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Jordsand - der var engang
Kulturhistoriske spor fra
en forsvundet, dansk hallig Af John Frederiksen

fohn Frederiksen, tidligere dansk koor
dinator af Det Trilaterale Vadehavs
samarbejde og leder af Amternes Vade
havssekretariat, har studeret vadehav
søen, der - som et resultat af tidevand 
og stormfloder - blev opgivet og for
svandt under havets overflade.

I september 1999 blev afbrændingen 
af pælehytten på Jordsand det ri

tuelle symbol på, at øen ikke længere 
eksisterede som vadehavs-ø, men nu 
er en del af Jordsand Flak, højsandet 
mellem fastlandet og den tyske ø 
Sild. Dermed var vi blevet et dansk 
mindesmærke fattigere - et mindes
mærke for en særegen levevis, som 
gennem århundreder har været ud
bredt i hele vadehavsområdet, men 
som i dag kun opleves på Halligerne i
det nordfrisiske Vadehav. 
Som den eneste danske hal
lig" havde Jordsand på 
grund af Vadehavets jævnli
ge oversvømmelser været et 
udsat levested for de men
nesker, som gennem tiden 
havde trodset tilværelsen 
derude.

Udsnit af Willem Blaeus 
søkort fra 1612 af Vadehavet 
omkring Rømø og Sild - med 

Jurtmans huys.

Jordsand - set med fortidens øjne
Når man i dag skuer udover Vadeha
vet fra geest-skrænten ved Hjerpsted 
Kirke, er det svært at forestille sig, at 
området i middelalderen skulle have 
været dækket af en næsten ubrudt 
marskflade "så langt øjet rakte" og - 
ifølge datidens kilder - kun adskilt fra 
fastlandet af en landpril. Af flere gam
le kortkilder fremgår imidlertid, at 
Jordsand må have haft en betydelig 
størrelse i 1500-1700-årene - omend 
angivelser af landområders præcise 
form og udstrækning på datidens kort 
ikke skal tages for pålydende.

De første kort over Vadehavet er 
søkort tilbage fra 1500-tallet. Umid
delbart synes de at være unøjagtige 
og lidt primitive, men det centrale i 
et søkort er landkending og navigati-
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Udsnit af Mejers 
kort fra 1648 over 
Vadehavet 
mellem Sild og 
fastlandet med 
illustration af 
søslaget i 1644.

on til havs - og ikke landområders 
størrelse og form. Derfor kan ældre 
søkort ikke bruges til at vurdere f.eks. 
Jordsands præcise størrelse i tiden for 
søkortets udgivelse.

Første gang Jordsand optræder på 
et søkort er i den hollandske karto
graf Lucas Waghenaers kortværk 
'Spieghel der Zeevaerdt' fra 1586. Få 
år senere - i 1612 - udgav en anden 
hollandsk kartograf, Willem Blaeu, 
kortværket 'Het Licht der Zeevaert', 
som i vid udstrækning byggede på in
formationer fra Waghenaers udgivelse.

På udsnittet er Rømø (Rym) kun 
angivet med et kirketårn og en mølle 
(?) på en silhuet af klitterne - en 
såkaldt toning. Det betyder ikke, at 
Rømø ikke var bebygget, men kortet 
angiver kun de synlige elementer, der 
havde betydning for navigationen til 
søs. De to huse på Jordsand derimod 
(formodentligt på værfter) har været 
synlige på den flade marsk og kunne 
derfor bruges til navigation. På kortet 
er angivet en pejling til det nordlige 
hus - ØNØ, en streg til Syd - til sikker 
indsejling gennem Lister Dyb (Diep 
van List).

I begyndelsen af 1640'erne - under 
Trediveårskrigen 1618-48 - fik den 
danske kartograf Johannes Mejer til 
opgave at kortlægge hertugdømmer
ne Slesvig og Holsten af Chr. IV. I maj 
1644 blev der - under ledelse af den 
danske konge - udkæmpet et søslag i 
Lister Dyb mellem en svensk-hol
landsk flåde på 30-40 koffardiskibe 
(ombyggede handelsskibe) og ni dan
ske orlogsskibe. Det er dette slag, som 
er illustreret på Mejers kort fra 1648.

Gennem tiden har der været rejst 
megen tvivl om troværdigheden af 
Mejers kort over Vadehavet. Imidler
tid er der i dag bred enighed om, at 
hans kort - over samtiden - må karak
teriseres som rimeligt nøjagtige, selv
om det kan være vanskeligt at vurde
re, hvilke oplysninger der er resulta
tet af egentlige opmålinger og hvilke 
af mundtlige overleveringer.

45 år senere - i 1689 - indgik områ
det omkring Jordsand igen i et euro
pæisk magtspil. Chr. V havde besluttet 
at imødekomme en henvendelse fra 
den engelske kong William III om 
hjælp i forbindelse med hans inden
rigspolitiske stridigheder. Kartografen
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Udsnit af Holst og Tuxens kort fra 1807.

Niels Hegelund blev derfor udsendt for 
at foretage opmålinger i bl.a. Lister 
Dyb med henblik på at finde passende 
udskibningsmuligheder for de danske 

hjælpetropper. I hans opmålinger er 
det centrale igen det navigationsmæs
sige: Angivelsen af vanddybderne helt 
ind syd for Jordsand og af den gamle

Udsnit afHegelunds kort fra 1689 af Vadehavet mellem Rømø og Sild.
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Jordsands nedbrydning 
fra 1805 til 1994. 
Afgrænsningen viser det 
vegetationsdækkede 
areal. Efter Margot 
Jespersen og Erik 
Rasmussen, 1996, 
modificeret af Svend 
Tougaard, 2013.

ankerplads i læ af Sild, markeret med 
to ankre. Øernes konturer er derimod 
kun tilnærmelsesvise og uden betyd
ning for opgaven.

Udskibningen af flere tusinde sol
dater fandt sted i november måned - 
via Jordsand.

Videnskabernes Selskabs kort fra 
1805 over den vestlige del af Slesvig 
var det første kort over den sydlige 
del af den danske vadehavskyst, hvor 
man kan fæste lid til størrelsen af om
rådets landarealer og kystlinjers for
løb. Jordsand er på dette kort ca. 40 
ha stor. Samme år foretog søløjtnan
terne Holst og Tuxen den første 
egentlige opmåling af Lister Dyb-om
rådet, og resultatet blev et meget 
nøjagtigt søkort, som bl.a. bekræfte
de Jordsands størrelse på de ca. 40 ha.

Jordsands hastige nedbrydning ... 
Fra 1805 og fremefter kan vi følge, 
hvor meget og hvor hurtigt Jordsands 
areal blev reduceret, samt forholdet 
mellem marsk og det sanddækkede 
areal. I 1805 syntes øens 40 ha ude
lukkende at bestå af marsk. Allerede i 
1873 var Jordsands areal kun på ca. 
20 ha, hvoraf marskfladen udgjorde 

75%. Godt 60 år senere (i 1936) var 
arealet indskrænket til ca. 8 ha, og i 
1973 blev størrelsen yderligere redu
ceret til 2,3 ha - med en marskflade 
på mindre end 10%. Den sidste rest af 
marskoverfladen blev nedbrudt af ha
vet i 1983, hvorfor Jordsand fra dette 
tidspunkt ikke længere kan betragtes 
som en hallig. I 1999 var Jordsands 
eksistens så uigenkaldeligt forbi, da 
det sidste vegetationsdække blev op
slugt af havet. Som det fremgår af 
kortskitsen fandt nedbrydningen af 
marskøen fortrinsvis sted på nord- og 
vestsiden og med opbygning af lave 
sandvolde på østsiden.

...og kunstige åndedræt
I perioden 1976-78 iværksatte den 
daværende vildtforvaltning under 
Landbrugsministeriet en kystsikring 
af øen i et forsøg på at standse ned
brydningen. Formålet var først og 
fremmest at sikre øen som en vigtig 
yngle- og rasteplads for områdets rige 
fugleliv. Med deltagelse af en række 
frivillige anlagde man slikgårde rundt 
om hele Jordsand. De ihærdige be
stræbelser standsede imidlertid ikke 
nedbrydningen, og vedligeholdelsen
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Kystsikringsarbejdet, 1977.
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af faskingærderne blev endeligt opgi
vet i 1987.
Som tidligere nævnt var den væsent
ligste grund til, at Jordsand for
svandt, at øen aldrig havde været 
omgivet af et beskyttende havdige. 
Desuden lå Jordsand - i dens seneste 
50-årige eksistens - i Vadehavets ene
ste tidevandsområde, hvor tidevand 
og stormfloder skal ind og ud af Va
dehavet gennem den samme vandvej 
mellem to øer (Lister Dyb). Dette 
skyldes anlæggelsen af dæmningerne 
til Sild i 1927 og til Rømø i 1948. Om 
disse barrierer har været medvirken
de årsag til Jordsands decimering er 
ikke dokumenteret. Imidlertid har 
opmålinger af Lister Dybs tidevands
område i hhv. 1968 og 1994 godt
gjort en erosion på 13 mio. m3 for 
hele tidevandsbassinet på de ca. 25 år 
- svarende til en gennemsnitlig erosi
on på 1 mm/år.

Dengang Jordsand var bebygget 
Jordsand og dens omgivelser har si
den begyndelsen af 1900-tallet været 
genstand for adskillige naturhistori

ske undersøgelser, som har dokumen
teret områdets store naturmæssige 
betydning. Derimod er Jordsands 
kulturhistoriske forhold mindre 
kendt - herunder tolkningen af de få 
fund, der kunne give os et mere de
taljeret indtryk af, hvordan livet har 
udfoldet sig herude på denne isolere
de og udsatte danske forpost.

Allerede i 1200-tallet synes der at 
have været en form for bebyggelse på 
den dengang store marsk-ø. I Valde
mar Sejrs Jordebog fra 1231 omtales 
Jordsand som 'Hjortsand Hus', hvil
ket er blevet tolket som kongens op
holdssted under hans jagter på øen - 
bl.a. på hjortevildt. Øens navn menes 
derfor at være en afledning af dyre
navnet 'hjort'.

Men hvornår havde Jordsand været 
beboet hele året, og hvornår blev 
helårsbeboelsen afløst af mere sæson
bestemte ophold?

Af Waghenaers kort fra slutningen 
af 1500-tallet - og Blaeus fra begyn
delsen af 1600-tallet - fremgår, at der 
omkring dette tidspunkt antagelig 
har været to gårde på Jordsand. Kor-



Fo
to

 o
g g

ra
fik

: S
ve

nd
 T

ou
ga

ar
d.

 
Fo

to
: L

au
ri

ds
 M

at
th

ie
se

n,
 H

øj
er

.
8

Kronhjort skudt på Jord
sand i oktober 1905. 
Jagtselskabet fra venstre 
mod højre er: Hans Jacob 
Benthin, Karsten Heit
mann, Hans Petersen Krog, 
Hans Peter Krog - alle 
Koldby - samt købmand 
Niels Jacobsen, Højer.

tets angivelser understøttes af arkiva
lier, der omtaler, at der i 1543 var én 
ejendom på øen, og i 1607 omtales to 
gårde. Fra optegnelser sidst i 1600-tal- 
let kan det konstateres, at en fast be
boelse på Jordsand nok ophørte om
kring 1695, hvilket bl.a. tilskrives en 
voldsom stormflod samme år. Fra 
dette tidspunkt menes Jordsand kun 
at have været anvendt til græsning 
og høslæt i sommerhalvåret.

Arkivmateriale fra tiden efter år

Sønderjysk Månedsskrift 1 • 2014

1700 handler næsten udelukkende 
om korrespondancen mellem myn
digheder og de skiftende ejere - især 
om skattenedsættelser pga. havets sta
dige ødelæggelser. 1 1897 ansøgte ejer
ne de preussiske myndigheder21 om at 
bekoste genopførelsen af det grund
murede hyrdehus af teglsten og af 
værftet, som var blevet tilintetgjort i 
stormfloden 1 1/2 år tidligere. Ansøg
ningen blev afslået, og huset samt 
værftet blev aldrig genopbygget, men

Luftfoto fra 1979 
med fundsteder: 
1 = brønd fundet i 
1969; 2 = brønd 
fundet i 1975;
3 = klægring fundet 
i 1978;
4 = klægprofil 
fundet i 1982. Alle 
fund ligger inden for 
en afstand afca.
100 meter.
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Teglstensbrønd udgravet i 1969 
af Medert Ehmsen, Ballum- 
Rejsby, og Lennart Edelberg, 

Ribe. Brønden var ca. 2 meter 
dyb og 1 meter i diameter; 

opbygget af rhombiske, hånd- 
strøgne teglsten - stablet i 

spiralform uden bindemiddel

omkring år 1900 opførte nye ejere en 
pælehytte samme sted. Indtil somme
ren 1923 - hvor den kraftige stormflod 
den 30. august satte et endeligt punk
tum for Jordsand som græsnings-ø - 
tjente træhytten som opholdssted for 
hyrder og fugleobservatører.

Kulturspor fra fortidens Jordsand
I 1969 fik man håndgribelige beviser 
på, at Jordsand engang havde været 
bebygget/beboet, idet øens daværen
de ejer, Medert Ehmsen fra Rejsby- 
Ballum, fritlagde en brønd af tegl
sten. 1 1975 fandt man endnu en tegl
stensbrønd, og i 1978 dukkede en 
klægring op (rester af endnu en

9

Profil af klægblokke 
(30 x 30 cm).

Fo
to

: J
oh

n F
re

de
ri

ks
en

, 19
82

. 
Fo

to
: P

ri
va

t.
brønd?). De seneste kulturspor stam
mer fra 1982, hvor et profil af tilskår- 
ne klægblokke kom til syne.

Fra flere sider er det hævdet, at de 
to teglstensbrønde var cisternebrøn
de til opsamling af drikkevand til 
brug for mennesker - karakteristisk 
mange steder i vadehavsområdet før i 
tiden - og at de var rester fra gårdbe
byggelsen i 1500-1600-tallet. Imidler
tid var det med stor undren, at vi ved 
opgravningen i 1979 af de sidste re
ster af '1969-brønden' kunne konsta
tere, at den var uden lukket bund - i 
modsætning til cisternebrøndene på 
de nordfrisiske halliger. Derimod hvi
lede brønden på en åben trækarm af
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Fritlagt cistemebrønd med lukket tegl
bund fra Hallig Hooge i det nordfrisiske 
Vadehav.

C

Daværende opsynsmand Andreas Jepsen, 
Rejsby-Ballum, med trækarmen fra 
'1969-brønden'. I løbet af 10 år var 
næsten hele brønden skyllet bort.

fyrretræ. I forbindelse med den efter
følgende konservering på Moesgård 
Museum ved Aarhus blev det indike
ret, at trækarmens naglehuller kunne 
tyde på en brønd fra 1800-tallet3’. Var 
virkeligheden den, at brønden(e) 
havde indgået i den værftsbebyggel
se, som blev ødelagt under stormflo
den i 1895? Denne hypotese kunne 
understøttes af teglstenenes form, 
størrelse og herkomst. I landsbyen 
Koldby på fastlandet overfor Jord
sand var der i 1800-tallet to tegl
stensovne, som bl.a. fremstillede tegl
sten med samme form og størrelse, 
som brøndstenene på Jordsand var 
opbygget af. Stenrester fra datidens 
brændinger kan ses i Koldby endnu.

Forsyningen af ferskvand
- et mysterium?
Uanset brøndenes alder rejser funde
ne en række andre spørgsmål: Har 

teglstensbrøndene været artesiske 
brønde, som er blevet 'født' af fersk 
grundvand fra fastlandet? Er det 
sandsynligt, at ferskvandsførende 
sand- eller gruslag fra den ca. 15 m 
høje Hjerpsted Bakkeø strækker sig 
ud under Vadehavet i tilgængelig 
dybde så langt fra fastlandet? Det er 
lokalt kendt, at der ca. 50 m vest for 
den lave klint ved Koldby springer en 
ferskvandskilde op af vaden. Men 
fersk grundvand 7 km ude i Vadeha
vet?

Grundvandsboringer viser, at 
Hjerpsted Bakkeø er opbygget af skif
tende lag af moræneler og smelte
vandssand med enkelte mellemlig
gende grus- og lerlag (se skitse over
for). Fra hvert sandlag er der mulig
hed for tilstrømning af fersk grund
vand ud under vaderne. Dette dog 
forudsat, at sandlagene herude har 
kontakt med de tilsvarende sandlag
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på bakkeøen, og at de er overlejret af 
vandrette 1er- eller tørvelag, der ude
lukker det ferske grundvand i natur
ligt at trænge op gennem vaden. Da 
der ikke er foretaget boringer i områ
det mellem Jordsand og fastlandet, 
har vi ingen eksakt viden herom. 
Men grundvandsstrømmen kan dri
ves af forskellen i trykhøjden, som er 
5-10 m mellem vaderne (Jordsand) og 
Hjerpsted Bakkeø. Denne højde me
nes at være tilstrækkelig til at kunne 
få grundvandet til at strømme ud 
gennem vadernes sandlag - også så 
langt fra kysten.

Sammenlignelige forhold findes 
faktisk i det nordfrisiske Vadehavs
område, hvor man efter stormfloden 
i 1962 foretog omfattende under
søgelser af ferskvandsforsyningen på 
samtlige halliger. De afslørede, at en 

brønd på strandengen nedenfor værf
tet på Hamburger Hallig indeholdt en 
saltkoncentration på kun 160 mg 
NaCl/l4’. Forklaringen på den lave 
saltkoncentration skal findes i fersk
vandstrykket fra den højereliggende 
bakkeø (geest) nord for byen Bred
stedt - knap 10 km øst for brønden! 
Så kunne denne sammenhæng også 
have gjort sig gældende i Jordsands 
tilfælde?

Eller skal forklaringen søges i det 
umiddelbare forhold, at det lettere, 
ferske regnvand blot har overlejret 
det indtrængende, tungere saltvand 
i brøndene på Jordsand. Og at kapa
citeten var tilstrækkelig til at opfyl
de - eller supplere - de menneskelige 
behov for ferskvand i forbindelse 
med sommeropholdene på Jord
sand? Det vides, at 'fuglekongen',

Skitse af boringer og jordlag på Hjerpsted Bakkeø - med en mulig lagdeling i Vade
havet mellem fastlandet og jordsand. Bakkeøen hæver sig til omkring kote +15, og 
den dybeste af de kystnære boringer går ned til kote -45. Der findes vekslende lag 
af moræneler og smeltevandssand. Fra kote -30 til kote -45 findes et mindst 15 m 
tykt lag smeltevandssand. Grundvandsspejlet på land ligger omkring kote +5. Skit
sen er udarbejdet af geolog Jens Bruun-Petersen, Ribe, på baggrund af boredata fra 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS.
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som man kaldte fugleobservatøren 
på Jordsand, i slutningen af 1930'- 
erne hentede sit ferskvand fra 
føromtalte kilde i vaden ud for Kold
by Klint.

Denne hypotese understøttes af 
Museum Sønderjyllands undersøgel
ser af værftsbebyggelserne i Rudbøl i 
2002. Her fandt man otte ringbrønde 
opført i både klæg, teglsten og græs
tørv. Konklusionen var, at det måske 
var for at spare på drikkevandet fra 
tagene, at man alligevel satte brønde, 
hvori grundvandskvaliteten var rin
gere - men anvendelig til andre for
mål i husholdningen.

Spørgsmålene er mange - men sva
rene få!

Jordsands eftermæle
Som tidligere nævnt var Jordsand fra 
1864 til 1920 en del af kongeriget 
Preussen. På begge sider af den da
værende grænse havde der bredt sig 
en interesse for at beskytte naturen. 
Vadehavet var allerede dengang 
kendt for sit rige fugleliv, og et som
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merbesøg af tyske fugleinteresserede 
på øen i 1907 blev starten på dannel
sen af fuglebeskyttelsesorganisatio
nen 'Verein Jordsand'. Til forskel fra 
øen er den tyske forening fortsat sær
deles 'levende' og aktiv i bevarelsen 
af kystfuglene i den tyske del af Va
dehavet og langs den tyske østersø
kyst. Dette mere end 100-årige initia
tiv vil formentligt være det eneste, 
der fremover vil synliggøre navnet på 
den nu hedengangne, danske ø i Va
dehavet.

Efter at øen igen var blevet dansk, 
videreførte Dansk Ornitologisk Fore
ning fuglebeskyttelsesarbejdet på 
Jordsand. 11922 - samme år som øens 
fugleliv blev fredet - bidrog den dan
ske forening til videreførelsen af det 
tyske pionerarbejde med ansættelsen 
af en opsynsmand. Han skulle i som
mermånederne bl.a. studere øens rige 
fugleliv. Resultaterne af dette frivilli
ge arbejde på Danmarks første fugle
station blev grundlaget for oprettel
sen af det første danske vildtreservat 
i Vadehavet i 1939.

Fra 1960 blev fuglelivet omkring 
Jordsand genstand for mere omfat
tende videnskabelige undersøgelser, 
som blev foretaget fra den observati
onshytte, der blev afbrændt i 1999.

Epilog
"Intet i Vadehavet overlever uændret. 
Erosions- og aflejringsprocesser skaber 
vedvarende forandringer, som på én 
og samme tid fremmer og hindrer do
kumentationen af kulturspor og begi
venheder. Erfaringer gennem de sene
ste årtier har vist, at ødelæggelsen af

Det rituelle symbol på afslutningen af 
Jordsand som ø - i september 1999.
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kultursporene i Vadehavsområdet ac
celererer. Derfor er der grund til at fo
retage en øjeblikkelig indsats for at dis
se kulturhistoriske efterladenskaber 
indgår i forskningen om landskaber
nes udvikling og deres bebyggelse, før 
de går tabt for evigt..." (Lancewad Re
port, 2001). ■

Noter
1) Oprindeligt betegnelsen for en uind- 
diget vadehavs-ø, der udelukkende be
står af marsk. Øgruppen Halligerne i det 
nordfrisiske Vadehav er de sidste øer i 
hele Vadehavet, som man omtaler som 
halliger (selvom de fleste i dag har lave 
sommerdiger). Derimod kan øen Langli i 
Ho Bugt ikke betegnes som en hallig, 
selvom den ikke er inddiget, da den 
både består af sand(klitter) og marsk.
2) Jordsand var i perioden 1864-1920 en 
del af kongeriget Preussen.
3) Trækarm og brøndsten blev efterføl
gende udstillet i Ungdomshøjskolens 
Vadehavsudstilling i Vester Vedsted. I 
dag befinder fundene sig i Vadehavscen
tret - samme sted.
4) En hollandsk undersøgelse (van Veen, 
1956) påpeger, at indholdet af NaCl/1 
drikkevand til kreaturer ikke vedvarende 
bør overstige 5000 mg (5 o/oo). Oplys
ninger fra Videncentret for Landbrug 
nævner, at grænseværdien i drikkevand 
til kødkvæg og får ligger så højt som 

7000 mg/1 - og under særlige forhold 
endog højere. I vandværksvand i Dan
mark overstiger indholdet af klorid nor
malt ikke 175 mg/1 vand. Smagsgrænsen 
ligger ved 300 mg/1 vand.
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i Vadehavet. I: Bygd, 1976.
Jensen, Thyge: Omkring et søkort. I: 
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beskrivelse af de nationale geologiske inter
esseområder nr. 104 og 105 (delvis). Skov- 
og Naturstyrelsen, 1996.
Anonym: Lister Dybs tidevandsområde og 
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Wohlenberg, Erich: Die Trinkwasserver
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Svend Tougaard, Ribe, for hans faglige 
bidrag - bl.a. om søkort - samt kortbear
bejdning og fotos.
Jens Bruun-Petersen, Ribe, for bidrag om 
grundvandsforholdene ved Hjerpsted/- 
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Hans Peter Krog, Koldby, for oplysninger 
om teglværkerne samme sted samt lån af 
fotografiet 'hjorten fra Jordsand'.
Jørn Petersen, Højer, for oplysninger om 
'fuglekongen'.
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Rasmus Holmer - kniplingskræmmer 
og bonde i landsbyen Roost Af Inger Lauridsen

Rasmus Holmer var ikke bare knip
lingskræmmer og bonde - han var til
lige et nysgerrigt barn af oplysnings
tiden. Seniorforsker Inger Lauridsen har 
studeret manden med de nye idéer og 
stærke meninger.

Rasmus Holmers århundrede

1 7f¥"YtaNet er På alle måder -L / \J\J et meget interessant 
århundrede både i Danmark og det 
øvrige Europa. Uanset om man tæn
ker på de åndelige eller politiske 
strømninger, der prægede århundre
det, var det fuld af grøde. 1700-tallet 
fostrede også store omvæltninger i 
landenes materielle vilkår med den 
engelske industrielle revolution, nye 
handelsveje og nye markeder og 
ændrede måder at anskue landes po
litiske spilleregler.

Den åndelige grøde fik en afsmit
tende indflydelse på mennesker, der 
selv var nysgerrige, og som oplevede, 
at de kunne ytre sig og have menin
ger, som de kunne bibringe andre. 
Det var et århundrede, hvor forfatte
re og tænkere som Francois de Voltai
re (1694-1778) gik imod de hidtil 
gældende teleologiske forklaringer 
(processer forklaredes ud fra deres 
formål) til at gå ud fra, at begivenhe
der var præget af deres forudgående 
årsager (kausal forklaringsmetode). 
På det økonomiske område skete der 
også nybrud. Det gjaldt især de 
såkaldte fysiokrater, der gik ud fra 
den tanke, at jorden var kilde til al 
værdi. Ved at udnytte jorden bedst 

muligt ville det blive muligt at forøge 
en nations velstand. Derfor skulle 
man opmuntre til nytænkning hos 
opvakte bønder for at anspore dem til 
at forbedre og rationalisere deres 
dyrkningsmetoder. De oplyste mænd 
sås især i de store europæiske lande, 
men også i Danmark mærkedes den 
åndelige og politiske grøde både 
blandt litterater som Ludvig Holberg 
(1684-1754), åndelige førere som sal
medigteren og biskoppen Hans Adolf 
Brorson (1694-1764), oplysnings- 
mænd som lægen og politikeren Jo
hann Friedrich Struensee (1737- 
1772) og statsmanden Johann Hart
vig Bernsdorff (1712-1772), men 
århundredet fostrede også mænd, der 
på deres hjemegn var anderledes, og 
som ikke var bange for at markere sig. 
En sådan mand var landmanden og 
kniplingskræmmeren Rasmus Hol
mer i landsbyen Roost i Arrild Sogn.

Hvem var Rasmus Holmer?
Ifølge registreringen af hans dødsfald 
i Vor Frue Sogn i Haderslev i 1786 
stammede Rasmus Holmer fra lands
byen Holm i Højst Sogn, ca. 12 km 
nordøst for Tønder, hvor han blev 
født i slutningen af 1705. Hans far 
hed Niels Petersen, og Rasmus burde 
rettelig have heddet Rasmus Nielsen. 
Imidlertid må han, måske fordi han 
blev landmand i Roost, have ændret 
sit navn til Holmer, fordi dette navn 
markerede, at han stammede fra 
Holm.

Rasmus Holmer giftede sig formo
dentlig til en gård (den nuværende
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gård Roosthøj) i landsbyen Roost i 
Arrild Sogn, idet han blev gift med pi
gen Ellen Andersdatter fra Roost.

Parret blev viet i Arrild Kirke den 
12. november 1733 og fik elleve 
børn, af hvilke seks døde som små, og 
kun tre blev registreret som endnu le
vende ved Rasmus Holmers død i 
1786. Rasmus Holmer kan have er
næret sig som kniplingskræmmer al
lerede inden sit ægteskab, idet han i 
Sigurd Schoubyes registrering af 
kniplingskræmmere er opført som 
værende kniplingskræmmer omkring 
1733. Fra dette tidspunkt var han 
både landmand og kniplingskræm
mer, hvilket ikke var en ualmindelig 
kombination i 1700-tallet i hertug
dømmet Slesvig.

Rasmus Holmer var en selvbevidst

mand. Det nævnes for eksempel i en 
skildring af landsbyen Roost, at 
Rasmus Holmer i forbindelse med en
klagesag mod ham den 20. oktober 
1744 fik oplæst klagemålet på tysk. 
Han standsede sagen og krævede, at 
han fik klagemålet læst på dansk. An
klageren, Peder Therkelsen fra Bran- 
derup, fik derefter 14 dage til at få sin 
klage oversat til dansk. Hvad emnet 
for klagen var, er blevet glemt, men 
ikke, at Rasmus Holmer fik sat sin vil
je igennem. Rasmus Holmer var be
læst og havde mange tanker og ideer 
om både landbrug og kniplingshan
del, tanker, som han ønskede at dele 
med andre. I 1759 indsendte han en 
artikel til tidsskriftet 'Danmarks og

pergament. Sådanne prikkebreve skulle 
kniplingskræmmere som Rasmus Hol-

Prikkebreve (mønstre til kniplinger) af
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Norges Oeconomiske Magazin',1’ i 
hvilken han redegjorde for, hvorledes 
han mente, at kniplingshandelen i 
Vestslesvig kunne få ligeså stor be
tydning, som den havde i Brabant.

Rasmus Holmers artikel om 
kniplingshandel
Indledningsvis redegjorde Rasmus 
Holmer for, at de fleste knip
lingskøbmænd boede i købstaden 
Tønder, men at der også var mange, 
"som boe i de Egne, hvor denne Fa
brique fortsettes, hvilke alle har ap
pliceret sig, fra Deres Ungdom op, 
paa denne Fabriques rette Egenskab, 
saa at de ere i Stand til Landets Nytte 
Samme at drive og fortsette". Holmer 
fremsatte herefter de evner og fær
digheder, som en kniplingskræmmer 
efter hans mening skulle være i be
siddelse af, dersom han skulle være 
dygtig til sit erhverv:
1. Han skulle kunne tegne et mønster 
og have fornemmelse for, hvilken 
type tråd, ethvert mønster krævede.
2. Han skulle kunne kende sine pro
ducenters særlige håndelag, således 
at han kunne give enhver den tråd og 
det mønster, der passede til netop 
den pågældende kniplerske.
3. Han skulle kunne se eventuelle fejl 
i det leverede arbejde og vide, hvorle
des kniplersken skulle rette disse fejl.
4. Han skulle kende de herskende 
modestrømninger og indrette sine 
mønstre efter dem.
5. Han skulle kunne vejlede de lære- 
mødre, der underviste småpiger i at 
blive dygtige kniplersker, fordi op
læringen af nye generationer af knip
lersker for Rasmus Holmer var en me
get væsentlig forudsætning for, at 
kniplingshandelen kunne blomstre 
på længere sigt. Her argumenterede 

Rasmus Holmer ligeledes med, at 
man burde sætte forældreløse småpi
ger i gang ved knipleskrinene, således 
at man undgik, at fattige og forældre
løse børn strejfede omkring og tigge
de.
6. Han skulle kunne kende forskel på 
de mange forskellige trådtyper, der 
anvendtes til kniplingerne. Han 
nævnte desuden omkring tråden, at 
en handler altid skulle anvende dou
bleret tråd, for at arbejdet kunne bli
ve holdbart.

Rasmus Holmer fortsatte sin rede
gørelse med en omtale af forskellige 
måder at handle på. Han var af den 
opfattelse, at en kræmmer, der altid 
blot tog varer i kommission fra en 
kniplingshandler, var fuldt så nyttig 
for den samlede kniplingshandel som 
storfabrikanten, idet kræmmerne 
ofte forstod sig på det at handle. Det, 
at nogle kræmmere i højere grad var 
på rejser, mens andre tog hånd om 
producenterne og foretog den nød
vendige opfølgning af kniplingernes 
kvalitet, så Rasmus Holmer som en 
fordel for den samlede kniplingshan
del. Han erkendte dog, at der fandtes 
"uforstandige Kjøbmænd eller rettere 
Fuskere" i handelen. Han mente, at 
det især gennem de seneste 12-18 år 
(altså siden midten af 1740'erne) 
havde betydet, at handelen var be
gyndt at aftage.

Rasmus Holmer var af den opfattel
se, at man i Brabant var meget op
mærksom på, at alle, der ønskede at 
handle med kniplinger, havde fået et 
godt kendskab til produktionens og 
handelens betingelser. Dette burde 
man også sørge for i Danmark, måske 
med færre kniplingskræmmere til føl
ge. Den indvending, at kniplingshan-
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delen derved næsten kunne få karak
ter af monopolhandel til stor skade 
for producenternes lønvilkår, besva
rede Rasmus Holmer selv ved at fast
slå, at ingen kniplerske var bundet til 
at handle med en købmand/kræm- 
mer, hvis hun var stærkt utilfreds 
med den pris, hun kunne få pr. alen 
hos denne. Hun kunne når som helst 
skifte til en anden handler, så snart 
hun havde leveret mønster og tråd 
samt færdige arbejder tilbage til ham.

I et efterord, som Rasmus Holmer 
indsendte til magasinet en uges tid 
efter, at han havde sendt sin artikel, 
var han kommet i tanker om endnu 
et forhold, der ifølge ham var til stor 
skade for kniplingshandelen. Når 
kniplingskræmmerne rejste til køb

stæder i Danmark og Norge, skulle de 
altid først henvende sig til de pågæl
dende steders kræmmerkompagnier, 
der ofte beså varerne i dagevis for til 
slut blot at købe meget lidt eller slet 
intet. I den mellemliggende tid måt
te kniplingskræmmeren opholde sig i 
pågældende købstad og med store 
udgifter til følge (kost og ophold) 
vente på besked. Han ønskede, at 
kniplingskræmmerne fik tilladelse til 
at handle direkte med de købmænd i 
en købstad, der ønskede at købe, så
ledes at de hurtigt fik mulighed for at 
rejse videre. Rasmus Holmer mente, 
at det var en af grundene til, at man
ge kniplingskræmmere foretrak at 
handle i Hamburg og andre steder i 
Tyskland, fordi handelen der ikke var

Titelbladet på Rasmus 
Holmers artikel til 'Dan
marks og Norges oecono- 
miske Magazin', der blev 

skrevet i februar 1759, 
men som først blev publi

ceret to år senere. Titlen 
lyder: 'En Efterretning om 

adskilligt, særdeles Heede- 
Landets og ringe Enges 

merkelige Forbedring, Som 
forhen syntes og kaltes 

gandske uduelig, prøvet og 
probat befunden'.
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Lysekrone i Arrild Kirke, 
skænket i 1747 af Rasmus 
Holmer og hans hustru, Ellen 
Holmer. De to giveres navne 
og årstallet for gaven er støbt i 
ophøjet relief omkring midten 
af haengekuglen.

lagt i så faste rammer som i Danmark, 
og fordi man der umiddelbart kunne 
handle med dem, der gerne ville 
handle.

Rasmus Holmer som fremskridts
orienteret landmand
Rasmus Holmer var i lige så høj grad 
landmand som kniplingskræmmer. 
Også som landmand var han mar
kant ved at have holdninger til, hvor
dan man kunne forbedre og forøge et 
landområdes dyrkede areal. Sine be
tragtninger om dette skrev han til 
Danmarks og Norges Oeconomiske 
Magazin, hvor en længere artikel for
fattet af ham blev publiceret i 1761.

Rasmus Holmer indledte sin artikel 

med at nævne, at tidsskriftet for ny
lig var blevet ham forevist af en ven, 
der var en elsker af alt, hvad der kun
ne være af nytte, og at han af samme 
person var blevet opfordret til at om
tale nogle af de erfaringer, han havde 
gjort, med hensyn til jordforbedring.

Rasmus Holmers artikel om 
landbrug
Rasmus Holmers hovedærinde med 
artiklen var, at mange brugbare land
områder i Danmark lå ubrugte hen, 
fordi man gennem århundreder hav
de ment, at jorden dér var for dårlig 
til dyrkning. Han fortsatte med at be
rette, hvorledes en del af jorden i Nr. 
Rangstrup Herred var såkaldte magre



Rasmus Holmer - kniplingskræmmer og bonde i landsbyen Roost 19

hedemarker, der var blevet anset for 
at være ganske utjenlige til agerdyrk
ning. På sådanne jorder havde 
Rasmus Holmer sået boghvede, der 
kunne sås år for år, uden at man be
høvede at tilføje gødning til jorden, 
men blot ved at lade stubbene fra 
årets høst stå. Det havde dog været 
nødvendigt for ham at medvirke til, 
at fælles jorden blev fordelt, således at 
hver landmand fik sin egen part og 
ikke skulle vente på, at en træg nabo 
ville være med til nye eksperimenter.

Tidligere, da man endnu var i fæl
lesskabet, var jorden blevet tilsået i 
fire år, hvorefter den fik tre års hvi
le, men efter at jorden var blevet ud
skiftet, havde Rasmus Holmer kun 
sået et stykke land i tre år og deref
ter ladet det hvile i fire. Alligevel 
havde han samlet set fået større af
grøde end tidligere, foruden at han 
havde sparet 1/4 af sædekornet og 
samtidig havde haft et større land
areal at lade kreaturerne græsse på. 
Dette havde ført til, at han nu kun
ne opfodre flere kreaturer end tidli
gere: "Ja, min Græsning er saaledes 
forbedret derved, (skiønt det synes 
utroeligt) at jeg nu bedre kand græs
se 20 Nød (stykker kvæg) paa sam
me Grund, end som jeg før kunde 
græsse 15 Nød. Forfarenhed er mit 
Vidne".

Rasmus Holmer udtalte sig i artik
len ligeledes om, hvorledes man gen
nem bedre avlstyre kunne få en stær
kere kvægbestand, hvorledes man 
med andre sorter af f.eks. rug kunne 
forbedre sit udbytte, og hvilke forde
le man havde ved at pløje grundigt 
og altid at efterharve den pløjede 
jord. Han gik ligeledes i rette med 
dårlige og indgroede vaner som at 
drage til byen for at sælge små læs 

tørv. Her skal citeres de betragtninger 
om dette, som Rasmus Holmer frem
førte i sin tekst, og som er typiske for 
hans måde at tænke på: "Mange Ste
der er den onde Vane indført, hvor 
Bønderne have Tørve-Moser, at føre 
deraf til Staden, 1 å 2 Mils Veys. Som 
Læsset er af ingen Betydenhed, bliver 
det og derefter kun slet betalt; de faae 
Skillinger blive næsten fortæret i Sta
den, Hestene plages, Foderet og Gjød
ningen spildes, Vogn og Klæder sli
des, Avlingen forsømmes hjemme, 
saa at naar det er beregnet, derved 
mere tabes end som vindes".

Rasmus Holmers liv i øvrigt 
Rasmus Holmer var en mand, der lo
kalt nød stor anseelse. Han blev fore
gangsmand omkring engudskiftnin
gen i Arrild Sogn i 1740'erne, som 
han også skildrede i sin omtalte land
brugsartikel, og han optrådte i de føl
gende år ofte som syns- eller sande
mand ved udskiftningsforretninger 
på egnen.

I 1747 skænkede Rasmus Holmer 
en lysekrone af malm til Arrild Kirke. 
Lysekronen hænger østligst i kirkens 
skib og bærer på hængekuglen i støb
te reliefversaler indskriften: "R. Hol
mer, E. Holmer, Roost 1747".

Lokalt er det tidligere blevet fortalt, 
at han skænkede lysekronen, fordi 
han havde dårlig samvittighed over 
at have sværget falsk ed i forbindelse 
med en stridighed om et skel. Dog, 
fortællingen kan have været bundet i 
sladder eller almindelig misundelse.

Som omtalt fik Ellen og Rasmus 
Holmer sammen elleve børn. Deres 
sidste barn, Hans, blev født i juni 
1758. Ellen Holmer synes ikke at 
være kommet over denne sidste fød
sel, idet hun døde samme år den 1.
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november, blot 43 år og seks måne
der gammel. Hun blev begravet på 
Arrild kirkegård. I kirkebogen omtal
tes hun "Madame" for at markere, at 
hun var en agtet kvinde i sognet. På 
samme måde blev Rasmus Holmer i 
forbindelse med sit hverv som syns- 
og sandemand i skrivelser tituleret 
med Hr. foran sit navn i modsætning 
til de øvrige bønder på egnen.

Rasmus Holmers børn
Kun to af Rasmus Holmers sønner 
nåede voksenalderen. Den ældste af 
disse hed Andreas. Han blev født den
22. februar 1748 og døde ugift den
23. oktober 1776, 28 år gammel. An
dreas Holmer var formodentlig land
mand som sin far. I 1769 skænkede 

han et alterkrucifiks til Arrild Kirke, 
der endnu findes i kirken.

Indskriften bag på krucifiksets sok
kel fortæller, at det var en gave fra 
Andreas Holmer, men den fortæller 
desværre ikke, af hvilken grund An
dreas Holmer skænkede krucifikset til 
kirken.

Den yngste af Rasmus Holmers søn
ner, der nåede voksenalderen, hed 
Peter Christian Holmer. Han efter
fulgte sin far som kniplingskræmmer. 
Den 14. januar 1783 ansøgte han 
kongen om at opnå koncession til 
kniplingshandel. I ansøgningen 
skrev Peter Christian Holmer, at han 
var barnefødt i Roost i Arrild Sogn, og 
at han allerede underholdt hen ved 
40 kniplersker, som han havde forsy-
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Alterkrucifiks af egetræ, stående 
på en profileret sokkel. Selve 
krucifikset er ubemalet, mens 
soklen er malet sort med indskrift 
i guld. Krucifikset blev skænket 
til Arrild Kirke i 1769 af Andreas 
Holmer. Indskriften bag på 
alterkrucifiksets sokkel lyder: 
"Aar 1769 er dette given til 
Arrilt Kierike Andreas Holmen af 
Roost. Renoveret Aar 1776" (Det 
år Andreas Holmer døde).
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net med mønstre. Han henviste des
uden til en støtteskrivelse, som han 
vedlagde sin ansøgning. Skriveren af 
støtteerklæringen bekræftede, at Pe
ter Christian Holmer talte sandt, og 
at han var søn af en kniplingshand
ler, der havde rejst med kniplinger i 
ind- og udland og haft en god forret
ning. Han anførte videre, at ansøge
rens far nu "durch Unglücksfälle zu
rückgesetzt ist", og at det var tanken, 
at Peter Christian Holmer skulle vi
dereføre sin fars kniplingshandel. Pe
ter Christian Holmers ansøgning blev 
behandlet hurtigt i systemet, idet 
han fik koncession til kniplingshan
del allerede den 17. marts 1783.

To af Rasmus Holmers fem døtre 
døde som ganske små, mens de tre 
nåede at blive gift. To af disse døde 
dog, mens Rasmus Holmer endnu le
vede. Ingeborg blev kun 19 år, men 
hun var allerede som 16-årig blevet 
gift med Christopher Hammersteen i 
Arrild. Gyde Maria, der var født i 
1743, blev som 22-årig gift med knip
lingshandler Nicolay Garmsen i Tøn
der. Hun døde i 1778, 35 år gammel. 
Endelig blev Anna Kierstine, der var 
født i 1750, i 1776 gift med Nis Ber
telsen Lunding i Haderslev, og hun 
opnåede at overleve sin far. Eftersom 
Rasmus Holmer selv døde i Haderslev 
i 1786, kan det tænkes, at han som 
gammel flyttede ind hos datteren 
Anna Kierstine i Haderslev, fordi han 
var blevet svagelig.

Afrunding
Selvom det kun er muligt at finde 
spredte oplysninger om Rasmus Hol
mers liv, tegner der sig alligevel et 
klart omrids af ham som en på alle 
måder ret usædvanlig mand, et men
neske, der ikke var bange for at prøve 

nyt, og som fik indflydelse på de sam
menhænge, hvori han befandt sig. 
Årsagerne hertil var, at han må have 
været et både videbegærligt og nys
gerrigt menneske, der også ind imel
lem lagde sig ud med sine ligesinde
de, hvis han mente, at det tjente både 
almenvellet og ham selv. Han var så
ledes, som det omtaltes i denne arti
kels indledning, et fint eksempel på 
oplysningstidens menneske, der 
fjernt fra hovedstaden og magtens 
centrum havde gennemslagskraft. ■

Note
1) 'Danmarks og Norges Oeconomiske 
Magazin' var et tidsskrift, der fra 1757 
blev udgivet af hofpræst og biskop i Ber
gen, Erik Pontoppidan (1698-1764), der i 
dag især huskes for sin syv binds lands
beskrivelse 'Danske Atlas'. Tidsskriftet 
'Danmarks og Norges Oeconomiske Ma
gazin' var åbent for indlæg især om 
landbrugsforhold, emner "angaaende 
den muelige Forbedring i Ager- og Have- 
Dyrkning, Skov-Plantning, Mineral-Brug, 
Huus-Bygning, Fæe-Avling, Fiskerie, Fa
brik-Væsen og deslige".
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Den preussiske bygnings
administration efter 1864 Af Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør Peter Dragsbo har 
set på nogle af de offentlige byggerier 
fra tiden op til Første Verdenskrig, 
arkitekterne bag og tidens arkitektoniske 
strømninger.

Sædvanligvis siger vi, at Slesvig og 
Holsten kom under Tyskland i 

1864. Virkeligheden er dog, at Her
tugdømmerne i perioden 1864-66 var 
under fælles, men opdelt preussisk og 
østrigsk administration, efter krigen 
mod Østrig en preussisk provins 
Schleswig-Holstein fra 1.1.1867 - og 
endelig fra 1871 også en del af Det ty
ske Rige (men fortsat under kongeri

get Preussen, derfor 'Kgr. Pr.' på græn
sepælene). Administrativt kom der 
derfor heller ikke et skarpt snit i 
1864; der kom en række glidende 
overgange, og Det danske Riges em- 
bedsmænd kunne som regel fortsæt
te som preussiske embedsmænd efter 
1866, hvis de ville sværge troskabsed 
til kongen. Det gjorde både alle de 
tysksindede og de, der som fhv. bi
skop Jørgen Hansen i Retting især så

To nygotiske skoler, Reimersskolen i 
Sønderborg og Domschule i Slesvig, op
ført 1866-69 af den kgl. danske byg
ningsinspektør Johann Friedrich Holm.
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på sognebørnenes tarv. Dette gjaldt 
også bygningsadministrationen.

I Hertugdømmerne var der i 1864 to 
kgl. bygningsinspektører, der stod for 
alt det statslige og også meget af det 
øvrige offentlige byggeri. I Holsten var 
det Herrmann Georg Krüger (1815- 
1897), der var uddannet i Hannover og 
Berlin, og som i 1849 afløste M. Gott
lieb Bindesbøll, mesteren for Thorvald
sens Museum og i Hertugdømmerne 
bl.a. stationerne for de slesvigske jern
baner. Krüger tegnede især kirker og 
herregårde (bl.a. Ascheberg og Däni
sch-Nienhof) samt den første nye byg
ning til
Kiels universitet 1860-62.

Almindelig nygotik - eller eksempler på 
forsøg på en slesvig-holstensk national
stil, inspireret af bl.a. Lübecks middel
alderlige rådhus? Fotos: Peter Dragsbo.

I Slesvig var det Johann Friedrich 
Holm (d. 1875), der i 1860 havde efter
fulgt Wilhelm Friedrich Meyer som 
bygningsinspektør, og som inden 1864 
bl.a. fik gennemført restaureringer af 
Domkirken i Haderslev (som konduk
tør 1845) og kirkerne i Rendsborg, Hei
ligenhafen og Asserballe samt flere på 
Ejdersted. Begge inspektører fortsatte 
deres hverv efter indlemmelsen i Preus
sen, men Holm blev sammen med 
Krüger kørt ud på et sidespor, da Preus
sen som led i de administrative moder
niseringer af provinsen indførte fire 
nye regerings- og bygningsråder (der 
også opslugte landsinspektoraterne) 
samt etablerede en lang række byg
ningskredse. Krüger gik derfor af i 1871, 
mens Holm fortsatte som arkitekt til 
sin død i 1875.

Holms kendteste værk blev den sto
re og smukke Domschule ved König-
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Straße i Slesvig by, opført 1866-69. 
Bygningen er præget af en fornem 
nygotik med rig brug af formsten og 
glaserede sten - sådan som det blev 
almindeligt i det offentlige nordtyske 
byggeri op mod 1900. Nygotikken 
var udbredt over hele Europa, og der 
er derfor ikke grund til at tro, at der 
var et særligt nationalt budskab i sti
len - selv om adskillige holstenske 
herregårdsejere gotiserede deres ho
vedbygninger efter 1864. Men hver
ken fornavn eller kongeed tyder på, 
at Holm var særligt dansk.

I Sønderborg ligger en skolebyg
ning fra samme tid og i meget lig
nende stil, nemlig Reimersskolen. 
Den blev bygget i 1866 på Kirke Allé 
til den 'Höhere Bürgerschule', der i 
1865 afløste den tidligere Realskole, 
og bygningen fik som symbol på 
håbet om et selvstændigt Slesvig-Hol- 
sten under den augustenborgske her
tug navnet 'Herzog-Friedrich-Schule'. 
Der er ikke bevaret tegninger til sko
len, men alt tyder på, at vi her har at 
gøre med Johann Friedrich Holm.

I øvrigt blev der i årene efter 1870 
flere gange byttet rundt på bygnings
kredsene i det nuværende Nordsles
vig, og det forklarer ofte arkitekterne 
bag en række offentlige bygninger. 
Fra 1870 til 1876 var Haderslev en 
bygningskreds, Sønderborg-Aabenraa 
en anden, mens Tønder havde sin 
egen kreds. I årene 1876-95 var Ha- 
derslev-Aabenraa så én kreds under 
Kreisbauinspektor Carl Clemens 
Wichmann Nönchen, der bl.a. tegne
de navigationsskolen på Bjerggade i 
Aabenraa 1877.1 1891 blev Nönchen 
så afløst af den navnkundige Fried
rich Wilhelm Jablonowski (1854- 
1942). Jablonowski blev arkitekt for 
en lang række offentlige bygninger i 

Haderslev og Aabenraa kredse: Bane
gårde, kredshus og gymnasium i Aa
benraa, seminarieudvidelse i Hader
slev osv. I årene 1896-1906 var han 
tillige bygningsråd for Sønderborg 
kreds og kom som sådan til at opføre 
stationerne på den nye Tinglev-Pad- 
borg-Sønderborg bane (1901-02). I de 
samme år var Tønder blevet slået 
sammen med Husum under byg
ningsråd Treede, som bl.a. byggede 
på Tønder Seminarium i 1890'erne, 
men kom bagefter under Flensborg. I 
1906 kom Sønderborg så under Flens
borg, og det var grunden til, at det 
var bygningsråd Magnus Schlichting 
fra Flensborg, der i 1906-07 kom til at 
tegne både den 'Höhere Knaben- und 
Mädchenschule' (i dag Ahlmannsko- 
len) og lave ny byplan for den hurtigt 
voksende marineby.

Dertil kom, at etaterne i høj grad 
havde deres egne bygningsråder; det 
gjaldt både postvæsenet, justits- og 
retsvæsenet og marinen. Samtidig var 
det ofte sådan, at en højere embeds
mand var ansvarlig for tegningernes 
underskrift, mens det var en mere un
derordnet, der faktisk udførte opga
ven. Alt sammen til forskel fra Dan
mark, hvor staten havde sine kgl. byg
ningsinspektører, mens byer og 'væse
ner' brugte private arkitekter, indtil 
begrebet stadsarkitekt begyndte at 
komme frem i årene o. 1900. ■
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Søn af en verden, der gik under

Børns verdensopfattelse er aftryk af 
forældrenes holdninger. For de fleste er 
det ikke noget problem. Men er man 
som LeifBønning vokset op i et hjem, 
hvor jøder, sprittere og arbejdsløse bliver 
omtalt som uværdige, kan ens verden 
smuldre, når man møder dem som 
almindelige mennesker. Redaktør Heiner 
Lützen Ank har mødt Leif Bønning.

Efteråret 1943. Englænderne har 
vundet overtaget i Anden Ver

denskrig, og Kiel bliver udsat for et 
massivt bombardement. En af bom
berne rammer plet, da den ødelægger 
Forskningslaboratoriet for Mejeripro
dukter midt i byen og totalødelægger 
det sted, hvor Leif Bønning er født 
året før.

"I slutningen af 1943 fik ejendom
men, hvor min mor og far arbejdede, 
og hvor vi også boede, en fuldtræffer. 
De troede, jeg var død. Men da de 
gravede mig ud af en ruinbunke og 
bar mig derfra i ét ben, kom jeg i gang 
med at skrige", griner Leif Bønning.

Der er stille i parcelhuset i den 
nordlige ende af Aarhus. Leif Bøn
ning holder en pause i fortællingen 
om sit liv.

Han er vant til, der bliver lyttet, når 
han taler. Ikke fordi han beder andre 
lade være med at sige noget, men for
di hans ord har en vægt og mening, 
man nødig vil gå glip af. Noget han 
har oplevet flere gange ved de hund
redvis af foredrag, han har holdt 
igennem sit liv.

Der bliver derfor ro, når han, som 
nu, lader ordene holde en kort pause.

Af Heiner Lützen Ank

Som tilhører har man ikke lyst til at 
forstyrre ham, mens han henter de 
næste ord frem. Det kunne jo være, 
man kom til at slå ham ud af kurs, og 
det ville være ærgerligt.

Udenfor er det blevet mørkt. I stu
en er der et stille og dæmpet lys, og 
overalt i stuen er der billeder, bøger 
og genstande, der fortæller om et 
langt liv, hvor der løbende er blevet 
samlet minder sammen.

Og som Leif Bønning sidder der i 
sofaen, er han en nydelig mand. Gråt 
hår i forskellige nuancer, skæg på ha
gen og læben, og så et smil, der kon
stant rækker ud mod den, han taler 
med. Eller til. Alvor og latter er så tæt 
forbundne størrelser i hans verden, at 
man kommer i tvivl om, hvor den 
ene slutter, og den anden begynder. 
Og måske er netop det pointen i Leif 
Bønnings liv. De to hører sammen. På 
én og samme tid.

Nyt hjem, gammel holdning 
Familien Bønning fandt hurtigt et 
nyt hjem nord for landegrænsen, 
men alligevel fik bomben stor betyd
ning i årene fremover. For den blev 
for Leif Bønnings far et bevis på, at 
den egentlige krig ikke var en kamp 
mellem forskellige krigsnationer, 
men en kamp mellem forskellige 
menneskesyn. Nemlig mellem et 
stærkt menneskesyn, der lovpriste de 
arbejdsomme, kraftfulde og produkti
ve, og et svagt menneskesyn, hvor 
der var plads selv til jøder, sigøjnere 
og arbejdsløse. Og til trods for at tys
kerne til sidst måtte overgive sig, vok-
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sede Leif Bønning alligevel op i et 
hjem, hvor der konsekvent blev set 
ned på jøderne, spritterne og de han
dikappede, fordi de ikke bidrog med 
noget til fællesskabet.

Et stærkt menneskesyn, der først 
gik endeligt til grunde for Leif Bøn
ning den dag i begyndelsen af 
1960'erne, hvor han drak te og spiste 
syltetøjsmadder med spritterne, si
gøjnerne og de arbejdsløse og opda
gede, at de, i modsætning til farens 
ord derhjemme, var helt almindelige 
mennesker som han selv.

Opbrud i familien
Leif Bønning har i over 50 år haft til
knytning til den folkekirkelige, socia
le hjælpeorganisation Kirkens Kors
hær, der på varmestuer og herberger 
landet over hjælper socialt udsatte. 

Og det var også på Kirkens Korshærs 
herberg i Aarhus, han mødte en for
ståelse af mennesker, der lå meget 
langt fra det, han ellers havde lært:

"Jeg var vokset op med det syns
punkt, at mennesker, der ikke kunne 
klare sig selv, mennesker, der drak, og 
mennesker, der ikke kunne udfylde 
en plads i samfundet, ikke var til no
get. Og så oplevede jeg et fællesskab, 
hvor de mennesker blev regnet for 
noget. Jeg oplevede at se værdifulde 
sider af de mennesker. De var ikke 
dumme, de var bare mennesker, der 
ikke havde fået de samme mulighe
der, som mange andre i samfundet".

En holdning Leif Bønning tog til 
sig, og som derfor havde alvorlige 
konsekvenser i forhold til hans egne 
familierelationer:

"Der var et par år, hvor min far og

LeifBølling.
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jeg ikke talte sammen. Der var nogle 
små ting, vi var nødt til at snakke om, 
men ellers snakkede vi ikke sammen. 
Der blev en afstand imellem os", for
tæller han og tilføjer roligt:

"Og der skete også det, at herberget 
og forstander Espersen og hans fami
lie i en meget lang periode var mit 
eget hjem. For selvom jeg kom vide
re i uddannelsessystemet, så var det 
herberget, jeg tog til, når jeg havde 
fri, og det var herberget, jeg holdt jul 
på. Familien Espersen og herberget 
var mit andet hjem i den periode".

Selv fædre har fået verden i arv
Og selvom det i en årrække altså var 
vanskeligt for Leif Bønning at forstå 
farens verdensopfattelse, så tror han 
ikke, den skilte sig synderligt ud fra så 
mange andres:

"Han havde vel forventet, at det 
Tredje Rige var vokset, og at der var 
kommet styr på hele verdenssituatio
nen, og så blev det i stedet til et ne
derlag. I forhold til koncentrations
lejrene så tror jeg, den generelle hold
ning var, at de egentlig startede som 
genopdragelseslejre. Selv tyske kirke
folk var involveret i, at folk skulle 
have genskabt den arbejdsevne, de 
havde mistet, så de kunne være til 
nytte for samfundet", fortæller Leif 
Bønning og mener, at farens og an
dres syn på jøderne skal forstås i for
længelse af ønsket om ro og orden:

"Jeg tror ikke, min far har været 
klar over, hvad der foregik i koncen
trationslejrene. Men det har været en 
del af hans opdragelse, det menne
skesyn i forhold til f.eks. den jødiske 
befolkningsgruppe ".

I de 50 år, Leif Bønning har været 
en del af Kirkens Korshær, har det 
været en vigtig del af hans arbejde at 

fortælle om mennesker, der i menne
skelig og moralsk forstand bevæger 
sig på grænsen af rigtig og forkert. 
Han ved derfor også, at det er svært, 
men nødvendigt, at sætte ord på 
menneskers ansvar for deres liv. Også 
farens:

"Set i eftertidens øjne så løb han 
med. Så løb han med et system, han 
ikke skulle have løbet med".

Det slesvigske liv
Efter at familien Bønning i 1943 var 
bombet ud af Kiel, flyttende den til 
Tønder, hvor faren stammede fra. En 
by, på grænsen mellem Tyskland og 
Danmark og på grænsen mellem det 
tyske og danske i familiens eget liv:

"Det var sådan i Tønder, at der var 
danskheden, der var meget præget af 
nogle store statsinstitutioner og for
retningsvirksomheder, og så var der 
en tysk gruppe, som havde deres sam
vær. Danskheden samledes omkring 
Tønderhus, og tyskerne samlede sig 
omkring Schweitzerhalle. Og så var 
der en gruppe i midten, som ikke hør
te til nogen af de steder. Min far sag
de tit til mig, at her er vi født, her skal 
vi leve. Så jeg er egentlig vokset op 
med, at man ikke går efter en dansk 
købmand eller tysk købmand, men 
handler hos den, der er nærmest".

At kunne rumme livet på begge si
der af en holdning er blevet et grund
vilkår for Leif Bønning. For ellers vil
le der i længden ikke have været 
plads til både Kirkens Korshærs ac
cept af marginaliserede mennesker, 
og en far, der mente, at de samme 
mennesker var en belastning for sam
fundet. Et grænseliv, der er formet af 
spændingen mellem det tyske og 
danske i Tønder, og det tyske og dan
ske i hans eget liv:
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"Jeg vil kalde os slesvigere, som ikke 
tog stilling ind i det danske eller ty
ske, men levede midt i det".

Accepten fra de uaccepterede
Mødet med Kirkens Korshærs herberg 
og de beboere, der havde deres hjem 
der, førte ikke kun til et brud med det 
stærke menneskesyn, Leif Bønning 
var vokset op med. Det betød også, at 
han skulle vænne sig til accepten fra 
en hel ny gruppe mennesker:

"Jeg var ikke mere end 17 år den
gang, og jeg kan godt nu tænke, hvad 
de har tænkt om mig. Det var en 
gruppe af sprittere, landevejsriddere, 
nogen, der var prøveløsladt fra Forva
ringsanstalten i Horsens, og nogen, 

der havde været på åndssvageinstitu- 
tionen i Skanderborg. Det var en me
get broget forsamling, men de accep
terede mig og tog imod mig", husker 
Leif Bønning og er sikker på, at var 
han ikke trådt ind ad herbergdørene 
hos Kirkens Korshær som ganske ung 
i 60'erne, så kunne hans forståelse af 
mennesker have været en anden i 
dag.

"Hvis ikke jeg havde mødt Kirkens 
Korshær, så var mit liv blevet meget 
anderledes. Jeg ville ikke have haft et 
så åbent og inkluderende menne
skesyn, som jeg håber, jeg har haft og 
været bærer af. Det ville have været 
stivnet. Jeg kunne måske være blevet 
sådan en navlebeskuende én, der

En del af midlerne til driften af Kirkens Korshærs varmestuer kommer fra 
genbrugsbutikkerne. Her er fem frivillige medarbejdere fotograferet foran Kirkens 
Korshærs genbrugsbutik i Aabenraa i 1990.
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havde haft nogle høje idealer om, at 
mennesker skal fylde deres plads ud 
her i livet. Kirkens Korshær lærte mig 
at se værdien af det enkelte menne
ske".

Ad åre gik det over
Der gik år, inden Leif Bønning og 
hans far havde noget at sige hinan
den igen.

"Helt langsomt blev knuden løsnet 
op. Da jeg var færdig med min ud
dannelse, arbejdede jeg et år i Køben
havn. Jeg blev gift, og vi slog os ned i 
Aarhus i en periode. Der besøgte min 
far os og var også med på herberget", 
fortæller Leif Bønning. Men selvom 
de igen fik plads til hinanden og de
res forskellige menneskesyn, så var 
der alligevel ting, der aldrig blev sat 
ord på: "Det er nogle af de ting, vi al
drig har fået snakket færdig. I dag kan 
jeg godt tænke, at det burde jeg have 
gjort. Men det fik vi altså ikke gjort".

Afstanden mellem far og søn for
svandt, og i dag er det helt andre fø
lelser, Leif Bønning nærer for faren, 
der døde i 1995. "Et eller andet sted 
har jeg ondt af min far. Når jeg tæn
ker tilbage på de drømme, som han 
må have haft for sin fremtid og fami
lie, så kørte det egentlig fuldstændig 
af sporet, og efter 1945 var der lange 
perioder med arbejdsløshed og så et 
utrolig hårdt arbejdsliv".

Det ene menneskesyn overfor 
det andet
Kirkens Korshær er en folkekirkelig 
organisation, og selvom kristendom
men ikke fyldte meget i Leif Bøn
nings barndomshjem, så er den kri
stendom, Kirkens Korshær arbejder 

ud fra, meget vigtig for ham i dag. 
Også når han tænker på farens hold
ning til bl.a. jøder, sigøjnere og psy
kisk syge:

"Hvis mennesker med min fars 
holdning havde mødt Kirkens Kors
hær, så tror jeg på, at deres liv var ble
vet anderledes. Der tænker jeg også 
på den protestantiske, tyske kirke, 
som Hitler i høj grad satte sit præg 
på, og som var en markant bærer af 
nazismen og nazismens menneske
syn, der var en diametral modsæt
ning til det menneskesyn, Kirkens 
Korshær står for”.

Der er stille i stuen. Telefonen har 
ringet flere gange. Der er bud efter 
den venlige mand med smilet, der al
tid er på vej til at bryde frem. Også 
selvom han taler om krig, udstødte 
mennesker og familiær uenighed om, 
hvad et værdifuldt menneskeliv er. 
Leif Bønning har i mange år kæmpet 
en kamp, han havde håbet, faren i 
stedet ville have taget:

"Hvis man selv havde beskæftiget 
sig med tingene, så kan det være, 
man var kommet til en anden slut
ning og ikke bare var blevet en med
løber. Tavshed er det værste forræde
ri".

Leif Bønning har mere at sige. Me
get mere. Men udover at være glad 
for at fortælle ved han også, at selv 
den bedste fortælling bør have en 
ende, og den skal man ikke være ban
ge for at nå frem til og standse op 
ved.

Leif Bønning smiler igen. Han siger 
ikke mere. Nu er det tid til at lade hans 
ord bundfælde sig og kaste lys ind over 
den, der har lyttet til ham. ■
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Marinelazarettets 
Sønderborg

De tilbageværende bygninger af det 
oprindelige marinelazaret i Sønderborg 
udgør stadig en funktionsdygtig del af 
Sønderborg Sygehus. Pens, overlæge 
Helge G. Genster tegner et portræt af 
det bemærkelsesværdige byggeri.

I Sønderborg findes to bygninger, 
som ikke er umiddelbart iøjnefal

dende i byens profil, men som det i 
høj grad er værd at lægge mærke til 
på grund af deres historiske værdi. De 
er ikke fredede, men er særdeles be
varingsværdige. Det drejer sig om de 
sidste to rester af det i 1907-11 opfør
te Marinelazarett, knyttet til Marine- 
Artilleriskolen, den nuværende Søn
derborg Kaserne. Marinelazarettet 
skulle betjene kasernens personale 
med hospitalsfunktion af både medi
cinsk og kirurgisk art, men var ikke 
beregnet til behandling af krigsska
der, hvilket ikke var aktuelt i 1907, 
syv år før Første Verdenskrigs udbrud. 
Byens borgere blev på det tidspunkt 
behandlet på Kreiskrankenhaus Son
derburg, det senere Kongevejshospi
tal.

De to nævnte bygninger ligger pa
rallelt, med længdeaksen nordøst- 
sydvest på sygehusarealet i forlængel
se af den nye grå hovedbygning og 
med et lille haveanlæg imellem byg
ningerne. I den sydlige bygning fand
tes den medicinske afdeling, i den 
nordlige den kirurgiske afdeling med 
to operationsstuer plus birum. Mari
nelazarettet bestod af syv bygninger 
på det store areal ovenfor kasernen;

bygninger i
Af Helge G. Genster

mod syd fandtes en dejlig stor 
parklignende have. Alle andre byg
ninger end de nævnte to er for længst 
revet ned og erstattet af nyere, og den 
store have er forsvundet.

Det oprindelige marinelazarets om
råde og bygninger blev i 1920, et år 
efter fredsslutningen, overtaget af 
den danske stat til brug for et sygehus 
for Sønderjyllands/Sønderborgs bor
gere, først under navnet Statshospita
let og fra 1960 som Landshospitalet i 
Sønderborg. Ved kommunalreformen 
i 1970 blev sygehuset overdraget til 
det nyoprettede Sønderjyllands Amt, 
hvor navnet blev ændret til Sønder
borg Sygehus. Fra 2000 har det været 
ejet og drevet af Region Syddanmark 
under navnet Sygehus Sønderjylland, 
Sønderborg.

De gamle bygninger, der blev op
ført i forbindelse med kasernen, er 
derfor ikke umiddelbart berørt af den 
planlagte nedlæggelse af Sønderborg 
Kaserne. Dette er dog ikke nogen ga
ranti mod fremtidig ændring af ejer
forholdet vedrørende de to væsentli
ge og mere end 100 år gamle syge
husbygninger, som er enestående ek
sempler på solidt sygehusbyggeri om
kring forrige århundredskifte. Det 
eneste byggeri, som har mindet om 
det, var Rigshospitalets pavillonbyg
ninger fra samme periode; men de er 
forsvundet for længst. Lazarettet hav
de 120 sengepladser og var således 
betydeligt større end byens sygehus, 
som kun havde 76 sengepladser.

De to bygninger i Sønderborg er
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Hospitalsbygningerne er 
opført i Heimatschutz-stil, 

der slog igennem i 1907 med 
indvielsen af kredshuset i 

Tønder, og er langt mere mo
derne end kasemebygningen 
i Marienburg-stil. Bygningen 
står i blank mur med helval- 

met tag med en midter- 
risalit, der er markeret med 

en bredere helvalm. Dermed 
fik bygningen et udtryk, der 
var i overensstemmelse med 
boligerne på Engelshøjgade 

og Helgolandsgade.

formentlig tegnet af arkitekt Eugen 
Fink, som tegnede marinekasernerne 
i Kiel, Mürwik og Sønderborg. De er 
opført i røde mursten med afvalmede 
tegltage i tidens foretrukne hansea- 
tisk-gotiske stil. De to huse er i prin
cippet ens, i to etager med et stort 
indgangsparti under frontispicen 
midt på sydfacaden. Man kommer 
ind i en stor og imponerende central 
hall med en flot svungen trappe op til 
1. sal, sidegange til højre og venstre 
og en trappe ned til den solide kæl
der. I sidegangen til venstre, dvs. mod 
vest, og på 1. sal var der sygestuer. Til 
højre, dvs. mod øst, var diverse bi
rum, herunder i den kirurgiske byg
ning de to stadig eksisterende opera
tionsstuer, beliggende i nordøst-gav- 
len med store karnapvinduer, der 
skulle sikre optimalt lysindfald uden 
blænding. I den højloftede og rum
melige kælder var der plads til diver
se tekniske installationer, der bl.a. 
sørgede for den elektriske belysning 
og det for den tid meget avancerede 
varmesystem, som med damp sikrede 
opvarmning på stuerne og varmt 
vand i hanerne.
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Byggeriet af marinelazarettet blev 
planlagt allerede i 1904. Det første 
led i opgaven var opkøb af et til
strækkeligt antal grunde til byggeriet 
nord for byen. Det var mest land
brugsjord, som tilhørte diverse kend
te borgere i Sønderborg (borgmester 
dr. Henry Petersen, købmand Kar- 
berg, margarinefabrikant Knarhøj, 
enken efter bryggeriejer Chr. Peter
sen, Thomsen, Koch) foruden Skt. 
Jürgens Hospital. Efter mange og lan
ge forhandlinger kom købene på 
plads, og selve opførelsen af bygnin
gerne kunne begynde i 1907 - samme 
år som den store kasernebygning blev 
indviet.

Ved Genforeningen blev lazarettets 
dokumenter ført til Flensborg og se
nere til Kiel, hvor det meste af mate
rialet blev ødelagt ved bombarde
menterne under Anden Verdenskrig. 
En lille del er dog bevaret og findes i 
det tyske militærarkiv i Freiburg i Ba
den, hvorfra Museet på Sønderborg 
Sygehus har modtaget originale do
kumenter, tegninger og beskrivelser 
fra byggeriets start i 1907, samt nog
le få oplysninger om personalet inkl.
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lægerne, som var ansat af den Kejser
lige tyske Marine.

Marinelazarettet beskrives i 'Sani
tärbericht über die Kaiserlich Deutsche 
Marine 1911' på følgende måde:

"Beliggende i den nordlige bydel 
ved sundets østbred på en 30 m høj 
skrænt ovenover kasernen. Det består 
af to parallelle ens sengebygninger 
med 120 senge, med tilhørende ad
ministrations- og teknikbygninger, et 
lighus, et desinfektionshus samt en 
bolig for overlægen.

Samtlige sygestuer vender mod syd; 
bygningerne har elektrisk lys og er til
sluttet den kommunale vandforsy
ning og kloakering; sengebygninger
ne er forsynet med centralvarme og 
varmt vand. Røntgenrum, to operati
onsstuer, et sterilisationsrum og et 
forberedelsesrum ligger dør om dør. 
Moderne teknik i form af formalin
desinfektionsapparat findes ved ope

rationsstuerne, og en desinfektions
ovn findes i desinfektionshuset".

Marinelazarettet var således opbyg
get efter de nyeste ideer om byg
ningskvalitet, teknik og hygiejne - 
formentlig bedre end på samtidens 
offentlige sygehus i byen, nemlig 
Kreiskrankenhaus, senere Amtssyge- 
huset/Kongevejshospitalet fra 1894.

De to bygninger, der er stort set 
uændrede, indgår fortsat som en in
tegreret del af sygehuset. I den ene 
(den oprindelige medicinske afde
ling) er der indrettet en behand
lingsafdeling. I den anden er der 
indrettet kontorer, og i de oprindeli
ge operationsstuer - der fremstår 
med de originale flisebeklædte 
vægge og smukke buede dørindfat
ninger og vægskabe - findes Museet 
på Sønderborg Sygehus. Museet for
tæller sygehusets og landsdelens me
dicinske historie.

Den ene af de to operationsstuer udgør i dag en del af Museet på Sønderborg Sygehus.
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Den oprindelige plantegning over anlægget med marinelazarettet. På parkarealet 
ligger i dag den store grå hospitalsbygning.

Trods ødelæggelserne af arkiverne 
under Anden Verdenskrig er nogle få 
oplysninger om personalet bevaret. 
Det lægelige personale på mari
nelazarettet bestod af en Marine- 
Overlæge og et skiftende antal Mari- 
ne-Underlæger. De fleste skriftlige 
materialer er som nævnt brændt un
der luftangreb under Anden Verdens
krig; men vi kender følgende navne:
• Dr. Franz Fontane, Marine

generaloberarzt, Cheflæge, 
Marinelazarett Sonderburg.

• Dr. Fritz Forbrich, Marine
assistentarzt - Marinestabsarzt.

• Dr. Franz Rabe, Marinestabs
apoteker.

Indvielsen af marinelazarettet fandt 
sted den 1. april 1911. Det blev over
taget af den danske stat i 1920 og ef
ter massiv istandsættelse og renove
ring indviet som Statshospital den 1. 
april 1921.

I april 2011 blev fejret både 100-års 
jubilæum for marinelazarettet og 90- 
års jubilæum for Sønderborg Sygehus.

Man må håbe, at de unikke gamle 
sygehusbygninger undgår tidens ten
dens til rationaliseringsgevinster og 
centraliseringstiltag. ■
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Vejen hjem
Knud J.V. Jespersen: 'Vejen hjem. Sønder
jyske skæbner 1864-1920'. G.E.C. Gads 
Forlag, København 2012. 320 sider, ill. 
Pris: 299 kr.

Levnedsbeskrivelserne i Ordenskapitlet er 
ikke ukendt for landets mange slægtsfor
skere. De er en central kilde til de mange 
danskere, som har gjort en fortjenstfuld 
indsats, der er belønnet med en orden. 
Det kan man takke reformen af ordens
væsenet i 1808 for. Ikke alene forblev 
Dannebrogordenen ikke længere et privi
legium for de højeste rangklasser. I sam
me forbindelse blev De Kongelige Ridder
ordeners Kapitel, i daglig tale Ordenska
pitlet, oprettet. Som en del af dets arbej
de skal det indsamle levnedsbeskrivelser 
fra ordensmodtagerne.

Nu er helt præcis 60 af disse personlige 
beretninger fra mænd, der i perioden fra 
Første Slesvigske Krig til Genforeningen i 
1920 har gjort en fortjenstfuld indsats for 
Sønderjylland, udgivet i bogen 'Vejen 
hjem' af Kgl. Ordenshistoriograf dr.phil. 
Knud J.V. Jespersen. Bogen indledes med 
et kapitel, hvor Sønderjyllands historie og 
forhold til Kongeriget kort ridses op med 
hovedvægten på perioden fra det natio
nale gennembrud i 1830'erne og frem til 
Genforeningen i 1920. Det gøres kyndigt 
og med sikker hånd. Man savner måske 
lidt flere nuancer i beskrivelsen af den 
danske bevægelse, der fremtræder mere 
enig, end tilfældet var, og uden skellet 
mellem på den ene side edsnægterperio
den i de første år efter 1867 og på den an
den side den kombination af politisk og 
folkeligt arbejde, der fra 1880'erne var 
med til at skabe grundlaget for landsde
lens genforening. Det ses også i materia
let, der ikke afspejler dette skel endsige 
skellet mellem Aabenraa- og Flensborg- 
folkene. Men det var nok heller ikke ta
berne, som fik ordnerne.

Efter dette følger et kort kapitel om Or
denskapitlet og levnedsbeskrivelserne, 
hvor Knud J.V. Jespersen bl.a. understre
ger, at det har været et afgørende kriteri
um for udvælgelsen, at den skulle dække 
hele perioden fra Første Slesvigske Krig til 
Genforeningen i 1920. Endvidere har han 
søgt at vise den store spændvidde i den 

righoldige samling fra de ordknappe og 
stikordsagtige til de ordrige og velformu
lerede.

Disse løfter lever bogen op til. Her er en 
skøn blanding af husmænd, snedkere, re
daktører, præster, overretssagførere, gård
ejere og sågar en enkelt lotterikollektør. 
Der er ukendte husmænd, men også 
kendte personligheder som Peter Ander
sen Skovrøy og Kresten Knudsen. Men 
det er lige så bemærkelsesværdigt - men 
ikke overraskende - at vi overvejende fin
der husmændene og håndværkerne i af
snittene om De Slesvigske Krige, mens 
gårdejerne, præsterne og redaktørerne 
optræder i afsnittet om kampen under 
det preussiske styre. Der er så absolut for
skel på dem, der førte sværdet, og dem, 
der brugte pen og talerstol.

Bogens titel er 'Vejen hjem. Sønder
jyske skæbner 1864-1920'. Heri ligger der 
en forventning om, at bogen beskæftiger 
sig med sønderjydernes kamp for en gen
forening af Sønderjylland med Danmark, 
dvs. perioden efter nederlaget på Dybbøl. 
Dette er en tilsnigelse. 40 af de 60 erin
dringer vedrører De Slesvigske Krige. Det 
er altså i højere grad en bog om kampen 
for helstaten end vejen hjem.

Nu kan man altid diskutere, hvad man 
forstår ved en sønderjyde, men mange i 
landsdelen vil nok forvente, at der er tale 
om en, som er født og opvokset i Sønder
jylland. I det perspektiv indeholder bo
gen 22 erindringer fra personer, som er 
født uden for hertugdømmet. Endvidere 
optræder der seks personer, som vi ikke 
kender fødestedet for. Retfærdigvis har 
enkelte af disse haft deres virke i Sønder
jylland. Det er en episk smuk titel, men 
ikke helt dækkende for indholdet.

kf

Mojn te Als
'Mojn te Als. Hyldestsang og opsang til den 
alsiske dialekt'. Udgivet af Alsingergildet. 
Alsingergildets skrifter nr. 20, 2012. 114 si
der, ill. Pris: 170 kr.

Alsisk og sønderjysk og den lokale identi
tetsfølelse er bogens tema sammen med 
mulighederne for at give dialekten videre 
til næste generation. Da der er udbredt
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enighed om, at de alsiske dialekter er ved 
at forsvinde, kan bogens titel 'Mojn te 
Als' være dobbelttydig, så den både er et 
goddag og et farvel til Als - og alsisk.

Bogen giver et billede af holdninger til 
alsisk og sønderjysk samt oplevelser og 
erfaringer knyttet til dialekt og rigsdansk 
gennem 33 interview af folk med til
knytning til Als, et essay om mødet med 
alsisk fra 1970 og to sange på alsisk med 
noder. Den ene sang 'Vort mol' er digtet 
af Martin N. Hansen (f. 1893), Alsinger- 
gildets mangeårige oldermand, og den 
anden 'E Spritter' er skrevet af Vos-piger- 
ne i 1980.

Interviewene er gengivet på sønderjysk 
og rigsdansk, og der er redegjort for prin
cipperne for det dialektale skriftsprog. 
Desuden rummer bogen en ordliste med 
oversættelser fra sønderjysk og alsisk til 
rigsdansk samt tre artikler og et citat skre
vet af sprogforskere, heraf en indsigtsfuld 
og nuanceret analyse af bogens interview 
af lektor Marie Maegaard og ph.d.-stude
rende Malene Monka fra Afdeling for Dia
lektforskning ved Nordisk Forskningsin
stitut, Københavns Universitet, og en 
grundig og klar oversigt over de sønder
jyske dialekter, herunder de alsiske, af 
centerleder Viggo Sørensen ved Peter 
Skautrup Centret for Jysk Dialektforsk
ning, Aarhus Universitet.

De interviewede er valgt, fordi de er 
kendte og mindre kendte personer, som 
alle har et forhold til dialekten. Øjensyn
lig skal man have en vis alder for at op
fylde dette kriterium, for det er generati
onerne født i perioden 1928-1954, der får 
det store ord at skulle have sagt, og blandt 
de ældste først og fremmest mænd født 
på Als før 1940. Derudover udtaler tre sig, 
der er født i 1970'erne, to tilflyttere til Als 
og en fraflyttet, og så en dreng født i Søn
derborg i 1997. Siden skolestarten i tysk 
skole, nu Deutsche Schule Sonderborg, 
har han dog boet i Gråsten og Broager. 
Han er udvalgt for at belyse sprogbrugen 
hos elever i tysk skole, men der er ingen 
jævnaldrende fra folkeskolen repræsente
ret. Dermed giver han alene børnenes 
eget syn på sønderjysk, og det er han stolt 
af at snakke.

Kriterierne for udvælgelse har ikke givet 
plads til et bredt spektrum af befolknin

gen. Der er f.eks. ingen ufaglærte arbejde
re på Danfoss repræsenteret. Der er også 
andre skævheder i materialet. Fraflytterne 
er således, på nær drengen og en ung 
kvinde, mænd, der næsten alle har lange 
videregående uddannelser og topposter. 
Tilflytterne er derimod overvejende kvin
der. De er næsten alle flyttet til Als pga. 
ægteskab, mens mændene er flyttet til 
pga. arbejde, hovedsagelig som lærere. 
Disse tilflyttere har erfaret, at dialekten er 
forbeholdt de indfødte, og dette kan have 
været medvirkende til, at brugen af alsisk 
er vigende. De interviewede og sprogfor
skerne gør dog også opmærksom på de 
øvrige årsager til, at unge taler et moder
ne regionalt sønderjysk eller fravælger 
sønderjysk, og til at forældre foretrækker 
at tale rigsdansk med børnene. Både de 
fastboende, til- og fraflytterne er dog eni
ge om, at alsisk og sønderjysk er værdi
fulde dialekter for den enkeltes lokale 
identitet og for samhørigheden på Als, 
men flere påpeger også ulemperne ved 
kun at tale dialekt. Mon det er denne er
kendelse, der har fået redaktionen til at 
lade interviewerens spørgsmål stå på rigs
dansk i interview, der er gengivet på dia
lekt, og som har overskrift på dialekt. El
ler har intervieweren talt rigsdansk?

Bogens forsidebillede viser en pige på 
stop ved vejskilte mod Als, og omslagets 
indersider har billeder af skriftsprog og 
kodesprog fra 17- og 1800-tallet. De knyt
ter ligesom de mange helsides farvebille
der afveje, færger, småskibe, tog og fly og 
billedteksterne slet ikke an til bogens 
tema. Havde det været tilfældet, kunne 
de have understøttet bogens formål, som 
er at undersøge dialektens betydning for 
alsingere, de fastboende og de fraflyttede, 
samt for tilflytterne. Da bogen tillige skal 
bidrage til at fremme forståelsen for 
sproglig mangfoldighed, kunne illustrati
oner med fokus på sprog og mennesker 
have understøttet dette formål. Det er i 
det hele taget et spørgsmål, om teksterne 
kan bidrage til denne forståelse hos andre 
end ældre folk, da interviewene især gen
giver deres syn, og sange og essay er over 
30 år gamle. For unge er sproglig mang
foldighed mere omfattende end dialekt

fortsættes side 38
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Opium - et stof skriver verdenshistorie
Af Stefanie Robi Matzen

Isærudstillingen 'Æ kyst - Sønder
jylland og Kina', som Museum Søn
derjylland - Kulturhistorie Aabenraa 

viser til d. 14. september 2014, ud
stilles nogle af de opiumspiber, som 
indgår i museets store samling af 
sømandssouvenirs. Vi ved, at det var 
regionens søfolk, som tog disse piber 
hjem til Sønderjylland. Nogle af dem 
er flot dekoreret og lavet af sølv, an
dre er mere simple - men hvilken hi
storie gemmer sig bag dem?

Piberne brugtes til at ryge opium, 
der er et narkotisk stof, som udvindes 
af opiumsvalmuen. I det 19. århund
rede fik opium en afgørende betyd
ning for Kinas historie. På det tids
punkt havde kineserne i flere århund
reder brugt stoffet som en medicin, 
der var forbeholdt de bedrestillede 
kredse. Dette ændredes imidlertid 
som følge af europæernes interesse i 
kinesiske handelsvarer.

Siden 1500-tallet 
havde europæerne i 
stigende grad efter
spurgt kinesiske 
produkter som te, 
porcelæn og silke. 
Det var dog meget 
dyrt at handle med 
Kina, da kineserne 
ikke var interesseret 
i de varer, det euro
pæiske marked 
kunne tilbyde, men 
kun accepterede 
sølv. Omkring 1800 
begyndte især bri
terne at finansiere 
deres indkøb med 
salg og smugling af 

indisk opium til Kina frem for som 
tidligere med sølv. Opiumsnydelsen 
hos store dele af den kinesiske be
folkning udviklede sig til et problem, 
som var ved at ødelægge landet både 
socialt og økonomisk. Den kinesiske 
regering forbød i flere omgange både 
importen og brugen af opium, men 
kunne ikke komme problemet til livs, 
og udenlandske skibe, især britiske, 
blev ved med at oversvømme Kina 
med opium. Som følge af denne kon
flikt opstod to krige mellem England 
og Kina. Disse såkaldte opiumskrige 
(1839-1842 og 1856-1860) endte med 
Kinas nederlag. Som resultat måtte 
landet afstå Hongkong til Storbritan
nien og åbne fem kinesiske havne for 
udenlandsk handel. Desuden blev 
salg af opium lovligt og brugen end
nu mere udbredt.

I denne lidet ærefulde, ofte farlige, 
men indbringende handel deltog 

også skibe og besæt
ninger fra Sønder
jylland. Blandt dem 
var skibet Chico fra 
Aabenraa og skibe
ne Waldemar og 
China fra Sønder
borg.

Museets opiumspi
ber er et håndgribe
ligt bindeled mellem 
Sønderjyllands sø
fart i 1800-tallet og 
de ca. 15 mio. opi
umsafhængige kine
sere, som fandtes i 
slutningen af 1800- 
tallet. ■
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Indtil 14. sep.

Indtil 24. aug.

Indtil 2. mar.

Indtil 1. mar.

Indtil 21. apr.

Indtil 2. mar.

Indtil 23. feb.

Indtil 23. dec.

Kulturhistorie Aabenraa
'Æ kyst' - Sønderjylland og Kina.

Kunstmuseet Brundlund Slot
'Stjerner på slottet' - Sønderjysk verdenskunst fra C.W. 
Eckersberg til Franciska Clausen.

Sønderborg Slot
"Opbrud/Opgør. Mindretalsliv i det dansk-tyske græn
seland 1945-1948'.
'1864, breve og frimærker' - Filateliudstilling.

Kulturhistorie Tønder
'Tradition og fornyelse' - Kniplersken Inge Wind 
Skovgaard.

Kunstmuseet i Tønder
'Jørgen Rømer - Det grafiske værk' - Særudstilling i an
ledning af udgivelsen af det tredje og afsluttende bind 
om Jørgen Rømers værker.
'Kiming. Inge Lise Westmann. Omgivet af natur - 
umgeben von Natur'.

Naturhistorie og Palæontologi, Gram
'Dinosaurer - en forsvunden tid?' - Udstilling med et 
stort antal afstøbninger af dinosaurer, havreptiler og 
fodspor mv. af hvirveldyr, som levede på vor jord for 
meget længe siden.

Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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fortsat fra side 35

og rigsdansk. Den inkluderer også frem
medsprog. Det eneste barn, der er inter
viewet, understreger dette.

Trods sine skævheder opfylder bogen 
dog sit første formål. Den giver indsigt i 
dialektens betydning og er et vigtigt bi
drag til at få belyst selvforståelsen som al
singer eller tilflytter og som dialekttalen
de og/eller rigsdansktalende hos dem, der 
har rødder på Als, eller som har slået rød
der der. Og de personlige fortællinger gør 
det muligt for læseren at få indsigt i, hvor 
betydningsfuld en del af personligheden 
dialekten er for de ældre alsingere.

Karen Margrethe Pedersen

Sønderborg Skibsværft
Bent Mikkelsen: 'Sønderborg Skibsværft'. 
Forlaget Betty Nordgas, Ringkøbing 2012. 
224 sider, ill. Pris: 350 kr.

Denne bog fortæller historien om et halvt 
århundredes skibsbyggeri på værftet ved 
Sønderborg, fra starten i 1920'erne og 
frem til 1978.

Historien om skibsværftet ved Skanse 
nr. 8 starter egentlig i 1904 med en filial 
af skibsværftet Stocks & Kolbe fra Kiel. 
Skibsproduktion blev det vist ikke til i 
den preussiske periode, men efter Gen
foreningen fortsatte værftet nogle år i 
danske omgivelser, bl.a. med en nybyg
ning i 1922. Da værftet i Kiel lukkede, 
lukkede også filialen i Sønderborg. Efter 
at have ligget ubrugt hen en del år over
tog C.G. Schaumanns Skibsværft og Ma
skinfabrik værftet i begyndelsen af Anden 
Verdenskrig med blikket rettet mod den 
tyske krigsmarine. Krigen endte, og værf
tet lukkede.

Derefter tog Sønderborg Skibsværft A/S 

over, men dette værft måtte i 1950 opgi
ve ævred. Samme år blev værftet gen
åbnet som Ejner S. Petersen, Skibsværft 
og Maskinfabrik. Denne virksomhed 
holdt ligeledes kun i få år og måtte i 1953 
indgive konkurs. Som en Fugl Fønix gen
opstod værftet i 1954 som Alssund Skibs
værft, men også dette måtte dreje nøglen 
om i 1958. I 1959 kom turen til Sønder
borg Skibsværft I/S ved Søren Andersen & 
Sønner. Dette værft var mere levedygtigt 
end de andre og holdt frem til 1978. Ti
den var øjensynlig ikke til små (eller dan
ske?) værfter.

Trods denne række af konkurser blev 
der faktisk bygget og ombygget mange 
skibe på værftet, store som små. Nybyg
ningerne tæller alene omkring 80, hvoraf 
særligt de sidste var af en ganske anselig 
størrelse. Omkring 100 m i længde, 17 m 
i bredde og med en dybgang på 5,75 m.

Bogen består af to dele. Første del på 
små hundrede sider indeholder en histo
risk gennemgang af værftets historie med 
specielt fokus på perioden efter Anden 
Verdenskrig. Her fortælles der om ejere, 
arbejdsforhold, livet på værftet, ordrer og 
konstruktioner. Teksten er flydende og 
ganske oplysende. Anden del af bogen 
domineres af den omfattende byggeliste 
med billeder af de enkelte skibe. Her gives 
der detaljerede oplysninger om dimensi
oner, udrustning, last og ydeevne m.m., 
ligesom der, så vidt det har været muligt, 
redegøres for skibets videre skæbne til op
hugning, forlis eller fortsat sejlads.

Bogen er rigt illustreret. Kan ved første 
øjekast virke lidt billedbogsagtig, men 
overrasker positivt ved nærmere be
kendtskab, ikke med de store analyser, 
men med mange faktuelle oplysninger. 
Den er hermed anbefalet!

Leif Hansen Nielsen
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Bagsiden om forsiden ...

Halligeme

Skulle man under et besøg på en hal
lig ved en fejltagelse komme til at 
kalde den en ø, så bliver man venligt, 

men bestemt irettesat. Der er en god 
portion stolthed hos beboerne, og 
der er skam forskel. Halligen er en 
lavtliggende uinddiget ø, der blev 
skabt af de store stormfloder i 1362 
og 1634. I nyere tid har halligerne 
dog fået lave befæstninger, som be
skytter strandkanten mod erosion. 
Halligerne er der ti af - Langeneß, O- 
land, Gröde, Habel, Hooge, Hambur
ger Hallig, Norderoog, Siideroog, 
Südfall og Nordstrandischmoor. Nord 
for grænsen var der Jordsand, som i 
1999 blev nedklassificeret til et 
højsande.

Halligens særlige karakter ser man 
allerede på overfarten, hvor først 
værfterne, som er det eneste effektive 
værn mod højvandet, og siden resten 
af halligen dukker op i horisonten. 
Gårde og huse ligger tæt på værftet 
som kærester for at udnytte den spar
somme plads. Det er der god grund 
til, for med jævne mellemrum over
svømmes halligerne, så vandet lige 
netop slikker foden af værfterne, og 
livet præges af en evig vekslen mel
lem flod og ebbe.

De jævnlige oversvømmelser levner 
ikke plads til agerland og et intensivt 
landbrug. Halligerne har et grønt 
klæde af græs og mosser, som kan tri
ves i det saltrige miljø. For at lede 
vandet væk er halligerne gennem
skåret af kanaler. Det giver plads til 
kreaturer og får, der sammen med 
jagt, fiskeri og søfart gennem århund
reder har været livsgrundlag for be
boerne.

Det karrige miljø, hvor der end ikke 
fandtes halm og grundlæggende fø-

Af Kim Furdal 

devarer, der skulle skaffes fra fastlan
det, gjorde det nødvendigt for bebo
erne at udnytte ressourcerne bedst 
muligt. Det gjaldt ikke mindst vand
forsyningen, der bestod af regnvand 
opsamlet på værfterne i cisterner til 
beboerne og de runde 'Fething' til 
kreaturerne. Når regnen udeblev, el
ler vandet blev forurenet ved en over
svømmelse, måtte vandforsyninger
ne sejles over fra fastlandet.

Husene er opført i vestslesvigsk 
byggeskik, men de er sjældent ret 
gamle. Efter stormfloden i 1962, hvor 
mange af værfterne blev ødelagt, blev 
de fleste huse revet ned og genopført 
med en stormsikret kerne af beton 
som tilflugtsrum.

I 1924 udgav den kendte slesvig- 
holstenske hjemstavnsforsker Theo
dor Möller bogen 'Die Welt der Halli
gen', der slutter med et afsnit om 
'Sterbende Hallig' med henvisning til 
Rungholts tragiske skæbne. Bogen er 
præget af en kulturpessimisme over 
en kultur på halligerne, der syntes at 
dø. Paradoksalt nok var det bl.a. den
ne bog, som var med til at give halli
gerne nyt liv i kraft af turismen. Der 
bor i dag ca. 250 mennesker, som for 
størstepartens vedkommende lever af 
de mange endagsturister, hvis de ikke 
har et arbejde på fastlandet. Alene 
Hooge har op til 120.000 turister om 
året. Kun på de store halliger Hooge 
og Langeneß finder man landbrugs
bedrifter med turistkvæg i sommer
månederne.

Turister og beboere kommer over 
med færgerne eller på flere af halli
gerne med 'Loren', et minitog, der 
benyttes af beboerne, når det er ebbe, 
og den såkaldte Lorendamm er fri.


