere kan fremføre divergeren
de opfattelser, f. eks. af Hærvejens forløb, og 
fornøje sig over mindre unøjagtigheder som 
oplysningen om, at Christian X skulle have 
spist sit første måltid på sønderjysk grund på 
Sandbjerg. I så fald skulle kongen have fastet 
i to døgn, da besøget her fandt sted 12. juli, 
og han red over grænsen 10. juli.

Hovedindtrykket af rejsehåndbogen er 
imidlertid en solid vejledning, nem at finde 
rundt i takket være en fyldig indholdsforteg
nelse og et grundigt stikordsregister. Efter en 
afprøvning kan det bekræftes, at bogen eg
ner sig både til forberedelse i lænestolen og 
som handskerumsbog under køreturen.

ia

Næste nummjer af månedsskriftet udsendes med 
postvæsenet den 2. juli.
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Prisopgaver udskrevet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland
I anledning af, at det i 1995 er 75 år siden Genforeningen, udskriver Historisk Samfund for 
Sønderjylland to prisopgaver.

Prisopgave - erindringer fra Nordslesvig
1 1995 er der gået 75 år siden Genforeningen. I den anledning opfordrer Historisk Samfund 
for Sønderjylland alle ældre, som har levet og virket i grænselandet, til at nedskrive deres 
erindringer.

Alle erindringsmanuskripter - både korte og lange - kan deltage i konkurrencen, blot der 
berettes om forfatterens tilværelse i Nordslesvig inden for tidsrummet fra 1920 til 1990. Der 
bør tilstræbes en levende fortælling af egne oplevelser og gøremål på baggrund af tidens 
udvikling.

Udvalgte og belønnede manuskripter tænkes offentliggjort i Sønderjyske Årbøger eller i 
bogform.

.Manuskripter indsendes til Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 
Aabenraa, og må være samfundet i hænde senest på

Afstemningsdagen den 10. februar 1995
Indsendte manuskripter vil blive bedømt af et udvalg sammensat af formændene for 

Historisk Samfunds amtskredse og overbibliotekar Niels H. Kragh-Nielsen, Sønder Hygum.
Bedømmelsesudvalgets konklusion vil blive offentliggjort på

Genforeningsdagen den 15. juni 1995
Præmierede manuskripter belønnes med præmier på fra 2.000 kr. til 10.000 kr.

Prisopgave - Nordslesvigs historie efter 1920
1 1995 er der gået 75 år siden Nordslesvigs genforening med Danmark. I den anledning 
udskriver Historisk Samfund for Sønderjylland en prisopgave om et selvvalgt emne i 
Nordslesvigs historie efter 1920.

Prisopgaven henvender sig i særlig grad til historiestuderende ved universiteterne. Der 
ønskes en videnskabeligt funderet analyse af et væsentligt aspekt af Nordslesvigs historie 
efter 1920. Afhandlingen bør belyse en eller flere vigtige sider af landsdelens økonomiske, 
sociale, politiske eller kulturelle genforening med Danmark.

Prisopgaven bør ikke fylde mere end 100 sider. Specialer, som er skrevet og bedømt før 
udskrivelsen af denne prisopgave, kan ikke komme i betragtning som besvarelse. Belønnede 
manuskripter vil blive søgt offentliggjort i Sønderjyske Årbøger eller i bogform.

Besvarelser indsendes til Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 
Aabenraa og må være samfundet i hænde senest på

Afstemningsdagen den 10. februar 1995
Interesserede, som ønsker at besvare prisopgaven, er velkomne til på forhånd at drøfte 

emner med bedømmelsesudvalget, som vil bestå af direktør, dr. phil. Henrik Becker-Chri- 
stensen, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, og arkivarerne Ph.D. Hans Schultz 
Hansen og dr. phil. Bjørn Poulsen, begge Landsarkivet, Aabenraa.

Bedømmelsesudvalgets konklusion vil blive offentliggjort på
Genforeningsdagen den 15. juni 1995

Præmierede manuskripter belønnes med præmier på fra 2.000 kr. til 10.000 kr.
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Schackenborg slot

Bagsiden 
om 
forsiden

Perioden fra 1650 til 1700 er kun svagt 
repræsenteret i det danske herregårds
landskab. For Danmark, for landbruget 
og for adelen var tiderne så dårlige, at 
kun få tænkte på at bygge.

Én af de sjældne undtagelser var felt
herren Hans Schack. Han havde midler
ne. De krige, der betød ulykker og fattig
dom for så mange andre, havde gjort 
ham rig. Det satte ham i stand til at er
hverve Møgeltønderhus med et stort 
bøndergods i 1661.

Møgeltønderhus var i en meget dårlig 
forfatning, da feltherren overtog det. Han 
valgte derfor at rejse en ny standsmæs
sig bolig på stedet. Den fik navnet 
Schackenborg og blev et usædvanligt 
anlæg med en mærkelig blanding af gam
le og nye træk.

Udpræget gammeldags var det, at felt
herren lod anlægget omgive af volde og 
grave. Schackenborg var den sidste pri
vate herregård i Danmark, der blev be
fæstet. Højst moderne var derimod her
regårdens udformning som et strengt 
symmetrisk anlæg. Selve hovedbygnin
gen blev trefløjet med en markant ho
vedfløj mod vest og to smallere sidefløje 
mod syd og nord. Adgangen til herre
gården gik gennem en forgård, der også 
var symmetrisk opbygget med porthus 
mod syd og stald mod nord. Dette me
get regulerede anlæg efterlevede barok
kens idealer om orden og symmetri. Men 
igen kigger de gammeldags træk frem i 
sidefløjenes høje stejle tage og renæssan
ceprægede gavle.

Feltherren lod Schackenborgs indre 
udstyre med en pragt, der svarede til det 
ydre og til ejerens position. Bevaret er til 

k_________________ ____________________

i dag to stuklofter. De viser scener fra 
landlivet samt dyr og frugter i et meget 
højt relief. Visse steder udvikler det sig 
næsten til fri skulptur. De har kun få 
sidestykker i Danmark. Et glimt af disse 
lofter kan ses inde i bladet side 174 i 
artiklen om slægten Schack.

Midt i 1700-tallet fik Schackenborg en 
ansigtsløftning under den myndige en
kegrevinde Anna Sophie Schack og hen
des efterfølger Hans Schack. Barokken 
var nu gammeldags, og i stedet skabtes 
en række rum i elegant rokokostil. For
nemst blandt dem er spisesalen, der ses 
på forsiden. Rummet går helt gennem 
midterfløjen, så det får lys fra begge si
der. Det lyse og lette præg understreges 
af de raffinerede stukdekorationer, der 
findes såvel på loftet som på væggene. 
Her slynger blomsterranker sig i gipsen. 
Felterne over dørene er udformet som 
frugtskåle.

Kunstneren bag spisesalen og de an
dre rokokorum er italieneren Bartholo-
meo Tolla, der virkede på Schackenborg 
i 1756.

Nogle år senere tog man fat på det 
ydre. Hovedfløjens midtparti blev nu 
fremhævet og udsmykket med portal og 
våbenskjold i sandsten. Også sidefløjene 
fik nye sandstensportaler. Samtidig an
lagdes en stor park i tidens stil med klip
pede hække og symmetriske bede.

Schackenborg står udvendigt som et 
markant mindesmærke fra den unge ene
vældes tid. I det indre gør feltherrens 
kraftfulde lofter og de raffinerede roko
korum sammen med portrætsamlingen 
Schackenborg til det fornemste herre
gårdsinteriør i det sydlige Jylland.

200 SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 6-93



TRYKKERGAARDEN

P. MØLLER 
BOGBINDERI A/S 
CHRISTIANSFELDVEJ 70 
DK-6100 HADERSLEV 
TELEFON 74 52 13 61

HUMLEHAVEN SKIBBROGADE 5 6200 AABENRAA 74 62 63 66

WINDS BOGTRYKKERI, I
Wlj Gravene 12.6100 Haderslev |
ÜF Telefon 74 52 22 31*
Speciale: Trykning af sønderjysk litteratur r>

24at>enraa jln/i^u/Ms^ancfef
Jfans fyøryen JJetersen a-s 

JCprreport 16, DJt 6200 Tlafønraa

7ff. 74 62 24 79 Jhuat74 62 4019

Æ LADELUND
landbrugsskole

RASMUSSEN &SCHIØTZ VEST Vs

Madevej 17.6200 Aabenraa 
Telefon 74 62 66 00 . Telefax 74 62 31 02

PJ. SCHMIDT
VOJENS

74541226

Sydbank
Sønderjylland

ALM. 
BRAND 
AF 1792

Ahlefeldvej 10 
6300 Gråsten 

Tlf. 74 65 17 92
Nørregade 1 

6100 Haderslev 
Tlf. 73 22 31 00



POSTADRESSERET BLAD - ODENS

Hvor går grænsen?
I dag kan vi i Sønderjylland, i modsætning til mange andre grænseegne 
i Europa, glæde os over en fredelig sameksistens mellem nationerne.
Danmarks folkelige grænse dannes af de omkring 50.000 dansksindede 
(svarende til ca. 10% af Sydslesvigs samlede befolkning),
som hver dag må yde noget særligt for 
at bevare deres nære bånd til 
Danmark og leve et dansk liv i 
et tysk samfund. Lad dan
skerne i Sydslesvig føle, 
at de er en fuldgyldig ' ■
del af det danske 
fællesskab.
Vær med til at støtte og 
vise solidaritet med /ti 
deres bestræbelser 
for at opretholde en 
dansk livsstil og dan- 
ske kulturelle traditioner.

Bliv medlem afGrænseforeningen!
Det er Grænseforeningens formål at virke til støtte for danskheden i 
grænselandet, særlig syd for grænsen, samt at styrke og udbrede kend
skabet til grænselandets forhold.
Arskontingentet varierer i lokalforeningerne, men ligger på ca. kr. 50,- pr. 
husstand. For dette beløb modtager De vor fine årbog og fire gange om året 
vort medlemsblad ”Grænsen”, der orienterer om foreningens virke og om 
forholdene i Sydslesvig. -r-u
Ring eller skriv efter Grænseforeningens brochure.
Indmeldelseskortet ligger inden i. \
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