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"Grüss Gott mit hellem Klang!"
Aspekter af Tønders musikliv i 1800-
og 1900-tallet Af Elsemarie Dam-Jensen

Museumsinspektør Elsemarie Dam- 
Jensen, Museum Sønderjylland - Kultur
historie Tønder, fortsætter sin skildring 
af musiklivet i Tønder. Første del om 
kirkemusik og stadsmusik blev bragt i 
Sønderjysk Månedsskrift nr. 1*2007. 
Artiklen kan dog læses uafhængig af 
første del.

VED SIDEN AF DET OFFICIELLE musikliv, 

som det kom til udtryk i kirkens 
musik og ved stadsmusikanternes 

medvirken ved repræsentative arran
gementer i forbindelse med byens 
råd, eksisterede der op gennem 1800- 
og 1900-tallet et rigt og varieret mu
sikliv i en købstad som Tønder.

1800-tallets markeder var den livli
ge ramme for megen musikudfoldel
se, blandt andet skillingsvisesangere 
og gademusikanter. Som indledning 
fortælles om en interessant liste fra 
Tønder over nogle af de viser, der blev 
udbudt på markedet, og som er faldet 
en emsig politiembedsmand for bry
stet. Egnens spillemænd får et ord 
med på vejen; men ellers handler ar
tiklen især om borgerskabets musik.

Mange af byens borgere deltog i 
korlivet, der spillede en stor musi
kalsk og social rolle i byen, men også 
skyttekorpsets orkesters historie er 
spændende. Om disse institutioner 
og byens øvrige musikliv i perioden 
handler denne artikel.

Tilladte og forbudte 
markedsviser fra Tønder 
Skillingsvisesangere og -kolportører 
var et fast indslag i 1800-tallets mar
keder. Repertoiret var krig og kærlig
hed, dramatiske begivenheder - mere 
eller mindre autentiske. Ofte var san
gene sentimentale eller friskfyragtige, 
måske på kanten af det vovede.

Sådan har repertoiret også været på 
markedet i Tønder; men det særlige 
er, at her har vi bevaret et hæfte, der 
rummer en fortegnelse over tilladte 
og forbudte viser, optegnet af politi
mester Poul Sibbern i Tønder i perio
den fra 1830 til slutningen af 1840'- 
erne.

Det er åbenbart specielt faldet myn
dighederne for brystet, at man til mar
kederne sang frække eller på anden 
måde upassende viser. Derfor havde 
Sibbern bedt en skolelærer Clausen 
om at censurere de viser, der blev sun
get og forhandlet til Mikkelsmarkedet 
i efteråret 1830 i Tønder. Lærer Clau
sen gennemgik 202 viser, hvoraf 16 
blev forbudt og tilbageholdt.

Clausen er muligvis en Hans Clau
sen, der var uddannet fra Tønder Se
minarium 1814 og derefter blev lærer 
ved Vajsenhuset i Tønder. I novem
ber 1828 blev han opsynshavende 
ved ungdomsbiblioteket, så han har 
haft en interesse i at holde de smud
sige viser væk fra byens unge menne
sker!
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Viserne er typiske skillingsviser på 
både dansk, tysk, plattysk og en en
kelt svensk. I listerne er kun førsteli
nien medtaget, og det har indtil vi
dere kun været muligt at finde en en
kelt af viserne, nemlig én af de for
budte. Visen 'Hør Kjedelflikker' er en 
frivol håndværkervise. Den er sikkert 
typisk for de forbudte viser, som til
syneladende ikke er politiske viser, 
men snarere frække viser eller drikke
viser.

Listen er blevet ajourført over en 
årrække, én af viserne angives at være 
fra Altona 1832, og en anden henvi
ser til et 'Liedertafel' i 1847.

De privilegerede spillemænd 
og deres efterfølgere
Midt i 1800-tallet var den mest kend
te spillemand på Tønderegnen nok 
Musikus Dresen fra Rørkjær. Han le
vede fra 1829 til 1906 og spillede til 
fester og baller på egnens kroer og til 
markeder, bl.a. Klostermærken i 

Løgumkloster. Hans 'territorium' 
strakte sig fra Ribe i nord til Bredsted 
syd for den nuværende grænse. Han 
var privilegeret spillemand, det vil 
sige, at han havde eneret på at spille 
til bryllupper og fester i sit område, 
indtil privilegierne bortfaldt med 
næringsfrihedsloven i 1862; men 
han fortsatte med at spille helt frem 
til 1890'erne. Dresen var, som alle an
dre priviligerede musikanter, nødt til 
at håndhæve sine rettigheder. Der 
fortælles flere historier om, at han, 
når han var ude for at indkræve sit 
retmæssige honorar, somme tider lod 
nåde gå for ret, så 'fuskerne' slap for 
at aflevere de penge, som de uret
mæssigt havde tjent.

Der var i 1800-tallet også privilege
rede spillemænd i Vimmersbøl (Sü
derlügum Sogn) (Christiansen), i 
Højer (Madsen) og i Skast (Davidsen, 
far til den senere godsinspektør på 
Schackenborg).

Også i 1900-tallet har der været
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Fra 'korafdelingen' i 
Tønder Museums sær
udstilling 'Musik i 
Tønder' 2005.
På billedet ses fanerne 
fra hhv. koret 
'Einigkeit', 'Tondemer 
Singverein' samt 
Damekoret 'Marskens' 
Dannebrog.
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'Tonderner Singvereins' fane. 
Findes i Deutsches Museum 

Nordschleswigs samling.

mange musikere på Tønderegnen, 
men nu var der tale om et bijob eller 
en ren fritidsinteresse.

Én af disse musikere var Meinert 
Lützen (1897-1990). Han var født i 
Westerland på Sild og blev udlært 
klejn- og kunstsmed. I 1926 bosatte 
han sig i Popsensgade i Tønder, hvor 
han arbejdede som cykelsmed. Hans 
store interesse var violiner, som han 
både byggede selv og spillede på. Han 
fik sin første violin som dreng, hvor 
han allerede begyndte at spille til bal. 
I værkstedet havde han indrettet en 
afdeling for violinbygning. Han byg
gede ca. 10 violiner, hvoraf én i dag 
hænger på Musikhistorisk Museum i 
København. I ca. 15 år spillede han 
på Emmerlev Kiev Strandhotel, bl.a. 
sammen med musikeren 'blinde 
Motzkus'. Han spillede også sammen 
med pianisten Altenburg. Senere var 
Lützen med i Due Sørensens orkester, 
der ofte spillede på Schweizerhalle. 
Han spillede også ofte til ringridning 
samt til fester og baller i forsamlings
huse og på kroer på egnen.

Som pensionist boede han i Møgel
tønder, hvor han i trioen 'The old Ti
mes' spillede sammen med Harry 
Due Sørensen fra Tønder og Helmuth 
Hansen, Gallehus. Lützen blev ved 
med at spille, til han var over 90, og 
i 1986 spillede han bl.a. med i Tønder 
Festivalen sammen med Thorkild 
Demuth. Én af de violiner, Lützen 
byggede, blev brugt af lærer C. 
Jensen, Gallehus, som er omtalt i en
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artikel i Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 
• 2007.

Kortraditioner
Tønders ældste sangforening, Ton
derner Singverein von 1842, blev 
grundlagt i den periode, hvor de na
tionale modsætninger mellem den 
dansksindede og den tysksindede be
folkningsdel i Sønderjylland voksede.

Tyske sangforeninger som Tonder
ner Singverein var præget af slesvig- 
holstenismen. Denne artikels titel var 
en del af foreningens valgsprog, som 
også er afbildet på foreningens fane. 
Valgsproget lød i sin helhed: “Grüss 
Gott mit hellem Klang, heil deut
schem Wort und Sang". Man sang 
dog også andet end politiske sange. 
Inspireret af romantikken slog inter
essen for folkeviser igennem, både i 
danske og tyske sangmiljøer.

Foreningens vedtægter blev under
skrevet den 11. december 1842 af de
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Koret 'Einigkeits' fane 
fra 1886. Koret var 
oprettet som en pen
dant til 'Singverein', 
især for de mindre 
velhavende borgere, 
hvilket måske også 
forklarer mottoet på 
bagsiden: “Sind wir 
von der Arbeit müde 
Ist noch Kraft zu ei
nem Liede".

21 første sangerbrødre i mødelokalet 
i restauranten 'Nordischer Löwe', Sto- 
regade 20.

Allerede nytårsaften 1842/43 sang 
man to sange på Torvet: 'Des Jahres 
lezte Stunde' og 'Wachtelschlag'. Ko
rets første dirigent var stadsmusikan
ten Christian Gottlieb Semier (1790- 
1847). Man øvede om torsdagen og 
gentog prøven søndag. Hvis man 
ikke kom til prøve eller kom for sent, 
faldt der bøder.

Den 8. august 1843 holdt man den 
første større sangerfest i Tønder. Der 
kom 700 mennesker i Jessens Have, 
og repertoiret var jægerviser og tyske 
fædrelandssange. Da det blev mørkt, 
blev haven illumineret. Den var 
smykket med faner og guirlander, og 
bagefter var der dans til kl. 4 om mor
genen!

I 1843 havde sangforeningen 21 
sangere, 20 passive medlemmer og 12 
seminarister, som havde gratis med
lemskab og derfor heller ikke stem
meret. Lokalt optrådte man ved man
ge lejligheder: Nytårssang, Vidåkon- 

certer, havekoncerter, te-dansanter 
og de halvårlige 'Tafelrunden', hvor 
man under spisning og korsang hver
vede nye medlemmer. Man deltog 
også i tidens store sangerfester: I san
gerfesten i Slesvig 1844, hvor sangen 
'Schleswig-Holstein meerumschlun
gen' for første gang blev sunget, og i 
den frisiske folkefest i Bredsted 1844, 
hvor 6.000 'frisere og gæster' deltog.

10. september 1844 sang man hyl
destsang for kong Christian VIII og 
dronning Caroline Amalie, da de på 
vej fra Föhr opholdt sig i Amtmands
palæet i Tønder.

Samme år dannedes i forbindelse 
med sangforeningen også et orkester, 
hvor stadsmusikanten underviste by
ens amatørmusikere. Fra 1846 og 
frem til slutningen af 1850'erne lå 
foreningen ret stille; men så kom der 
atter liv i den. Man købte egne in
strumenter til orkesteret, holdt ma
skerade på hotel 'Stadt Hamburg', og 
i 1860 strammede man vedtægterne, 
nu måtte man ikke længere spille 
kort under korprøverne!
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Under 1864-krigen lå koret stille; 
men fra 1865 kom der vind i sejlene. 
Foruden mandskor og orkester be
gyndte man med gymnastikhold for 
børn og voksne, samt et kursus i bo
tanik!

Den 10. og 11. september 1865 ar
rangerede koret en stor sangerfest, 
hvor ringriderne blev bedt om at ride 
de fremmede korsangere i møde. Ved 
denne lejlighed dannedes 'Nordfrie
sischer Sängerbund', bestående af kor 
fra Bredsted, Nibøl, Læk, Langen
horn, Tønder, Stedesand og Schnate- 
büll.

11871 havde sangforeningen i Tøn
der 197 medlemmer. Det nationale 
spørgsmål spillede på dette tidspunkt 
tilsyneladende ikke nogen særlig stor 
rolle. I hvert fald blev den meget 
dansksindede redaktør Skovrøy opta
get i koret i 1884, efter afstemning 
som det var almindeligt blandt med
lemmerne.

Lørdag den 13. og søndag den 14. 
august 1892 holdt man 50-års jubi
læumsfest i Tonhalle og Schützenhof. 
Restauranten Tonhalle hed oprinde
ligt 'Zum goldenen Klotz' (Den gyld
ne træsko). 11870'erne var den blevet 
'forfinet' til navnet 'Stadt Wien'; men 
den senere kreditbankdirektør Jo
hann Lorenz Leopold Fast, der var 
formand og dirigent for Singverein 
samt organist i Kristkirken 1864-76, 
havde foranlediget, at stedet blev 
øve- og stamlokale for sangforenin
gen på betingelse af, at navnet blev 
ændret til 'Tonhalle'. Det skete i 
1885, og derfor var den også rammen 
om en del af jubilæumsfesten i 1892. 
De mest udholdende tog om manda
gen på udflugt med den nyåbnede 
jernbane til Højer Sluse. I festlighe
derne deltog sangforeninger fra Ha

derslev, Aabenraa (et blandet kor med 
20 damer og 20 herrer), Tinglev, Kei
tum, Wyk og Husum og desuden det 
andet lokale Tønderkor 'Einigkeit'.

Koret Einigkeit var oprettet som en 
pendant til Singverein, især for de 
mindre velhavende borgere, hvilket 
måske også forklarer mottoet på 'Ei- 
nigkeits' fane: "Sind wir von der Ar
beit müde Ist noch Kraft zu einem Li
ede".

Alle kor optrådte ved festerne, 
Einigkeit og Singverein gav et num
mer sammen, der var optog gennem 
byen, og kurkapellet fra Amrum op
trådte også!

Sangforeningen fortsatte op gen
nem 1900-tallet med en kort afbry
delse under Første Verdenskrig. Om
kring 1920 var kostumeballer på 
mode i Singverein med temaer som 
'Jagtfest', 'Oktoberfest i München' og 
'En nat i Venedig'.

Fra slutningen af 1920'erne fik for
eningen økonomiske problemer, de 
passive medlemmer røg ud, og fra at 
have været en selskabelig forening 
blev Singverein nu en ren sangfore
ning. 1 1927 dannedes et 'Gemischter 
Chor' under ledelse af Alfred Huth. 
De to kor gik sammen i en 'Chorver
einigung', men allerede i 1930 brød 
man dette samarbejde. Singverein 
fortsatte op gennem 1930'erne og 
1940'erne. Efter 1945 blev koret ledet 
af musiker Hans Bomberg og til sidst 
af privatskolelærer Starcke. På dette 
tidspunkt begyndte Nordschleswig- 
sche Musikvereinigung at opføre 
større værker, hvori også korsangere 
fra Tønder (både Singverein og Gemi
schter Chor) deltog. Fra efteråret 
1954 startede et nyt tysk kor i Tønder, 
bestående af de hidtidige kors med
lemmer samt den tyske menigheds
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'Singvereins' medlemmer i den såkaldte 'Musikmuschel', Musikmuslingen bag 
Skyttegården. Dirigent var Peter M. Nissen (1895-1968). Han var seminarist under 
Første Verdenskrig, hvor han bl.a. dirigerede et 'luftskibskor' på Zeppelinbasen. 
Fotografiet må stamme fra ca. 1920.

kirkekor under ledelse af Hanskarl 
Michalik. Dette kor, der først og frem
mest arbejder frem mod de store kon
certer i Nordschleswigsche Musikver- 
einigungs regi, eksisterer stadig.

Også i den dansksindede del af be
folkningen har der gennem de sidste 
mere end 100 år været en stærk kor
tradition i og omkring Tønder.

Arbejdernes Mandskor blev opret
tet i 1931 og bestod af mange af de 
tilflyttere, der kom til Tønder efter 
Genforeningen. Koret repræsentere
de ofte byen ved arrangementer 
rundt om i Danmark. Damekoret 
'Marsken' eksisterede i 1950'erne. 
Også i slutningen af 1900-tallet har 
der været flere kor i Tønder. Tønder 

Kammerkor blev startet i 1982 og 
fungerede under skiftende dirigenter 
til op i 1990'erne. Tønderkoret starte
de i 1988. Siden 1993 har Kirsten Juul 
Sørensen været korets dirigent.

Tønder har også været vært for ad
skillige store korarrangementer i nye
ste tid.

Landsorganisationen Kor 72 har 
ofte haft sommerstævner her, og i 
1986 var byen rammen om et nordisk 
korstævne. I foråret 2007 har der 
været afholdt et stort jubilæumskor
stævne for organisationen Danske 
Folkekor, hvor der deltog 350 sange
re fra hele landet, og hvor Tønderko
ret var værtskor.
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Schützenkorps Tondern
En anden af de store institutioner i 
Tønders musikhistorie er skyttekorp
sets orkester.

Det egentlige skyttekorps, Schüt
zenkorps Tondern, blev stiftet i 1693 
som en efterfølger til det gamle 'Ton- 
dersche Fastnachtsgelage' (Faste
lavnsgildet).

Foreningen var både en selskabelig 
forening og en skytteforening, der 
dyrkede (og dyrker) skydeskivning 
med gevær. Den årlige skyttefest 
fandt (og finder) sted den første søn
dag efter pinse. Oprindeligt foregik 
festen på skyttefennen syd for byen, 
hvor fastelavnsgildet også førhen 
havde holdt fugleskydning, deraf det 
stadigt eksisterende navn Papegøje
stien.

Skyttekorpset havde nær tilknyt
ning til Kongehuset, og korpsets 
medlemmer modtog f.eks. flere gange 
kong Christian VIII, når han besøgte 
byen på vej hjem fra badeophold på 
Föhr.

Korpsets skytteorkester blev stiftet 
den 23. november 1923 af Carl Chri
stensen. Han var professionel musi
ker i Tønder og spillede trompet og 
violin. Han spillede bl.a. i danseorke
ster, og om sommeren spillede han 
med i et orkester på strandpromena
den i Westerland på Sild og sammen 
med et danseorkester på Föhr.

Fra 1928 til 1945 blev orkestret le
det af musiker Hans Bomberg. Han 
spillede desuden i danseorkester og 
var musiklærer i harmonika, guitar, 
klaver og violin samt fungerede som 
danselærer i danseklubber på Tonhal
le og Schützenhof (i Vestergade, bag 
det nuværende posthus). I både byor
kestret og skytteorkestret spillede han 
tenorhorn. Omkring 1947/48 opret
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tede Bomberg en musikhandel i 
Østergade 20. Både Carl Christensen 
og Hans Bomberg er gode eksempler 
på professionelle provinsbymusikere, 
der kunne deres kram, men som hav
de rigtig mange jern i ilden for over
hovedet at kunne leve af deres musik.

Skytteorkestret blev opløst i 1945; 
men i 1952 indkaldte Bomberg og ét 
af orkestrets medlemmer, tømrerme
ster Thomas Selmer senior, til møde 
med henblik på dannelsen af et nyt 
skytteorkester. I 1953 genoptog man 
øvningen i orkestret, og i forbindelse 
med skyttefesten den 11. og 12. juni 
1955 var det nye orkester for første 
gang med i skytteoptoget.

Orkestret eksisterede indtil 1973, 
hvor det blev opløst efter skyttefesten 
i juni 1973. Bomberg var blevet for 
gammel, og man kunne ikke umid
delbart finde en ny orkesterleder.

Herefter spillede Højer Brand
værnsorkester til skyttefesterne i Tøn
der fra 1974 til 1981. Dette år deltog 
brandværnsorkestret fra Kappel om 
eftermiddagen i skyttefesten, og fra 
1982 har Kappels brandværnsorke
ster leveret musikken til skyttefester
ne i Tønder.

Teksten om brandværnsorkestret 
bygger på oplysninger fra Helmuth 
Jürgensen, Sønderborg, der selv var 
medlem af orkestret fra 1958. Han 
startede på bækken, fortsatte med 
stortromme og var fra 1960 tuba
blæser i orkestret.

Stortrommen blev i orkestrets nye
re historie betjent af Heinrich Schul
ze. Ved en skyttefest i Bredsted 1956 
havde man på hjemvejen spændt 
stortrommen på bagagebæreren bag 
på bussen. Da man kom hjem til Tøn
der, var der bare ingen tromme! 
Næste dag kom der dog en tele-



170 Sønderjysk Månedsskrift 5 • 2007

fonopringning fra Bredsted Politi, 
som havde fundet trommen i en grøf
tekant!

Lidt om musikforeningerne 
før og nu
Tønder har også dannet ramme om 
flere lokale musikforeninger.

Seminarielærer Ejnar Emborg tog i 
januar 1921 sammen med landbrugs
kandidat Wulff, organist Brodersen, 
redaktør Lor. Christensen, fru Bö- 
dewadt og bygmester Jul. Hansen ini
tiativet til at stifte en 'Tønder Musik
forening - Konzertverein Tondern', 
der ved sin første koncert den 21. fe
bruar 1921 allerede havde godt 300 
medlemmer og ved symfonikoncer
ten en måned senere 450. Efter den
ne lovende start valgtes arbejdsudval
get ved en generalforsamling den 29. 
september til foreningens første be
styrelse.

Foreningens koncerter blev i den 
første tid afholdt i 'Tonhalle', senere 
især i Statsseminariets festsal og i 
Statsskolens festsal.

Det var - imod en særlig betaling - 
medlemmerne tilladt at 'indføre til
rejsende gæster til foreningskoncer
terne, når de forud er sikret adgangs
kort'.

Foreningen nåede i løbet af sin 6- 
årige levetid at afholde 26 koncerter 
under medvirken af danske og uden
landske kunstnere i ensembler af 
vekslende størrelse, fra duoer til sym
foniorkestre.

Vel på grund af den almindelige 
pengeknaphed og et par mindre vel
lykkede arrangementer kunne med
lemsinteressen de senere år til tider 
svigte i en sådan grad, at økonomien, 
der var baseret på et årskontingent 
samt entréer ved den enkelte koncert, 
ikke mere kunne hænge sammen.

Schützenkorps Tondems orkester ca. 1923.
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Foreningen opløstes derfor ved en ek
straordinær generalforsamling i maj 
1927.

For igen at vække interessen for en 
musikforening lod en mindre kreds 
af byens borgere i foråret 1946 afhol
de to koncerter, ved hvilke alle havde 
gratis adgang. Initiativtagerne havde 
personligt måttet garantere et mindre 
beløb (12 kr.)! Ved den sidste af disse 
koncerter, den 16. marts 1946, af
holdtes stiftende generalforsamling 
for 'Tønderegnens Musikforening'. 
Den første bestyrelse kom til at bestå 
af fru adjunkt Andersen, fru ingeniør 
Jacobsen, fru vulkanisør Rasmussen, 
hr. revisor Rømer (kasserer), hr. fhv. 
musikhandler Jepsen, hr. stationsfor
stander Beck (næstformand) samt hr. 
seminarielærer Asmind Graugaard, 
der blev valgt som formand.

I de første mange år blev repertoiret 
delvist fastlagt ved et frugtbart sam
arbejde med andre sønderjyske mu
sikforeninger i organisationen 'Søn
derjysk musikring'.

I foråret 1947 havde foreningen 
380 medlemmer, der betalte et kon
tingent på 8 kr., om ønsket i to rater!, 
samt ca. 160 skolesøgende over 14 år, 
der betalte det halve. Siden er med
lemstallet gået væsentligt ned og er 
nu på knap 100, hvortil kommer et 
ikke uvæsentligt antal gæster. Når 
foreningen alligevel - i modsætning 
til dens forgænger med et langt større 
antal medlemmer - fortsat kan eksi
stere, skyldes det især, at den allerede 
fra starten modtog en række tilskud 
af offentlig og privat art.

De første år afholdtes koncerterne 
på 'Hotel Tønderhus', senere tillige i 
Statsskolens festsal og Kommunesko
lens festsal, enkelte gange i Kristkir- 
ken. I en årrække afholdtes koncer
terne på 'Schweizerhalle'. Siden har 
Tønder Museum (i dag Museum Søn
derjylland - Kulturhistorie Tønder) 
lagt lokaler til. De senere år er arran
gementerne især foregået i Pumpehu
set, hvor også musikforeningens ny
erhvervelse i anledning af 60-års ju
bilæet 2006, et Bösendorfer koncert
flygel, har sin faste plads.

I de første år havde foreningen kon
certer med Sønderjyllands Symfoni
orkester under ledelse af Hakon El
mer, Aarhus By-Orkester og Odense 
Byorkester samt Wiener Sängerkna
ben. I dag er foreningens koncertpro
gram præget af mange forskellige 
danske og udenlandske solister og 
kammerensembler.

Flere brikker til en mosaik ...
Foruden korene, Skytteorkestret og 
Tønderegnens Musikforening har 
byen også 'lagt øre til' mange andre 
former for musik. I en afsluttende ar
tikel senere på året vil der blive bun
det en sløjfe på disse glimt af Tønders 
musikliv gennem tiderne med en 
omtale af byens øvrige orkestre, det 
rige musikliv, der udfoldede sig på 
byens uddannelsesinstitutioner, og et 
glimt af perioden fra midten af 1900- 
tallet, hvor det gik løs med jazz, rock 
og rul, pigtrådsmusik og det, der var 
vildere endnu. ■
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Bombekanonchalup nr. 19 i
Sandvig - et arkæologisk blik på 
krigen i 1864 Af Otto Uldum

Under krigen i 1864 måtte løjtnant 
Hans Peter Edvard Marcher og hans 
besætning om bord på bombekanon
chalup nr. 19 forlade skibet, som derpå 
blev spaengt i luften i Sandvig ved Als. 
Arkæolog Otto Uldum ved Langelands 
Museum fortæller om skibets historie 
og en marinarkæologisk undersøgelse 
efter skibet i 2006.

Bombekanonchalupper

Krigen mellem Danmark og Preus- 
sen/Østrig i 1864 satte en stopper 
for den danske krones overhøjhed 

over hertugdømmerne ved Jyllands 
rod. Omkring to femtedele af den 
danske stats areal blev tabt, og den 
nye grænse blev trukket syd for Kol
ding. Den mægtige tyske konfødera
tion havde en moderne hær, og det 
stod hurtigt klart, at danskerne ikke 
kunne holde linierne ved Dannevir
ke. Krigen blev en fuldstændig fiasko 
for danskerne, og hele Jylland blev 
besat. Under hele krigen var den dan
ske flåde dog i stand til at dominere 
farvandene omkring krigsskueplads
erne, men til ringe nytte, stillet over 
for de tyske sejre på land.

Den danske flådes største opgaver i 
Østersøen og Nordsøen var at bloke
re de tyske havne - hvilket lykkedes - 
men en mindre iøjnefaldende del af 
flåden befandt sig i de indre danske 
farvandes sunde og fjorde. En flotille 
af åbne rofartøjer var stationeret par
vis langs den sydøstlige del af Jylland 
og rundt om Als, hvor de tjente som 

mobilt artilleri, beregnet lige så me
get mod fjendtlige tropper på land 
som mod fjendtlige skibe, som der 
kun var ganske få af. En opgave var 
også at foretage rekognoscering både 
til lands og vands ved at sende små 
både med et par mand fra de forskel
lige stationer langs kysterne.

Denne rolle var helt forskellig fra 
den mere berømte, som kanonbåde
ne spillede under Englandskrigene ef
ter den engelske sejr i 1801 og tabet 
af flåden i 1807. Den fortsatte kanon
bådskrig, som stod på til 1814, var en 
periode, hvor mere end 200 kanon
både i hovedsageligt to størrelser blev 
bygget: den større kanonchalup og 
den mindre kanon jolle. De blev sat 
ind mod handelsskibe og mindre 
krigsskibe i situationer med pludse
ligt vindstille, ofte med nogen succes.

Kanonbådsflotillen i 1864 var kon
strueret af Holmens bygmester An
dreas Schifter, efter en komité var ble
vet nedsat i 1820'erne, på baggrund 
af erfaringerne fra kanonbådskrigen. 
Det vigtigste element var en ny cha
lup med forbedrede egenskaber både 
under sejl og for årer. Den skulle være 
i stand til at bære en ny type kanon, 
kendt som Paixhans-kanonen, op
kaldt efter den franske opfinder. Den
ne kanon kunne affyre en granat i 
stedet for en massiv kanonkugle, og 
forsøg havde vist dens effektivitet 
mod trækonstruktioner såsom skibs
skrog. Fordelen ved at kunne affyre 
eksplosive projektiler fra en lavtsky- 
dende kanon frem for en mortér var
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overvældende, især i søkrig. Grana
ten (eller 'bomben', som den blev 
kaldt), blev antændt ved affyringen 
af kanonen ved hjælp af et brændrør, 
og den ville så eksplodere, når målet 
ramtes.

Den nye chalup fik en 60-punds 
bombekanon, som skød fremad, 
monteret i en vogn, som kørte på 
skinner, således at den tunge kanon 
kunne surres lavt i den midterste del 
af fartøjet under daglig orden for så at 
blive trukket op i forskibet, når der 
skulle gøres klar til kamp. Chaluppen 
havde også en 24-pundig drejelig ka
non agter og fire fire-punds haubitze- 
re. Besætningen var på 64 mand, som 
parvis bemandede de 30 årer. Riggen 
bestod af to master med luggersejl og 
dertil en lille mesanmast. Med en 

længde på 65 fod og en bredde på 
næsten 15 fod var der ikke tale om 
nogen lille jolle.

Sprængningen af bombekanon
chalup nr. 19
Selvom Schifters Chalup er velbeskre
vet, og konstruktionstegningerne fin
des, ville en lejlighed til at undersøge 
et oprindeligt eksemplar være meget 
spændende. Det var håbet, at dette 
kunne lade sig gøre, da en ihærdig 
sportsdykker fra Als fandt forlisstedet 
for Bombekanonchalup nr. 19 i Sand
vig på Als. Historien om chaluppens 
forlis efter forsætlig sænkning er 
kendt i Flådens arkiver, og der findes 
bevarede øjenvidneskildringer fra be
givenhederne den 29. juni 1864, da 
besætningen måtte opgive og an-

Museumsinspektør Frauke Witte, Museum Sønderjylland - Arkæologi, i færd 
med at håndtere brandslagen til undervandssuget. Billedet er taget fra Langelands 
Museumsskib 'Mjølner'.
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tændte den sprængladning, som af
sluttede chaluppens indsats i krigen. 
Efter sænkningen var en af kanoner
ne synlig fra en lille bro, og vand
dybden på stedet var da også kun 2,5 
m. Denne kanon blev bjærget i 
1890'erne og var da stadig ladt med 
20 kugler på ca. 6 cm's størrelse. Det
te må være den 24-pundige kanon, 
som var fast monteret agter, idet 
bombekanonen må formodes at være 
ladt med sin granat. En af de små 4- 
pundige, som var monteret på rælin
gen, blev også bjærget sammen med 
en del andre genstande som et stykke 
kæde og en kobberkedel.

Nr. 19 var oprindeligt stationeret 
længere mod syd, ved den nordlige 
indsejling til Als Sund, med instrukti
on om at udføre natlige rekognosce
ringer. Da preusserne opstillede store 
belejringskanoner på den modsatte 
bred, blev den flyttet til det indre af 
Sandvig, med et ganske lille område 
at operere i. Chefen var den 36-årige 
Hans Peter Edvard Marcher, løjtnant 
af reserven - eller månedsløjtnant, 
som de kaldtes - fra København. Ikke 
langt fra Sandvig var kanon jollen 
'Baagøe' stationeret ved Hardeshøj, 
under kommando af løjtnant Peter 
Carl Petersen. Han måtte også udføre 
den triste opgave at sprænge sit skib 
inden for den samme time, mellem 
kl. 8 og 9 den 29. juni. Rapporten fra 
kaptajn Muxoll, som havde kom
mandoen over eskadren i den vestli
ge Østersø om bord på skonnerten 
'Falken', anførte, at: "årsagen til deres 
ødelæggelse var, at der ikke var andet 
valg. Jollens ordre var klar, og chal
uppen ville for at komme ud have 
mere end 1,5 mil uafbrudt ild fra 
fjendens batterier, hvilket måtte an
ses for utilgivelig formålsløshed. Det 

var ikke muligt at redde mere af ud
rustningen".

Den 29. juni var dagen, hvor preus
serne invaderede Als ved at gå over 
Als Sund fra Jyllandssiden. I nattens 
løb gik de over på det smalle sted, 
hvor bombekanonchalup nr. 19 først 
var stationeret, ved hjælp af et stort 
antal småbåde. Det helt nye panser
skib 'Rolf Krake', armeret med fire 60- 
punds kanoner i to tårne, åbnede ild 
mod de invaderende soldater med 
skrå og granater, hvilket gjorde stor 
skade, og invasionen blev afbrudt. 
'Rolf Krake' blev nødt til at forlade 
scenen ved daggry på grund af preus
sisk artilleri på land. Invasionen blev 
gennemført i løbet af dagen.

Invasionen ville medføre, at bom- 
bekanonchalupperne nr. 19, 21 og 
22, kanon jollen 'Baagøe', hjuldampe
ren 'Hertha' og dampkanonbåden 
'Willemoes' kom under ild fra to si
der. 'Rolf Krake' kom til undsætning 
og fik alle ud af Als Fjord med undta
gelse af nr. 19 og 'Baagøe', ved at for
tøje dem til sin side og derved be
skytte dem mod fjendtlig ild. Løjt
nant Marcher tog en modig beslut
ning, da han gav ordre til at sprænge 
sin kommando, idet han ikke havde 
fået ordre til det. Da besætningen ef
ter sprængningen ventede på at blive 
undsat på Nordals, nåede en ordre 
frem, som netop lød på at sænke ski
bet. Vidnet, som beretter om dette, 
fortæller også, at "netop under trans
porten på dette stykke vej sprang ka
nonbåden i luften. Vi havde stort 
besvær med at berolige hestene. En 
mægtig søjle af røg steg mod himlen, 
og tyk kvalmende røg pressede sig 
frem. Da den havde lagt sig en smu
le, sås kun de ynkelige rester af skro
get svømme på de oprørte bølger".
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En kobberspiger og et 
blyprojektil på havbun
den lige efter at under
vandssuget har gravet 
dem frem.

Marinarkæologisk undersøgelse
Den nøjagtige position af forlisstedet 
har kun været kendt siden 2003, hvor 
en sportsdykker fra Als anmeldte fun
det efter at have søgt i området i no
gen tid. Der blev nævnt, at skibstøm
mer var synligt på havbunden, og et 
antal jerngenstande blev bjærget, 
deriblandt et rorbeslag og hovedet af 
en stor hammer. Det gav håb om, at 
større dele af skroget var bevaret, og 
at genstande, som tilhører skibet - der 
jo var fuldt armeret og klar til kamp - 
kunne findes. Naturligvis måtte man 
regne med, at skroget var stærkt be
skadiget af eksplosionen, men det 
kunne tænkes, at skroget var revet fra 
hinanden i store flager og tynget ned 
af vægten af udrustningen.

Langelands Museum foretog i løbet 
af en uge i sommeren 2006 en marin
arkæologisk undersøgelse i samarbej
de med Museum Sønderjylland. Des
værre med magert resultat. Museets 
skib, motorjagten 'Mjølner', blev an
kret op ganske tæt på forlisstedet un
der instruktion af finderen. Der blev 
lagt et søgefelt ud, som blev markeret 
med bøjer, og arkæologerne dykkede 

i området for at lokalisere de forven
tede vragrester, men håbet om det 
store fund forsvandt snart. Havbun
den på stedet består af 1er, som kun 
ganske få steder overlejres af blødt se
diment, som kunne gemme bevaret 
skibstømmer, og det må antages, at 
dette for længst er ædt af diverse ma
rine smådyr.

Der var ingen tvivl om, at forlisste
det var fundet, idet der over et områ
de kunne findes en del metalgenstan
de, først og fremmest riffelammuniti
on, men også firkantede kobberspi
gre, nogle øskner af kobber og lidt 
skår af fajance. Der fandtes ingen af 
fartøjets kanoner, men rustkonglo
merater af kanonkugler fandtes der et 
par stykker af. Det formodede skibs
tømmer fandt dykkerholdet også en 
forklaring på. I området findes en del 
egestammer, som blev oversvømmet 
ved havstigningen i stenalderen, og 
nogle af disse bliver slidt helt plane 
på oversiden og får en slående lighed 
med forarbejdet skibstømmer. Der er 
dog bark på den ene side, og træet er 
mørere, end det ville have været, hvis 
det stammede fra et skib, der gik ned
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En dykker med undervandssuget graver nær den store jemplade.

for 140 år siden. Tæt ved en koncen
tration af riffelprojektiler fandtes en 
stor forvreden jernplade, som blev ta
get om bord på 'Mjølner', men da der 
ikke umiddelbart kunne udledes en 
funktion af denne, blev den lagt til
bage på stedet.

Da området var svømmet igennem, 
blev der udført et par sugehuller, 
hvor dykkerne ved hjælp af et sug, 
drevet af vandtryk, suger sediment 
gennem et rør, der fanger små gen
stande i et net. I mindre bunker blev 
fundet en del ubrugte blyprojektiler, 
som med meget stor sikkerhed kan 
bestemmes som beregnet for Flådens 
tapriffel model 1849 med en kaliber 
på 17,1 mm. Projektilerne er af en 
anelse mindre kaliber, idet tapriflens 
virkemåde består i, at krudtladningen 
lægger sig om en tap i løbets bund, og 
projektilet stødes mod tappen med 
en ladestok, som får blyet til at klem

me sig ud mod løbets diameter - med 
datidens udtryk 'stukkes' det. Der 
blev også fundet et par blykugler, 
sandsynligvis til skibspistol model 
1848. Alle fund blev stedfæstet med 
gps-

Med mere tid til rådighed kunne 
der sandsynligvis findes mere, og 
muligvis kunne et mønster i genstan
denes placering udledes, men med de 
sparsomme midler fra Kulturarvssty
relsens pulje til truede marinarkæolo
giske lokaliteter, måtte holdet pakke 
sammen efter fire dages arbejde på 
stedet. En dag gik til spilde på grund 
af kraftigt blæsevejr, og 'Mjølner' søg
te ly i Dyvig. Undersøgelsen fandt 
sted i ugen den 26. til 30. juni, og 
således kunne 142-årsdagen for 
sprængningen markeres med et mål
tid muslinger indsamlet på stedet. 
Der blev skålet for skibets besætning 
og dets chef Hans Peter Edvard Mar-
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cher. Hvis der havde været større par
tier af vraget bevaret, ville det have 
været et enestående - og helt konkret 
- eksempel på en større konstruktion 
fra krigen i 1864, som især kendes 
gennem skriftlige kilder. Arkæologien 
kunne have givet et interessant sup
plement til de større linier, som ofte 
trækkes op, når krige skal beskrives. 
Hvis den 64 mand store besætning 
havde efterladt personligt grej, ville 
det med de rette bevaringsforhold 
ikke være usandsynligt, at det kunne 
findes i god stand, og dermed ville et 
samspil med de gode skriftlige kilder 
til begivenheden have givet os et 
fund, som kunne fortælle en helt 
særlig historie. ■
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Den store jemplade som den lå på bunden, overgroet med alger.
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Farvergårdens Saga i Tinglev
- fra tysk til dansk Af Chr. Andersen

To skæbner med samme navn og natio
nalt sindelag, men som fik hver deres 
afslutning på livet. Chr. Andersen for
tæller om efterslægten til fens fepsen 
Färber.

I Tinglev præstegård er der et lille 
sølvbæger til hjemmealtergang, 

skænket i 1755 af Jens Jepsen Farber 
Da familien kom til at betyde meget 
for det fattige sogn, og der fulgte en 
efterslægt, som fik stor udbredelse i 
Nord- og Sydslesvig, vil vi se på den 
gamle farvergårds saga.

I 1925 udkom en slægtsbog om far
vergården og dens ejere, Karl Regius: 
"Das Geschlecht Johannsen aus Ting- 
leff', hvorfra jeg har mange oplysnin
ger. I forordet siges: "Alle Familien
glieder bewegen sich auf eigner guten 
Mittelinie. Aber als Ergebnis meiner 
Forschungen kan ich wenichstens 
feststellen, dass wir 'rassenrein' ge
blieben sind, dass die Johannsens 
kein Judenblut in ihren Adern haben. 
Und angesichts unseren heutigen 
trostlosen nationale und politischen 
Zustände buche ich dies als Gewinn 
mit besonderen Befriedigung".

Oversat til dansk hedder det: "Alle 
familiemedlemmer bevæger sig på en 
god midterlinie. Som resultat af mine 
undersøgelser kan jeg i det mindste 
fastslå, at vi er forblevet 'rassenrein', 
at Johannsens ikke har jødeblod i de
res årer, og med henblik på vor nu
værende trøstesløse nationale og po
litiske tilstand ser jeg dette som en 
fordel med særlig befrielse".

Forordet afslører, at der i dele af den 

tyske befolkning dengang har været 
en antisemitisme, som Hitler genialt 
udnyttede.

Farveriet begyndte med Jens Jep
sen, (1674-1755), der var født i 
Ravsted, hvor en broder senere over
tog et farveri. Jens Jepsen havde 
førhen haft farverier i Ravsted ved 
Fogderup, Rudkøbing og Ebeltoft, 
hvor han gik fallit. Så tog han tilbage 
til hjemstavnen, som ikke bød ham 
velkommen. Da han ville starte et 
farveri i Lovtrup, protesterede farver
lavet i Aabenraa, som modsatte sig, at 
konkurrenter slog sig ned så tæt ved 
byen.

Tinglev, der lå uden for Aabenraas 
område, blev i året 1700 endestatio
nen på den unge farvers vej, som hid
til havde været så tornebestrøet. Nu 
begyndte det at gå fremad for den ny- 
slåede Tinglevborger, men langsomt. 
Redskaberne var beskedne i farveriet, 
der lå i den vestlige ende af byen. I 
den første tid farvede han tøjet i be
holdere, hvorefter det blev skyllet 
ved broen i Vippel, én km derfra. Jens 
Jepsen holdt ud, farver ville han være 
og intet andet. Tilnavnet farver, på 
tysk Farber, går igen hos familiens 
medlemmer. Jepsen købte i den nord
lige ende af byen en ejendom, som 
senere forøgedes med nye grundstyk
ker. Det blev til den nuværende Ting- 
levgård. Det siger meget om Jepsens 
karakter, at da hans økonomiske for
hold blev bedre, betalte han konkurs
gælden i Ebeltoft tilbage.

Jens Jepsen blev gift med Karen Pe
ters. I dette ægteskab fødtes datteren
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Maren, som i 1733 blev gift med sin 
fætter fra Ravsted, Johann Petersen, 
der kom til at videreføre farveriet i 
Tinglev. Men først blev der skrevet en 
højtidelig kontrakt den 19. juni 
1733. Indledningen lyder i dansk 
oversættelse: I den hellige treenig
heds navn: "Jens Jepsen overgiver sin 
ejendom bestående af bygninger og 
beslag og landbrug, korn på marken 
med alt løsøre, også farveriet med alle 
dertil hørende redskaber, med alle 
dertil hørende rettigheder i hus og på 
mark, ikke det mindste undtaget, 
sammen med datteren Maren - mit
samt die Tochter Maren - til foran 
omtalte Johann Petersen". - Datteren 
hørte altså til den del af farveriet, der 
fulgte med!

Johann Petersen, der regnes for 
slægtens stamfader, røgtede arvegod
set godt og blev en velstående mand, 
hvad hans og hustruens store gravsten 
vidner om. Den er nu anbragt nord for 

kirken, efter den engang af uforklarli
ge grunde blev ført bort og for nogle år 
siden fundet nede ved Hjørnekroen i 
Tinglev. Det skete i min tid i sognet, 
hvor jeg måske var med til at hindre, 
at den blev slået itu.

Jens Johannsen, født 1739, havde 
5-7 svende i arbejde. Under ham nåe
de farveriet sit højdepunkt. Så meget 
blev farveriet besøgt, at der blev an
lagt en fodsti gennem engen dertil, 
kaldet 'Farvers sti'. Nye bygninger 
blev opført i 1784, det store stuehus 
fortalte om bygherrens velstand, højt 
til loftet og messingbeslag på dørene. 
Desværre brændte det i 1930, men da 
var gården ude af farverslægtens 
hænder.

Jens Johannsens efterfølger blev 
sønnen Peter Johannsen (f. 1771), 
som efterfulgtes af yngste søn i 1. æg
teskab, Jens Lautrup Johannsen. Efter 
ham kom ældste søn Peter Johann
sen, som overtog gården i 1878. Han

Tegning af Farvergårdens stuehus opført i 1784 og nedbraendt 1932.
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Farvergården set fra nord.

fik mange tillidshverv. I 1889 blev 
han amtsforstander og Standesbeam
ter (personregisterfører). 1909-15 var 
Johannsen medlem af Kredsdagen. 
Hans autoritet var så stor, at det hed 
sig, at når han og sognepræsten, 
H.M. Johannsen, var enige om noget, 
blev det også gennemført!

Men med farveriet gik det mindre 
godt. Han fortæller selv: "Min fader 
havde 4 mand i farveriet. Det tog ef
terhånden af, så han til slut kun hav
de 1 beskæftiget, og da jeg kom til, 
kunne jeg selv klare arbejdet". Tilba
gegangen skyldes især, at mere og 
mere tøj blev lavet på fabrik, så der 
ikke var så meget brug for farvning. I 
1902 opgav Johannsen farveriet, lidt 
efter 200-års jubilæet. Farvergårdens 
saga var endt, men i gårdens aftægts
hus boede digterinden Anna, præste- 
enken Anna Ludvigsen, fra 1867 til 
sin død 1884.

Da Peter Johannsens søn Broder Pe

ter Johannsen blev gift i 1908, over
tog han Tinglevgård, hvorefter foræl
drene flyttede ind i aftægtshuset. Bro
der Peter Johannsen døde på slag
marken i 1915. Nogle år efter giftede 
enken sig med Chr. Jessen, Stolte- 
lund, der næppe havde sin styrke i 
landbruget. Til stor skuffelse for fa
milien solgte han gården i 1926 og 
flyttede til Flensborg, hvor han blev 
en stor nazist.1’ Carsten Dinsen købte 
i 1926 gården, der senere blev er
hvervet af Statens Jordlovsudvalg, 
som efter en periode med forpagt
ning, solgte gården i 1961 til Bodil og 
Anton Rindom.

Broder Peter Johannsens to sønner 
blev kendte navne. Gårdejer Hans 
Heinrich Johannsen, Broager, har 
været opstillet til Folketinget. Brode
ren, Hans Peter Johannsen, blev bi
blioteksdirektør i Flensborg. Han var 
stærkt bundet af slægtens rod i Ting
lev, hvor han også blev begravet i
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1981. Han beholdt - ligesom Emil 
Nolde - sit danske statsborgerskab, 
selv om bopælen var Tyskland. Jo
hannsen var vel det nærmeste vi kun
ne kalde en slesviger. I mange år var 
han den drivende kraft i Grenzfrie
densbund, hvor han arbejdede for, at 
den danske og tyske stemme kunne 
klinge sammen i god harmoni.

Ved grænsen har der været kæmpet 
hårdt om jorden. Derfor har spørgs
målet i mange år strejfet mig: Hvorfor 
blev farverfamiliens gamle hjemsted 
solgt, så det gik fra tyske over på dan
ske hænder? Forklaringen, som sand
synligvis var pengenød, er givet mig 
af overlærer Hans Fr. J. Hansen, den 
tyske skole i Tinglev. To af Chr. Jes
sens brødre, Jens og Marius må bære 
ansvaret. Jens Jessen blev født 1895 i 
Stoltelund, Tinglev sogn, i en stærkt 
tysk familie. Under Første Verdenskrig 
blev han såret tre gange, sidst som of
ficer så hårdt, at han måtte hjemsen
des. De to brødre havde 1921 i Kø
benhavn oprettet vekselererfirmaet 
Jessen og Co. med Jens som direktør 
og Marius Jessen som prokurist. Men 
uheldige forretninger gjorde, at flere 
kreditorer følte sig bedraget for 
150.000 kr., da de havde fået udstedt 
penge, der var ugyldige21. Men inden 
sagen kom for retten, rejste brødrene 
først til Tyskland, senere til USA. Ef
ter fire år vendte Jens Jessen tilbage til 
Tyskland, mens Marius blev derovre. 
Skønt brødrene ikke blev retsligt 
dømt, måtte familien bøde for en stil
let kaution, som nu skulle indfries, 
hvad der belastede familiens gårde i 
Stoltelund og Tinglev hårdt. Derfor 
var det antageligt økonomien, der 
gjorde, at Chr. Jessen måtte sælge 
Tinglevgård.

Efter tilbagekomsten til Tyskland 

indledte Jens Jessen en stærkt opsti
gende karriere, der kulminerede med 
et professorat i nationaløkonomi i 
Berlin.

Da Nazismen kom til magten i 
Tyskland i 1933, var Jessen en begej
stret tilhænger. Han var også en af 
partiets få intellektuelle. Men han 
gennemskuede snart Hitler og gik 
med i modstandsbevægelsen 'Opera
tion Valkyrie', hvor han var nær 
knyttet til Ulrich von Hassel. I den
nes efterladte dagbog er Jessen omtalt 
hele 27 gange udelukkende for noget 
positivt3’. Nogle eksempler: **.3.1941: 
"de kloge, ægte slesvigske Jessens". 
4.10.1942: "1 forgårs hos Nordmann 
(dæknavn for Jessen). Han var noget 
optimistisk med hensyn til mulighe
den for et systemskifte. Ikke overbe
visende for mig". 20.4.1943: "Der er 
mange, der er blevet bange. - Jessen 
har i længere tid været stærkt depri
meret -. Den aften sagde Jessen helt 
fortvivlet: Det ville i og for sig være så 
nemt at eliminere denne forbryder 
(Hitler). Den refererende officer tager 
en mappe med sprængstof med ind, 
lægger mappen på Hitlers skrivebord, 
bliver efter aftale kaldt ud til telefon
en, og Hitler er fjernet"4’. Da det var 
dette udkast, Claus v. Stauffenberg 
handlede efter, viser det Jessens cen
trale rolle i modstandsbevægelsen.

Aftenen før attentatet 20. juli 1944 
var modstandsfolkene samlet hos 
Jens Jessen for at drøfte de sidste for
beredelser til attentatet, der katastro
falt mislykkedes. Da Gestapo hentede 
Jessen, lå han til sengs efter en svær 
autoulykke og var så svækket, at han 
ikke kunne gå alene. 30. november 
blev han henrettet i straffeanstalten 
Berlin-Pløtzensee.

Springet var tårnhøjt fra Jessens
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Gravstenen over dr.jur. Jens Peter Jessen (1895-1944) på familien Jessens gravsted 
på Tinglev kirkegård. Til venstre ses gravstenen over nevøen Jens R. Jessen (1922- 
1942), der faldt på østfronten.

flugt fra bedragerisigtelse, til han som 
ærefuld professor blev aktiv i den ty
ske modstandsbevægelse og nævnt 
blandt navnene i bogen 'De retfærdi
ge i Sodorna'51. Som sådan skal han 
huskes. Han betalte dyrt med livet, li
gesom Bonhöffer, Canaris, v. Stauf- 
fenberg og flere tusinde andre.

På Tinglev kirkegård ved familien 
Jessens gravsted står to mindeplader, 
den ene for Jens Jessen, der, som om
talt ovenfor, blev henrettet af tyske 
landsmænd i 1944. Den anden min
deplade er for hans nevø, Jens Jessen, 
der i 1943 faldt på tysk side under felt
toget i Rusland. Samme familie og fø
dested, samme navn, samme nationa
le sindelag. Men som i krigsgalska
bens hvirvlen med menneske
skæbner, fik to helt forskellige lodder.

Noter
1) Oplyst af den Tinglevfødte lærer 
Johannsen, Flensborg.
2) Dagbladet Hejmdal 13.10. 1922, hvor 
der refereres fra Berlingske Tidende.
3) Ulrich von Hassell: 'Det andet Tysk
land', Gyldendal 1947. Hassell var tysk 
gesandt i København 1920-30.
4) Nedskrevet af Ilse von Hassell, der var 
med til den private sammenkomst.
5) Fabian v. Schlabrendorff: 'De retfærdi
ge i Sodoma'. Normann 1946.
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Huggehuset i Aabenraa
- en epoke i Aabenraas erhvervshistorie

Af Kim Furdal

Det er ikke til at se det udefra, men på 
havnen i Aabenraa står en lagerbyg
ning bygget af glas. Overinspektør Kim 
Furdal, Museum Sønderjylland - ISL, 
har set på et stykke sønderjysk industri
historie, der om kort tid forsvinder.

Bygningen er ikke det første som 
fanger blikket på havnen i Aa

benraa. Den lille lagerbygning på 
Mellemvej, beklædt med pandepla
der og med mos på taget, syner nem
lig ikke af ret meget i forhold til Mel- 
gaards store silo som nærmeste nabo. 

Men det er faktisk starten på et af Aa
benraas store industrieventyr. Ikke et 
af de helt store som Danfoss, men en 
af de pænt store i Aabenraa.

Det er dog først, når man kommer 
inden for, at det går op for en, at der 
ikke er tale om en grå anonym lager
bygning. Bygningen er oprindelig op
ført i glas holdt fast i et gitter af jern
rør på en høj sokkel, og i loftet har en 
række glasvinduer været med til at 
lyse lagerhallen op. I den venstre 
side, når man kommer ind gennem 
porten, går en trappe ned til et stort

Der er i dag ingen spor af glashuset set ude fra havnen.

Fo
to

: K
im

 Fu
rd

al
. M

us
eu

m
 S

øn
de

rj
yl

la
nd

 - 
IS

L



184 Sønderjysk Månedsskrift 5 • 2007

flisebeklædt omklædningsrum med 
bad. Over dette finder man endnu et 
par rum, der i sin tid fungerede som 
kantine for de mange beskæftigede i 
huggehuset, der i Aabenraa i folke
munde bl.a. blev kaldt glashuset på 
grund af bygningens konstruktion.

Eventyret startede i 1949. Dette år 
blev Sønderjyllands Erhvervsråd 
etableret, der med støtte i egnsudvik
lingsloven skulle sætte gang i den in
dustrielle udvikling af Sønderjylland. 
Baggrunden var den manglende in
dustrielle udvikling, der allerede hav
de præget landsdelen inden Genfore
ningen i 1920.

Som formand fik Erhvervsrådet den 
legendariske og visionære direktør 
for Sønderjyllands Højspændings
værk i perioden 1924-1961, Jes Chri
stiansen (1889-1972), der kom til på 
et tidspunkt, hvor Sønderjylland var 
præget af en række små jævnstrøms
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værker i købstæderne, flækkerne og 
enkelte stationsbyer, mens landom
råderne blev forsynet fra Flensborg 
via 17 transformatorstationer. Allere
de fra den spæde start, inden opførel
sen af Sønderjyllands Højspændings
værk, agiterede han for, at hele lands
delen blev forsynet med el et sted fra.

For Jes Christiansen var den er
hvervsmæssige udvikling af Sønder
jylland ikke nogen abstrakt størrelse. 
Erhvervsrådet blev også et personligt 
projekt for ham, hvor det gjaldt om 
at skabe en erhvervsudvikling i Aa
benraa. Det gjaldt om at skabe ar
bejdspladser ved at lave så meget som 
muligt selv. Han mente, at man lige 
så godt kunne producere tingene selv 
frem for at købe dem af andre. Til 
gavn for udviklingen af værket, indu
strien i Aabenraa og forbrugerne i 
Sønderjylland, der skulle have billig 
el. Gennem mange år var målet såle
des, at levere el som ikke kostede 
mere end 8 øre pr. kilo watt. Dette 
gjaldt også mange år efter, at ørebe
løbet ikke var ret stort. Jes Christian
sens evner til at holde elprisen i bund 
var legendarisk. Endnu i dag tales der

Jes Christiansen (1889-1972) var 
direktør for Sønderjyllands Højspæn
dingsværk fra starten i 1924 og frem til 
1961.11949 blev han formand for 
Sønderjyllands Erhvervsråd, hvilket 
satte skub i tankerne om at klare mest 
muligt selv på Højspændingsværket. 
Hans foretagsomhed for at producere 
elektricitet billigst muligt er legendarisk. 
Samtidig evnede han at samle et krea
tivt team af medarbejdere, der var i 
stand til at gå nye utraditionelle veje 
for at nå målet.
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Sønderjyllands Højspændingsværk opført i 1924 med huggehuset nederst 
til højre i billedet.
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om hans og værkets ingeniørers ev
ner til at lave kreative og utraditio
nelle løsninger, der var med til at hol
de elprisen i bund.

Så gik Jes Christiansens iderige in
geniører ellers i gang med at føre pla
nerne om størst mulig egenprodukti
on ud i livet. Allerede inden krigen 
havde man et huggehus på selve vær
ket, dvs. et værksted hvor man lave
de master og andet i de perioder, hvor 
værket kørte godt, og de ansatte ikke 
havde andet at se til. Men nu blev 
dette sat i system, og i 1949 byggede 
man det nye huggehus, hvor højs
pændingsværkets smede, når der var 
ledige stunder, kunne lave de forskel

lige dele, der skulle bruges på Høj
spændingsværket. Det gik rigtig godt, 
og allerede i 1950 blev huset udvidet 
til det dobbelte. Navnet huggehuset 
er et gammel sønderjysk udtryk for et 
lille selvstændigt hus med redskaber 
til snedkerarbejde, som man havde 
på gårdene. Slutningen af 1940'erne 
var stadig præget af mangel på byg
ningsmaterialer, så i stedet for 
mursten og træ blev værkstedet byg
get af kedelrør fra en gammel kedel, 
som man brækkede ned på værket. 
Når huset blev bygget af glas hænger 
det formentlig også sammen med, at 
det gav bedre lys midterst i den brede 
bygning. På trods af det skrøbelige
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materiale, så har huggehuset aldrig 
være plaget af knuste eller ituslåede 
ruder.

Mens der endnu var produktion, 
var der midt ned gennem bygningen 
en stor løbekran, og på begge sider 
langs væggene var der opstillet de 
forskellige værktøjsmaskiner, dreje
bænke, fræsere, boremaskiner og an
det. Dette blev starten på det, som i 
1980 blev til Sønderjyllands Maskin
fabrik A/S, men allerede fra starten 
brugte man navnet Sønderjyllands 
Maskinfabrik, forkortet SM, selv om 
værkstedet var en del af Sønderjyl
lands Højspændingsværk. Med udvi
delserne af Sønderjyllands Højs
pændingsværk fulgte en tilsvarende 
vækst i huggehusets medarbejder

stab, som i slutningen af 1960'erne 
og begyndelsen af 1970'erne talte 
300-400 medarbejdere, overvejende 
smede og specialarbejdere. Den sidste 
store byggeopgave Sønderjyllands 
Maskinfabrik udførte som en del af 
Sønderjyllands Højspændingsværk 
blev opførelsen af Enstedværkets 
blok 3 i perioden 1974-1979.

Med væksten blev det også muligt 
at levere ydelser og produktion ud af 
huset. Det startede i begyndelsen af 
1960'erne med F.L. Smidth koncer
nen, som på dette tidspunkt havde 
travlt med at levere cementfabrikker 
rundt om i verden. Her kom hugge
huset til at levere forskellige former 
for enkeltdele som slisker, knusere 
m.v. Det gav beskæftigelse til de man-

Først når man træder ind ad porten og ser glasvæggene, går det op for en, at man 
ikke befinder sig i et almindeligt pakhus. Her er det et udsnit afen af væggene.
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ge medarbejdere, når man ikke var i 
gang på selve værket. De faste kunder 
var dog de øvrige elværker, der ikke 
selv havde en organisation, der kun
ne tage sig af den løbende vedlige
holdelse og de løbende reparationer 
om sommeren. Mange af de store 
højspændingsmaster rundt om i lan
det er således fabrikeret på SM. 
Blandt de mindre opgaver kan næv
nes restaureringen af vandturbinen 
på det nu fredede kraftværk i Christi- 
ansdal ved Haderslev.

I slutningen af 1960'erne var plad
sen i huggehuset blevet for trang, og 
man skulle til at se sig om efter et nyt 
sted, der også kunne anvendes til la
ger for værkets elafdeling. Da det var 
umuligt at bygge ved Enstedværket 
uden store anlægsarbejder, valgte 
man i 1967 at købe en grund i Hjord
kær og fra 1. januar 1969 skete pro
duktionen her. Stedet havde flere for
dele, man kunne bl.a. lægge jernba
nespor ud til virksomheden. Knapt 
var man flyttet fra huggehuset, før 
man i starten af 1970'erne, og inden 
energikrisen, begyndte at tale om en 
ny udvidelse af Enstedværket. I 1974 
gik arbejdet så i gang med det, som 
skulle blive til Enstedværkets blok 3 i 
daglig tale kaldet EV3.

I modsætning til tidligere skete ud
bygningen nu i et samarbejde med 
det tyske Nordwestdeutsche Kraftw
erk som et joint venture, hvor alt 
skulle godkendes af en fælles ledelse. 
Dette blev også begyndelsen på en
den for huggehuset som en del af 
Sønderjyllands Højspændingsværk. 
Med etableringen af det fælles joint 
venture blev det nemlig et skattetek
nisk problem, at den ene part var et 
skattefrit andelsselskab. For at løse 
problemet blev Sønderjyllands Ma

skinfabrik 1. januar 1980 omdannet 
til et aktieselskab med selvstændig le
delse og struktur, men som et datter
selskab af Sønderjyllands Højspæn
dingsværk. I 1992 kom der imidlertid 
fokus på elværkernes andre former 
for erhvervsvirksomhed i forbindelse 
med SEAS involvering i uøkonomisk 
tomatproduktion. Sønderjyllands 
Højspændingsværk fik en henvendel
se fra elprisudvalget om selskabets 
økonomiske engagement i Sønderjyl
lands Maskinfabrik. Det følgende år 
førte et større tab på et kraftværks
byggeri på Sjælland til, at modersel
skabet Sønderjyllands Højspændings
værk tilførte Sønderjyllands Maskin
fabrik A/S 28 mil. kr. til en rekon
struktion af virksomheden, som der
på blev sat til salg.

Tilbage på havnen i Aabenraa står 
det gamle huggehus stadig, men kun 
i kort tid. Der er givet tilladelse til 
nedrivning af huset. Dermed forsvin
der et stykke erhvervshistorie i Aa
benraa om den kreativitet og entre
prenørånd, som prægede Sønderjyl
lands Højspændingsværket i efter
krigsårene. ■

Kilder
Erik Skifter Andersen: 'Erhvervsvirksomhe
der i Aabenraa 1847-1997' Aabenraa 1995. 
Ruth Schramm m.fl. (red): 'Sønderjyl
lands Højspændingsværk 75 år' Aaben
raa 1997.
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lands Højspændingsværk, andelsselskab, 
50 år 1922-1972' i: 'Sønderjyske Årbøger 
1974', s. 222-225.
Interview med ingeniør H.C. Petersen.
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Et talgsmelteri i Tønder Af Siegfried Lorenzen

Kun skriget bliver tilbage, når dyr bliver 
slagtet. Siegfried Lorenzen, Tønder, 
fortæller om Peter Friedrich Riggeisens 
talgsmelteri, garveri og hude- og skind
handel i Tønder.

Etableringen af talgsmelteriet

Om 'talg' læser man følgende i Po
litikens danske ordbog: Talg: 

Fedt fra forskellige drøvtyggere som 
anvendes til margarine, stearin og 
sæbefabrikation samt til medicinsk 
brug og spisebrug.

I 1888'erne boede der i Tønder en 
garver, Matthias Riggeisen (1858- 
1939). Han kom fra Abild og havde 
efter endt uddannelse og et ophold i 
USA nedsat sig i ejendommen Øster
gade 57 for derfra ved siden af sit 
egentlige hverv som garver at sælge 
støvler og på et senere tidspunkt også 
skotøj i et bredere sortiment. Garveri
et var imidlertid hans hovederhverv, 
som han havde udvidet med en pro
duktforretning. Dette drev han fra en 
lagerbygning i Vidågade 56 på en par
cel, der lå i forlængelse af Østergade
ejendommen mod syd.

Efter Genforeningen foretoges en 
deling af virksomheden, idet skotøjs
forretningen flyttede i lejede lokaler i 
Storegade 20, medens garveriet med 
produktforretningen overtoges af 
Matthias Riggeisens ældste søn Peter 
Friedrich Riggeisen (1894 - 1951).

Ligesom i Vester- og Storegade i 
Tønder rakte de fleste ejendomme i 
Østergade fra hovedgaden mod paral
lelgaden i syd, i dette tilfælde Vi
dågade. Riggeisens ejendom i Vidåga

de havde nr. 56. Grunden Vidågade 
54 (forlængelsen af Østergade 55) eje
des også af Riggeisen. Her opførtes 
der omkring 1920 et beboelseshus. På 
modsat gadeside mod syd, på et stort 
haveareal helt ned til Vidåen, lå en 
lagerbygning med plads til opbeva
ring af uld og de mere værdifulde me
taller som kobber, bly, messing mm. 
Jernmetallet fik plads på et bagved 
liggende indhegnet område.

Ihærdigt og flittigt arbejde gav, selv 
under de i starten beskedne forhold, 
med årene gode resultater. Peter Frie
drich Riggeisen lod opføre en villa og 
nye lagerbygninger på havearealet, 
som i begyndelsen af Anden Ver
denskrig blev fulgt op af en plan om 
at bygge et talgsmelteri i fortsættelse 
af hans fars primitive talgsmelteri. 
Formentlig har den i krigsårene 
1940/41 begyndende mærkbare man
gel på fedtstoffer været incitament til 
realisering af planen. Smelteriet var 
tænkt placeret på grundene Vidågade 
50 og 52, som Riggeisen havde købt i 
årene op til 1941. De bestående gam
le huse skulle nedrives.

Den 31. juli 1941 ansøgte han Tøn
der Købstads Sundhedskommission 
om tilladelse til indretning af et talg
smelteri i ejendommene Vidågade 50 
og 52. Da Riggeisen kunne godtgøre, 
at der havde været et talgsmelteri på 
ejendommen nr. 56 før ikrafttrædel
sen af købstadens nye gældende 
sundhedsvedtægt, skønner kommis
sionen den 13. august 1941, at det i 
virkeligheden drejede sig om en for
bedring af det bestående smelteri. 
Kommissionen besluttede derfor at



Et talgsmelteri i Tønder 189

give den nødvendige dispensation fra 
købstadens sundhedsvedtægt. Der 
var dog knyttet betingelser til dispen
sationen, bl.a. var det en ufravigelig 
forudsætning, at den ikke kom til at 
genere beboerne af naboejendomme
ne hverken ved røg, damp eller ilde 
lugt.

Bygningen af smelteriet blev påbe
gyndt og fuldført samme år og udvi
det med en mindre tilbygning to år 
senere.

Bearbejdningen af talgen
En nu 78-årig tøndring, Hans Müller, 
Ludvig Andresensvej 9 i Tønder, hu

sker tydeligt arbejdsgangen, da han i 
1949 fik ansættelse i Riggeisens afde
ling for huder og skind. Den ansvar
lige for smelteriet, Anders Petersen, 
havde i perioder behov for hjælp, og 
da blev Müller bedt om at assistere. 
Han fortæller:

Riggeisen havde i starten en aftale 
om ugentlig afhentning af talg fra 
slagterierne i Tønder, Bylderup Bov, 
Skærbæk og Vojens. Senere blev råva
ren også afhentet på slagterierne i 
Stoholm (ved Struer), Horsens, Aar
hus, Lemvig og Herning. Efter slagte
riernes sortering i en første og en an
den klasses vare (afpudsningsfedt),

Starten på talgsmelteriet i 
Tønder og senere Rimeco 
A/S i Aabenraa, Matthias 
Riggeisen Produkten 
Geschäft, Østergade 57.
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blev det af hensyn til holdbarheden 
saltede talg samlet i pilekurve.

Første bearbejdning af talgen på 
smelteriet var rensning og afsaltning 
ved skylning med vand. Fra en hak
kemaskine ledtes talgen via en glide- 
anretning i et kæmpemæssigt kar. 
Cirkulerende kogende vand i karrets 
dobbelte bund fik talgen til at smelte. 
Sener og fedtegrever faldt til bunds, 
og efter en centrifugering kunne rent 
talg afpumpes og flyde i nye trætøn
der, der var specielt fremstillet til for
målet af bødker Heil i Højer. Dette 
gjaldt det første klasses talg, spisetal- 
gen, der blev anvendt i margarinefa
brikationen. Et stigende salg til Solo
fabriken i Sønderborg, der var en af 

de helt store aftagere, fik Solofabrik
ken til på et senere tidspunkt at an
skaffe en tankbil til afhentning af den 
flydende talg på smelteriet i Tønder. 
Her blev talgen i mellemtiden opbe
varet i en stor beholder med et var
melegeme, der sørgede for at holde 
talgen flydende. I øvrigt husker Hans 
Müller om centrifugen, at denne hav
de en fortid som vandrensningsan
læg på et skib.

Den anden sortering til forarbejd
ning i sæbe- og 'talg'-lysindustrien 
blev kogt i kælderen og hældt i brug
te og rensede olietønder. Det meste af 
anden klassestalgen gik til udlandet. 
Müller husker, at eksportsalget til 
Portugal blev stoppet, da man erfare-

Fo
to

: P
ri

va
t

Hans Müller med et sortbroget 
skind af en ufødt kalv, 
der er blevet ham overladt af 
slagtehuset i Tønder.
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de, at talgen dér blev brugt til spise- 
brug. Sideløbende med det foregåen
de blev der også fremstillet en speciel 
garvetalg til brug på garverier.

Senerne og fedtegreverne kunne 
også bruges. Der stod en hullet be
holder i kælderen, som blev brugt til 
afdrypning af disse. Riggeisen havde 
en aftager, der brugte 'affaldet' som 
svinefoder; og hvad denne ikke kun
ne aftage, gik til destruktionsanstal
ten til videreforarbejdning som dyre
foder.

Hvad angår Sundhedskommissio
nens tilladelse til drift af et talgsmel
teri midt i byen, har den nok med 
årene givet de bevilgende personer 
hovedpine. De blev jævnligt præsen
teret for klager over ildelugten, hvis 
fravær netop var en 'ufravigelig' for
udsætning for kommissionens 
dispensation. I øvrigt kom dyrlæge
kontrollen på besøg ca. hver 14. dag.

Det skønnes, at smelteriet på grund 
af strukturændringer inden for slag

teribranchen med sammenlægninger 
og etablering af egne smelterier blev 
nedlagt omkring 1985. Firmaet op
købte dog i et antal år herefter fortsat 
talg, som blev videresolgt og kørt til 
et større smelteri i Fredericia. Dette 
har siden overlevet sig selv, da forar
bejdningen i dag bestrides af destruk
tionsanstalterne.

Garveriet
Som nævnt fik Hans Müller arbejde 
hos Peter Riggeisen i 1949. I sin be
retning om talgsmelteriet kom han 
ind på sit egentlige arbejde med hu
der og skind, som også hører en svun
den tid til. Fortællingen herom skal 
derfor også med i beretningen.

Firmaet havde en aftale med det 
dengang offentlige slagtehus i Tøn
der om at aftage de slagtede dyrs hu
der og skind. Her skal bemærkes, at 
kun tyres, oksers og køers skind kal
des for huder, medens kalvenes og de 
øvrige dyrs betegnes som skind. Tirs-



192 Sønderjysk Månedsskrift 5 • 2007

dagen var slagtedag for byens slagte
re, og om eftermiddagen mødte Rig
geisens lastbil op for at afhente hu
derne og skindene. Hver del var af
mærket med slagterens navn, så Rig
geisens kontor vidste, hvem der skul
le afregnes med.

Først blev huderne og skindene 
vurderet efter vægt og kvalitet. Først 
pelsen, idet mulige snitskader, op
stået ved afhudningen, gav en lavere 
afregningspris. Disse skader kunne 
dog ikke undgås ved de store kreatu
rer, da afhudningen af det i benene 
ophængte dyr påbegyndtes ved, at 
huden måtte snittes fra kødet. Kunne 
den ene af slagterne få fat i det første 
stykke hud, forsøgte denne at trække 
huden nedefter, medens hans mak
ker ved hjælp af en hammer bankede 
på den indvendige skindside. Her ta
ler vi om afhudning af tyre, okser og 
køer. På kalve og øvrige slagtedyr blev 
skindet efter de første snit ved klov
eller fodenden trukket ned over krop
pen. Tyre- og oksehuderne var i 
øvrigt de tungeste, ca. 60 kg, i mod
sætning til køernes 25-30 kg. De var 
også de tykkeste, så tykke, at de kun
ne spaltes, dvs. man fik en ren skind
side og en side med yderhårene på. 
Disse tykke huder blev garvet i et spe
cielt garveri i Ebeltoft, og det færdige 
læder blev brugt til forsåling af sko og 
specielt støvler (Bjørnelæder). Jersey- 
køernes hud var velegnet som betræk 
i møbelindustrien.

Inden det var så vidt, foregik der en 
behandling hos Riggeisen. Først blev 
huderne sorteret i tyre-, okse-, og 
kviehuder. Kalve- og øvrige dyreskind 
sorteredes for sig. Til opsugning af 
fugtigheden skulle de tunge huder 
saltes, idet de blev lagt oven på hin
anden med salt imellem. Efter to da

ges lagring blev de lagt på langs på 
paller eller på en tyk bjælke med 
kødsiden øverst, så vandet kunne 
løbe fra langs siden. Når der var gået 
yderligere et døgn, skulle saltet ban
kes ud af huden. Det skete ved, at fire 
mand tog fat i hver sin ende af hu
den, løftede den op over en åben tøn
de og lod den falde op og ned på den
ne et antal gange - et hårdt job!

Foldet sammen med kødsiden 
yderst blev huderne nu stablet op, 
indtil en aftager dukkede op. Der blev 
foretaget en nøje vurdering af hver 
enkelt hud, inden prisen kunne sæt
tes. Vurderingen foregik bl.a. ved at 
skrabe på kødsiden for at konstatere, 
om huden var fri for oksebremselar- 
ver, der kunne udvikle sig til skade 
for huden. Foruden garveriet i 
Ebeltoft til de tunge huder havde Rig
geisen en køber i Svendborg, der gar
vede overlæder, og en i Faaborg, der 
tog sig af garvning af de mindre dyrs 
skind. Firmaet sørgede selv for trans
porten til køberne. Og hvad der ikke 
kunne sælges herhjemme, blev eks
porteret, fortrinsvis til Tyskland, Ju
goslavien og Bulgarien.

Men, der var mange andre skind, 
Müller kom i berøring med. Der blev 
indleveret skind af rådyr, harer, ræve, 
mår, ilder, mink, lækatte og huskatte. 
Disse skind blev efter afskrabning af 
kødrester sat til tørring på en ramme 
eller et bræt for derefter at blive 
strakt, så de bevarede deres naturlige 
form. Müller mener, at hundeskind 
blev saltet og i øvrigt brugt i legetøjs
fabrikationen.

Endelig var der ulden. Grossereren 
havde en aftale med et antal land
mænd ud over Sønderjylland, en af
tale, der gik ud på at klippe og købe 
bondens får. Dette var en velkommen
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Peter Riggeisen oprettede i løbet af 1930'eme også filialer i Aabenraa, 
Skærbæk og på Fyn. Her er det Peter Riggeisen A/S produktforretning, 
Sønderport 47 i Aabenraa.

afveksling for Hans Müller, der sam
men med en medhjælper kørte tre 
hele sommermåneder i hele landet. 
Han var hurtig og sikker i klipningen, 
og akkordaftalen var ikke så ringe.

I øvrigt blev ledelsen af firmaet Pe
ter Riggeisen ved dennes død i 1951 
afløst af sønnerne Hans Matthias Rig
geisen (1923-1977) og Peter Riggeisen 
(1927-2005). 1 1972 blev der opført et 
nyt hud- og skindlager i Tønders in
dustrikvarter. Slagteriernes dannelse 
af en egen hudcentral medførte, at 
forudsætningen for driften af en pri
vat opkøbsvirksomhed af huder og 
skind ikke længere var til stede. For

retningen blev derfor nedlagt i 1978. 
Bygningerne på Kærgårdsvej blev le
jet ud til bl.a. Hartmann og senere 
solgt til Teknisk Skole.

Peter Riggeisen havde foruden for
retningen i Tønder i 1930'erne også 
nedsat sig med filialer i Aabenraa, 
Skærbæk og på Fyn. Forretningen i 
Aabenraa blev efter Riggeisens død 
ført videre af hans anden søn Peter 
Riggeisen jr. Disse tre forretninger 
blev i 1988 solgt til firmaet Uniscrap, 
hvorefter en fjerde skrothandlergene- 
ration Riggeisen - Peter Riggeisen jr. 
jr. - med stor succes etablerede sig i 
Aabenraa med selskabet Rimeco A/S.
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Vadehavet
Jan Abrahamsen m.fl. (red): 'Vadehavet - 
portrætter af et kulturlandskab'. Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, Esbjerg, i samarbejde med 
Varde Museum, Esbjerg Museum og Tønder 
Museum 2005. 352 sider, rigt ill. Pris: 348 
kr.

Et af de elementer i det sønderjyske kul
turlandskab, der adskiller egnen fra så 
mange andre i Danmark, er naturligvis 
Vadehavet. Dette unikke naturområde 
deles mellem Danmark, Tyskland og Hol
land, og igennem årtier har de tre lande 
arbejdet sammen om at forvalte og be
skytte dette enestående natur- og kultur
arvsområde. Der er oprettet et fælles va
dehavssekretariat i Wilhelmshaven. Dette 
sekretariat har i anledning af den 10. fæl
les regeringskonference i 2005 foranledi
get denne fornemme bog udgivet.

Bogen rummer, ud over en indledning, 
der giver et kort overblik over Vadehavets 
naturhistorie og områdets generelle hi
storie, en beskrivelse af de forskellige va
dehavsegne, fra Varde til Den Helder. Det
te gøres i 18 afsnit, skrevet af stedlige for
fattere og ledsaget af ualmindeligt for
nemme fotografier. De to afsnit om den 
danske del af Vadehavet - henholdsvis 
om vadehavskysten og -øerne - er skrevet 
af Finn Krageskov, tidligere informations
chef ved Ribe Amtsråd, og illustreret af 
Svend Tougaard fra Fiskeri- og Søfartsmu
seet i Esbjerg. I de danske afsnit, som i de 
øvrige, er fokus lagt på områdernes kul
turhistorie, hvorimod naturhistorien ikke 
ofres mange ord. Som det fremgår af ind
ledningen, er det et helt bevidst valg fra 
redaktionens side. Der er næppe noget 
naturområde, der er mere udførligt be
skrevet både videnskabeligt og populært 
end netop Vadehavet. Formålet med bo
gen har altså været at formidle Vadeha
vets kultur- og erhvervshistorie til et bre
dere publikum, end de mere snævre vi
denskabelige publikationer, som sekreta
riatet ellers udgiver, har formået.

Det er da heller ikke på nogen måde no
get tungt videnskabeligt værk, læseren får 
i hånden. Teksten er letlæst, idet man har 
stræbt efter en “litterær og journalistisk 
måde at gøre de kulturhistoriske værdier 

tilgængelige for et bredere publikum", og 
man fanger ofte sig selv i at dvæle ved de 
fine billeder. Et godt billede fortæller ofte 
langt mere end megen tekst, og i dette 
tilfælde holder dette udsagn på alle må
der stik. Der bliver fortalt mange histori
er i bogens afsnit, men ikke rigtigt selve 
historien. Indimellem er teksten da også 
blevet så let, at man reelt ikke får nogen 
egentlig information ud af sin læsning. 
Det er eksempelvis lykkedes at beskrive 
den danske del af Vadehavet på 30 sider 
uden at nævne hertugdømmet Slesvig, 
hvilket må betragtes som imponerende! 
Nogle af de øvrige afsnit rummer dog no
gen mere reel information, og der er da 
heller ikke nogen tvivl om, at det er her, 
bogen vil have sin styrke. Skal man lige 
kort vide noget om de hollandske vade
havsøer eller Ostfriesland i Niedersach
sen, så er bogen et godt begyndelsessted. 
Men tro endelig ikke, at bogen kan dan
ne udgangspunkt for besøget i Vadeha
vet, dertil er den informationsmæssigt for 
tynd. Der er dog en litteraturliste til hvert 
afsnit, så hvis man vil vide mere (og det 
må man håbe), så er der mulighed for at 
finde de værker, hvori man bliver bedre 
informeret. Det kan umiddelbart være 
svært at se, hvilket formål bogen skal op
fylde, men som en appetitvækker til Va
dehavet er den dog rigtig god, og det må 
vel være det, der er dens formål.

Ism

Skærbæk Fjernvarme
H.E. Sørensen: 'Skærbæk Fjernvarme'. 
Udgivet af Skærbæk Fjernvarmecentral 
AMBA i samarbejde med Forlaget Melby- 
hus, Skærbæk 2006. 12 sider, ill.

I anledning af Skærbæk Fjernvarmes 50- 
års jubilæum den 19. juni 2006 har sel
skabet udgivet et lille jubilæumsskrift på 
12 sider redigeret af H.E. Sørensen. 
1950'erne var årtiet, hvor fjernvarmetan
ken slog rødder i Danmark. Det helt sto
re boom i etableringerne kom først i be
gyndelsen af 1960'erne, så man kan godt 
sige, at borgerne i Skærbæk har været tid
ligt ude. Der skulle mod og handlekraft 
til, og man mangler en nærmere præcise
ring af, hvem der stod bag ud over sog-
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nerådsformanden. Sidste halvdel af 1900- 
tallet var borgerinitiativernes periode, og 
alt for ofte forsvinder de virkelige ar- 
bejdsbier i fortidens tåger, medens politi
kerne får æren.

Som de fleste andre steder har finansie
ringen været uden kommunal deltagelse 
ud over garantier. Også i Skærbæk blev 
etableringen finansieret af brugerne, med 
den lille morsomme særordning, at man 
kunne opnå lån til indskuddet i de lokale 
pengeinstitutter mod, at værket lovede at 
lukke for varmen, hvis afdragene ikke 
blev betalt. Det ville forbrugerrådet nok 
ikke tage for gode varer i dag.

Det er en fortælling om borgere, der 
kæmper en til tider ulige kamp, dels mod 
påholdende forbrugere og tæringer på 
ledningsnettet, men i årene 1970-1990 
også med problemer som følge af den tur
bulente energisituation. Som det sikkert 
har været tilfældet mange andre steder, så 
blev Skærbæk Fjernvarme kastebold i en 
meget langsommelig politisk proces i åre
ne fra 1978 til 1990, hvor den endelige 
varmelovgivning først var på plads efter 
12 års usikkerhed. Et skøn over, hvad det 
har kostet Skærbækborgerne at skifte fra 
olie til kul og få år efter fra kul til gas, vil
le være interessant.

Ledningsnettet, der over hele landet 
har givet anledning til mange søvnløse 
nætter for ledere og bestyrelser, omtales 
ikke, udover at de fik en gennemgribende 
fornyelse i 1990'erne. Mon ikke også 
Skærbæk Fjernvarme gennem alle årene 
har kæmpet med tæringsproblemer, 
vandtab og varmespild, som eftertiden 
burde kende lidt til?

Skriftet beskriver en tid, der nu er forbi. 
Det var ikke politisk fremsyn, men lokale 
borgeres visioner, der skabte det danske 
fjernvarmenet til priser og med en hand
lekraft, som den politiske sektor næppe 
havde kunnet leve op til. Fremtidige be
styrelser er underlagt så stram statslig sty
ring og kontrol, at de næppe får lov til at 
sætte fingeraftryk af betydning. Man kan 
sige, at handlekraften er væk, men ansva
ret holdent. På godt og ondt er fjernvar
men blevet 'kommunal'.

Jubilæumsskriftet 'Skærbæk Fjernvar
me' fylder ikke meget, men er velskrevet 

og en god brik i totalbilledet af en epoke, 
der var præget af borgerinitiativer, der vil
le, og vel at mærke for egne penge.

Erik Skifter Andersen

Læger i Sønderjylland
Tage Grodum og Andreas Johannsen: 
'Registrant af praktiserende speciallæger og 
overlæger ved sygehuse samt administrative 
speciallæger i Sønderjylland', Aabenraa 
2006, 52 sider ill. Udsolgt.
Tage Grodum: 'Register over læger på chef
niveau, der har virket i Nords lesvig/Sønder- 
jylland', Aabenraa 2006, 32 sider. Udsolgt.

I 2003 udgav Tage Grodum heftet 'Regi
strant af almen praktiserende læger og 
lægepraksis i Nordslesvig'. Heftet blev 
meget hurtigt udsolgt og har siden været 
efterspurgt af slægts- og lokalhistorikere. 
Nu har Tage Grodum sammen med An
dreas Johannsen fulgt heftet op med en 
registrant over praktiserende special
læger, overlæger samt administrative spe
ciallæger i Sønderjylland indtil ned
læggelsen af amtet 1. januar 2007. Resul
tatet er blevet en nyttig, systematisk for
tegnelse, hvor lægerne er opført kronolo
gisk efter de hospitaler, hvor de har vir
ket. Endvidere rummer registranten også 
kortfattede oplysninger om de enkelte 
hospitalers historie. Ulempen ved begge 
registranter er, at man ikke har mulighed 
for at foretage en søgning efter navn. Det
te har Tage Grodum imidlertid rådet bod 
på ved samtidig at udgive en navnefor
tegnelse. Bag registranterne ligger et stort 
fortjenstfuldt arbejde, som gør det ube
sværet at finde rundt i dem.

tf

Aabenraa Fjernvarme
Erik Skifter Andersen: 'Aabenraa Fjern
varme A.m.b.a. 1956-2006'. Udgivet af 
Aabenraa Fjernvarme, Aabenraa 2006. 
132 sider, rigt ill.

Det er en både velskrevet, smukt illustre
ret, ja næsten statelig bog, Aabenraa 
Fjernvarmeselskab har udgivet i anled
ning af sit 50-års jubilæum. Der gøres

fortsættes side 198
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Fra Frøslevlejrens Museums 
arbejdsmark Af Henrik Skov Kristensen

Siden den 1. januar 2007 har Frøslev
lejrens Museum været en selvstæn

dig enhed under Nationalmuseet. Mu
seet har altid haft en tæt tilknytning til 
Nationalmuseet, ikke desto mindre har 
den fuldstændige integration medført 
ganske tunge administrative opgaver, 
som endnu langt fra kan betragtes som 
afsluttede. Denne udfordring har mu
seet brugt megen tid på - og gør det 
fortsat.

Umiddelbar positiv effekt synes 
overgangen til Nationalmuseets entre
politik at have været: Frøslevlejrens 
Museum har oplevet en tilsyneladende 
markant fremgang i besøgstallet.

Som det tidligere har været omtalt på 
denne plads, arbejder museet på en 
permanent udstilling om Fårhuslejren 
og retsopgøret - primært med det tyske 
mindretal, for hvem Fårhuslejren har 
stærk symbolværdi. Museet er stadig 
blot i indsamlingsfasen, men arbejder 
hen mod en åbning af udstillingen i 
2008. Det er tanken, at denne forsk
nings- og indsamlingsproces også skal 
udmønte sig i en monografi om Får
huslejren.

I forbindelse med den fysiske forbe
redelse af Fårhusudstillingen arbejder 
museet netop nu med en mindre om
kalfatring af dele af den eksisterende 
permanente Frøslevudstilling, således 
at der vil kunne skabes plads til den 
kommende Fårhusudstilling, men 

først og fremmest en fysisk klar opde
ling af de to udstillinger i museets tre 
udstillingsbygninger. Af pædagogiske, 
men også af erindringspolitiske og 
emotionelle grunde mener museet, at 
denne opdeling er nødvendig.

Netop nu er overinspektøren i den 
afsluttende fase af et større forsknings- 
og publiceringsarbejde, idet han har 
skrevet fire bidrag på i alt 160 sider til 
en antologi 'Over Stregen', som snart 
udgives under redaktion af forsknings
chef John T. Lauridsen fra Det Kgl. Bi
bliotek. Overinspektøren har leveret 
biografier om det tyske mindretals 
fører fra 1938 til 1945, Jens Møller, om 
Abwehragenten Max Pelving og om de 
to kvindelige Gestapoagenter Jenny 
Holm og Grethe Bartram. Som det vil 
fremgå, havde de alle en vis tilknyt
ning til det syd- og sønderjyske områ
de. Både Pelving og Grethe Bartram 
opholdt sig i en periode i Frøslevlejren 
- den første som tolk og Gestapomed- 
arbejder i det tyske kommandantskab 
og sidstnævnte som stikker for Gesta
po. For begges vedkommende skyldtes 
opholdet, at de havde været udsat for 
likvideringsforsøg fra modstandsbevæ
gelsens side. Begge søgte altså beskyt
telse i lejren.

Jens Møller oplevede som bekendt 
også lejren indefra, men da hed den 
Fårhuslejren. ■
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Indtil 11. oktober 
3. juni - 30. sept.

Fra 12. januar

Fra 9. februar 
17. juni -16. sept.

Indtil december 2007

14. juni - 30. sept.

28. august -1. sept.

15. juni -31. okt.

31. maj - 21. okt.

2. april - 30. dec.

19. maj - 25. august

14. april - 31. okt.

1. juni - 2. sept.

Fra 29. april

18. maj - 27. juli

3. august - 28. sept.

Arkæologi Haderslev. Oldtid og middelalder 
Skrydstrupkvinden - Sønderjyllands første guldalder. 
Kunstudstilling: Fra Husum til Haderslev. Malerinden 
Charlotte von Krogh (1827-1913).
Kulturhistorie Aabenraa. Søfart - landbrug - byhistorie 
Udstilling med nye og gamle genstande anskaffet i 
2005 og 2006.
'Liv og død' - Tro om døden.
'Fyrretyve fortællinger' - Fra Sønderjyllands Søfarts
historie.
Kunstmuseet Brundlund Slot
'C.W. Eckersberg'. Udstilling af værker af maleren 
C.W. Eckersberg fra Museum Sønderjyllands samling. 
Nyheder fra samlingen. Tematisk ophængt. 
Kulturhistorie. Sønderborg Slot
Maritim festival. Koncert i den indre slotsgård med et 
eller to af egnens brandværnsorkestre og meget mere. 
Cat h ri nesm i nde Tegl værk
Sønderjyske Motorfabrikanter. Særudstilling om smede 
og maskinfabrikker i Sønderjylland.
Kulturhistorie Tønder
'Spindelvæv og drømme' - Tønderkniplinger fra egen 
samling.
Drøhses Hus, Fonder
'Emma Kyster og Tønderkniplingerne' - Kniplingssam
lingen på Koldinghus gæster Tønder.
'Metal - tekstilt' - Hanne Behrens' 30 års leg med tråd. 
Højer Mølle
'Mellem de danske provinser Norge og Slesvig' - Han
del med kniplinger fra Tønder og glas samt jern fra 
den norske provins.
Kunstmuseet Tønder
'Grænsegang' - Claus Carstensen.
Naturhistorie og palæontologi, (iram Lergrav 
'Mammutter, istid og klima' - en lille udstilling om 
store emner.
Skærbæk Museum
Billedkunstneren Kirsten Rudiengaard, Rømø/Skærbæk 
viser malerier og glasfade.
Udstilling med malerne Mogens Jørgensen og Bente 
Gellert, Døstrup, samt keramiker Jette Lysgaard, Højer.

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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grundigt rede for selskabets historie og 
udvikling, også vedrørende det tekniske, 
og heller ikke de kontroverser, der har 
været, bliver fortiet. Således førte en dis
kussion om, hvorvidt man kunne stem
me ved fuldmagt på generalforsamlingen, 
i 1980'erne til, at en række forbrugere an
lagde sag mod bestyrelsen. Dommen var 
dog meget salomonisk. Derudover er der 
en række korte portrætter af bestyrelsens 
medlemmer gennem tiderne.

H.E. Sørensen

Fra modspil til medspil
Martin Klatt: 'Fra modspil til medspil?' 
Aabenraa 2007. 323 sider, ill. Pris: 225 kr.

Det er næppe nogen nyhed, at forholde
ne i grænselandet har udviklet sig op gen
nem det tyvende århundrede, fra natio
nal kamp over kulturkamp til forbrødring 
og grænseoverskridende samarbejde. Ikke 
desto mindre har det grænseoverskriden
de samarbejdes historiske dybde ikke tid
ligere være genstand for en nærmere un
dersøgelse. Dette har Martin Klatt ved In
stitut for Grænseregionsforskning nu rå
det bod på med bogen 'Fra modspil til 
medspil?'.

Det er i bedste forstand en lærd bog, 
som tager afsæt i den internationale 
forskning inden for området med dens 
teoriudvikling og indkredsning af begre
ber som 'grænse', 'regioner' og 'grænsere
gioner'. Hoveddelen af bogen er dog en 
gennemgang af det historiske forløb med 
de mange små og store begivenheder, 
som førte til etableringen af Region Søn- 
derjylland-Schleswig, og samarbejdet helt 
frem til kommunalreformen.

Bogens konklusion, der holder de søn- 
derjyske/slesvigske erfaringer op mod 
dele af den internationale litteratur, rum
mer mange interessante betragtninger, 
som anmelderen langt hen ad vejen deler. 
Man kan nok indvende, at når man så re
solut tager udgangspunkt i slutmålet, så 
kan man meget let komme til at overbe
tone de begivenheder, der peger fremad, 
og undervurdere dem, som trækker i den 
anden retning. Personligt kunne jeg have

ønsket en lidt mere fyldig beskrivelse af 
protesterne mod etableringen af Eurore
gion Slesvig. Protesterne blotlagde et skis
ma mellem den politisk/administrative 
elite på dansk side og en folkelig opfattel
se af grænserne for samarbejdet. Specielt 
når Martin Klatt netop selv skriver, at det 
grænseoverskridende samarbejde er et 
fænomen, der oprindeligt først og frem
mest har beskæftiget en lille elite på beg
ge sider af grænsen.

Det er en informationsmættet bog på 
lidt over 300 sider, som må være pligt
læsning for de politikere og embeds- 
mænd i de fire nye kommuner, som skal 
videreføre og udbygge det samarbejde, 
som Sønderjyllands Amt varetog på 
dansk side indtil 1. januar i år.

kf

Skærbæk kirkes prædikestol
H.E. Sørensen og Simon Talbo Stubkjær: 
'Skærbæk kirkes prædikestol 1606'. 
Skærbæk menighedsråd og forlaget Melby- 
hus, 2006. 16 sider, ill. Hæftet er gratis og 
kan afhentes i Skærbæk Kirke.

I året 1606 indviedes en ny prædikestol i 
Skærbæk kirke. Prædikestolen var sand
synligvis fremstillet i det meget produkti
ve værksted i Tønder, der har fremstillet 
så mange af områdets prædikestole, at 
man decideret taler om en 'Tøndertype'. 
400-års jubilæet har givet anledning til et 
lille skrift om prædikestolen, dens histo
rie og dens ikonografi.

H.E. Sørensen behandler på vanlig 
kompetent vis prædikestolenes historie, 
både den generelle og den aktuelle stols, 
men de fleste sider er viet Simon Talbo 
Stubkjærs gennemgang af motiverne i 
prædikestolens seks felter. Hvert enkelt 
motiv gennemgås, og den ofte ganske 
komplicerede ikonografi med de mange 
symboler forklares. Da beskrivelserne føl
ges af farvefotos af hvert felt, har man let 
ved at følge forklaringerne. Det er alt i alt 
blevet et fint lille hæfte, der vil hjælpe be
søgende i kirken til at få større udbytte af 
besøget.

Ism
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GRÆNSEFORENINGEN

For 100 kr. om året kan du blive 
medlem af Grænseforeningen. 

Så modtager du seks gange om året 
bladet GRÆNSEN samt Grænse

foreningens smukke årbog. 
Ring eller skriv efter Grænseforenin

gens brochure:

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074 
1022 København K 
Tlf. 33 11 30 63.
Du er også velkommen til at kontakte 
en af dine lokale formænd:

Svend Kristiansen
Østerby vej 32
6280 Højer 
tlf. 74 78 32 15

Sigrid Andersen 
Rangstrupvej 20 
6534 Agerskov 
tlf. 74 83 31 56

Erik Heissel 
Venbjerg 33 
Djernæs 
6100 Haderslev 
tlf. 74 57 52 87

Ivan Skjoldager
Grundtvigs Allé 6 
6400 Sønderborg 
tlf. 74 43 19 41

Jørn Ulrik Larsen 
Farverhus 12 
6200 Aabenraa 
tlf. 74 62 62 23



Bagsiden om forsiden ...

Tønder Festival og Ramblin Dan
Af Elsemarie Dam-Jensen

En væsentlig del af Tønders musikliv 
i dag er Tønder Festival.

To musikarrangementer i Bachmanns 
Vandmølle i juni og september 1974 
blev begyndelsen til Tønder Festival. 
Året efter gik tre musikforeninger, jazz
klubben Noldes Nabo, Beatklubben og 
musikforeningen Visemøllen, sammen 
om at forberede Tønder Multi Musik 
Festival i den sidste weekend i august, 
hvor der var by fest.

Byfesten forsvandt; men festivalen 
blev, og tidspunktet i slutningen af au
gust blev fast, bl.a. begrundet med at 
dette tidspunkt iflg. Meteorologisk In
stitut var den tørreste weekend i efter
sommeren - en påstand, der ikke altid 
har holdt stik!

Beatklubben holdt op, og det blev 
folkemusikken, især den udenlandske, 
og jazzmusikken, der blev det bærende 
i Tønder Festival, som alternativ til Ska
gen Visefestival og Roskildefestivalen.

Fra 1978 var navnet Tønder Folk og 
Jazz Festival, siden 1985 har festivalen 
heddet Tønder Festival.

I begyndelsen sendte man musikpa
truljer ud til omegnsbyerne for at gøre re
klame for festivalen, i dag er festivalen et 
fænomen, kendt i både ind- og udland.

Fra 1978 fik man et nyt spillested i et 
telt på dyrskuepladsen, som siden blev 
et omdrejningspunkt, og i dag mere 
kendes som festivalpladsen.

Økonomien gav ofte problemer, og i 
1980 troede man, at nu var det slut. Så 
blev Tønder Festival Fond oprettet, og 
Tønder Kommune erkendte, at festiva
len var et aktiv for byen. Siden da har 
kommunen givet tilskud, festivalen fik 
eget kontor, og i 1988 dannede man 
også sit eget pladeselskab, Millstream 
Records, som i dag er Skandinaviens 
største specialimportør og postordrefir

ma inden for folkemusik.
Samme år købte man den tidligere 

Postgård/Hagges Hotel (på anparter) og 
gik i gang med ombygningen. I dag er 
Hagges rammen om festivalens sekreta
riat og Hagges Musik Pub.

Også på selve festivalpladsen er der 
sket mange ting. Efterhånden som pu
blikumsantallet steg, og kravene til 
komfort og alsidighed voksede, er der på 
pladsen indrettet pub, vinotek og café.

Festivalen har i mange år været hel
års job for sekretariatets folk, hvoraf 
Carsten Panduro har været den gen
nemgående person i alle årene; men 
under selve festivalen arbejder 1600 fri
villige nærmest i døgndrift for at få alt 
til at klappe. Festivalen er nemlig også 
blevet byens og egnens festival.

Ved siden af alle de officielle arrange
menter er der en masse musikere fra 
både ind- og udland, som strømmer til 
Tønder for at spille sammen og hygge 
sig i det folkelige musik- og musiker
miljø, der opstår i byen i de dage, festi
valen varer.

Forsidebilledet viser én af de musike
re, der har besøgt Tønder, Ramblin Dan 
og hans Amazing Professor World 
Band.

Ramblin Dan blev født i New York i 
en stor og musikalsk familie. Efter at 
have afsluttet en universitetsuddannel
se som botaniker ville han ud og ople
ve verden som gademusikant et års tid, 
- og det er efterhånden blevet til mere 
end 25 år, hvor han har spillet i over 30 
lande! Hans musikmaskine, 'Amazing 
Professor World Band', blev iflg. hans 
hjemmeside skabt som en 'Fredsbølge
generator', som bruger musikkens ener
gi til at udsende fredsbølger over hele 
verden og virker ved at få mennesker til 
at smile og le. ■


