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Christian IV -1588-1988

- i anledning af et jubilæum

Den 4. april 1988 er det 400 år siden 
Christian IV i en alder af 11 år efterfulgte sin 
fader Frederik II som konge af Danmark og 
Norge. Dette jubilæum fejres med udstillin
ger, udgivelse af frimærker og bøger og meget 
andet.

Men Christian IV blev ikke kun konge, 
han blev også hertug af Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken, foruden greve af 
Oldenburg og Delmenhorst. Og så var han 
også »de venders og goters«, ikke at forglem
me.

Det var noget af en post for en 11-årig, 
men som bekendt blev han i stand til at fylde 
den ud. I eftertiden huskes han for sine tabte 
krige, men også for de mange smukke byg
ninger, han lod opføre rundt omkring i sine 
riger og lande, og for de byer han grundlag
de.

Også i Sønderjylland er der grund til at 
mindes Christian IV som landsherren - som 
hertug af Slesvig og Holsten, for, som det 
fremgår af H. V Gregersens artikel, »Chri
stian IV og Sønderjylland«, opholdt han sig 
meget i sine hertugdømmer, og også her har 
han efterladt sig bygninger, ligesom en hel by 
skylder ham sin grundlæggelse. Han var 
hertug her på godt, men også på ondt, for ikke 
mindst for hertugdømmerne blev hans delta
gelse i samtidens europæiske krige skæbne
svanger.

De slotte i hertugdømmet Slesvig der var 
hans, er i dag alle væk, men ved den gamle 
grænse mellem hertugdømmet og kongeriget 
ligger stadig Koldinghus slot, som endnu har 
bevaret væsentlige dele af det byggeri, som 
Christian IV lod udføre her, ikke mindst 
kæmpetårnet, som ses viden om. Herom 
fortæller Vivi Jensen, der er ansat som

Den unge kong Christian IV med tegnene på sin 
magt, den fjerprydede hjelm med kronen og 
sceptret i baggrunden. Maleri 1610 af Peter 
Isaacsz, Frederiksborg slot.

museumspædagog på Museet på Kolding
hus. Museet er iøvrigt rammen om en af de ti 
forskellige udstillinger, som en række museer 
er gået sammen om at lave her i jubilæums
året. Gennem disse udstillinger vil man søge 
at belyse kongens liv og hans samtid.

Umiddelbart syd for den nuværende 
grænse, tæt ved Flensborg fjord, ligger et 
andet, endnu synligt minde om kongen og 
hans aktiviteter. Kobbermølle blev i 1612 
grundlagt af Christian IV ved Kruså, hvor 
vandkraften fra åen kunne udnyttes ved 
fremstilling af kobberplader, bl.a. til tagdæk
ning. Lidt af Kobbermølles ældste historie og 
dermed af Christian IV's historie fortælles på 
bagsiden af dette hæfte.
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Christian IV og Sønderjylland

Af H. V. GREGERSEN

Blandt vore forlængst hensovede kon
ger er der næppe nogen, der har er
hvervet sig en større position i den 
folkelige bevidsthed end Christian IV 
Man har sagt om ham, at han er den 
mest levende af vore henfarne, gamle 
konger. Han har derfor ikke blot været 
et oplagt emne for historieskrivningen, 
men også for historiemaleriet, og flere 
situationer fra hans lange liv er derved 
blevet folkeeje. Alle mindes det øjeblik, 
da den unge prins fik overrakt Rigets 
nøgler, eller da den gamle konge rejste 
sig på »Trefoldighedens« dæk efter at 
have mistet synet på det ene øje, eller 
billedet af Fjerde Christian som anger
fuld olding lyttende til sin hofpræsts 
prædiken.

Et langt livs mange bristede forhåb
ninger har ikke formået at tilsløre den 
glans, der i den folkelige bevidsthed 
står om hans navn, og de forsøg, der 
gøres af nogle af vor tids historikere på 
at nytegne billedet af den folkekære 
konge, må på forhånd regnes for 
»spildte Guds ord på Balle-Lars«.

Christian IV havde nu engang det 
format og den optræden over for høj og 
lav, som en rigtig konge skulle have, og 
folket havde derfor let ved at bære over 
med de menneskelige brist, som han 
lagde for dagen med en åbenhed, der 
var særegen for hans joviale og venne
sæle gemyt. Som vor Dronning så rig
tigt har sagt det, har han udvist en 
storslået menneskelighed på godt og 
ondt.

Også i samtiden forstod man at 
værdsætte Kongens rummelighed og 
ligefremhed over for høj og lav. Præ
sten Niels Heldvad har allerede i 1618 

henledt opmærksomheden på, at »in
gen, hvem det sig være vil, behøver at 
frygte for at blive afvist med trusler 
eller med hånlige ord, men tværtimod 
annammes venligt, når han indfører sit 
klagemål for Kongelig Majestæt. Mens 
andre konger og potentater med frygt 
og fare, med drabanter, ryttere og heste 
færdes gennem deres riger og lande, 
kan Hans Majestæt rejse alene, vandre 
og tage natteleje, hos hvilken herre
mand, præst, foged eller bonde, han 
begærer og lyster«. Det er det hævd
vundne billede af forholdet i Danmark 
mellem kongemagten og folket, der her 
aftegnes og vel at mærke i Christian 
IV's egen samtid.

Vi er vel i almindelighed mest tilbø
jelige til at mindes Fjerde Christian i 
forbindelse med hovedstaden, Kon
gens København, med de endnu synli
ge spor af hans virke i form af bygnings
værker som Børsen, Rundetårn, Rosen
borg slot etc. Ikke desto mindre har vel 
ingen del af hans riger og lande nydt 
hans bevågenhed i rigere mål end 
hertugdømmerne. Hans skrivekalen
dere og hans mange breve afspejler fra 
år til år hans idelige færd rundt om
kring i sine riger, og det fremgår klart af 
dem, at han meget ofte opholdt sig i 
hertugdømmerne. Lægger man disse 
mange og ofte lange ophold sammen, 
udgør de henved halvdelen af hans 
regeringstid.

Holsten og Glückstadt
Det var ikke blot Sønderjylland, men 
også Holsten, der nød godt af Kongens 
bevågenhed. Det var i Holsten, han fik 
grundlagt Glückstadt, den by, som han
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■ K

Plan af Glückstadt, formodentlig fra midten af 1600-årene. Det er den eneste plan, hvor man får et 
indtryk af det slot »Glücksburg«, som Christian IV opførte 1630-31. Det ses til venstre ovenfor havnen. 
Det blev nedbrudt i tiden efter 1708. Original i Krigsarkivet i Stockholm, her efter Klose og Martius: 
Ortsansichten, bd.2, side 227.

mente ville bringe ham lykke, »Fortu- 
nopplis«, men som fru Fortuna ikke 
desto mindre svigtede. Fra 1630 og til 
1643 havde Christian IV ophold på 
slottet »Glücksburg« så ofte og så læn
ge, at det kan være berettiget at hævde, 
at residensen i denne periode var for
lagt fra København til Glückstadt.

Ejderen spillede ingen rolle i Chri
stian IV's forestillingsverden. Det var 
først under Christian V's og Frederik 
IV's stridigheder med gottorperne, at 
Ejderen blev fremhævet som den hi
storiske grænseflod mellem Danmark 
og det Tysk-Romerske Rige, »Eidora 
Romani Terminus Imperij«. For Chri

stian IV lå grænsen ved Elben, mens 
han altimens stræbte efter at udstræk
ke sit herredømme endnu længere 
mod syd og sydvest. Hans verden gik 
fra Nordkap og ned over Danmark til 
det lutherske Nordtyskland. Herre
dømmet over det gamle bispedømme 
Bremen-Verden skabte en forbindelse 
fra Glückstadt til slægtens gamle hjem
land Oldenburg, og det var et højde
punkt i hans liv, da han i 1625 fik 
overdraget militærkommandoen over 
hele det nordvestlige Tyskland som 
»Kreisoberst« over den Nedersach- 
siske Kreds.

Denne udnævnelse og hans påføl-
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Christian IV's tyske lande: hertugdømmerne 
Slesvig og Holsten med de kongelige dele skrave
ret, grevskabet Oldenburg (kongeslægtens stam- 
land) og bispedømmet Bremen-Verden mellem 
Elben og Weser. Efter Politiken: Slesvig og Hol
sten indtil 1830, side 306.

gende deltagelse i Trediveårskrigen 
blev som bekendt skæbnesvanger. Ved 
det katastrofale nederlag ved Lutter 
am Barenberg den 17. august 1626 
ventes et blad i Danmarks historie. Det 
følgende år bragte Wallensteins inva
sion på den jyske halvø, men til trods 
herfor sikrede freden i Lübeck i 1629, at 
Kongens herredømme ned til Elben 
forblev uantastet.

Haderslevhus
I Kongens andel af Sønderjylland var 
Haderslev og Flensborg hovedbyerne, 
og Haderslev var i mange år det sted, 
hvor Christian IV foretrak at gøre op
hold. Det skyldtes, at »Haderslevhus« 
endnu var moderne og ikke en skum
mel middelalderborg som Duborg i 
Flensborg. Han og hans fader Frederik 

II brugte noget pietetsløst navnet Ha
derslevhus om hertug Hans den Æl
dres skønne renæssanceslot Hansborg, 
der havde afløst middelalderens og 
reformationstidens rigtige Haderslev
hus. Først da Hansborg i 1644 under 
Torstensson-krigen nedbrændte til 
grunden, blev Duborg for alvor benyt
tet. I 1646 lod Kongen indforskrive 
tapeter fra København til anvendelse 
på Duborg. Forinden var han ved selv
syn blevet klar over ødelæggelserne i 
Haderslev. »Alting heromkring er rui
neret«, skriver han efter krigens afslut
ning i 1645, »man kan hverken få hø 
eller havre noget steds, hvorover he
stene bliver til intet, som skal slæbe 
ildebranden til (vel: rydde op efter 
branden)«. Mens Flensborg den dag i 
dag i sin Nørreport og i Kompagnihu
set ved havnen har minder om Fjerde 
Christian, er der intet i Haderslev, der 
peger hen på denne konges mange 
ophold. I den folkelige bevidsthed er 
det forlængst glemt, at Christian IV i 
1597 blev gift på »Haderslevhus« (eller 
rettere Hansborg), og at hans efterføl
ger, Frederik III, er født sammesteds i 
1609. Kongens søster, hertuginde Au
gusta, kom allerede til Haderslev en 
uges tid inden fødslen, og da den 
nyfødte prins skulle bringes til dåben, 
kom også hendes gemal, Johann Adolf, 
til Haderslev.

Under sine ophold i byen søgte Kon
gen også jævnligt jagtens glæde. Det 
var især i skovene nord for byen og op 
mod Kolding, at jagterne foregik. 11607 
nævnes mindre ophold på Revsø og 
Fovslet, samt Stenderup. I 1635 havde 
jagten åbenbart trukket længere ud 
end ventet, og Kongen blev derfor 
natten over hos præstens i Aller.

De samme skovegne havde desuden 
Kongens særlige interesse på grund af 
det tømmer, der her kunne fældes. Da 
han i 1614 opholdt sig nogle måneder i
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Slottene Haderslevhus (oprindelig Hansborg, øverst) og Duborg ved Flensborg (nederst) er forlængst 
sunket i grus, men Christian IV opholdt sig tit og ofte på de to slotte, der lå i de kongelige dele af 
hertugdømmet Slesvig. På Haderslevhus stod hans bryllup i 1597. Udsnit af stik fra 1580'erne i 
Braunius og Hogenberg: Theatrum Urbium.
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Haderslev - bl. a. blev hans 37-års 
fødselsdag fejret med fyrværkeri i 
Slotsgården på »Haderslevhus«, mens 
søster Augusta igen var på besøg -, gav 
han nøje anvisning på, hvad slags 
tømmer han ønskede fældet. Altimens 
jagten havde været i gang, havde han 
gjort sig sine iagttagelser. Det fældede 
tømmer skulle åbenbart bruges til nog
le af hans byggeforetagender, og med 
hensyn til sådanne var han utrætte
lig-

Inddigning ved Bredsted
Sideløbende med anlægget af Glück
stadt, påbegyndt 1616/17, kom hans 
planer om inddigning af kysten ud for 
Bredsted. 11616 havde han beset stedet 
og var derefter taget ind hos søsteren, 
der opholdt sig på sit enkesæde i Hu
sum. Arbejdet ved Bredsted greb mere 
og mere om sig, og Kongen fulgte det 
nøje. Fra 1619 til 1621 boede han hver 
sommer hos herredsfoged Urban Paul
sen, men han havde sin egen seng med 
fra København!

Han forstod, at det også under rejser 
gjaldt om at slappe af under vante 
forhold. Da han i 1635 agtede at blive 
julen over i Haderslev, lod han en ny 
edderdunsdyne, betrukket med taft, 
indforskrive fra slottet i København. 
Pigerne på slottet skulle dog først se 
efter, om der fandtes en dyne, der var i 
brug. Så kunne han nøjes med den!

Digebyggeriet ved Bredsted slugte 
efterhånden uforholdsvis store sum
mer. »Digeværket rekvirerer dagligen 
en stor summa penning«, skriver han i 
1624, og det synes derefter at være 
blevet opgivet.

Men helt op i hans høje alderdom 
havde vestkysten en stor plads i Kon
gens hjerte. Det var over denne kyst, at 
der skulle skabes nye veje, vejen til 
Amsterdam, vejen helt ud til Tranke- 
bar. Derfor skrev han om Glückstadt i

1640 til svigersønnen Corfitz Ulfeldt: 
»Fortsætter det lige så lykkeligt som 
nu, hvad det med Guds hjælp vel gør, 
da bliver Glückstadt en by og Ham
burg en landsby!« Samtidig havde han 
bemærket, at kirsebær og jordbær var 
før modne dernede end i Danmark og 
ved Haderslev. Lidt mundgodt var 
nemlig ikke af vejen. En dreng, der 
bragte ham nogle jordbær fra Sønder
borg, fik en daler for sin villighed. 
Samme beløb gik ved en anden lejlig
hed til en dreng i Valsbøl, der kom med 
pærer!
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Nørreport i Flensborg, den eneste bevarede byport 
i det gamle hertugdømme Slesvig, er opført ca. 
1595. Over portåbningen ses til venstre det 
danske kongevåben med Christian IV's valgsprog 
nedenunder: Regna Firmat Pietas, dvs. Fromhed 
styrker rigerne. Fot. Elfeldt ca. 1900, i Det 
kongelige Bibliotek.

Udsnit af Johannes Mejers kort over den vestlige 
del af Slesvig før den store stormflod i 1634, der 
bl.a. betød, at øen »Strand« blev delt i to øer, 
Nordstrand og Pelworm. Christian IV's inddig- 
ningsarbejder foregik nordøst herfor, ved Bred
sted.

En havn på Vestkysten
Men tilbage til vestkysten. 1 1642 duk
ker planen op om at anlægge en havn 
ved List på Sild eller Kongsmark på 
Rømø. Kongen havde, som han skriver 
til Rigsrådet, »i nogle dage opholdt sig i 
en by, som kaldes Ballum. Vi har med 
største flid både til lands og vands 
beset lejligheden sammesteds«, dvs. 
muligheden for et anlæg. Der var to 
egnede steder, det ene lå på »Riberhus' 
grund« dvs. i de Kongerigske Enklaver), 
det andet i »Fyrstendømmet« (dvs. 
enten i den kongelige eller den got

torpske del af Sønderjylland). Rigsrå
det svarede omgående, at det først 
ønskede et overslag over udgifterne, 
og at det dernæst var vigtigt, at havnen 
»kom til Riget«, dvs. kom til at høre til 
Kongeriget, om ikke andet skulle dette 
sikres ved et mageskifte!

Kongen arbejdede videre med pla
nen, og Corfitz Ulfeldt fik i 1643 besked 
om fra Norge at skaffe 30.000 deler 
(brædder), 30.000 pæle og 20.000 styner 
til pælene, samt 20.000 stk. kortere 
tømmer (16 alen og 1 fod), altsammen 
til bygning af hytter til arbejdsstyrken. 
Jo, Kongen vidste nok, hvorledes en 
sådan sag skulle gribes an, men så kom 
Torstenssons invasion, og dermed 
måtte planen skrinlægges. Først i vor 
tid blev Havneby på Rømø udbygget.

Kvægdrift, tnælk og fløde!
Udførlige angivelser om stort og småt 
hører med til karakteristikken af Fjerde 
Christian. I studehandelens gyldne tid, 
årene forud for Trediveårskrigen, hvor 
der kunne eksporteres over 50.000 stk. 
kvæg om året, sørgede han også for en 
højnelse af den hjemlige mælkeydelse 
ved opkøb af malkekvæg sydfra. Han 
giver i den anledning - det var i 1623 - 
nøje anvisning på drivvejen fra Hol
sten til Sjælland. Den sønderjyske del 
af ruten beskrives på følgende måde: 
Ankommet til Rendsburg skal kvæget 
holdes i ro i to dage, derefter går turen 
til Stenderupå og dagen efter til Olde
morstoft i Bov sogn. Til begge steder 
skal der skaffes foder fra Kongens by 
Flensborg. Efter atter engang to dages 
rast skal kvæget bringes til Bolderslev 
og derefter videre til Immervad, og til 
disse to raststeder skal der bringes 
foder fra Kongens anden sønderjyske 
hovedby, Haderslev. Efter tre dages 
hvile skal kvæget så drives ud til »As
sens fehre«, dvs. til Arøsund. Ingen kan 
herefter være i tvivl om, at Christian IV
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Kompagnihuset på Skibbroen i Flensborg, opført 1602-04 af Købmandskompagniet. Over porten ses 
nederst Flensborgs byvåben og derover kong Christians og hans dronning Anna Catharinas 
våbenmærker med deres respektive valgsprog: Regna Firmat Pietas ogPatientia Vindt Omnia (Tålmod 
besejrer alt) mellem symboler på de tre dyder Tapperhed, Troskab og Sandhed. Fot. i Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig.

ikke blot kendte sit land, men også 
vidste, hvorledes malkekvæg skulle 
behandles.

Ikke nok med det. Han tog sig også af 
mælkekammeret. »Bøtterne, hvori 
mælken er, har jeg - sagde Kongen til 
en gottorpsk gesandt - ladet gøre flade. 
Kan du gætte hvorfor?« »Ja, nådigste 
Konge, fordi Eders Kongelige Majestæt 
vil have megen fløde«. »Det har du 
gættet rigtigt«, lød Kongens svar, og 
han gjorde derefter opmærksom på, at 
bøtterne var blevet beslået med jern
plader, for at de kunne holde desto 
længere.

På sine idelige rejser gennem her
tugdømmerne var det de kongelige 
ejendomme, Christian IV fortrinsvis 
opsøgte. Det var derfor, malkekvæget 
netop skulle holde rast på de angivne 
steder ved hovedlandevejen gennem 

Sønderjylland, Hærvejen, Oksevejen.
Bolderslev indtog en særstilling som 

en kongelig (ikke kongerigsk!) enklave 
i nærheden af hovedvejen mellem Ha
derslev og Flensborg. Her overnattede 
Hans Majestæt atter og atter på den 
kongelige frigård, hvor der var indret
tet særskilt opholdsrum til ham. 11620 
trak opholdet i Bolderslev ud, idet 
Kongen måtte ligge stille her »forme
delst svagheds skyld«. Næppe var han 
dog oven senge, før han atter var 
undervejs. Tog han af sted om sønda
gen, var det altid »efter endt prædi
ken«.

Sund og Bælter kunne undertiden 
volde besvær, men Kongen lod sig ikke 
så let standse. 1 1629 fik færgemanden 
ved Lillebælt 4 daler for »at løbe over« 
med ham i hårdt vejr. Ellers var taksten 
for en overfart 3 daler!
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Kongen og kærligheden
Fra Arøsund gik rejsen til Haderslev. 
Her havde svigermoderen Ellen Mar
svin i 1618 fået »et sejerværk, af ham, 
anskaffet hos Ludvig Heidtman for 200 
daler. Altimens havde hun i penge 
modtaget 3.537 x/i daler. Men efter Kir
sten Munks utroskab med Rhingreven 
fik piben en anden lyd. Kongen havde 
lagt mærke til, hvad der gik for sig på 
»Haderslevhus«. »Den tid, de kejserlige 
var dragne derfra (dvs. i 1629), da fandt 
jeg i hver en vrå din datter og Rhingre
ven stå sammen og mig ståendes med 
en bred hat på«, skrev Kongen til 
Marsvin. Holberg ville efter latinsk 
skik om den bedragne ægtemand have 
sagt, at han havde »fået horn«.

Da svigermoderen på datterens veg
ne forsøgte »at benægte fakta«, satte 
Kongen sig for fra Hansborg (Haders
levhus) at give Fru Ellen svar på tiltale, 
thi han vidste kun alt for vel besked: 
»Det er klarere end solen om midda
gen, at din datter fik den horeunge, 
som vi begge drages om, Egidii dag 
anno 1629, og når man nu regner 40 
uger tilbage« etc., etc., ja, så var det 
soleklart for Kongen, at han ikke kunne 
være fader til den lille pige, som han 
derfor sidenhen kaldte »Den kasserede 
Frøken«. Omend Kongen aldrig selv 
havde praktiseret det monogame æg
teskab, så måtte der dog være en kant! 
Slut med Ellen Marsvin og slut med 
Kirsten Munk, der havde skænket ham 
de mange døtre, blandt hvilke Leonora 
Christine er den kendteste.

Snart efter var Kongen optaget af 
Vibeke Kruse, der blev hans alderdoms 
trøst. Til hende lod han ved siden af sit 
slot i Glückstadt et særligt hus bygge. 
Det har været et fornemt hus, og et 
minde herom har man endnu i det 
såkaldte »Wiebeke Kruse tårn« i nær
heden af havnen i Glückstadt.

Kredsen omkring Kongen
Christian IV's verden strakte sig som 
nævnt fra det nordiske og danske til 
det lutherske Nordtyskland. Som kon
ge var han »summus episcopus« for 
den evangelisk-lutherske kirke, og in
gen kan være i tvivl om, at hans religiø
se holdning også indgik i det politiske 
spil, som han vovede sig ud i, og som 
førte til hans nederlag.

Dansk og tysk beherskede han lige 
godt. Hovedparten af hans breve er 
skrevet på dansk, men til sin moder og 
øvrige familie, samt til fyrstelige perso
ner og gesandtskaber henvendte han 
sig på tysk. Med Kirsten Munk talte 
han naturligvis dansk.

Under sine ophold i hertugdømmer
ne modtog han ofte udenlandske gæ
ster og gesandtskaber, i Haderslev så
vel som i Glückstadt, og de slesvig- 
holstenske landdage blev i hans tid 
især afholdt i enten Haderslev eller 
Flensborg, evt. Rendsburg.

Hans meget positive forhold til den 
slesvig-holstenske adel gjorde, at man
ge adelige foretrak at være i Kongens 
tjeneste frem for hos Gottorperhertu- 
gen. Ikke mindst var Rantzauerne her 
foregangsmænd. Gert Rantzau, i man
ge år amtmand i Haderslev og kgl. 
statholder over Slesvig og Holsten, 
var et eksempel for mange. Der skabtes 
herved en aristokratisk helstatsfølelse 
hos mange af Ridderskabets mænd.

Selv ved det gottorpske hof vidste 
man at værdsætte Fjerde Christian, og 
den karakteristisk af Kongen, som skyl
des en af hertugens råder, er så ram
mende, at den fortjener at blive gengi
vet:

»Kongen tager sig af alt; der er intet så 
stort eller så småt, at han ikke ved alt. 
Han passer og ordner alt, også med 
hensyn til husholdningen, f. eks. slag
terhuset, bageriet, saltning af kød, 
mælk, smør og hvad der ellers er af den
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slags ting. Det gør han i morgentimer
ne, kl. 4, 5 og 6.

Derefter går han til regeringsanlig
genderne. Ingen konge før ham har 
udrettet så meget.... Ved sit taffel har 
han altid 18 retter, gode og passende. 
Han har intet udenlandsk øl i sit rige, 
heller ikke til sig selv. Og skønt han 
tager sig af al slags ting vedrørende 
husholdningen, forstår han alligevel at 
passe på sin værdighed.

Han har en nøgle, hvormed han kan 
åbne hele kongeslottet og alt, hvad der 
hører hertil. Han kan gå ad skjulte 
gange, så ingen ved noget om ham, før 
han er hos ham.... Han skriver ofte 
egenhændigt breve til rigsråderne, 10 
til 12 linjer, og forsegler selv, så ingen 
andre erfarer, hvad han har skrevet«.

Omtalen af Kongens nøgler findes 
bekræftet af den herlige skildring, som 
Detlef Ahlefeldt har givet i sine erind
ringer. Kongens mundskænk på slot
tet »Glücksburg« i Glückstadt havde 
indbudt en række officerer til sig i den 
kongelige vinkælder. »Vi var netop i 
fuld aktivitet, og et glas af den bedste 
vin, tilmed Kongens mundvin, gik tap
pert rundt, da vi blev var, at døren til 
den hemmelige vindeltrappe, ad hvil
ken man fra Kongens sovekammer 
kunne gå ned i vinkælderen, hvortil 
Kongen selv havde nøglen, blev åbnet, 
og vi så Kongens lille hund løbe ned af 
trappen, hvorover vi blev ikke lidet 
forskrækkede, da vi jo let kunne formo
de, at Kongen selv ikke kunne være 
langt borte. Men vi tog en rask beslut
ning, rejste os og med et stort glas i 
hånden og med høj røst drak vi på vor 
kære Herre og Kongens sundhed, at Gud 
længe ville holde sin hånd over ham og 
bevare ham - uden at én eneste afos så 
hen til vindeltrappen. Den kære Kon
ge, der snart havde set og hørt dette 
ovenfra, blev stående midt på trappen 
og så til på legen, indtil skålen var 

drukket, og talte os så til med disse ord: 
»I kumpaner! Lad bægeret blot gå dyg
tigt rundt: har I halse, så har jeg vin, og 
lad os så se, hvem af os der holder 
længst ud«. Og så gik han atter op ad 
trappen uden et eneste tegn på vrede 
end mindre et unådigt blik«.

Selv veg Kongen ikke tilbage for at 
deltage i et lystigt lag. Detlef Ahlefeldt 
skriver herom: »Når man så salig Kon
gen, der selv var en anselig og svær 
herre, sidde midt imellem sine tjenere 
og stormænd, det være sig om formid
dagen i rådet eller om eftermiddagen 
med bægeret i hånd, så indgød dette 
syn en besynderlig respekt, kærlighed 
og frygt for den kære salig herre, der, 
skønt han drak ofte og fast hver efter
middag, alligevel om formiddagen nøj
agtigt ekspederede sine regeringsfor
retninger«.

Den herværende omtale af Christian IV 
begyndte, og den slutter med udsagn 
af Kongens samtidige, udsagn, der helt 
klart vidner om Fjerde Christians 
folkelighed. Alle er enige om at frem
hæve Kongens menneskelige egenska
ber, især hans jovialitet og rummelig
hed, egenskaber der har gjort ham til 
den mest afholdte af alle vore ældre 
konger.
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Koldinghus set fra nord. Fot. i Museet på Koldinghus.

Et besøg værd

Koldinghus
- Christian IV og arkitekturen
Af VIVI JENSEN

På Museet på Koldinghus sættes med særud
stillingen »Kongens huse og byer-Christian 
IV og arkitekturen« fokus på Christian IV 
som bygherre. Netop dette emne må siges at 
være velanbragt på Koldinghus, for kongens 
første egentlige byggeri fandt sted her, og 
gennem hele hans kongetid fandt tilbygnin
ger, ombygninger og forskønnelse sted, når 
behovet opstod. Museumspædagog Vivi Jen
sen fortæller her om dette byggeri.

I forbindelse med sin kroning i Køben
havn i 1596 havde den unge kong 
Christian IV ladet Blåtårn forhøje og 
forsyne med spir. Det havde givet ham 
blod på tanden, så da Koldinghus' 
middelalderlige nordfløj - køkkenflø
jen - i 1597 brændte, tog han straks fat 
på genopbygningen. Han allierede sig 
med den gamle Hercules van Ober- 
berg, der havde været i kongefamiliens

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4/88 109



tjeneste siden 1557 og dermed arbejdet 
for både kongens bedstefader, Chri
stian III, og hans fader, Frederik II. 
Desuden havde han stået for opførel
sen af Hansborg i Haderslev, så den 
unge konge kom her i den bedst tænke
lige skole - der er nemlig ingen tvivl 
om, at han omfattede såvel dette som 
sine senere byggerier med levende 
interesse og aktiv medleven. Var han 
ikke sin egen arkitekt, som det har 
været foreslået, så var han en kyndig 
og kritisk bygherre, der selv tog initia
tiverne, og som fulgte arbejdet indtil 
de mindste detaljer.

Nordfløjen stod færdig allerede året 
efter - i hvert fald er den sandstenspor
tal, der anbragtes midt i facaden til 
gården, forsynet med dette årstal, men 
kongen lod sig ikke nøje med det. Her 
ved kongerigets sydgrænse ønskede 
Christian IV at markere sin egen og 
rigets storhed, og det virkemiddel, han 
og bygmesteren valgte, var Kæmpetår
net. Forbilledet var sandsynligvis fade
rens »store tårn« på Kronborg, men her, 
på den 22 m høje borgbanke, rejst højt 
over slottets grønne skifertage, blev 
virkningen overvældende, og det 
magt- og pragtfulde understregedes af 
de fire kæmper, der kom til at give 
tårnet navn. Samtiden var optaget af 
og velbevandret i den klassiske sagn
verden, og ved kroningen havde fire 
overnaturligt store kæmper, Alexan
der, Scipio, Hannibal og Hector, holdt 
vagt ved triumfbuen på Amagertorv. 
På Koldinghus udskiftedes Alexander 
med Hercules, men meningen var den 
samme: De klassiske helte som paral
leller til renæssancens fyrster. De 2,25 
m høje bemalede og forgyldte skulptu
rer var hugget af billedskæreren Claus 
Lauridsen, der havde sit værksted på 
Rendebanen i Kolding, og som kom til 
at løse mange andre udsmykningsop
gaver for kongen.

På Kæmpetårnets nordvesthjørne står endnu 
Hercules, den eneste der er tilbage af de fire 
kæmper, Christian IV lod sætte på sit grænseslot. 
Hannibal og Hector gik tabt ved slottets brand i 
1807, og Scipio blæste ned underen storm i 1854. 
- Hercules bærer de tre kroner, unionsvåbnet, der 
symboliserer den danske konges overhøjhed i 
Norden. Fot. Museet på Koldinghus.

Hercules van Oberberg kom ikke til 
at se sit store projekt fuldført. Allerede 
da han fik opgaven, var han en gammel 
mand, og i 1601 fik stenhuggeren Hans 
Barchmann overdraget ansvaret for 
slotskirken, som skulle fuldføres »efter 
den skabelon, som Vi selv forordnet 
haver«. Af samme kontrakt fremgår 
det, at den iøvrigt i alle måder skulle 
være som slotskirken på Hansborg, der 
nu igen hed Haderslevhus, så der er 
ingen tvivl om, at kirken var Hercules 
van Oberbergs værk, og at kongens 
rolle bestod i at formulere opgaven og 
godkende planerne. Så meget sørgeli-
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gere er det, at de to kirkerum, hvori 
højrenæssancens rige formsprog for 
første gang introduceredes i Norden, 
begge er forsvundet, det ene sporløst, 
og det andet kun efterladende sig nog
le få sandstensfragmenter og en tom 
skal.

Christian IV byggede meget andet 
på Koldinghus. Først og fremmest, 
over slotskirken, den store sal, 56 m 
lang, og dermed rigets længste efter 
Kronborgs. Den benyttedes i lighed 
med sine mindre forgængere, ved offi
cielle handlinger, der involverede her
tugdømmerne. Den 2. december 1616 

SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4/88

blev således hertug Frederik - ved 
stedfortrædere - forlenet med Slesvig 
og Fehmern ved en højtidelighed i den 
store sal på Koldinghus.

Mindre prangende, men yderst 
praktisk, var de trappetårne, der erstat
tede Christian Ill's gamle bindings
værkstrappehuse. Også her fik renæs
sancen lov at udfolde sig i form af 
prægtige, desværre nu for en stor dels 
vedkommende forsvundne portaler, 
der ikke har stået sandstensgrå som 
resterne af dem nu gør, men som har 
været forgyldte og bemalede med far
vestrålende oliemaling.

Koldinghus er et enkelt eksempel på 
Christian IV's indsats som bygherre. 
På udstillingen er der mange flere, og 
den viser også, at de enkelte byggerier 
og bygrundlæggelser var et led i en 
samlet, målrettet indsats for at højne 
rigernes anseelse ved hjælp af smuk og 
formålstjenlig arkitektur, samt ved an
læggelse af tidssvarende fæstninger så 
vidt muligt at sikre dem mod krig og 
ødelæggelse. At det første lykkedes, 
vidner de endnu bevarede bygninger 
om den dag i dag. At det sidste viste sig 
utilstrækkeligt, skyldes ikke manglen
de evner og vilje hos kongen, men 
pengemangel, samt udenrigspolitiske 
forhold, som han kun havde begrænset 
indflydelse på.
Særudstillingen kan ses i perioden 30. marts 
- 25. september, dagligt kl. 10-17. Den er 
opstillet i den nyindrettede sydfløj - den 
tidligere ruin, der hermed for første gang 
bliver tilgængelig for publikum.

Portalen til Kirketårnet på Koldinghus, efter 
opmåling af arkitekt Charles Christensen, her 
gengivet i ca. 1:55 efter Otto blom: To grænseslot
te, der er udgivet af Historisk Samfund for 
Sønderjylland og bl.a. fortællerom Christian IV's 
Koldinghus. - Bogen, derer rigt illustreret, koster 
for medlemmer 70 kr og i boghandlen 110 kr.
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Bag de gamle døre

- fra Vladivostok til Aabenraa

Af ANNE-HELENE MICHELSEN

Mange vesteuropæiske virksomheder havde i 
tiden op til 1914 store interesser i det mægtige 
russiske kejserrige. Men verdenskrigen og 
den efterfølgende revolution betød en brat 
afslutning på eventyret, med store tab af 
værdier til følge.

Her fortælles om et Abenrå-ægtepars 
skæbne; fra en luksuriøs tilværelse i det 
fjerne Østen, til et nøjsomt, men begiven
hedsrigt liv i hjembyen. Et personligt por
træt, tegnet af Anne-Helene Michelsen, Kol- 
strup.

På Skibbroen i Aabenraa fødtes den 7. 
januar 1884 en lille pige, der i dåben fik 
navnet Anna. Hendes far hed Johan 
Peter Paulsen, hendes mor Inge-Marie 
Hoeg. Alt tegnede lyst for den lille 
familie, men samme år ved juletid døde 
den unge mor i barselsseng.

I det følgende år 1885 blev Johan 
Peter Paulsen udnævnt til meddirektør 
i »Den Nordslesvigske Folkebank«, 
som var blevet oprettet i 1872 af nogle 
danske borgere i Aabenraa. Det stateli
ge hus på Skibbroen, hvor Folkeban
ken havde til huse, var en toetages 
bygning i nyklassisitisk stil, hvor bank
direktøren nu beboede en lejlighed på 
første etage, sammen med Anna og 
husholdersken frk. Maren Tøgesen.

Det fortælles, at frk. Tøgesen, da hun 
havde været husholderske i hjemmet i 
tre år fik et friertilbud fra Johan Peter 
Paulsen. Da hun var i tvivl, om hun 
ville være fru bankdirektør Paulsen, 
måske fordi han af legemsbygning ikke 
netop var idealet for en yngre kvinde,

Skibbroen og en del af Gammelhavn i Aabenraa 
set fra syd ca. 1910. Det store toetages hus i 
baggrunden (med en vogn foran) er Skibbroen 8, 
hvor Den nordslesvigske Folkebank havde til 
huse fra 1885. Historiske Samlinger, Aabenraa.

gik hun hen til en tante for at spørge 
om råd. Hun fik den besked: »Hvis do 
tøs om ham som mennesk, skal do taj 
ham! Hvis et, ska do la ve'e!« Frk. 
Maren Tøgesen blev gift med Johan 
Peter Paulsen, og fortrød det aldrig. 
Anna forblev enebarn, hun kom til at 
holde meget af sin stedmor, og betrag
tede hende fuldstændig som sin mor.

Det viste sig tidligt at Anna var kvik 
og velbegavet, og derfor fik hun sin 
skolegang i den tyske »Tøchterschule«, 
hvor døtrene af de velhavende tyske 
borgere gik i skole. Familien Paulsen 
var dansk, men undervisningen var
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Et billede som dette hang på væggen i Nicolaj og 
Anna Wissings hjem i Vladivostok, således som 
det ses yderst til venstre på fotografiet, der er 
gengivet side 115. Det var et minde om deres 
fødeby, tusinder af kilometer borte.

bedre end i kommuneskolen, og det 
vejede tilsyneladende tungest. Johan 
Peter Paulsen var klar over, hvad en 
god skolegang betød. Han var selv, 
efter sin skoletid i en landsbyskole i 
Mellerup, og efter sin læretid ved 
handel i Aabenraa, blevet sendt til 
København, hvor han tog eksamen 
med en fin første karakter fra »Grüners 
Handelsakademi« i 1875. Anna fik for
uden gode skolekundskaber i engelsk, 
fransk og tysk, også gode kammerater 
blandt de tyske piger, venskaber der 
holdt hele livet.

Et lille træk om Anna fra den tid er 

fortalt afen skoleveninde, der en dag så 
Anna løbe ned af Rådhusgade. Pludse
lig standsede hun op, smed skoleta
sken højt op i luften, greb den, og løb 
syngende videre. Ja, fuld af livsglæde 
og spilopper var hun helt fra barn. Om 
hun var køn som ung pige, vides ikke, 
men udstråling og charme må hun 
have haft, for det havde hun hele livet. 
Det har en noget ældre nabodreng nok 
også opdaget tidligt. Det var Nikolaj 
Wissing, som var født den 19. marts 
1873 i Gildegade.

Navnet Wissing går langt tilbage i 
Aabenraa. Den første af det navn, Jør
gen Wissing, kom fra Ringkøbing. I 
1734 købte han et hus i Slotsgade. 
Jørgen Wissing oparbejdede en stor 
handelsforretning med krydderier og 
vine, som hans søn og sønnesøn førte 
videre. Men så kom statsbankerotten i 
1813, der bevirkede, at alt gik tabt, og 
familien måtte begynde forfra. Mæn- 
denes erhverv blev derefter mesten
dels knyttet til skibsfarten. Nogle blev 
skippere, andre blev kaptajner, en en
kelt skolelærer, og Nikolaj Wissing gik 
til handelen.

Nikolajs far, skipper Jørgen Anton 
Wissing, drev i mange år blåmuslinge
fiskeri på Aabenraa fjord. Muslingerne 
solgte han til Holland, og bag i gården 
til huset i Gildegade havde han des
uden et røgeri.

I hjemmet voksede tre sønner og en 
datter op. Den ældste søn, Paul, be
gyndte som skibsdreng på et af Mi
chael Jebsens skibe og blev senere 
kaptajn i samme rederi. Den næstæld
ste søn, Jørgen, blev lærer i Løgumklo
ster, og den yngste - hovedpersonen i 
denne sammenhæng - Nikolaj Wissing 
blev som nævnt handelsuddannet. 
Først i Flensborg hos firma »Bøhm«, 
der handlede med isenkram. Derfra 
blev han sendt til Hamborg og siden til 
et stort firma i Berlin.
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Som billederne på disse to sider viser, var Nicolaj og Anna Wissings hjem i Vladivostok smukt udstyret 
og indrettet helt i overensstemmelse med tidens smag. Herover ses parret siddende i dagligstuen, og 
herunder ses de yderst til højre, samlet med venner i festligt lag; den kinesiske »boy« står i baggrunden 
til venstre. På billedet på modsatte side fejres nytårsfest med Anna Wissingfor bordenden, mens Nicolaj 
Wissing har hånden på hendes venstre skulder. Alle tre billeder er fra 1.907. Historiske Samlinger, 
Aabenraa.
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Til det fjerne østen
Af firmaet i Berlin blev Nikolaj Wissing 
sendt til Vladivostok ca. år 1900, hvor 
han skulle lede en stor filial med isen
kram og et stort klædesortiment. Nu 
var den 27-årige Nikolaj Wissing blevet 
»Überseeische-Grosskaufmann« i det 
yderste østlige Rusland, nabo til Kina 
og ikke langt fra Japan. Selv om hele 
Nikolaj Wissings uddannelse var fore
gået i Tyskland, vedblev han at være 
dansk i modsætning til sine to brødre. 
Men sådan er det jo gået i mange 
Aabenraa-familier, nogle er danske, an
dre er tysksindede.

11903 rejste Nikolaj Wissing hjem til 
Aabenraa for at hente sin unge forlove
de. Han var nu 30, år og kunne forsørge 
en kone. Brylluppet med den 19-årige 
Anna Paulsen blev holdt i Skt. Nikolaj 
kirke, og festen i hjemmet nede på 
Skibbroen. Det bryllup gik der ry af i 
familien; det var jo ikke enhver, der 
blev gift med en bankdirektørs datter 
dengang. Så rejste den 19-årige Anna 
Wissing med sin mand til det fjerne 
Østen, til det kolde Rusland helt oppe 
ved Sibiriens østligste grænse.

Anna var godt rustet til at blive 
sendt ud i den store verden. Gennem 
sin skolegang havde hun lært engelsk, 
fransk og tysk, og dansk kunne hun 
hjemmefra. Hun kunne også spille kla
ver, og desuden havde hun lært den 
finere brodérkunst, som hun dyrkede 
hele livet, og i mange Aabenraa-hjem 
findes fine broderede duge, servietter, 
lommeklæder m.m. fra hendes hånd. 
Dertil var Anna Wissing vennesæl - 
livsglad og videbegærlig. Hun var eg
net til at være Nikolaj Wissings kone og 
frue i et velhavende købmandshjem. I 
Vladivostok forstod hun at hjælpe sin 
mand med at repræsentere det tyske 
firma, ved at modtage mange gæster i 
deres smukke hjem, heriblandt både 
russiske, engelske, tyske og nordiske

forretningsforbindelser. Til at holde 
den store husholdning havde Anna 
Wissing et kinesisk ægtepar. Hun var 
nu »Die grosse Dame« eller »The grand 
Lady«, og hun var kommet på sin rette 
hylde. Anna Wissing var ung, lykkeligt 
gift og magtede sin opgave.

Hjem til Aabenraa
De fik ti gode år derude, og så skulle de 
hjem på ferieorlov. Det var i 1913. 
Rejsen gik med den transsibiriske jern
bane. Inden hjemrejsen havde de ladet 
alle deres møbler, sølvtøj, porcelæn og 
klæder opmagasinere. Sølvtøjet blev 
lagt i blykasser, så alt kunne være i god 
behold, når de kom hjem fra ferien.

Nikolaj og Anna Wissing nåede hjem 
til Aabenraa ved juletid 1913. Den 2. 
august 1914 udbrød den første ver
denskrig. Nu blev de pludselig - fra at 
have været velhavende folk - en slags 
krigsfanger, der kun ejede de klæder og
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de penge, de havde på sig. Det tyske 
firma i Vladivostok måtte lukke efter 
krigens udbrud. De forstod begge den 
forfærdelige situation, men de forstod 
også at leve op til den modgang, der nu 
stod for.

Først fik de ophold hos Anna Wis- 
sings mor, enkefru Maren Paulsen, der 
efter sin mands tidlige død i 1904, 
boede i en lille lejlighed øverst oppe 
hos farver Thorkild Jacobsen i Rams- 
herred. Pladsen var så lille, at fru Paul
sen måtte sove på sofaen i stuen, for at 
de unge kunne få hendes soveværelse. 
Nikolaj og Anna Wissing spinkede og 
sparede med den sum penge, de havde 
fået med sig til ferien. Bl.a. forsålede 
Nikolaj Wissing selv deres fodtøj, og 
Anna Wissing hjalp, hvor hun kunne, 
f.eks med at læse læktier med farver 
Jacobsens børn.

I 1916 blev Nikolaj Wissing, der nu 
var 43 år, indkaldt til den tyske hær. 
Han kom ikke til fronten, men blev 
sendt til Krakow i Polen, hvor han 

skulle være tolk for de russiske krigs
fanger. Der blev stillet en lejlighed til 
hans rådighed, og derfor rejste Anna 
Wissing med til Krakow, hvor de boede 
frem til 1918.

Med Tysklands sammenbrud i 1918, 
kom der lysere tider for familien Wis
sing. Efter Genforeningen i 1920 fik 
Nikolaj Wissing en stilling i »Folkeban
ken«, som i 1912 var blevet nyopført i 
Storegade (idag Sydbank). Familien fik 
nu selv en lidt større lejlighed hos 
farver Jacobsen, og en stor del af deres 
indbo fra Vladivostok dukkede op, 
sendt med et tysk skib til Hamborg. 
Mange af møblerne var ødelagte af 
vand, men takket være blykasserne, 
kom deres sølvtøj uskadt hjem til Aa
benraa. Blandt dette sølvtøj var der 
mange fine kinesiske ting, som idag 
står i mange Aabenraa-hjem; gaver 
som Anna Wissing delte ud af, når 
ægteparret deltog i store fester som 
barnedåb, konfirmation og bryllup.

11926 fik Handelsstandsforeningen i
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På modsatte side ses Nicolaj Wissing iført ja
pansk dragt og trukket afen japansk »taxakører«, 
og til højre ses han iført pels til at modstå kulden i 
det fjerne østen. Begge billeder er imidlertid 
atelierbilleder, til venstre fotograferet i 1903 i 
Nagasaki i Japan og til højre hos fotograf Kreutz- 
feldt i Storegade i Aabenraa, da Nicolaj Wissing 
var hjemme i 1903 for at blive gift. - Overalt hos 
fotografer fandtes forskellige faste baggrunde, som 
man kunne fotograferes op ad, i Japan feks. en sø 
med et bjerg i baggrunden, i Aabenraa et vinter
landskab. Og så har fotografen endda yderligere 
retoucheret billedet, for at det rigtig skulle give 
indtryk af en sibirisk vinter! Historiske Samlin
ger, Aabenraa.

Aabenraa udvirket, at Nikolaj Wissing 
blev udnævnt til Kgl. vejer og måler 
ved Aabenraa havn. Titlen var flot, 
men lønnen beskeden, dog bedre end 
den, han fik i Folkebanken. Nu blev der 
råd til en bedre lejlighed, og samme år 
flyttede de ind i Anna Wissings barn
domshjem, i den gamle Folkebanks 
hus på Skibbroen.

Til deres sorg havde de ikke fået børn 
selv, men Anna Wissing blev verdens 
bedste tante for alle deres venners 
børn. De store hjalp hun med lektier, de 
små forkælede hun. Ægteparret blev 
også meget skattet af vennerne, når der 
holdtes fest. Der var Anna Wissing det 
naturlige midtpunkt, med sin charme, 
sit vid og sit naturlige talent for at 
holde taler og digte lejlighedssange. 
Nikolaj Wissing var altid hendes rid
derlige kavaler og husbond. Han var en 
klog verdensmand, når herrerne ville 
drøfte forretninger og deslige. De holdt 
også selv middagsselskaber i deres 
kønne hjem nede på Skibbroen. Nu 
tjente Nikolaj Wissing jo en rimelig løn, 
takket være sin store flid og påpasselig
hed. Fra tidlig morgen til sen aften var 
han nede på vejerboden, når skibenes 
last skulle vejes. Han var en beskeden 
og fin mand i ordets bedste betydning,

med et »Grosskaufmanns« tilsnit. Han 
var ens overfor alle, men ingen kunne 
løbe om hjørner med ham. Arene op 
mod anden verdenskrig blev nok de 
bedste for ægteparret Wissing her i 
Aabenraa.

2. verdenskrig og tiden derefter
Så udbrød den anden verdenskrig den 
1. september 1939. Trods alt det rædsels
fulde, der skete ude i verden, levedes 
livet forholdsvis godt i Aabenraa, og 
Danmark slap for at blive krigsskue
plads.

Efter befrielsen den 5. maj 1945 kom 
englænderne til Aabenraa. De rykkede 
ind på »Grand Hotel«, hvor tidligere 
tyskerne havde haft til huse. I de næste 
dage holdt englænderne afhøringer, og 
snart manglede de tolke, der kunne 
både russisk, tysk og engelsk. Nikolaj 
Wissing blev tilkaldt som russisk tolk 
og Anna Wissing som engelsk tolk. Alle
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Nicolaj Wissing som 80-årig, fotograferet i hjem
met i H. P. Hanssensgade 1956. Historiske Sam
linger, Aabenraa.

deres venner var meget stolte af dem. 
Nu kom de store begivenheder jo helt 
tæt på dem via Nikolaj og Anna Wis
sing. Efter den hektiske glade sommer 
1945 kom Aabenraa i sin daglige gænge 
igen med skolegang, arbejde og fami
liefester.

11939 lige inden krigen var ægtepar
ret Wissing flyttet ind i en ny og 
moderne lejlighed i et nybygget hus i 
Havnegade, hvor de kom til at bo 
ovenover et ungt ægtepar. Her i deres 
nye hjem blev de verdens dejligste 
»bedsteforældre« for de tre børn, der 
voksede op i det unge hjem. Mange 
pudsige oplevelser kan fortælles om 
børnene og tante Wissing, når de be
søgte hende med deres glæder og sor
ger. Tante Wissing stod last og brast 
med børnene, og det unge ægtepar fik 

mange gode livserfaringer bibragt ved 
det ældre ægtepars fine levemåde.

Anna og Nikolaj Wissing var nu 
kommet op i årene, og minderne fra 
ungdomstiden i Vladivostok kom til at 
ligge øverst i bevidstheden hos Anna 
Wissing. Hun ville gerne fortælle om 
livet i Østen. Det kunne nok blive til 
gentagelser, og vi voksne hørte ikke 
altid efter. Men det gjorde børnene, de 
lyttede og lyttede, og inden de var tre 
år kunne de sige Vladivostok, Harbin 
og Thaishung som nogle indfødte. Vi 
andre har siden fortrudt, vi ikke lyttede 
nok.

Nikolaj Wissing passede sit job helt 
op i den høje alderdom. Selv efter at 
han var fyldt 80 år, gik han hver mor
gen ned på vejerboden, og kom først 
hjem sent om aftenen. Dog begyndte 
alderen nu at melde sig, og det kneb for 
Nikolaj Wissing at følge med i tidens 
jag og alle de ny regler, der blev indført 
i hans arbejde. Dog ville han helst blive 
ved med sit arbejde, det gav jo altid 
nogle indtægter; vi må huske på, i den 
tid var der jo ikke noget der hed 
førtidspensionering og folkepension. 
Og derhjemme gik jo hans kone Anna, 
som syntes, at hjemmet skulle vedbli
ve med at være gæstfrit og hyggeligt, 
og hendes husførelse kunne altid bru
ge penge.

Nikolaj Wissing holdt først op med at 
arbejde februar 1958, kun en måned før 
han fyldte 85 år. Efter nogen sygdom 
og svagelighed døde Nikolaj Wissing i 
november 1958. Det blev et stort savn 
for Anna Wissing, som nu ældedes 
hurtigt. Hun kunne dog blive boende i 
sit hjem, takket være sin trofaste hus
hjælp gennem 32 år, fru Kæthe Peter
sen. I januar 1962 kort efter hun var 
fyldt 78 år, flyttede Anna Wissing ind 
på plejehjemmet »Grønnegården«. 
Første april 1963 sov Anna Wissing 
stille ind, 79 år gammel.
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Frøslev Mose

- tilbage til naturen

Af CHR. BLINKENBERG

For få siden drejede det sig om at få opdyrket 
så mange naturområder som muligt. Nu går 
udviklingen den modsatte vej, godt hjulpet på 
vej af det øgede behov for rekreative områder, 
miljødebatten og overskudsproduktionen in
denfor landbruget. Men det er ikke så ligetil 
endda. Her fortæller Chr. Blinkenberg, Aa
benraa, om bestræbelserne for at hjælpe den 
store Frøslev Mose tilbage til naturen.

Helt nede ved grænsen, vest for Pad- 
borg, ligger den store Frøslev Plantage, 
og vest for plantagen Frøslev Mose. 
1920-grænsen blev trukket omtrent 
midt igennem, så en del af mosen 
(Jadelunder Moor) idag hører til 
Slesvig-Holsten.

Om mosens opståen kan vi ikke 
hente noget helt klart svar fra geolo
gerne, men vi er i et område, hvor is og 
smeltevand i sidste istid har formet 
landskabet og efterladt som den inder
ste (østligste) del af hedesletten en stor 
noget ujævn, næringsfattig flade uden 
egentlige naturlige afvandingsmulig
heder med deraf følgende mere eller 
mindre permanent våde områder. En 
række plantearter kan klare sig sådan
ne steder, f. eks. klokkelyng og forskelli
ge tørvemosser med disse sidstnævnte 
som de dominerende: Ar efter år, år
hundrede efter århundrede vokser de, 
breder sig ud over fladen, men også i 
højden, lag på lag. Det øverste lag er 
levende, mens resten, de døde planter, 
efterhånden omdannes til tørv.

Vi har nu en højmose, der danner en 
stor, hvælvet flade, højest på midten. 
At væksten kan fortsætte således skyl-

Pilekrat fjernes i Frøslev Mose vinteren 1987. 
Udsnit af fot. Sønderjyllands Amtskommune. 
Fred n i ngsafdeli ngen.

des, at tørvemosserne kan vokse uden 
»jordforbindelse«, idet planten alene 
får sit vandbehov dækket gennem 
nedbøren. På grund af den manglende 
jordforbindelse vil der normalt ikke 
findes træer og buske på selve højmo
sen, kun ude i kanten, hvor deres 
rødder kan nå ned i de underliggende 
jordlag, eller hvor tilstrømmende vand 
giver andre vækstforhold. På de mere 
tørre dele af området vokser Hede- 
lyng.

I de seneste århundreder har beboer
ne i Frøslev udnyttet mosens tørve- 
masse til produktion af tørv. Tørv gra
vede man om sommeren og for at sikre 
en god tørring opførtes en 30-40 tørre
lader, der på afstand lignede en lille 
landsby, der fik øgenavnet »Brødløs«. 
Navnet kom på generalstabskortet og
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Under tørvegravning i Frøslev mose i 1872 fandt 
Rasmus Jørgensen fra Ellund Frøslev-skrinet (til 
højre). Det er et emaljearbejde fra omkring 1100, 
ca. 7,8 cm højt, 19,5 cm langt og 13,8 cm bredt. 
Krucifikset er 17 cm højt. Det findes i dag på 
Nationalmuseet. - På findestedet rejstes i septem
ber 1986 en støtte til minde om fundet. På billedet 
heroverses overlærer R. P. Sørensen (1899-1988), 
der talte ved afsløringen. Fotos i privateje.

fra 1864 fortælles det, at en tysk afde
ling fik ordre til at søge kvarter her, idet 
man troede, der lå en landsby. Tørvene 
blev af Frøslevboerne gravet til eget 
brug, men også en ganske stor del blev 
solgt til Flensborg By - det tog en hel 
dag at få læsset og kørt ud og hjem med 
ét læs tørv. Også til teglværker mod øst 
og til Als og Sydvestfyn blev der i 
perioder leveret tørv med skib fra Kol- 
lund. Det gav relativ velstand til Frøs
lev, hvilket den dag i dag kan ses på 
byens gårde. Hvor tykt tørvelaget har 
været, vides vist ikke, men idag er der 
mange steder kun en halv meter eller 
mindre tilbage.

Afvanding og dræning af områderne 
uden om det nuværende moseareal og 
afvandingsgrøfter ind i selve mosen 
har gjort mosen stadig mere tør. Resul
tatet heraf har - sammen med et par 
overfladebrande i 1956 og 1974 - for 
store arealers vedkommende favorise

ret planten Blåtop, der dels på grund af, 
at den vokser i tætte tuer, er temmelig 
modstandsdygtig overfor en sådan 
overfladebrand, dels foretrækker den 
mere tørre bund. Hedelyng og de an
dre højmoseplanter klarer sig dårligt i 
konkurrencen, og Blåtoppen domine
rer. Også dyrelivet blev fattigere. F. eks. 
blev urfuglen, der før havde været 
almindelig, sjælden og er vel nu helt 
forsvundet.

Fredning
I pagt med tidens tanker om opdyrk
ning fremkom der planer om kultive
ring og etablering af vist nok syv hus
mandsbrug i mosen. Danmarks Natur
fredningsforening fandt, at denne plan 
ville være ødelæggende for de meget 
bevaringsværdige naturværdier, idet 
Frøslev Mose er en af landets få, endnu 
eksisterende større moseområder. 
Først i 1967 rejstes selve fredningssa-
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gen, hvorved den planlagte opdyrk
ning blev forhindret, men en række 
udefra kommende omstændigheder 
bevirkede, at sagen først endeligt kun
ne afsluttes i 1985.

Den oprindelige fredningspåstand 
var en »status quo«-fredning, hvorefter 
området blot beskyttes mod menne
skelig indgriben, men iøvrigt overlades 
til sig selv. I de seneste årtier er vor 
viden om, hvorledes sådanne områder 
vil udvikle sig, imidlertid udvidet bety
deligt. Vi ved nu, at hvis dette område 
bliver overladt til sig selv, vil det udvik
le sig til et område bestående af pile- 
krat og en »Blåtop-steppe« og dermed 
et temmelig artsfattigt område, som 
ikke har meget tilfælles med den oprin
delige højmose. Dette var ikke sigtet 
med en fredning af området og heller 
ikke i overensstemmelse med tankerne 
bag naturfredningsloven, der netop bl. 
a. sigter mod at sikre levesteder for de i 
Danmark naturligt hjemmehørende 
plante- og dyrearter. Sagen måtte der
for undervejs revurderes og på initiativ 

af det daværende fredningsplanudvalg 
dannedes en arbejdsgruppe, der skulle 
udarbejde retningslinier for, hvorledes 
mosen skulle behandles for at genska
be højmosen. Som et led i dette arbejde 
blev der bl. a. foretaget undersøgelser 
af mosen og de omliggende landbrugs
arealers vandstands- og afstrømnings
forhold.

11985 afsagde Overfredningsnævnet 
den endelige fredningskendelse, stort 
set i overensstemmelse med oplægget.

Genoplivningen
Fredningsbestemmelserne omfatter 
ca. 310 ha, opdelt i to områder: I. den 
centrale, egentlige mose og II. tilgræn
sende mere eller mindre dyrkningspå
virkede områder. I bestemmelserne på
lægges det Miljøministeriet og Sønder
jyllands Amtsråd i forening at søge den 
foreslåede restaurering af den egentli
ge mose gennemført og inden to år at 
påbegynde arbejdet.

Målet er at genskabe mosen som 
højmose. Dette mål forventes nået ved 
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fredede dele heraf, opdelt i to områder. - Stjernen 
markerer Frøslevskrinets findested.

121



at fjerne hovedparten af pilekrattet og i 
visse dele af mosen at stabilisere vand
standen på et niveau ca. 20-30 cm 
under overfladen. Dermed skabes 
stærkt forbedrede vilkår for højmose
planterne, navnlig tørvemosserne 
(Spagnum-arter) og ringere vækstmu
ligheder for de uønskede: Træer og 
buske samt Blåtop. Den stærke og lang
varige frost i begyndelsen af 1987 be
tød, at man kunne køre med større 
maskiner og færdes stort set overalt. 
Det var derfor muligt at få hele det 
ønskede areal med pilekrat fjernet. De 
tykkere dele blev skåret til brænde og 
solgt, resten blev enten hugget til flis 
og solgt eller efterladt på stedet. Sam
me forår startede den systematiske 
overvågning af plante- og dyrelivet, 
der som en vigtig del af restaurerings
arbejdet skal registrere forandringer og 
dermed fortælle, om vi er på rette vej. 
Allerede samme sommer konstatere
des en fremgang for nogle af de arter og 
også i antal individer, der er knyttet til 
moselokaliteter (Vibe, Storspove, Dob
beltbekkasin).

I løbet af foråret etableres 28 pejle- 
brønde (plastic-rør) i mosen, hvor 
vandstanden måles en gang hver må
ned, og i juni lavede Gråsten Skovdi
strikt en fåre-indhegning (ca. 12 ha) i 
mosens sydlige del, der afgræssedes i 
perioden juli-oktober. De skud, der 
kom fra resterne af de fældede pil, blev 
med forkærlighed ædt af fårene, der 
således forhindrede genvækst af pil og 
efterhånden, ved gentagne afgræsnin
ger, helt vil kunne udrydde i hvert fald 
størstedelen af de endnu levende pil 
indenfor indhegningen. Den nødven
dige tilførsel af vand, der skal sikre et 
stabilt og højt vandindhold, for at tør
vemosserne vil gro, blev sat i værk i 
august-oktober. Der blev boret en 74 m 
dyb boring, nødvendigt for at sikre, at 
vandet er rent og næringsfattigt (over

fladevand fra vandløb kan derfor ikke 
bruges). Vandet ledes ud i tre åbne 
grøfter, hvorefter det af sig selv siver 
ud i mosen.

I løbet af 1988 forventes det, at der i 
det tidligere fårehus i mosens østlige 
ende kan opsættes tavler, der i billeder 
og tekst fortæller om mosens plante- 
og dyreliv, og hvad man foretager sig 
for at forbedre levevilkårene. For at 
publikum selv kan se, hvad der sker, vil 
der blive afmærket vandreruter i mo
sen. Hvornår »den gode cirkel« er 
skabt, således at mosens plante- og 
dyreliv kan klare sig selv, dvs. når der 
igen er en højmose, kan man kun gætte 
på og på et meget usikkert grundlag, 
men foreløbig planlægger man for en 
tiårig periode, hvor indsatsen forven
tes at tage af i løbet af nogle år, bl. a. og 
måske især fordi vi, som ovenfor 
nævnt, ved indpumpning kan lade 
vand sive ud og dermed opnå den 
nødvendige fugtighedstilstand. På den 
tyske side af grænsen er et næsten lige 
så stort område fredet. Forholdene kan 
ikke sammenlignes, men også de tyske 
myndigheder er igang med at tilbage
føre deres område til en højmose, og 
der er en god kontakt de to landes 
myndigheder imellem, således at ar
bejdet koordineres og erfaringer ud
veksles.

Det ovenfor beskrevne arbejde med 
at genskabe en højmose er i sit omfang 
og metode noget nyt og uprøvet og 
følges med interesse af naturfrednings
folk ikke alene i Danmark, men også 
internationalt, idet denne naturtype 
efterhånden er blevet sjælden i hele 
Europa. De dertil knyttede plante- og 
dyresamfund er derfor ved at forsvin
de. De indhøstede erfaringer - gode 
eller dårlige - vil derfor have stor 
betydning for lignende redningsaktio
ner både i Danmark og i udlandet.
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Øverst et blik ud over Frøslev Mose før genopretningsarbejdet satte ind. Mosen præges af blåtoppe og 
pilekrat. Nederst den samme udsigt et årstid senere, efter at blåtoppene og pilekrattet er fjernet. Fot. 
Sønderjyllands Amtskommune. Fredningsafdelingen.
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Det sker - på de nordsles
vigske museer

Konkylier
Vandreudstillingen »Konkylier«, frem
stillet af Nordsømuseet i Hirtshals kan 
i perioden fra den 27. marts til søndag 
den 21. august ses på Midtsønderjyl- 
lands Museum på Gram Slot.

Udstillingen vise overvejende den 
naturhistoriske side af emnet. Men 
også den kulturhistoriske del, om men
neskets udnyttelse af konkylier i kun
sten, og som materiale eller inspiration 
til fremstilling af brugsgenstande, sø
ges belyst ved enkelte genstande.

Billedet viser en fontaine, som vil 
være at finde i udstillingen og som er 
en fiktiv genskabelse af 1800-tallets 
konkyliegrotter, som var på mode i 
danske herregårdshaver.

Samtidig med udstillingen vil det 
være muligt at købe Kunstindustrimu
seets katalog fra deres store udstilling 
om »Konkylien og Mennesket«, som 
blev afholdt i 1984.
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; -------------------------------------- \
Arrangementer på de nordslesvigske museer
15. april - 15. maj
Aabenraa Museum
Fransk kunst 23. april - 8. maj
Udstilling arr. Aabenraa Kunstforening

Skiftedag 8. maj
Om tjenestefolkenes arbejde og dagligdag. På Jacob Michelsens 
gård i Kolstrup, kl. 14-17.

Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
Jens Birkmose til 28 aug.
Nye porcellænsarbejder for Royal Copenhagen. Vises på Tønder
Museum.

Jan Sivertsen 23. april -12. juni
Separatudstilling af malerier og tegninger.

Museet på Sønderborg Slot
Kunsthåndværk til 17. april
Keramikeren Tove Tore Jørgensen, væveren Annemette Heltoft, 
guldsmedene Ejler Skjerning og Marcella Rasmussen.
Legetøj
Udstillingen er forlænget indtil videre.

Midtsønderjyllands Museum, Gram
Ekskursion 23. april
Geologisk ekskursion med amtsgeolog Keld Thamdrup.
Fra museet kl. 10.
Konkylier 27. marts - 21. aug.
Udstilling om naturhistorie og kulturhistorie. Produceret af 
Nordsø-museet i Hirtshals. Se omtalen på modsatte side.

Haderslev Museum
Reqiem for de glemte til 1. maj
Udstillingen tager udgangspunkt i svenskeren Tobias Berggrens 
digtsamling. I værker af bl. a. Wilhelm Freddie og Fritz Syberg 
skildres menneskelig lidelse og undertrykkelse. Vore fortræng
ninger afdækkes.
Arr. af Sønderjyllands Kunstmuseum og Haderslev Kunstfore
ning.
Kunstudstilling 8. - 29. maj
Arbejder af Hans Chr. Thomsen og andre medlemmer af gruppen
IN. Arr. af Haderslev Kunstforening.
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Bognyt
To økonomiske landskaber

Bjørn Poulsen: Land - by - marked. To økonomi
ske landskaber i 1400-tallets Slesvig. Studieafde
lingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 
Flensborg 1988. 299 s., ill. Pris: 150 kr. Ekspedi
tion: Padborg Boghandel, Nørregade 16, 6330 
Padborg.

Lad det være sagt med det samme: Det er 
længe siden, et så betydningsfuldt værk 
om det middelalderlige sønderjyske sam
fund sidst kunne erhverves hos boghand
leren.

Bjørn Poulsen har med denne bog sat sig 
som mål at analysere varens cirkulation i 
det senmiddelalderlige slesvigske sam
fund, for derigennem at komme nærmere 
en forståelse af samfundsstrukturerne og 
de økonomiske sammenhænge i perioden. 
Som undersøgelsesområde er valgt seks 
herreder på tværs af Sønderjylland stræk
kende sig fra Ny herred i Angel over Husby, 
Vis og Ugle til Nørre- og Sønder Gøs 
herreder på vestkysten. Området indbefat
ter således de vigtigste sønderjyske land
skabsformer og rummer to af senmiddelal
derens større bysamfund, Flensborg og 
Husum.

Som udgangspunkt for den stramt op
byggede disposition står en analyse af det 
slesvigske oprør i 1472, også kaldet Ger- 
hardsfejden efter oprørets formelle leder, 
Christian l's broder, grev Gerhard af Ol
denburg. For at afdække årsagerne til oprø
ret, der havde sit tyngdepunkt i marsk
egnene og Husum, undersøger Bjørn Poul
sen i hele den centrale, vigtigste del af 
bogen de sociale og økonomiske strukturer 
i undersøgelsesområdet.

Her bliver vi således præsenteret for en 
grundig, veldokumenteret og spændende 
gennemgang af det slesvigske samfund i 
1400-tallet. Udførlige kapitler er helliget 
områdets godsstruktur, den sociale gra
duering blandt bønderne, driftsmåder, 
byernes håndværkere og handlende, og 
naturligt nok, når det er varens cirkulation, 

der er bogens hovedtema, står kapitler om 
landbrugsproduktionens afsætning og om
rådets fjernhandel centralt.

Gennem disse kapitler når forfatteren 
ikke blot frem til en afdækning af de økono
miske sammenhænge i undersøgelsesom
rådet - interaktionen mellem land, by og 
internationalt marked, samt derigennem til 
en forklaring på oprøret 1472, men - nok så 
betydningsfuldt - også til den konklusion, 
at der i senmiddelalderens Slesvig eksiste
rede to indbyrdes forskellige »økonomiske 
landskaber: imod øst et grundlæggende 
feudalt samfund med lige store bondebrug 
underordnet hovedgårde og byer samt i 
handelsmæssig og produktionsmæssig for
stand domineret af hansestæderne; imod 
vest var derimod Husum og marskegnene i 
hele 1400-tallet knyttet til det hastigt eks
panderende nederlandske marked, hvil
ket skabte et betydeligt mere ligeværdigt 
forhold mellem land og by på vestkysten 
og en i højere grad socialt og økonomisk 
gradueret bondestand.

Bjørn Poulsens bog vil uden tvivl få stor 
betydning for det fremtidige arbejde med 
Sønderjyllands middelalderlige historie, og 
er desuden endnu et eksempel på den 
betydningsfulde forskning, der adsted- 
kommes af stipendierne ved Studieafdelin
gen på Dansk Centralbibliotek for Sydsle
svig.

Ism

En værdifuld sognebeskrivelse.

Lars N. Henningsen, H. V. Gregersen og Steen W. 
Andersen: Ensted Sogns Historie. Udgivet af 
Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 
1987. 308 s. ill. Pris 160 kr. (Medlemspris 110 
kr.)

Efter udgivelsen af Aabenraa bys historie 
fortsætter Historisk Samfund med Ensted 
og Løjt sognes historie (1987 og 1988), 
hvortil kommer Løjt og Ensted sognes 
slægter og gårde (1982 og 1986). Hermed er 
Aabenraa og omegns historie blevet særde
les indgående beskrevet.

Bogen tager sin begyndelse i jægersten
alderen for ca. 9000 år siden og slutter med
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parcelhuse og industri i 1960'erne - og gør 
dermed holdt ved kommunesammenlæg
ningen i 1970, da Ensted sogn blev en del af 
Aabenraa kommune. Der gøres rede for 
bebyggelsen i middelalderen, og stednav
nene fortæller historie. Fra 1500- og 1600- 
årene læser vi om Ahlefeldernes livegne 
bønder i modsætning til hertugens frie 
selvejere. Arup var den første i rækken af 
landsbyer, som Ahlefelderne nedlagde for 
at oprette ladegårde og dermed intensivere 
godsdriften - fra Årup i 1606 til Kiding i 
1716. 1600-årene er præget af tre ødelæg
gende krige, der også betød nød og elen
dighed i Ensted sogn. Kilderne fra denne 
periode kunne godt tillade en mere ind
gående behandling.

Perioden 1721-1970 er blevet grundigt 
beskrevet og giver en detaljeret og god 
beskrivelse af udviklingen. Der berettes 
om befolkningens skiftende levevilkår i alle 
sociale lag, fra inderstens hus til præste
gård og ladegård. Vi får en god behandling 
af kirke og skoleforhold, sognets kulturliv 
og de nationale brydninger.

Bogen er forsynet med et udmærket 
billedmateriale, og de mange gamle bille
der er fint gengivet; hertil kommer fyldige 
noter og personregister. Ensted Sogns hi
storie hævder sig smukt blandt landsde
lens sognehistorier.

iba

To lokalhistoriske årsskrifter

Varnæs Birk nr.13. Udgivet af Værnæs Birks 
Borgerforening 1988. 72 s., ill. Ekspedition: Arne 
Videbæk, Lærkevej 1, Varnæs, 6200 Aabenraa.

Historisk Årbog for Felsted sogn, nr. 5, 1987. 
Udgivet af Historisk Forening for Felsted sogn. 
115 s., ill. Ekspedition: Mette Lassen, Bygbjergvej 
17, Felstedmark, 6200 Aabenraa.

Lundtoft kommune omfatter de tre sogne 
Kliplev, Felsted og Varnæs. Hvert sogn har 
sin lokalhistoriske forening, og hver fore
ning udgiver sit eget årsskrift. Her skal 
omtales de to.

I Felsted-årbogen kan man læse Svend A. 
Lauesgårds udmærkede redegørelse for, 
hvorledes arbejdet foregik i et sogneråd før 
1970, og for kommunesammenlægningen i 

1970. Ib Andersen, Varnæs, har fundet frem 
til en meget værdifuld dagbog, der blev ført 
af bolsmand Asmus Jensen fra Tumbøl- 
mark 1807-31. Meget levende fortælles om 
stort og småt i hele det område, som 
Lundtoft kommune i dag dækker og mere 
til. Urban Schrøder, Varnæs, gennemgår et 
skrivehæfte, som en dreng i Felsted fyldte 
med alt, hvad han lærte ved konfirmand
undervisningen i Felsted i 1788. Gennem
gangen giver et fint indtryk af, hvorledes 
en præst dengang gik frem, når han skulle 
undervise konfirmander, men også af den 
kristendomsopfattelse præsten havde.

Varnæs Birk præges især af erindringsar
tikler fra 1930'rne og 1940'rne, bl.a. giver 
Alfred Lycks erindringer fra besættelsesti
den et indtryk af, hvor lidt man egentlig 
mærkede besættelsestidens voldsomme 
begivenheder i dette hjørne af landet. Briti
ske bombefly lettede sig nogle gange for 
deres last; det gik ud over nogle bygninger, 
men ingen mennesker kom noget til. Ud
over disse erindringer henter årsskriftet 
hovedsagelig sit stof fra 1. verdenskrig, idet 
man bl.a. fortsætter gengivelsen af Thomas 
Kaufmanns breve, der i sin tid blev trykt i 
Hejmdal. »Varnsinger fotæll« gengiver en 
række småhistorier fortalt af gamle varn
singer på bånd, et vidnesbyrd om, at dia
lekten er bevaret. Begge hefter rummer 
desuden en historisk novelle.

De to årsskrifter vidner om, at der er god 
gang i det lokalhistoriske arbejde i kommu
nen, men de to hæfter bærer også præg af, 
at det er de samme personer, der går igen 
som forfattere. Kan man stadig klare at 
samle stof til tre hæfter? Ville det ikke være 
en bedre udnyttelse af ressourcerne at gå 
sammen om et fælles hæfte? Hvert af disse 
hæfter rummer jo stof, som udmærket kan 
læses af folk i nabosognet. Et sådant fælles 
hæfte kunne måske så blive rigtigt sat, og 
billeder og tekst kunne komme til at hænge 
bedre sammen. Jeg ved det er en kættersk 
tanke, der bryder med den stærke sognebe
vidsthed, der er baggrunden for disse fore
ningers virksomhed, men jeg tror, at man 
må overveje den, også for at sikre at kvali
teten af det, der udgives, fortsat bliver på 
højde med det meste af det stof; der her er 
fremlagt. hf
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Kobbermølle

Den gamle kobbermølle nord for Flens
borg har klædt kongeslotte og orlogs
skibe. Den var engang en af det danske 
monarkis største fabriksvirksomheder 
i Krusådalen, der nu danner grænse 
mellem Danmark og Tyskland. Her 
fandtes hertugdømmets bedste natur
betingelser for udnyttelse af vandkraft 
som energi, nemlig et betydeligt fald 
og en konstant vandføring også i tørre 
somre fra flere kilder.

I 1612 blev værket sat i gang af den 
byggelystne og meget krigsførende 
danske konge, Christian IV (1588-1648). 
Muligvis har kongen selv været med til 
at vurdere dalens kilder. I hvert fald har 
han flere gange opholdt sig på egnen. 
En af kilderne kaldtes kongekilden.

1644 åbnedes et at Norges ældste 
bjergværker, Røros Kobberværk, syd
øst for Trondheim. En del af den norske 
kobbermalm er ført til Kobbermøllen, 
hvortil man dengang kunne sejle di
rekte også med større skibe. Først for 
ca. 120 år siden begyndte bugten at 
vokse til, så besejling blev vanskelig.

Efter at det nyanlagte værk var ble
vet ødelagt af Wallensteins tropper 
under 30-årskrigen (1628), blev det 
genopbygget af borgmester Carsten 
Beyer i Flensborg og startet som kob- 
berhammerværk eller kobbermølle, 
idet ordet mølle (engelsk: mill) viser 
hen til et anlæg, der anvender vind 
eller vand som drivkraft.

Hvorfor anlagde en dansk konge 
mere eller mindre på eget initiativ et 
kobbervalseværk i Slesvig, og hvorfor 
lagde fjendtlige hære det gang på gang 
øde?

Den danske konge havde brug for de

Bagsiden 
om 
forsiden
slesvigske kobberplader til sin store 
orlogsflåde, men også til at sætte kro
nen på værket som tagdækning på de 
store slotte og andre bygningsværker i 
og ved København, f. eks. Frederiks
borg og Rosenborg, samt Børsen. Kob
bermøllen var altså delvis et krigsvig
tigt objekt.

Fabrikken rejste sig ikke desto min
dre efter hver ødelæggelse og konkur
ser. En blomstringsperiode indtraf med 
ejeren Josias Thor Straten, der samtidig 
var borgmester i St. Marien i Flensborg 
(1781-1802). Det danske orlogsværft 
var hovedaftager af metallet og roste i 
en skrivelse de »faste, glatte og bøjelige 
kobberstænger«, der gjorde marinen 
uafhængig af udenlandsk import.

Engang fik man ved udrejse til Tysk
land over Kruså stemplet sit pas »Kup
fermühle«. Et rejseminde om en mølle, 
som næsten ingen rejsende kendte. De 
høje skorstene er forsvundet, men end
nu kan man se resterne af fabrikken, 
der ligger i lavningen nedenfor ansam
lingen af småhuse, de tidligere arbej
derboliger. Ligheden med Nyboder i 
København, Christian IV 's tjenestebo
lig-kvarter for flådens faste mandskab 
er slående. Det er ikke tilfældigt, byg
herren og hustyperne er de samme.

Som et minde om Kobbermøllens 
grundlægger, afsløres den 4. juni i år - 
under de danske årsmøder i Sydslesvig 
- en buste af Christian IV Det er en 
afstøbning af den kendte buste af Fran
chis Dieussart på Rosenborg slot.

Alle er velkomne til afsløringen, der 
også er en festlig markering af 400-året 
for Christian IV's tronbestigelse.

Bodo Daetz
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