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Forord

Det er ikke hver dag, Sønderjysk
Månedsskrift bringer artikler om 

Sydslesvig, og det er ikke sket før, at vi 
bringer et helt temanummer om 
Sydslesvig. Sønderjysk Månedsskrift 
udgives af Historisk Samfund for Søn
derjylland, der, som navnet siger, også 
dækker Sydslesvig, den sydlige del af 
Sønderjylland. Det er derfor meget na
turligt, at vi her bringer et temanum
mer om halvøen Ejdersted og dens 
særlige historie. Og som artiklerne ger
ne skulle vise, har Ejdersted ikke blot en 
utrolig spændende historie. Ejdersted 
er også et stykke sydslesvigsk kultur
miljø i særklasse, som er et besøg værd. 
Hovedvægten i bladet er lagt på Ejder- 
steds ældre historie, men redaktionen 
har fundet det naturligt, at et sydsles
vigsk temanummer også indeholder en 
artikel om det danske mindretal.

Som altid er stednavnene vanskeli
ge størrelser i Sydslesvig. På nær en 
enkelt forfatter, der konsekvent an
vender danske stednavne, har redak
tionen valgt at bringe danske sted
navne på købstæder, flækker og større 
områder, mens de øvrige stednavne 
bringes på tysk.

Forfatterne har beredvilligt påtaget 
sig arbejdet med at skrive om forskel
lige aspekter af landskabets historie, 
hvor det især adskiller sig fra resten af 
Sønderjylland. En del af oplysninger
ne og mange af billederne kunne ikke 
være skaffet uden velvillige lokale 
kræfter. Tilskud fra Idagaardfonden 
og H.P. Hanssens Mindefond har 
gjort det muligt at udvide og illustre
re bladet med en lang række farvebil
leder, så Ejdersted har kunnet få en 
smuk præsentation. Alle skal have en 
varm tak fra redaktionen for hver de
res bidrag til udgivelsen af temanum
meret. Redaktionen

Kort over Ejdersted 1857.
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Digevæsenet i Ejdersted 
indtil 1803 Af Kim Furdal

"Intet land uden dige, intet dige uden 
land". Digerne og digevæsenet var alt
afgørende for Ejdersted og dets befolk
ning. Overinspektør Kim Furdal, Muse
um Sønderjylland - ISL, fortæller om 
skabelsen af Ejdersted og digeadmini
strationen frem til de store digereformer 
i 1800 og 1803.

Ejdersted i havets vold

Allerede, når man forlader lande
vejen fra Husum til Hamborg for 
at køre ad landevej 202 mod St. Peter, 

står det klart, at dette landskab er et 
kunstprodukt, skabt af mennesker, 
der gennem århundreder har levet 
tæt på og med havet. Som Ejdersteds 
topograf F.C. Volckmar udtrykte det i 
1795: "Ejdersted er en gave fra Nord
søen, som hertugdømmet Slesvigs 
vestkyst er blevet beriget med i umin
delige tider, men havet er ikke den 
milde giver". Her er ikke meget, som 
standser blikket end bygninger på 
værfter, kanaler og digerne, der end
nu indrammer de enkelte koge. Sko
ve er der ingen af, og rundt om i det 
frugtbare landskab ses levende hegn, 
der hælder mod øst for vinden. I dag 
er det et udpræget turistlandskab, 
hvor mange af gårdene er opkøbt 
som sommerhuse, men endnu ses 
kreaturerne på markerne, der minder 
os om halvøens kilde til rigdom fra 
vikingetiden og frem til midten af det 
tyvende århundrede.

Gennem århundreder har havet og 
vinden masseret den vestslesvigske 

kystlinie, hvis oprindelige udseende 
vi ikke kender i detaljer. Det står dog 
klart, at Ejdersted inden de store ind
dæmninger i slutningen af middelal
deren bestod af tre øer, Ejdersted med 
Tønning i øst, Utholm og Vesterhe- 
ver med Tating i vest og mellem de to 
øer Everschop med Garding. Mod syd 
var øerne afgrænset af Ejderen og 
mod nord af den store Heverstrøm, 
der gennem århundreder spillede en 
vigtig rolle for inddigningen af Ejder
sted. Utholm og Everschop var ad
skilt af Heverstrømmens sydlige arm, 
der løb ned mellem Garding og Ta
ting, mens den såkaldte Nordeider 
adskilte Ejdersted fra Sønder Gøs her
red på fastlandet. Foruden disse var 
landskabet gennemskåret af utallige 
prieler (vandløb), der konstant var i 
bevægelse. Den landskabelige opde
ling fik betydning langt op i nyere 
tid, hvor begrebet 'Trelande' kom til 
at spille en vigtig administrativ rolle 
for Ejdersted.

Når Ejdersted ikke fuldstændig for
svandt i havet, som det var tilfældet 
med Rundholt, der lå mellem Nord
strand og Pellworm, og som ikke blev 
gendiget efter 1362, hænger det para
doksalt nok sammen med, at Ejder
sted med nogle geestbanker af sand, 
der lå som øer i marsken, havde nog
le gedigne holdepunkter i den foran
derlige verden. I nordøst går der en 
geeststråle fra Witzwort mod nord. I 
vest finder vi en øst-vestvendt geest- 
banke ved byerne Garding og Tating, 
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der næsten når ud til havet lige nord 
for St. Peter, hvor landevej 202 ligger 
i dag. Som vej folkene senere havde 
beboerne en sikker fornemmelse af 
naturgeografien og højdekurverne, 
hvilket Garding og Tating kirker end
nu er smukke vidnesbyrd om.

Det er da også i disse områder, men 
især i de højere liggende dele af mar
sken langs Ejderens udmunding, at 
man har fundet de ældste spor af be
byggelse fra det første århundrede ef
ter Kristi fødsel, anlagt direkte på den 
oprindelige marsk uden nogen form 
for forhøjninger, de såkaldte 'Flach- 
siedlungen'. Allerede i det andet år
hundrede gjorde generelle vandstig
ninger og stormfloder det nødven
digt at anlægge værfter. Det er bl.a. 
dokumenteret fra udgravningen af et 
værft i Tofting lige nord for Tønning, 
der oprindelig er anlagt som en 
Flachsiedlung i det første århundre
de, men som i det andet århundrede 

blev løftet op på et værft.
I perioden 300-600 synes marsken 

ikke at have være bebygget, men fra 
ca. 600-700 opstod der med indvan
dring af frisiske kolonister ny bebyg
gelse i den sydvestlige del af Ejdersted 
langs Ejderen ved bl.a. Elisenhof, Welt 
og Olversum, men også på geestban- 
kerne ved St. Peter-Ording, Brbsum, 
Tating og Garding. På grund af natur
forholdene med dårlige muligheder 
for afvanding har bebyggelsen i den 
vestlige del af Ejdersted på dette tids
punkt kun været anvendt i korte 
sommerperioder. Systemet fungerede 
som en slags sæterbrug, hvor kreatu
rerne græssede på marsken om som
meren og blev trukket op på værfter
ne i vinterhalvåret og under storm
floder.

Fra 1100-tallet blev det nødvendigt 
at supplere værfterne med diger, som 
det skete med et 1,5 m højt sommer
dige omkring Poppenbiiller St. Johan-

Hundorf værft i Poppenbiiller St. Johanniskoog nord for Garding har formentlig op
rindelig ligget som en hallig til et uinddiget forland til Garding.
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Kort over koge i Ejdersted
1. Utholm. Inddiget ca. 1200.
2. Ejdersted. Inddiget 12. årh.
3. Westerhever. Inddiget 12. årh.
4. Otteresinger Koog. Inddiget før 

1648.
5. Kleiner Tatinger Koog. Inddiget før 

1648.
6. Ehster Koog. Inddiget 1614.
7. Tatinger Buerkoog. Inddiget 14./15. 

årh.
8. Jappenkoog. Inddiget 14./IS. årh.
9. Mittelkoog. Inddiget 14./15. årh.

10. Tatinger Alter Koog. Inddiget 
14./15. årh.

11. Grudenkoog. Inddiget ca. 1400.
12. Holmkoog. Inddiget før 1460.
13. Wilhelminenkoog. Inddiget 1821.
14. Grothusenkoog. Inddiget 1693.
15. Dreilandenkoog. Inddiget 1612.
16. Wattkoog. Inddiget ca. 1400.
17. Mamekoog. Inddiget før 1437.
18. Gardinger und Welter Komkoog. 

Inddiget 1550.
19. Alter Westerkoog. Inddiget 1550.
20. Miihlenkoog. Inddiget 13./14. årh.

21. Tumlauer Koog. Inddiget 1934.
22. Suderheverkoog. Inddiget 1862.
23. Westerhever Osterkoog. Inddiget før 

1463.
24. Altaugustenkoog. Inddiget 1611.
25. Neuenaugustenkoog. Inddiget 

1699.
26. Osterhever. Inddiget 12. årh.
27. Heverkoog. Inddiget 1437.
28. Mimhusenkoog. Inddiget efter 

1362.
29. Poppenbuller. St. Johanniskoog. 

Inddiget 12. årh.
30. Iversbiiller Koog. Inddiget efter 

1362.
31. Tetenbiiller Marschkoog. Inddiget 

ca. 1400.
32. Schockenbiiller Koog. Inddiget ca.

1400.
33. Reinsbiillkoog. Inddiget ca. 1400.
34. Tetenbiiller Trockenkoog. Inddiget 

1475.
35. Tetenbiiller Kirchkoog. Inddiget 14. 

årh.
36. Tetenbiiller Osterkoog. Inddiget 14. 

årh.
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37. funkemkoog. Inddiget 15. årh.
38. Wester-Offenbiillkoog. Inddiget

1470.
39. Adenbiiller Koog. Inddiget 1529.
40. Siversflether Koog. Inddiget 1610.
41. Altneukoog. Inddiget 1559.
42. Wasserkoog. Inddiget 1617.
43. Norderfriedrichskoog. Inddiget 1696.
44. Oster-Offenbiillkoog. Inddiget 1468.
45. Barneckermoorkoog. Inddiget 1463.
46. Siiderfriedrichskoog. Inddiget 1613.
47. Tetenskoog. Inddiget efter 1766.
48. Harbleker Koog. Inddiget 1612.
49. Adolfskoog. Inddiget 1579.
50. Haimoorkoog. Inddiget ca. 1400.
51. Obbenskoog. Inddiget 1565.
52. Simonsberger Koog. Inddiget 1861.
53. Leglichheitskoog. Inddiget 1554.
54. Riesbiillkoog. Inddiget ca. 1400.
55. Biittelkoog. Inddiget ca. 1400.
56. Wallsbiiller Koog. Inddiget ca. 1400.
57. fohann-Adolfs-Koog. Inddiget 1624.
58. Schwenkenkoog. Inddiget 1631.
59. Freesenkoog. Inddiget 1611.
60. Drandersumkoog. Inddiget ca. 1400.
61. Westerbiillkoog. Inddiget ca. 1400.
62. Badenkoog. Inddiget ca. 1400.
63. Dingsbiillkoog. Inddiget ca. 1400.
64. Dammkoog. Inddiget ca. 1489.
65. Margarethenkoog. Inddiget 1511.

Rekonstruktion af et stakdige på Nordstrand fra omkring 1600, hvor havsiden var 
beskyttet med et bolværk. Denne digetype vandt frem fra slutningen af 1400-tallet 
og var mange steder fortsat i brug i slutningen af 1700-tallet.

66. Siidermarsch. Inddiget 1468.
67. Schwabstedter Westerkoog inddiget 

før 1464.
68. Sankt Peterskoog. Inddiget 1515.
69. Herrenhallig. Inddiget 1570.
70. Oldenkoog. Inddiget 1494.
71. Schlickkoog. Inddiget 1525.
72. Mildterkoog. Ca. 1550.
73. Gehrlandkoog. Inddiget før 1507.
74. Nordfelder Koog. Inddiget før 1507.
75. Tadjebiiller Koog. Inddiget før 1507.
76. Oldenfelder Koog. Inddiget ca. 1468.
77. Siidfelder Koog. Inddiget ca. 1462.
78. Deljekoog. Inddiget 1525.
79. Osterfelder Koog. Inddiget ca. 1463.
80. Schwabstedter Osterkoog. Inddiget 

efter 1570.
81. Porrenkoog. Inddiget før 1495.
82. Dockkoog. Inddiget 1848.
83. Finkhaushalligkoog. Inddiget 

1935/36.
84. Finkhaushalligkoog. Nyt dige an

lagt 1965/67.
85. Uelvesbiiller Koog. Inddiget 1935.
86. Jordtflether Koog. Inddiget 

1907/1970.
87. Norderheverkoog. Inddiget 1937.
88. Katinger Watt. Inddiget 1991.
89. Gardinger Kirchkoog. Inddiget 12.

årh.
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niskoog (nord for Garding) med Pop- 
penbiill i centrum, hvilket gør kogen 
til den ældst dokumenterede i Sles
vig. Poppenbiiller St. Johanniskoog 
var ikke det eneste sted, hvor man i 
det 12. århundrede var i gang med 
større inddigningsarbejder. I Wester- 
hever er der sikre indicier for en ind- 
digning i det 12. århundrede. Lige 
syd herfor blev Utholm inddiget om
kring 1200, mens det centrale Ejder
sted blev inddiget i det 12. århundre
de, som i Westerhever først med et 
1,5 m højt sommerdige. Fra dette 
tidspunkt finder vi også den tidligste 
inddigning af landsbyværftet Oster- 
hever lige nord for Poppenbiiller St. 
Johanniskoog og en inddigning af 
Garding Kirchkoog.

Fra trelande til halvø
1300-tallet blev præget af vandstig
ninger og voldsomme stormfloder 
med 'de grote mandrenke' i 1362, 
som den mest ødelæggende og 
dræbende, hvor især Ejdersted blev 
ramt med voldsom kraft. Men 'de 
grote mandrenke' var ikke den eneste 
menneskedræber i løbet af det 14. 
århundrede. Når katastroferne og 
tabstallene blev så omfattende, skyld
tes det en kombination af en stigen
de vandstand i de to foregående 
århundreder og ikke mindst digebyg
geriets ringe kvalitet.

Nok forlod beboerne de ramte om
råder for en tid, men blot for at ven
de tilbage og genoptage inddignin- 
gen. Fra slutningen af 1400-tallet ske
te det med en ny digeteknologi, med 
et bolværk af egetømmer på havsi
den, de såkaldte stakdiger, til at støt
te diget på udsatte steder. På Ejder
sted gik man umiddelbart efter 1362 
i gang med en storstilet og forceret

Sønderjysk Månedsskrift 7 • 2008 

inddigning af den nordlige del ud 
mod heverstrømmen, Det var nok 
også nødvendigt. I 1634 indtraf såle
des en større oversvømmelse af Ejder
sted, (den anden menneskedræber), 
der skulle have kostet 2.107 menne
sker livet i Ejdersted, mens 12.802 
stykker kvæg druknede, og 664 huse 
forsvandt i bølgerne.

Fra omkring 1400 skete en inddig
ning af Heverstrømmens sydlige arm 
mellem Utholm og Ejdersted, der 
bandt de to øer sammen i løbet af 
1400- og 1500-tallet. Omtrent samti
dig satte en inddigning af områderne 
lige øst for Ejdersted ind, der fik sin 
første kulmination med inddignin- 
gen af Dammkoog efter fire års arbej
de i 1489 og dermed afsluttede Ejder
steds status som en ø. Trykket på det 
nye dige var imidlertid så stort, at der 
snart efter opstod et digebrud, og 
først med indvindingen af Margare- 
thenkoog i 1511 var faren for dige
brud overvundet. Op gennem 1500- 
tallet blev forbindelsen til fastlandet 
udbygget med en række nye koge i 
områderne umiddelbart nord for 
henholdsvis Frederiksstad og Witz- 
wort. I området øst for Frederiksstad 
mellem Ejderen og Treene satte et 
større inddæmningsarbejde ind fra 
midten af 1400-tallet, som sluttede i 
begyndelsen af 1500-tallet. Herefter 
gik det ifølge Johannes Mejer stærkt 
op gennem 1500-tallet og første halv
del af 1600-tallet med nye digepro
jekter. Med disse inddigninger fik Ej
dersted næsten sin nuværende form.

Allerede Hans den Ældre (1521- 
1580) viste interesse for inddigning. 
Det er således i hans tid, at vi kender 
de første overordnede digeordninger, 
der gav kogsejere, som påtog sig ar
bejdet og den økonomiske risiko med
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at inddige nyt land, en række privile
gier. Det er dog først med skattesta
tens vækst fra begyndelsen af 1600- 
tallet, at landsherren for alvor viste 
interesse for digevæsenet og udlicite
ring af digebyggeriet til privatperso
ner og selskaber.

Forudsætningen var, at landsherren 
havde noget at sælge til de potentiel
le kogsejere. Indtil begyndelsen af 
1600-tallet var situationen den, at 
forlandet og den tilvækst, som fandt 
sted her, blev betragtet som det bag 
diget liggende sogns ejendom. Denne 
retstilstand gjorde hertug Johann 
Adolf op med i 1612, hvorefter for
landet tilhørte øvrigheden. Det skete 

ikke uden sværdslag fra dem, der mi
stede rettighederne til forlandet. Da 
hertug Johann Adolf i begyndelsen af 
det 17. århundrede ønskede at ind
dæmme 'Dreilandenkoog', forsøgte 
indbyggerne i Garding, Tating, Katha- 
rinenheerd og Vollerwiek at forhindre 
planerne bl.a. med henvisning til, at 
forlandet ikke blot udgjorde en vigtig 
indtægtskilde, men også skaffede ma
terialer til digerne.

Gennembruddet kom dog først i 
1680, da hertugen udstedte en reso
lution, hvorefter han ville udstede 
særlige oktrojer (kontrakter) med 
gensidige forpligtigelser. På den ene 
side forpligtigede investorerne sig til 

Kort fra 1588 tegnet aflven Knutzen, der viser området mellem Husum og Ejder
sted før inddæmningen af Dammkoog i 1489, der efter mange problemer med 
strømforholdene gjorde Ejdersted landfast.
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at bygge en ny kog inden for en be
stemt tidsfrist og dermed øge hertu
gens skatteindtægter. På den anden 
side betalte landsherren for udlicite
ringen med en række privilegier i 
form af særrettigheder og friheder for 
investorerne.

For den teknologiske udvikling af 
digerne var det afgørende, at arbejdet 
med digebyggeriet ved de oktrojerede 
koge blev ledet af højtspecialiserede 
hollandske digeingeniører. Det var 
disse hollandske specialister, som var 
med til at udbrede den nye digetype 
med et langt fladt forland i stedet for 
de høje stejle 'stakdiger'. Det blev 

første gang introduceret på Ejdersted 
af den kontroversielle hollandske di
geingeniør Johann Claus Rollwagen i 
1610 ved inddigningen af Sieversfle- 
ther Koog. Det var dog først med ind
digningen af de oktrojerede koge, at 
den nye type for alvor vandt frem, 
men endnu i 1795 var de ikke almin
delige. Det var Ejdersted ikke ene om. 
Nikolaus Tetens kunne endnu i 1788 
konstatere, at den flade digeprofil 
ikke blev anvendt alle steder i mar
sken.

Med denne finansieringsform kom 
der på ny skred i inddigningsarbejdet, 
første gang med indvindingen af Gro- 
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En wehle er et stort og dybt, vandfyldt hul, som opstår umiddelbart bag diget 
ved et digegennembrud. Den er derfor et sikkert tegn på et tidligere gennembrud. 
Her er det en wehle bag diget ved Westmarken, St. Peter.
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thusenkoog vest for Vollerwiek. Tre år 
senere blev Norderfriedrichskoog 
nordvest for Oldenswort inddiget i 
1696, ligeledes som en oktrojeret kog, 
og i 1699 fulgte Neuaugustenkoog. 
Mod sydvest, umiddelbart syd for Tøn- 
ning, blev Suderfriedrichskoog den 
fjerde og sidste oktrojerede kog på Ej
dersted i 1690. Altaugustenkoog blev 
oprindeligt inddiget i 1611, men efter 
en oversvømmelse først geninddiget i 
1700-tallet som en oktrojeret kog.

Fra etableringen af Siiderheverkoog 
i 1801 fulgte med længere mellem
rum op gennem 1800-tallet en række 
nye inddigninger. Endelig har det ty
vende århundrede været præget af en 
række digebyggerier i 1930'erne langs 
den nordlige kyst og mod øst under 
det nazistiske styre. Senest er inddig- 
ningen foreløbig afsluttet med an
læggelsen af Eidersperrwerk i 1973 og 
inddigningen af naturområdet Katin- 
ger Watt ved Ej detens udmunding i 
1991.

Intet land uden dige, 
intet dige uden land
Digerne var forudsætningen for land
skabet og livet på Ejdersted som an
dre steder langs Slesvigs vestkyst. Al
lerede i de ældste retskilder var diger
ne beskyttet af en særlig digefred med 
trusler om fortabelse af liv og ejendom 
for dem, der ødelagde digerne. Således 
også på Ejdersted, hvor vi første gang 
hører om digefreden i 1446, og i Ej- 
dersteds digeforordning fra 1595 hed
der det bl.a.: "At gennemgrave diger, 
eller afhugge ankre, pæle, skotter og 
brædder fra planke- og bolværkerne ... 
skal med rebet bringes fra livet til dø
den". I det hele taget var det forbudt 
at bruge digerne til græsning af heste, 
okser, svin, gæs og høns, ligesom det 
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generelt var forbudt at færdes på di
gerne ud mod havet. Begge overtræ
delser blev straffet med bødestraf. 
Men også digearbejderne nød i bl.a. 
Eiderstedter Landrecht fra 1591 en 
særlig beskyttelse.

Derfor var forpligtigelsen til at byg
ge og vedligeholde digerne også fra 
starten et helt grundlæggende prin
cip, der blev udtrykt i vendingen: 
"Intet land uden dige, intet dige 
uden land". Digerne var forudsæt
ning for land, men land var tillige 
forudsætningen for at holde digerne. 
Pligten til at vedligeholde digerne var 
altså forudsætningen for at eje land i 
kogen og spillede en helt afgørende 
rolle for den sociale organisering af li
vet bag digerne.

De første større inddigninger af Ej
dersted faldt sammen med etablerin
gen af kirkeadministrationen i 1100- 
og 1200-tallet, hvilket nok skal ses 
som forklaringen på, at digeadmini
strationen op gennem middelalderen 
og nyere tid mange steder blev orga
niseret på sognebasis. Denne organi
sering kunne gå, så længe der var tale 
om mindre inddigninger, men efter
hånden, som digebyggeriet udviklede 
sig med stadig større og længere di
ger, ændrede situationen sig i løbet af 
1500-tallet, så Ejdersted i 1600-tallet 
havde syv digeforbund bestående af 
flere digelag.

Digelaget blev ledet af et sogneting 
bestående af indbyggerne i området, 
der ejede en vis mængde jord, men 
mindstekravet til jordbesiddelse kun
ne variere ganske betydeligt. Mens 
grundbesidderne i Ording skulle have 
mindst 5 demat jord, krævede det 60 
demat jord i Witzwort at deltage i 
fællesskabet. En demat angav oprin
deligt det område, som en mand kun
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ne slå hø på i løbet af en dag, og hvor 
meget, han nåede, kunne lokalt vari
ere mellem 1/2 og 1 ha. jord. Dermed 
svingede antallet af interessenter 
også ganske betydeligt. Mens det sto
re Oldenswort sogn i øst havde 60 
interessenter, var der 29 i Westerhe- 
ver og blot 10 interessenter i Ording, 
Ej dersteds mindste digelag. Der er in
gen umiddelbar forklaring på disse 
forskelle. Mindre gårdmænd, jord
løse, fattige og kvinder var udelukke
de fra denne forsamling, hvilket gjor
de sognetingene til meget eksklusive 
selskaber. I 1840 havde Ejdersted så
ledes 452 interessenter, der udgjorde 
2,5 % af befolkningen.

Disse forsamlinger valgte hver to 
lensmænd, der førte tilsyn med di
gerne, og som pålagde de berørte 
gårdmænd at udbedre skader, der var 
opstået på den del af diget, som de 
skulle vedligeholde. En undtagelse 
var dog det lille Ording sogn, der kun 
valgte en, mens Garding og Tetenbiill 
valgte tre og Oldenswort hele fem 
lensmænd. Dette var dog ikke den 
eneste opgave for lensmanden, der 
bl.a. også var regnskabsfører og vur
deringsmand. Som en del af lands
herrens tiltagende interesse for dige
væsenet var det stalleren, udpeget af 
landsherren, som fra 1595 valgte 
lensmændene, mens bønderne blot 
stillede med tre til fire kandidater.

To til tre gange årligt førte digesyns
kommissionen tilsyn med digernes 
tilstand, hvilket typisk skete om for
året, sommeren og efteråret samt ef
ter større stormskader på diget. Dige
synskommissionens anvisninger 
skulle følges. I tilfælde af helt ekstra
ordinært sløsede digeholdere kunne 
man tage 'spaderetten' i brug. Det var 
en juridisk og symbolsk handling, 
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hvor den ansvarlige lensmand sym
bolsk satte en spade i den del af diget, 
som den pågældende havde ansvaret 
for. Konkret mistede den pågældende 
sin jordejendom og blev dermed også 
udelukket fra digelaget. Straffen har 
formentlig også oprindeligt været 
forbundet med tab af ære, hvad der 
ikke skal betragtes som mindre alvor
ligt. Dermed straffede man ikke alene 
den konkrete synder. Man understre
gede også symbolsk over for fælles
skabet princippet "Intet land uden 
dige, intet dige uden land".

Under normale omstændigheder 
skulle digelaget klare vedligeholdel
sen ved egen hjælp, men i særlige 
tilfælde som f.eks. efter stormflodska
tastrofen i 1634, hvor omfanget af 
skaderne oversteg det enkelte dige
lags evne og muligheder, kunne der 
ydes 'nødhjælp' fra andre digelag i di
geforbundet. Men det kunne kun ske, 
hvis digebruddet ikke var selvfor
skyldt. Her så lensmændene på, 
hvorvidt der var sket en 'Kamm- 
sttirzung', eller der var dannet en 
Wehle ved digebruddet. I givet fald 
fik digelaget støtte fra resten af dige
forbundet i form af hånd- og spand
tjeneste. Var der derimod ikke synlige 
tegn på et pludseligt voldsomt gen
nembrud, undersøgte lensmændene i 
stedet, om den ansvarlige for den 
ramte del af diget selv var skyld i ska
den.

Det var fine solidariske principper - 
mellem en lille eksklusiv gruppe af 
jordejere - der skabte et fundament 
for landskabets velstand og sikker
hed. Systemet var imidlertid ikke 
uden indbyggede stridigheder og 
konflikter, der oftest bundede i øko
nomiske forhold. Det var bl.a. et pro
blem, at arbejdet og dermed omkost
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ningerne ikke nødvendigvis faldt li
geligt på alle deltagere i digelaget. 
Faktisk kunne enkelte uheldige med 
særligt udsatte digestrækninger være 
særdeles belastede. For bl.a. at løse 
disse problemer blev der 1614 til 
1617 indført det såkaldte 'Kommu- 
nionsdeichung' i Ejdersted, hvorefter 
digelaget lod betalte lønarbejdere ud
føre arbejdet. Digelaget lignede derpå 
udgifterne på de enkelte jordejere i 
digelaget. Ordningen blev afskaffet, 
da den mødte kraftig lokal modstand. 
Særligt graverende var det for beboer
ne, at systemet grundlæggende betød 
en afindividualisering af digevæse
net. Og først med digeforordningen 
fra 1803 blev 'Kommunionsdeichung' 
gennemført i hertugdømmerne.

Staten tager over
Fra begyndelsen af 1500-tallet be
gyndte landsherrerne at gribe mere 
direkte ind, og i 1595 overgik valget 
af lensmænd således til stalleren, så 
staten dermed indirekte fik en større 
indflydelse på digevæsenet. Fra be
gyndelsen af 1600-tallet begyndte 
staten langt mere direkte at blande 
sig i selve digeadministrationen. Det 
skete første gang, da den hollandske 
digeingeniør Johann Claus Rollwa- 
gen i 1608 blev udnævnt til general- 
digegreve for hele marsken, fra Ejde- 
ren i syd til Tønder i nord, med den 
opgave at besigtige samtlige diger to 
gange om året og sikre sig, at de blev 
vedligeholdt. Da området tydeligvis 
var for stort, blev embedet splittet op 
i mindre digegreveembeder. Den 
første digegreve i Slesvig blev Johann 
Clausen, der blev udpeget i 1618 eller 
1619 som digegreve for Tønder amt, 
mens Matthias Typotius i 1625 blev 
udnævnt som den første digegreve

SlltøcmeintS ©tid)’ 91c<jlenient 
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SMcbcommuncn, 
WarrøgGtcrz unb octropirtenitoege in henret'

Digeforordningen fra 1803 med Chr. 7. 
monogram, betød på mange måder en 
grundlæggende reform af digevæsenet 
ikke blot i Ejdersted, men for begge 
hertugdømmer.

for landskabet Ejdersted. Der er ingen 
tvivl om, at etableringen af digegre- 
veembedet var et vigtigt skridt på vej
en mod statsmagtens overtagelse af 
ansvaret for digevæsenet. Det skete 
ikke uden sværdslag. Selv om land
skabsforsamlingen snart fik indfly
delse på besættelsen af embedet, så 
skete det bestemt ikke med beboernes 
samtykke, og helt op i 1700-tallet var 
der løbende stridigheder mellem be
boerne og de skiftende digegrever.

Det var nok ikke nogen tilfældig
hed, at statsmagten på trods af de 
evindelige stridigheder mellem dige
greven og lokalbefolkningen ikke øn
skede at fjerne sin lokale repræsen
tant og myndighed for digevæsenet. 
Da professor i filosofi og matematik 
ved Kiels universitet Johann Nicolaus 
Tetens (1736-1807), født i Tetensbiill, 
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i årene fra 1778 til 1780 rejste rundt i 
marsken for at besigtige digerne, var 
han bestemt ikke tilfreds med diger
nes tilstand. 1 1788 udgav han bogen 
"Reisen in die Marschlånder an der 
Nordsee zur beobachtung des Deich- 
baus". Dommen var hård og en skarp 
kritik af såvel digernes alarmerende 
ringe tilstand som organiseringen af 
digevæsenet og forvaltningen. Der 
var et helt elementært manglende 
kendskab til moderne digeteknologi, 
så man kun i beskedent omfang an
vendte diger med et langt fladt for
land, som holdt langt bedre stand 
mod vandet, selv om der var gået 
næsten 200 år, siden denne digetype 
var blevet introduceret. Økonomisk 
var det langt dyrere at etablere de 
mere effektive diger med et langt, 
fladt forland end de høje stejle diger, 
ligesom det blev stadig vanskeligere 
for de enkelte digelag og digeforbund 

at finansiere vedligeholdelsen og ikke 
mindst reparationerne efter digegen
nembrud.

De grundlæggende årsager så Te
tens imidlertid i to forhold, dels i uvi
denhed hos beboerne i marsken om 
moderne digeteknologi, dels i bebo
ernes livssyn, som var præget af en 
næsten fatalistisk opfattelse af, hvor 
meget mennesket kunne stille op 
over for naturens kræfter og en Gud, 
der til tider brugte stormfloder og di
gebrud som en straf over for menne
skeheden. Den holdning finder man 
bl.a. hos provsten i Garding, Petrus 
Petrejus, da han skulle beskrive jule
stormfloden i 1717, som ganske selv
indlysende blev betegnet som en "af 
Gud idømt oversvømmelse". Det er 
altså Gud, som straffer menneskehe
den for dens ukristelige liv.

Men som det indledende citat af 
F.C. Volckmar vidner om, så blev ha
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For at undgå skader på digerne søgte man for næsten enhver pris at undgå færdsel, 
græsning og bebyggelse på digerne. Her er det diget rundt om en afEjdersteds ældste 
koge, Poppenbiill St. Johannis Koog. Da der ikke er tale om et sødige, bliver diget ikke 
længere vedligeholdt og tjener nu som bl.a. 'værft' for en mindre bebyggelse.
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vet også set som en mægtig handlen
de herre med et janushoved, så havet 
på samme tid var den gode giver af 
frugtbart land og en herre, der kunne 
tage, hvad han tidligere havde givet. 
Nok var "Blanker Hans' underlagt 
Gud, men havet havde også sin egen 
vilje og kunne handle på egen hånd 
over for menneskene. I dette per
spektiv blev tilværelsen set som en 
evig kamp mellem mennesket og ha
vet, hvor Gud kunne gribe ind, men 
også overlade mennesket til sin 
skæbne. Med sådan et livssyn kan det 
ikke undre, at en vis skødesløshed 
kunne præge holdningen hos befolk
ningen.

Digereformerne i 1800 og 1803
Med digeforordningerne fra hen
holdsvis 1800 og 1803 blev der skabt 
en moderne administration og finan
siering af digevæsenet i hertugdøm
merne. Det gjorde det muligt at ind
føre den moderne digeteknologi ved 
at tilføre digeadministrationen den 
nødvendige ekspertise og give dige
forbundene en størrelse, som gjorde 
det økonomisk muligt at anlægge 
moderne diger med et bredt forland, 
så kraften kunne løbe af bølgerne og 
diget dermed beskyttes. Det skete ef
ter et første centralistisk forspil i 
1800, som i 1803 blev fulgt op af en 
forordning, der inddrog lokalbefolk
ningen i videst muligt omfang uden 
at berøre kerneområderne for staten, 
nemlig etableringen af moderne di
ger under ledelse af teknisk uddanne
de digeingeniører.

Når indførelsen skete uden større 
modstand fra befolkningen på Ejder
sted, hvilket var tilfældet i resten af i 
hertugdømmerne, skyldes det ikke 
mindst den lydhørhed, der prægede 

1803-loven over for de lokale ønsker. 
Det var karakteristisk for det nye sy
stem, at da den lokale over- og lands
retsadvokat i Garding, P.B. Cornils, i 
1841 skulle beskrive digeadministra
tionen, så startede han med de loka
le digeembedsmænd, dvs. lensmænd
ene og digegrever. Men det overord
nede ansvar og de afgørende beslut
ninger for digerne på Ejdersted og re
sten af hertugdømmerne blev i 1800 
og 1803 reelt flyttet til Rentekamme
ret i København og dets lokale repræ
sentanter. ■
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Kirker og kirkestruktur i Ejdersted 
i middelalderen Af Morten Pedersen

Blandt de særlige forhold i Ejdersted er 
også de ualmindelig mange kirker, 18 i 
alt, i det relativt tyndt befolkede områ
de. Museumsinspektør Morten Pedersen, 
Nordjyllands Historiske Museum, har 
undersøgt forholdene omkring etablerin
gen af kirkerne i 11- og 1200-tallet.

Haupt-Kirchen und Kapellen

For mange spiller sognet stadig i dag 
en afgørende rolle for oplevelsen 
af, hvem man er. Man kan være 

dansk, tysk, måske endda europæer, 
nordjyde eller sønderjyde, men tæt
tere på er det som regel sognet, der er 
afgørende for, hvem man bliver døbt, 
gift og begravet med. Fordi sognet er 
sådan en gammel ting, byder det på 
muligheden for følelsen af tilhørsfor
hold til et fællesskab med en meget 
lang historie. Det er nok en af grun
dene til, at det ofte har været påstået, 
at sognet i virkeligheden er en æld
gammel hedensk foreteelse, der blot 
blev overtaget af den kristne kirke, da 
den kom til landet sydfra engang om
kring forrige årtusindeskifte. Med 
den fortælling i baghovedet bliver 
potentialet for at trække sine bånd 
tilbage til noget oprindeligt i en fjern 
fortid i hvert fald ikke mindre.

Men hvordan gik det egentlig til, at 
vores landskaber blev dækket af sog
ne med hver sin sognekirke? Det er et 
spørgsmål, der ikke kan besvares en
tydigt, selvom indførelsen af tienden 
og pavens og bispernes målrettede ar
bejde for et dækkende sognemønster 

med en ensartet kirkelig betjening i 
årtierne omkring 1100 var afgørende 
over hele den vestlige kristenhed. 
Overalt måtte de almeneuropæiske 
strømninger nemlig blandes op med 
et komplekst miks af allerede etable
rede kirkemønstre, forskellige brugs- 
og godsstrukturer, varierende land
skabstyper og meget mere. Det gjorde 
sig også gældende i Vadehavsom
rådet, herunder Ejdersted, hvor ikke 
mindst landskabet havde afgørende 
betydning for, at indretningen af den 
kirkelige betjening i de første århun
dreder fik en noget anden karakter 
end i resten af det middelalderlige 
Danmark.

Ved midten af 1600-tallet kunne 
den lokale præst og kronikør Walter 
Anton Heimreich i sin Nordfriesisches 
Chronick berette om, hvordan der i 
Utland fra første færd havde været et 
antal såkaldte Haupt-Kirchen, hvor 
alle sakramenterne blev forrettet, og 
hvortil befolkningen rejste ved særli
ge Haupt-Festen. Ifølge Heimreich 
indtog kirkerne i Tønning, Ol- 
densworth, Garding, Pellworm, Stin- 
tebiill, Kopsee og Morsum sådan en 
rolle, mens alle de øvrige gudshuse, 
som han kalder filialer eller kapeller, 
var aflukkede ved disse særlige 
Haupt-Festen og kun blev brugt til 
messelæsninger til daglig. Det er jo 
unægteligt noget helt andet end det 
billede af et mere homogent sogne
mønster, som nok falder de fleste ind 
i dag. Men hos Heimreich fik oplys
ningerne tilsyneladende lov til at 
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passere, uden at han fandt anledning 
til nærmere overvejelser. Ser vi lidt 
nærmere på Vadehavsområdets kirke
mønster og udviklingen af den kirke
lige betjening i middelalderen, er det 
måske ikke så mærkeligt. I hvert fald 
opdager man hurtigt, hvordan en ræk
ke forhold peger på, at Heimreichs 
skildring ikke er taget ud af den blå 
luft. Det er ikke mindst tilfældet i Ej
dersted.

De første kirker i Spadelandet
Det hører i høj grad til undtagelserne, 
at man direkte fra middelalderlige be
retninger kan hente viden om op
bygningen af Nordens ældste kirke
landskaber. Men én af undtagelserne 
er Ejdersted, hvor den såkaldte Ejder- 
stedkrønike fortæller om en række 
hændelser helt tilbage til 1100-tallet, 

bl.a. om hvordan de første kirker blev 
bygget i træ, og hvordan nogle af 
dem blev moderstiftelser, der satte frø 
rundt omkring i de lavereliggende 
dele af landskabet:

"Anno Christo 1103 i fasten på St. Be- 
nediktusdag (12. februar) blev et 
trækapel bygget til ære for St. Magnus 
ved Wittendiin på Taten Eskels land, 
og det blev kaldt Tatinghen og var det 
første gudshus i Spadelandet [det 
land som er fravristet havet med spa
der, dvs. Ejdersted].

Anno 1109 blev et trækapel bygget 
ved geestranden ved Garsand [Gar- 
ding] til ære for St. Christian, Maria 
Magdalene og St. Bartholomæus.

Anno 1113 slog Boyenmændene 
deres præst Harmen Lutke ihjel. Der-

Garding kirke, opført i det 
12. århundrede som en romansk 

teglstenskirke. Kirken ses for 
enden af Fischerstrasse.
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for blev de berøvet deres patronats- 
ret. Og derefter blev de følgende ka
peller bygget ud fra kapellet oppe på 
geesten, nemlig Poppenbiill, Teten- 
bull, Osterhever, Katharinenherd, 
Welt og Vollerwiek.

Anno 1117 gik kapellet ved gee- 
stranden tabt, og en anden stenkirke 
blev bygget øst for Garsand til ære for 
St. Christian, Maria Magdalene og 
Bartholomæus og blev kaldt Garding- 
hen.

Anno 1202 lå kong Abel i Ejdersted, 
og han slog sit telt op et lille stykke 
syd for trækapellet i Oldenwort. Der-
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efter brændte han kapellet helt ned, 
og klokken, der var indviet, styrtede 
ned i et dybt hul på sydsiden af klok
ketårnet neden for kirkegården, og 
man siger, at den ligger der endnu.

Anno 1205 blev det samme kapel 
genopført i træ på det samme sted 
ved Ejderen til ære for St. Pancratius.

Anno 1204 blev kong Valdemar 
kvalt til døde ved Milderdæmningen 
af en ædel friser.

Anno 1205 blev kapellet i Oldens- 
worth bygget af træ".

Oplysningerne er lidt sparsomme, 
men det kan jo se ud til, at en lokal
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Den lille Vollerwiek kirke fra det 12. århundrede, opført delvist af granitsten 
delvist af teglsten.
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stifterslægt - de såkaldte Boyenmån- 
ner - i den tidlige middelalder hævde
de en udstrakt råderet over kirken i 
Garding og samtidig var så ressource
stærke, vel i kraft af vidtstrakte jord
besiddelser, at de kunne udvirke en 
samlet udbygning af den kirkelige 
dækning af landskabet med Garding 
kirke som moderkirke. Meget tyder 
på, at oplysningerne ikke er det pure 
opspind.

Ejderstedkrøniken blev efter alt at 
dømme påbegyndt omkring midten 
af 1400-tallet af en Wenni Sywens, 
der arbejdede som skriver for Utland- 
stalleren Epe Wunnekens. Det forkla
rer nok noget om, hvorfor han har 
kunnet skrive om hændelser fra de 
foregående århundreder. For sådan 
en staller, en art kongelig embeds
mand, havde et arkiv, og Wenni Sy
wens fortæller endda, at han på et 
tidspunkt blev sat til at forny arkivet, 
dvs. skrive alt af. Det er uden tvivl 
herfra, at beretningen om en røver
slægt, der i 1360'erne opførte en borg 
ved Westerhever, er hentet. Det for
tælles nemlig, at de holdt skønne 
jomfruer indespærret og drog på 
røvertogter på egnen, og at stalleren 
Ingwer derfor stormede borgen, 
dræbte hele slægten og dokumente
rede begivenhederne i en beretning - 
som vi så efter alt at dømme finder i 
dag via Wenni Sywens maleriske gen
fortælling. Andre af krønikens passa
ger har en udtalt sagnagtig karakter, 
og samlet ser det ud til, at Ejdersted
krøniken er et sammenskrab af, hvad 
Wenni Sywens har kunnet finde ud af 
om Ejdersted i 'gamle dage'. Der er da 
heller ikke noget i vejen for, at skrift
lige oplysninger om de tidlige kirker 
kan have været overleveret frem til 
krønikens nedskrivningstidspunkt.

Sådan noget kan være fremgået af et 
sognevidne, eller det kan have været 
nedskrevet i messebøger, der ud over 
at bringe teksterne til gudstjenesten 
ofte blev brugt til at anføre alle muli
ge slags oplysninger af almen interes
se for sognet. Det ville i hvert fald 
stemme godt overens med det bille
de, man får, hvis man ser lidt nær
mere på de nuværende kirker.

Garding sogn fremstår i dag som en 
stor enhed placeret på et hævet areal 
midt på Ejdersteds geest, hvor sikrin
gen mod den i området altid tilstede
værende stormflodstrussel er størst. 
De seks datterstiftelser er derimod 
placeret i en cirkel ud mod halvøens 
strande i et mere lavtliggende land
skab. I middelalderen, ved 1400-tal- 
lets midte, kunne Garding kirke beta
le markant højere afgifter til bispen 
(24 skilling) end datterstiftelserne 
(41/2-12 skilling), og der var da også 
store forskelle på de bygninger, man 
formåede at opføre. Mens datterstif
telserne blev udstyret med mindre ro
manske kirker, vel i 11-1200-tallet, 
blev Garding kirke nemlig i samme 
periode opført over en stor korsfor
met grundplan, der gav rum til en ek
stra stor menighed. Med korsarmene 
var der tillige skabt mulighed for op
førelsen af sidealtre på østvæggene, 
der kunne betjenes af en gruppe af 
præster, således at kirken kunne op
fylde flere funktioner. Om det har 
været tilfældet, ved vi nu ikke, men 
det ville i hvert fald have haft klare 
paralleller i f.eks. England, hvor der 
er godt kendskab til, at man i 1100- 
tallet valgte korsformen til sådanne 
moderkirker, der var i besiddelse af 
særrettigheder og -opgaver som f.eks. 
dåb eller begravelse.
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Garding kirke blev i det 12. årh. opført som en stor kors formet kirke, der gav god 
plads til menigheden og mulighed for opførelse af sidealtre på østvæggene.

Træghed i Vadehavsområdets 
sognedannelse
Det er heller ikke umuligt, at Wenni 
Sywens har kunnet hente inspiration 
til krøniketeksten fra en levende tra
dition, der verserede blandt lokalom
rådets befolkning til forklaring af 
særrettigheder, som moderkirken 
endnu var i besiddelse af i 1400-tal
let. Eller som i hvert fald havde eksi
steret så langt op i tid, at man endnu 
kunne huske dem på egnen. Vender 
vi igen blikket til det øvrige Europa 
og særligt England, måtte kapellerne 
under de gamle moderkirker nemlig 
af og til fungere uden begravelsesret
tigheder helt frem til reformationsti
den. Befolkningen var derfor henvist 
til at slæbe sine døde over ganske sto
re afstande for at få dem i jorden ved 
den gamle moderkirke. Der kendes 
også til ordninger, hvor bønderne 
gennem hele middelalderen en gang 
årligt måtte troppe op med voks og 

penge til de gamle moderkirker, hvil
ket indebar processioner, der ind
imellem udartede til tumult og døds
fald, når de formentligt godt drukne 
bønder kæmpede om at komme frem 
i optogene med dattersognenes faner. 
Heimreichs beskrivelse fra 1600-tallet 
falder jo straks en ind, når man læser 
om de engelske forhold.

Muligheden for, at der skulle have 
været sådanne særrettigheder tilknyt
tet visse kirker i Ejdersted i senmid
delalderen og måske endda helt frem 
til Heimreichs tid, styrkes videre af, at 
døbefontene i både Garding kirke og 
datterstiftelserne er fra tidligst 1400- 
tallet, og at det eneste sted, hvor der 
er nogen form for ældre dåbsarrange
menter, er i Garding, hvor der ved ar
kæologiske udgravninger i kirkeski
bets gulv er fremdraget et ældre 
fontepodium. Med krønikens beskri
velse og de øvrige forhold i baghove
det er det i hvert fald oplagt at fore
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stille sig, at man først anskaffede 
døbefonte ved de seks datterstiftelser 
ved reformationstiden, fordi kirken i 
Garding havde haft held til at bevare 
dåben som en særrettighed gennem 
hele middelalderen. Hvis man fra de 
omkringliggende områder måtte 
transportere sine poder ind til mo
derkirken for at få dem døbt, må år
sagerne til en sådan besværlig ord
ning konstant have været genstand 
for en snak, som Wenni Sywens kun
ne flette ind i sin krøniketekst.

Samlet set peger de forskellige vid
nesbyrd altså på, at ordninger fra den 
helt tidlige kirkebygningsperiode i en 
nærmest stivnet form fik lov at eksi
stere forbavsende langt op i tiden. 
Det billede underbygges endvidere, 
hvis blikket vendes fra Ejdersted og 
ud mod det øvrige Vadehavsområde. 
Det fremgår f.eks. af den såkaldte Ca- 
talogus vetustus (en fortegnelse over 
Slesvig Stifts kirker, der er bevaret i en 
lidt forvansket eftermiddelalderlig af
skrift), hvordan det stormflodshærge
de Lundenberg herred endnu rum
mede "Lundenberg kirke med sine 
kapeller, Boyenbing og Witbou". 
Det ligner unægteligt en gammel 
moderkirke og to af dens endnu 
ikke selvstændige kapeller. De 
tre kirker og deres sogne er for 
længst gået tabt i stormfloder, 
men af et højmiddelalderligt

Lundenberg Herreds segl med 
kirken i Lundenberg. 

(1250-1350) segl fremgår det tydeligt, 
at Lundenberg kirke også ved sin 
korsformede udformning besad stor 
lighed med moderkirken i Garding.

Når Vadehavsområdets sognedan
nelse tilsyneladende var præget af så 
stor træghed, at vidnesbyrd om de 
gamle strukturer er blevet fanget af 
det yngre, skriftlige kildemateriale, så 
må en afgørende årsag have været det 
specielle uvejsomme landskab - og de 
frisiske samfunds tendens til en rela
tivt høj grad af selvstyring. Herudefra 
hører vi o. 1200 om, at bisperne på 
grund af terrænets beskaffenhed ikke 
selv kunne visitere kirkerne, som de 
skulle, men i stedet måtte sende deres 
provster. På tilsvarende vis har bisper
nes nogenlunde samtidige almene 
bestræbelser for at regulere en ensar
tet sognestruktur over hele Europa 
vel haft svært ved at få gennemslag. 
Og når en moderkirke som Garding 
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efter alt at dømme bibeholdt en god 
del af sin oprindelige særstatus, kan 
det have en sammenhæng med, at de 
ejendomsforhold, der formentlig var 
eksistensgrundlaget for en toneangi
vende stifterslægt som Boyenman- 
nerne, havde en tendens til fortsat at 
konstituere områdets magt- og res
sourcemæssige opbygning.

Endelig har det vel været nærmest 
naturligt - bogstaveligt talt - at det 
omskiftelige og udsatte landskab gav 
visse bebyggelser en position, der 
ikke kunne berettige meget mere end 
en kapelstatus for et gudshus. Det er 
uden tvivl også baggrunden for, at vi 
i Catalogus vetustus finder en lille 
håndfuld kapeller navngivet efter 
mandsnavnene Svend og Peter Hai
sen og familienavnene Fedderings
man og Redwerdsman. Der må have 
været tale om enten stifterne selv - el
ler deres efterkommere - til gårdkir
ker, der også kendes fra det øvrige 
Danmarks tidligste kirkebyggerier. 
Sådanne nærmest private gudshuse 
mere eller mindre uden for sogne
strukturen må have været en nød
vendighed i de tilfælde, hvor folk 
havde bosat sig på ensomt beliggen
de halliger eller kunstigt opkastede 
værfter og derfor dårligt kunne be

nytte de omkringliggende kirker re
gelmæssigt. Der har ikke været langt 
mellem en sådan situation og bygge
riet af småkirker ved fjerne og afson- 
drede bygder i f.eks. de norske og is
landske bjerglandskaber. Tilpasnin
ger til et virvar af sædvaner og særfor
hold var en konstant betingelse for 
gennemførligheden af den katolske 
enhedskirkes initiativer, også i mid
delalderen. ■

Litteratur
'Chronicon Eiderostadense vulgare, oder die 
gemeine Eiderstedtische Chronik 1103- 
1547'. St. Peter-Ording 1977.
Morten Pedersen: 'Brugen af kapelbeteg
nelsen i det middelalderlige Slesvig Stift. 
Aspekter af det slesvigske sognemønsters 
etablering og udvikling'. 'Kirkearkæologi i 
Norden 8. Hikuin 33', side 29-60.
Højbjerg 2006.
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Haubargemes Land Af Mikkel Venborg Pedersen

Ejdersted er i den folkelige bevidsthed 
næsten synonym med de store impone
rende haubarger, hvad også understre
ges af turistindustrien i dag. Museums
inspektør Mikkel Venborg Pedersen, 
Frilandsmuseet, tegner et portræt af 
landbruget i Ejdersted og dagliglivet i 
haubargen.

Ejdersted er landet "... wo de Liit 
hebben nix to dohn, awer aten 
und slaapen wi de Veh", hedder et 

gammelt ord om Ejdersted og land
skabets beboere. Citatet betyder, hvor 
folk ikke har andet at gøre end at æde 
og sove som kvæget. Det er en ste
reotyp forestilling om Ejdersted, som 
er så stærk, at forestillingen om det 
rige bondeland dér langt ude mod 
vest den dag i dag har holdt sig - og 
underbygges af den blomstrende tu
ristindustri. Man skal være forsigtig 
med helt at afvise et sådant billede, 
men samtidig være klar over, at det 
beskriver noget bestemt på et givent 
tidspunkt, som så senere gøres al
ment. Forestillingen dækker først og 
fremmest forholdene hos landskabets 
storbønder, gennem tiden omkring 
2,5 til 5 % af landets befolkning.

I den foregående artikel har vi hørt 
om landets skabelse og digevæsenet. 
Et andet særligt tegn for Ejdersted er 
landskabets byggeskik i form af hau- 
bargerne. Her boede landskabets eli
te. Haubargerne er helt og fuldt skabt 
til et landskab som dette og til dets 
landbrug. I denne artikel skal det 
handle om landbruget og om daglig
livet på de store gårde; et særligt ek

sempel vil være haubargen Rothelau 
fra Kating Sogn, der lå nord for Ka- 
ting, og som i dag er at se på Fri
landsmuseet ved Kgs. Lyngby.

Landbruget i Ejdersted
Landbruget i Ejdersted hang tidligt 
sammen med verdenshandlen. I 
1500- og 1600-årene var der store 
flokke af kvæg og stude på markerne. 
Studene var bestemt for de store mar
keder i Europa, der netop gennem 
disse århundreder forskød sig mod 
nordvest fra Norditalien til Holland 
og England. I 1700-årene og tidligt i 
1800-årene lå vægten i landskabets 
økonomi på korndyrkning til eksport 
til de stadigt voksende markeder i Ne
derlandene, England og også Spani
en. I løbet af 1800-årene overtog stu
dene derimod i overvældende grad 
igen. Man stod for sin egen eksport 
ud af Tønning havn til England og, 
senere, til det nye tyske kejserriges 
markeder.

Markernes størrelse og placering i 
Ejdersted var bestemt af afvandings
kanalernes forløb og de oprindelige 
koges placering i landvindingen. 
Markerne, kaldet Fenner, var opstået 
ved inddæmningerne, hvor den en
kelte inddigede kog blev delt af små 
afvandingskanaler i marker og felter. 
Visse af disse mindre stykker er dem, 
som man kastede til med jord, til de 
dannede et regulært værft, som man 
kunne opføre sin haubarg på. Andre 
lå lavere og blev benyttet til land
brugs- eller græsningsjord. Der kunne 
det enkelte sted være tale om ganske 
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mange stykker jord. F.eks. blev Ro- 
thelau opmålt til landskabets jorde- 
bog i 1805, og gården dækkede i alt 
godt 111 demat jord, hvilket stort set 
svarer til det samme i tønder land. 
Jorden var delt i 25 stykker, pænt 
samlet omkring gården, men der var 
både veje og kanaler imellem.

En sådan opmåling fortæller ikke 
meget om, hvad der er foregået på 
markerne, men "det er en almindelig 
klage over Ejdersteds nuværende til
stand, at så megen jord ligger hen til 
græsning og altså, som man tror, ikke 
bliver bearbejdet, hvorfor landska
bets rigdom formindskes. Sagen selv 
er sand, hvorimod den følgende slut
ning i det store og hele er forkert", 
skriver latinskolelæreren i Garding, 
F.C. Volckmar, i 1795 i sin topografi 
over Ejdersted. Græsningsjorderne 
var grundlaget for Ejdersteds største 
rigdom gennem tiderne, nemlig fede- 
kvæget. Den klassiske måde, som 
ikke har forandret sig fra begyndelsen 
af 1500-årene, var en ekstensiv ud
nyttelse af jorden til sommer

græsning og til høbjergning. Men 
ved siden af var der altid også et vist 
egentligt landbrug og hold af malke
kvæg.

Landbrugsindtægterne var afhæn
gige af de skiftende konjunkturer. 
Markeder skiftede, krige og sygdom
me kom over landet. I regnfulde tider 
kunne også om sommeren hele fen
ner stå under vand, og høet blive til 
intet. Dyr måtte reddes fra druknedø
den - eller gik tabt. Og i særligt tørre 
perioder tørrede vandhullerne på 
markerne ind, for i det lavtliggende 
område er der en udtalt mangel på 
ferskvand. De tørstende dyr måtte i 
sådanne tilfælde vandes fra spande - 
ellers bissede de af tørst og ødelagde 
led og veje. Alligevel forblev fede- 
kvæget grundlaget for gårdene i Ej
dersted, og trods alle problemer var 
studeopfedning og høbjergning me
get mere sikkert end regulært land
brug med korndyrkning, da også det 
var udsat for oversvømmelser eller 
mangel på vand.
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Haubargen 
Pernorhofpå 
strækningen nord 
for Kating er 
familien Pauls 
oprindelige gård, 
men i løbet af 
1800-årene 
erhvervede de sig 
næsten alle 
Haubargeme på 
strækningen. 
Pemorhofer en 
stor Haubarg, 
bygget over flere 
standere.
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Det er betegnende, at der i Ejder
sted ikke var så fast veksling af afgrø
derne i jordbruget, som det ellers er 
almindeligt. I Ejdersted begyndte en 
marks rotation, når den blev taget ud 
af græsbrak og pløjet op på ny. Af
grøderne vekslede heller ikke så ofte, 
derimod såede man tit det samme 
over en ganske lang årrække på sam
me stykke jord. Det er så meget mere 
markant, da "gødning her på den 
svære jord bruger man nærmest ikke, 
i stedet betjener man sig af den 
såkaldte Sommerbau", som Volckmar 
fortsætter sin beskrivelse fra før, dvs. 
at man gennem en sommers brak fle
re gange (helt op til syv til ni gange) 
pløjede jorden igennem. Herefter 
kunne en mark benyttes i op mod 30 
år til kornafgrøde uden at blive gød
sket, hvorefter marken normalt ville 
blive henlagt i græs i lige så lang tid, 
hvis den ikke blev gravet (zu kleien). 
At 'grave' betyder, at der ved fennens 
side blev gravet dybe grave, indtil 

man stødte på det fede, mineralhol- 
dige klæg. Dette klæg blev gravet op 
og kastet på fennens overflade, hvor
efter den blev pløjet ned og gravene 
til slut kastet til igen. Man spændte et 
stort hjul ved den ene side af ploven, 
så plovmanden kunne holde retning 
i den våde klæg, og Volckmar fortæl
ler, at plovmanden i det opkørte klæg 
nærmest må bære ploven på sine 
skuldre, hvorfor to andre må hjælpe 
til med at holde plovens retning. Til 
formålet kræves otte til ti heste, der 
dagligt må udskiftes flere gange.

Ved siden af landbruget og fede- 
kvæget indtog malkekvæget naturlig
vis også en stor plads, men køerne 
krævede jo blot som studene en 
græsmark at gå på samt hø til vinter
foder. At skaffe hø skete dog ikke blot 
ved at svinge en le. Hø skal tørres og 
vendes, sættes i stak og, når efteråret 
kommer, køres til haubargen. Høet 
blev anvendt til foder for malkekvæg, 
hvis mælk først og fremmest blev an-

Opsætning af hø i firkanten krævede en fin teknik foruden en del hænder.
Høet blev sat i etager og stivet af med grene og rafter. For at stakke det rigtigt 
måtte man under arbejdet være mindst én mand på hver etage. I løbet af vinteren 
kunne høet tages ned i den omvendte rækkefølge.
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Havnen i Tønning med det store pakhus fra 1783 summede engang afliv. 
Herfra havde ejderstedeme egen studeeksport til den store verden, ligesom det 
store komhus taler sit eget sprog om bondevelstanden.

vendt til smør, både til eget forbrug 
og til salg. Også ost blev naturligvis 
tillavet og solgt.

Ved siden af kvæg og stude fandt 
man også overalt får, som "for den 
gemene mand på sin vis er det sam
me, som rensdyret er for lappen", 
som Volckmar siger det; dvs. fåret le
verer alt, hvad man kan få brug for: 
Klæder, kød, mælk. For fattigfolk var 
fåret uundværligt, men det gjaldt 
også for de store gårde. Her blev ul
den som regel solgt til opkøbere i 
f.eks. Tønning og Husum.

Dagligliv i haubargen
Det er karakteristisk, at man i Ejder
sted havde ret små hushold, når man 
betænker, at det handlede om for
holdsvis store gårde. Det egentlige 
hushold blev om sommeren dog for
stærket af jyske og mecklenborgske 
karle, der tjente som daglejere i 

høbjergningen, inden de vendte 
hjem til kornhøsten. De var dog sjæl
dent indkvarteret i selve haubargen, 
men boede som regel ude på marker
ne i små hytter. Ved siden af de tilrej
sende var der i Ejdersted en rigelig ar
bejdskraftforsyning i sig selv i land
skabets småkårsfolk, der var på de 
store gårde om sommeren og ved di
gerne om vinteren. Om sommeren 
arbejdede disse folk i dagleje fra klok
ken fem eller seks om morgenen og 
tolv timer frem, men med en toti
mers pause. Om vinteren var arbejds
dagen omkring ti timer. Tjenestefolk 
i husholdene arbejdede ofte meget 
længere.

I Ejdersted kendte man ikke de sto
re holstenske gårde, hvor ti til tyve 
mejersker kunne være beskæftigede 
med pasning af store kobesætninger. 
I de fleste haubarger var der blot op 
til ti køer med kalve, og pasningen af 



Haubargernes Land 267

dem kunne klares af et par piger. Så
ledes boede der f.eks. i Rothelau efter 
den almindelige folketælling i 1835 
gårdejer Johann Pauls på 46 år og 
hans kone Margaretha Dorothea på 
45 år med deres stadig hjemmeboen
de tre børn Frauke, Dorothea og 
Hans. Som Landknecht (folketællin
gens højtyske betegnelse) tjente Mor
ten på 38 år, og som Unterknechte 
tjente Henning på 21 år og Thomas 
på 31 år. Arrien på 21 år var Grofi- 
jung, og Johann på 15 år var Klein- 
jung. Til malkekvægets pasning, 

som GroRmagd, og Anna Elsabe på 
19 år tjente som Kleinmagd.

Lokalhistorikeren August Geerkens 
har i 'Eiderstedt, mein Heimatland' 
fra 1936 blandt andet beskrevet livet 
på en haubarg. Han var født i 1875 
som søn af familien på Schlapphbrn 
ved Oldenswort og blev Ejdersteds 
første lokalhistoriker, grundlægger af 
hjemstavnsforeningen og det lokal
historiske museum. Geerkens havde 
et indgående kendskab til livet i de 
store gårde, som hans beskrivelse må 
antages at være en generalisering af. 

smørrets kærning, madlavning og
husholdning tjente Anna på 26 år

Hochdorfi Tating, opført 1764, er en af de største 
Haubarger i Ejdersted. Den ligger omgivet af sin store 

park i barokstil. Her residerede bl.a. den indflydelsesrige 
familie Hamkens i 'bondeslottet', som Christian VIII 

kaldte den type gårde på en rejse til Før.
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Det er således en forestillet virkelig
hed, når vi nu beskriver dagens og 
årets gang i en haubarg med Geer- 
kens i hånden.

De Herr eller Uns Weert, som hus
bond blev kaldt, præsiderede over sit 
hushold med hjælp af sin øverste karl, 
der Oberknecht eller Bbwerknecht. 
Han var 25-30 år gammel eller mere og 
leder af det mandlige tyende, som be
stod af Unterknechte først i tyverne og 
Winterknechte på samme alder. Ved 
Petersdag (22. februar) antog gården to 
til tre drenge, som blev i husholdet til 
efteråret. I de store hushold kunne de 
deles op i Grootjung på 17-18 år, Mit- 
teljung på 15 år og Liittjung på 12-13 
år, ofte med dispensation for sin skole
gang. Om sommeren "blev efter behov 
indenlandske daglejere og udenland
ske høstarbejdere beskæftigede, om 
vinteren tærskere og Winterkleier".

Ej der stedbondens faste ledsager var en 
springstok, ved hjælp af hvilken han 
kunne sætte over våde steder og 
kanaler. Her ses springstokken stillet til 
siden ved markleddet ved Frilands
museets Haubarg.

Uns Fru eller De Madam, som mad
moder blev kaldt, herskede med to-tre 
piger ved sin side inde i huset. De 
Grootdern og de luttje Dem var der al
tid, og i finere huse fandt man også en 
Binnendern. Til hovedrengøring og 
slagtning mv. blev der også på spinde
siden indkaldt ekstra hjælp fra landar- 
bejderkoner.

Om foråret kom karlene udefra og 
søgte arbejde. Inden pløjningen arbej
dede de med i det forefaldende arbej
de, f.eks. i skæringen af det ekstra fo-

Døms i Frilandsmuseets Haubarg. De 
hollandske fliser vidner om den store 
samhandel, og ofte havde ejdersted- 
bonden selv været i Amsterdam eller 
London, ligesom han kunne have gået 
på universitetet, typisk i Kiel eller Got- 
tingen. Ved siden af ovnen ses dige
grevens stol, et værdighedstegn for 
denne embedsmand. På ovnen den 
uundværlige stølp i kobber, for øvrigt 
samme ord, som betegner bygnings
typen på hollandsk: stelp. Her kunne 
bondens mad holdes varm, til han kom 
hjem fra markedsrejse til f.eks. 
Tønning eller Hamborg.
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der til hestene, for en god måneds tid 
inden pløjningen blev hestenes ratio
ner sat i vejret, så de havde kræfter til 
det hårde arbejde i marken. Markar
bejdet betød dog ikke kun ændringer 
for hestene, men også for husholdets 
dagsrytme. Om vinteren begyndte 
man ved fem- eller halvseks tiden, 
men nu kaldte overknægten allerede 
folkene op ved halv fire tiden - og det 
blev et tegn på en veldrevet gård, at 
folkene var tidligt ude. Først blev dy
rene fodret, og så spiste folkene, hvor
efter de blev sendt i marken, og heref
ter kunne storpigen lede malkningen.

I marken kunne man fra kl. fem om 
morgenen til kl. syv om aftenen med 
to timers pause pløje omkring to de- 
mat land, hvis man strammede sig an. 
Spildtiden til vending med seks heste 
foran ploven måtte ikke være for stor. 
Kl. halvelleve blev der spændt fra, så 
man kunne få frokost og hestene ek
stra foder, og kl. et gik det igen ud på 
marken efter en times middagssøvn. 
Om eftermiddagen blev der bragt mad 
ud til folkene i marken, og kl. syv skul
le alle helst være i hus igen. Efter af
tensmad blev dyrene fodret for sidste 
gang, kl. halv ti var gården gået til ro.

Såningen blev udført med hånden 
af overknægten og bonden selv, på de 
største gårde dog af knægtene alene. 
Efter den anstrengende tid var "men
neske og hest udmagret og tynd. 
Særligt drengene var hårdt medtaget, 
men kom sig ved den kraftige kost og 
det nu lettere arbejde", fortæller 
Geerkens, men må fortsætte, at "faldt 
det hårdeste arbejde nok til mænde- 
ne, så var pigerne på haubargen de 
mest plagede menneskebørn. For 
dem var der intet frit øjeblik, og fyr
aften kendte de først, når de krøb i 
seng om aftenen". Særligt lillepigen, 
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hvis arbejde det blandt andet var at 
muge ud i kostalden, så ofte noget 
medtaget ud, men de skulle alle, hvis 
der ikke var andet at gøre, sidde ved 
spinderokken. Knægtene havde deri
mod efter såningen en lille pause, 
men Skt. Hans gjaldt som startskud 
til den første høslet, både på marker
ne og uden for digerne. Til høsletten 
og kornhøsten senere hjalp pigerne 
til med at rive og binde neg. Efter kor
net kom turen til bønner og ærter, 
som kunne række til den første frost, 
hvilket var en fordel, da man så und
gik at køre med vogne på de ofte våde 
marker og i stedet kunne slæbe høs
ten hjem på slæder.

Med høsten i hus skiftede hushol
dets sammensætning igen - nu forlod 
høstkarlene landskabet, og tærskere 
fra de lokale småkårsfolks rækker 
overtog deres plads.

For haubargejeren selv havde året 
derimod været præget af arbejdsledel
se, kvæghandel og opfyldelsen af em
bedspligter. Herfra stammer det bille
de, som vi indledte med, at i Ejdersted 
har folk ikke andet at gøre end at æde 
og sove som kvæget. Det var ikke helt 
sandt. Men heller ikke helt forkert. ■
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Et landskab med veludviklet
selvstyre Af Gerret Liebing Schlaber

I forhold til resten af hertugdømmerne 
havde Ejdersted et udpræget selvstyre - 
for de få. Arkivar Gerret Liebing Schla
ber, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek, 
har set nærmere på Ejdersteds særlige 
politiske og administrative forhold.

Indtil 1864/67 tegnede de admini
strative strukturer i hertugdømmet 

Slesvig et meget broget billede. 
Langtfra hele landet var dækket af 
amter. De største enheder ved siden 
af disse var de såkaldte landskaber. Ej
dersted er uden tvivl det mest kendte 
eksempel på et landskabsstyre. Halv
øens beboere udviklede den mest selv
stændige, men også den mest kom
plekse form for regionalt selvstyre.

Den oprindeligt frisisk befolkede re
gion var først med beboernes hyldest 
til de schauenburgske greve-hertuger 
1414 endegyldigt blevet en del af her
tugdømmet Slesvig. Både under disse, 
de danske konger og de gottorpske 
hertuger (1544-1713) bevarede Ejder
sted imidlertid en administrativ og 
juridisk særstilling. Et tydeligt tegn 
var en selvstændig retsordning, hvis 
første skriftlige version (Krone der 
rechten Wahrheit) daterer sig fra 
1426. Selvom denne, dens efterfølge
re og supplementer langtfra dækkede 
hele civilretsområdet, var Jyske Lov 
ikke gyldig i Ejdersted. Herefter blev 
de særlige ordninger gang på gang 
stadfæstet af landsherrerne. Den øko-

Th. Gliemanns kort over 
landskabet Ejdersted 1829. 

nomiske betydning, som nordfriser
nes kamp mod havet havde for hele 
landet, var en afgørende grund for 
ikke at pille ved deres særrettigheder.

Under det gottorpske styre fik Ej
dersted i 1572 en ny landretsordning, 
der stort set dækkede hele straffe- og 
civilretsområdet. Ganske vist havde 
landskabets rådmænd deltaget i dens 
udarbejdelse, men primært var den
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en forordning fra landsherren. Allere
de i 1591 blev den reformeret og ud
videt. Det var stalleren Caspar Hoyer 
og Ejdersteds rådmænd, der udarbej
dede en mere struktureret ordning, 
som på bedre vis kunne øge retssik
kerheden på halvøen. Den var mere 
overskuelig for både beboerne og 
landsherren. Alligevel fandtes der 
ikke mange regioner i Europa, hvor 
der er bevaret så mange spor af lokal 
medbestemmelse som her. I tiden 
frem til 1864 mistede Ejdersted kun 
enkelte økonomiske privilegier, men 
ikke den administrative særstilling.

Landskabsforsamlingen
Ejdersted havde fra arilds tid en land
skabsforsamling (Landesversamm- 
lung) som bestyrelse, der allerede i 
1400-tallet nævntes som 'Rat der 
Dreilande'. Allerede dengang deltog 
36 rådmænd (12 fra hvert herred) i 
denne forsamling, som derfor blev 
betegnet som 'seksogtrediverne'. I 
middelalderen fandtes også en for
samling af samtlige lensmænd og en 
forsamling af 'ratlude und de ganzen 
Menheit', hvilket tyder på en forsam
ling af alle landejere i Trelandene 
med besluttende kompetence. Efter
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1572 svækkedes de enkelte herreders 
betydning til fordel for landskabsfor
samlingen. Man skelnede i stigende 
grad mellem rådmændenes justits og 
lensmændenes forvaltning, men der 
var fortsat i mange tilfælde per
sonsammenfald mellem embederne. 
Rådmændene ordnede landskabets 
forbindelse med landsherren og skul
le i givet fald stå til regnskab ved hof
retten i tilfælde af kritik fra hertugen.

Man kan ikke sige meget om land
skabsforsamlingens udvikling, idet 
man først fra slutningen af 1600-tal- 
let har entydige kilder. På dette tids
punkt viste forsamlingen et helt an
det ansigt. Ifølge et hertugeligt man
dat af 14. marts 1701 bestod land
skabsforsamlingen på dette tids
punkt kun af 23 mænd, nemlig land
sekretæren, to pengemestre (se ne
denfor), den ældste lensmand fra 
hvert sogn og førsteborgmestrene fra 
købstæderne Garding og Tønning. 
Disse påtog sig først og fremmest den 
egentlige forvaltning. Afstemninger 

blev foretaget sognevis, så der var ga
ranti for det rigtige antal stemmer. I 
1848 besluttede forsamlingen, at 
dens møder fremover skulle være of
fentlige. De nye politiske strømnin
ger nåede i 1800-tallet også Ejder
sted. Halvøens landskabsforsamling 
var i øvrigt blandt de første, der i 
marts 1848 hyldede den Provisoriske 
Regering.

Domstole
Rådmændene havde en fast funktion 
i retsplejen. Den regulære domstol 
for alle sager, som ikke i forvejen kun
ne ordnes af stalleren eller sogneret
ten, var den såkaldte landret (Land- 
gericht). Siden 1572 fandtes der en 
landret for Østerdelen, én for Ever- 
schop og Utholm. Landskabets staller 
var formand i begge ting. Imidlertid 
fungerede han ikke selv som dom
mer, men skulle holde øje med, at lo
vene blev overholdt, og at landsher
rens interesser blev varetaget. Råd
mændene blev siden 1572 udnævnt 
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I gottorpsk tid opnåede Tønning ikke kun købstadsrettigheder, men fik også 
betydning som fæstning. På dette fornemme stik af G. Braun og F. Hogenberg ses 
bykirken og torvet, slottet og havnen.
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på livstid af overstalleren efter forslag 
fra selve landretten.

I modsætning til de øvrige dele af 
hertugdømmet fandtes i Ejdersted 
endnu en instans. Det var det såkald
te Viti-ting. Dette mødtes en gang om 
året, den 15. juni, som er Skt. Vitus' 
dag. Stalleren var formand, mens de 
øvrige dommere var rådmændene fra 
den landret, hvor den bemeldte sag 
ikke blev behandlet i første instans. 
Kriminalretssager og civilretssager 
under 100 mark kunne ikke behand
les i anden instans. Her var landret
ternes kendelse gyldig. Civilsager 
over 400 mark kunne ifølge en for
ordning fra 1665 videreappelleres til 
hofretten på Gottorp, efter 1713 til 
Overretten. I 1747 krævede Overret
ten, at Viti-tinget skulle afskaffes, 
men landskabets bestyrelse holdt fast 
ved den traditionsrige andeninstans.

Embedsmænd
Senest siden 1572 stod Ejdersted un
der en overstallers opsyn. Det var 
amtmanden på Gottorp, efter 1639 
amtmanden i Husum. Denne førte det 
øverste opsyn i landsherrens navn, fo
retog eksekutionen af domme, funge
rede som formel retsformand og over- 
digegreve, ligesom han også skulle 
godkende kandidater til stallerembe- 
det. I de fleste tilfælde havde overstal
leren, som på grund af sine mangfol
dige funktioner som amtmand andet
steds kun sjældent var til stede på 
halvøen, et godt forhold til landska
bets selvstyre. Til daglig var stalleren 
imidlertid uden tvivl den vigtigste em
bedsmand i landskabet.

Begrebet staller stammer fra det la
tinske stabularius, et gammelt hof
embede. Første gang man hører om 
en staller er i 1370 på Everschop. I 

midten af 1400-tallet havde embedet 
udviklet sig til en fast institution for 
hele Ejdersted. Stalleren var præsi
dent for retterne, øverste politimyn
dighed, øverste digeinspektør og le
der af opkrævningen af landsherrens 
skatter og afgifter. I 1590 blev det 
fastlagt, at stalleren skulle være en 
indfødt ejdersteder med landejen
dom på halvøen og forstand på dige
byggeri. Ejdersteds landskabsforsam
ling udpegede seks kandidater til stal- 
lerembedet. De skulle derefter god
kendes af overstalleren, hvorefter 
Rentekammeret traf den endelige be
slutning om ansættelse.

De to landskrivere (Landschreiber) 
var ansvarlige for oppebørslen og 
hele fmansforvaltningen. Den første 
landskriver blev ansat i 1564, og si
den 12. februar 1579 havde Vester- og 
Østerdelen hver sin. Titlen hidrører 
fra den oprindelige funktion som 
stallerens sekretær, men landskriver- 
embedet udviklede sig ret hurtigt til 
et selvstændigt embede svarende til 
amtsforvalteren i de almindelige am
ter. Ligesom amtsskriverne ordnede 
landskriverne samtlige finans- og 
skattesager, opkrævede pengene til 
staten, førte skyld- og panteprotokol- 
len samt fungerede som tingskrivere 
og husfogder. Formelt var de repræs
entanter for landskabet, som også 
lønnede dem, men i praksis var de 
underordnet stalleren. Efter hans an
ordning skulle de udføre sekretærar
bejde og var forpligtet til at deltage i 
kirkevisitatser og til at kontrollere 
sogneregnskaber efter stallerens an
modning.

Desuden fandtes to landpengeme- 
stre (Landpfennigmeister) De deltog 
uden stemmeret ved landskabsforsam
lingen. Langt de fleste af dem var imid
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lertid samtidig råd- og/eller lensmænd. 
Derudover havde landskabet senest fra 
1700-tallet en juridisk uddannet land
sekretær (Landsekretår), som fungere
de som syndikus, sagfører, protokol- og 
skriftfører, arkivar og advokat. Selv om 
Ejdersted holdt fast ved de traditionel
le strukturer i retspleje og forvaltning, 
var man blevet klar over, at man ikke 
kunne undvære professionelle jurister.

Lokalstyret
Når de administrative strukturer på 
halvøen Ejdersted i mange henseen
der er fremhævet for den medbestem
melse, som blev givet befolkningen, 
må man ikke overse, at kun 3,3 % af 
befolkningen kunne deltage i landska
bets selvstyre. Disse 3,3% rådede over 
75% af landet. Det var langtfra demo
kratiske strukturer, og da regeringen i 
1800-tallet forsøgte at sætte fornyelser 
i gang (bl.a. afskaffelse af livsvarige 
stillinger, gennemførelse af en entydig 
magtfordeling på alle planer, deltagel
se af flere beboere), holdt råd- og lens- 
mændene endnu mere fast ved de 
gamle strukturer.

Ikke kun landskabsforvaltningen, 
men også lokalforvaltningen adskilte 
sig tydeligt fra resten af hertugdøm
met. På halvøen fandtes intet lands

byfællesskab som i gest- eller moræne- 
landdistrikterne. De enkelte storgårde 
og husgrupper lå mere eller mindre 
spredt, og tilhørsforholdet til kirken 
var derfor den mest synlige forbin
delse mellem de enkelte bebyggelser. 
Det er den dag i dag iøjnefaldende, 
hvor mange kirker der findes på den 
ellers tyndt befolkede halvø.

Stemmeretten var bundet til ejen
dommen. I de fleste sogne skulle den 
enkelte deltager råde over mindst 30 
demat landareal, i det rige Vitsvort 
sogn endog over 60, mens det i det 
lille og fattige Ording sogn var nok 
med fem demat grundejendom.

De valgte lensmænd har formentlig 
fra arilds tid været formænd for sog
netingene, der imidlertid i højere 
grad var grandeforsamlinger end ret- 
terting. Lokale valg-, skole- og digesa
ger blev endnu i 1800-tallet forhand
let ved det lokale 'mating', der imid
lertid blev holdt af stalleren eller - om 
end sjældent - overstalleren. Senere 
blev også landskriverens bødesessio
ner afholdt i det enkelte kirkesogn. 
Lensmanden ordnede det lokale dige
væsen og fungerede som regnskabs
fører og vurderingsmand i sognet og 
opkrævede alle afgifter fra beboerne, 
som tilkom den kommunale kasse.
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Hoyerswort i Oldenswort er det 
nærmeste, man kommer en herre
gård i Ejdersted. Bygningen blev 
opført i første halvdel af 1590'- 
erne som en traditionel herreborg 
med svungne renæssancegavle og 
en pilasterflankeret sandstens
portal.
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Lensmændenes antal var ikke ensar
tet. De fleste sogne havde ifølge en 
fortegnelse fra 1709 to lensmænd, 
landskabets mindste sogn Ording 
kun én, Garding og Tetenbøl tre og 
landskabets største sogn Oldensvort 
fem. Den egentlige forretningsførelse 
skiftede fra år til år mellem de enkel
te lensmænd. Oprindeligt var det 
sognets bønder, der valgte lensman
den, men senest fra 1595 var det stal- 
leren, mens den egentlige bestalling 
var forbeholdt overstalleren. Stalle- 
ren valgte en lensmand blandt tre til 
fire kandidater, som sognebønderne 
skulle præsentere, når stillingen var 
ledig. Det skete i de fleste tilfælde kun 
efter en lensmands død, idet embedet 
var for livstid. I modsætning til andre 
landsdele havde sognene på Ejder
sted deputeretkollegier. Det vides 
ikke, hvornår de blev indført, men i 
slutningen af 1600-tallet blev med
lemmerne valgt af råd- og lensmæn
dene, fra juli 1708 endog af grund
ejerne i sognet.

I modsætning til de fleste landsdele 
fandtes der næsten ingen fremmede 
jurisdiktioner i landskabet. Ganske 
vist havde stallergodset Hoyersvort i 
1600-tallet fået adelige privilegier, 
men når man lige ser bort fra, at rets
sager mod ejeren skulle føres ved den 
slesvigske adelige landret, var det lil
le gods fortsat knyttet til landskabet. 
Det samme gjaldt områdets to største 
kirkebyer Tønning og Garding, der i 
1590 blev ophøjet til købstæder med 
egen magistrat, og de fem små oktro- 
jerede koge, der i 1700-tallet opnåede 
status som selvstændige kommuner 
på amtsplan.

Man kan næsten sige, at sognene 
på Ejdersted havde en flækkeagtig 
forfatning. De var næsten ene om at 

kunne bevare en retsfunktion. Desu
den var forholdsvis mange lokale 
grundejere indblandet i retspleje og 
forvaltning. Der fandtes vel intet an
det område i hertugdømmerne, der 
på et så tidligt tidspunkt havde et vel
udviklet og forholdsvis ensartet kom
munalstyre, der oven i købet kunne 
holde sig helt indtil 1864/67. Deref
ter blev Ejdersted en preussisk land
kreds. Selvom den egentlig var for lil
le i forhold til den preussiske kreds
ordning, lykkedes det Ejdersted at be
vare selvstændigheden på det regio
nale plan helt indtil 1970, da halv
øen blev en del af Nordfrislands land
kreds. De fleste sogne- og kogskom
muner består imidlertid endnu ufor
andret. ■
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Ejdersteds danske mindretal 
efter 1945 Af Erik Johansen

Som andre steder i Sydslesvig var Ejder
sted præget af den store tilstrømning til 
det danske mindretal efter krigen. 
Lærer Erik Johansen, Husum, trækker 
her linjerne op i det danske mindre
talsarbejde fra de hektiske efterkrigsår 
og frem til i dag.

Ved afstemningerne efter Første
Verdenskrig, der førte til den nu

værende statsgrænse mellem Dan
mark og Tyskland, ønskede den dan
ske regering ikke afstemning i tredje 
zone, der kunne have inddraget Ej
dersted. De følgende år støttede til
hængere af den historiske Ejder-Dan- 
nevirke grænse den lille danske kreds 
omkring Tønning. I 1935 var denne 
kreds styrket så meget, at Grænsefor
eningen kunne bygge en dansk skole 
i Tønning. Den blev indviet den 20. 

oktober samme år med 32 elever og 
fik senere navnet Uffe-Skolen. Kort 
efter kom børnehaven i gang, og den 
24. november blev kirkesalen indviet 
i samme bygning. Den chikane, der 
havde stået på under byggeriet, fort
satte mod selve skolen og de dansks
indede familier, så lige efter krigen, 
da alle skoler en overgang blev luk
ket, var elevtallet dalet til blot otte, 
hvoraf de tre var skoleleder Anders 
Kølvraas egne piger.

Allerede i 1932 havde man stiftet 
Slesvigsk Forening for Ejdersted, så i 
grundtrækkene eksisterede de danske 
organisationer i Tønning, da der skul
le startes op efter Anden Verdenskrig. 
Hverken organisatorisk, personale
eller lokalemæssigt var de dog gearet 
til den tilstrømning, der nu satte ind 
over hele halvøen.
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Skolerne
Den 18. oktober 1945 kom Uffe-Sko- 
len i gang igen med 141 elever pres
set sammen i de tre små klasseværel
ser. I Ejdersted kom der forældreøn- 
sker om ti nye skoler, men englæn
dernes uforståenhed og tyskernes 
modvilje trak mange steder ønskerne 
i langdrag. Resultatet blev, at der for
uden i Tønning oprettedes fire nye 
danske skoler: Garding (1948-2008), 
Velt/Follervig (Digeskolen 1948-1999), 
Tating (Utholmskolen 1953-1965), 
Set. Peter (Klitskolen 1951-1984).

De to første lukninger skete i fuld 
forståelse med forældrekredsene 
(1984 var der kun fem elever på Klit
skolen), medens det vistnok var no
get nyt, da Skoleforeningen i 1999 
mod forældrenes vilje sammenlagde 
Digeskolen med Garding til Vestej- 
dersteds Danske Skole.

I Tønning sprængte tilmeldingerne 
alle rammer. Det toppede i 1948 og 
1949 med 484 elever, hvilket var over 
halvdelen af den hjemmehørende be
folknings børn. Der blev stillet træba

rakker op på skolegrunden, indtil 
man i 1952 kunne tage den nye, nu
værende skolebygning med elleve 
klasseværelser, gymnastiksal, stor 
sportsplads og diverse faglokaler i 
brug.

At Digeskolen i Foliervig overlevede 
så længe i det lille landsbysamfund, 
hvor den sidste købmand havde dre
jet nøglen om, og den tyske skole for 
længst var centraliseret, skyldtes for 
en stor del at skoleleder Horst Hoop 
midt i 1960'erne udstak en hjem
stavnskurs, der kom til at præge sko
len de sidste 40 år, og som tiltrak 
mange interesserede familier uden 
for det egentlige skoledistrikt. Dige
skolen og dens foreningsliv blev et 
samlings- og holdepunkt, hvor kær
ligheden og bundetheden til den fri
siske hjemstavn og hele det miljø, der 
nu var i hastigt opbrud, kunne bibe
holdes og gives videre til børnene. 
Dette, følte man, kunne fint kombi
neres med et liv inden for det danske 
mindretal. Ved sammenlægningen, 
der reelt føltes som en nedlæggelse, 

Uffe-Skolen i Tønning, 
opført 1952. Skolen 
har i dag 41 elever.
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havde Digeskolen et par elever mere 
end Garding, men sidstnævnte byg
ningssubstansen. Undervisningen 
blev samlet i Garding, men Foliervig 
bakkede ikke op om beslutningen, og 
siden er det gået ned ad bakke med 
elevtallet.

De mange nye skoler efter krigen er 
nogle steder kaldt for genforenings
skoler. Forældrene ønskede deres 
børn optimalt forberedt til at kunne 
klare sig i det nye land, de snart ville 
komme til. Den danske stats forsik
ringer om, at grænsen lå fast, men al
lermest det begyndende tyske Wirt- 
schaftswunder fik elevtallet til at dale 
stærkt. De familier, der holdt fast, 
krævede nu tysk anerkendte eksami
ner fra de danske skoler, så deres børn 
kunne konkurrere på arbejdsmarke
det på lige fod med de tyske elever. 
Nu blev det så dansk som muligt og
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så tysk som nødvendigt. I 1960'erne 
var Uffe-Skolen også realskole. Fra 
1973 samledes disse elever i Husum, 
og dermed blev det første lokale 
skridt taget til den centralisering, der 
med etablering af fællesskoledistrik
ter nu er ved at blive afsluttet i hele 
Sydslesvig. Senere samledes også 
hjælpeskoleklasserne og til sidst ho
vedskoleklasserne i Husum, da der i 
Ejdersted ikke mere kunne tilbydes 
årgangsdelt undervisning for de store 
elever.

Her i foråret har Skoleforeningen 
efterkommet et forældreønske om at 
få overflyttet de sidste otte elever fra 
Vestej dersteds Danske Skole til Tøn
ning efter sommerferien. Hermed bli
ver Uffe-Skolen igen den eneste dan
ske skole i Ejdersted. Den har nu om
kring 50 elever, der efter 6. klasse 
fortsætter på fællesskolen i Husum.

Der kunne have været en ung
domsskole i tilknytning hertil. Da 
man omkring 1980 alvorligt drøftede 
oprettelsen af en egen sydslesvigsk 
ungdomsskole, var man i skoledirek
tionen enige om, at den skulle place
res uden for Flensborg. Tønning var i 
kikkerten, men byen stillede kun 
halvhjertet en grund til rådighed, der 
var svær at byggemodne, så resultatet

Digeskolen i Vollerwieck blev i årene fra 
1961 til 2001 ledet af Horst Hoop ud 
fra et grundtvigiansk skolesyn med 
vægt på, at eleverne lærte om den 
hjemstavn, som de var og er en del af. 
Efter nedlæggelsen har skolen fungeret 
som forsamlingshus.
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blev, at den sydslesvigske ungdoms
skole i 1982 blev indviet i Ladelund.

Politik og kultur. SSW og SSF
Ikke alle 'gamle' danske fra før krigen 
var glade for den store tilstrømning. 
Det gav problemer med bl.a. tøj for
delingen og levnedsmiddelpakkerne 
fra Danmark. Men også på andre om
råder kneb det for nye og gamle at 
finde fælles fodslag. Mange af de nye 
medlemmer, der hurtigt kom med på 
ledelsesplan, var tidligere socialde
mokrater i Tønning og storbønder i 
landkommunerne. De var meget 
hjemstavnsbevidste og kom på lands
plan snart i opposition til de gam
meldanske i Flensborg, der fastholdt 
den nationale kurs med en snarlig 
genforening som mål og håb også ef
ter, at den danske regering havde er
klæret, at grænsen lå fast. Det gjaldt 
således storbonden Waldemar Reeder 
fra Poppenbøl, der i 1950 blev valgt 
ind i landdagen, men døde før han 
kunne varetage sit mandat.

I Tønning førte modsætningerne til 
skarpe konfrontationer mellem kred
sen omkring den nydanske Heinrich 
Wiebner, der havde været dansk 
borgmester 1946-1948, og de danske 
funktionærer, der var kommet til Ej
dersted efter krigen. Det førte til et 
markant brud, da Wiebner og de fire 
andre danske byrådsmedlemmer i 
1952 forlod SSW-fraktionen (Siid- 
schleswigscher Wåhlerverband/Syd- 
slesvigsk Vælgerforening) og erklære
de sig uafhængige. Ved næste valg 
blev de tabte mandater dog genvun
det, og med Klaus Abraham ved roret 
i både SSW og SSF (Sydslesvigsk Fore
ning) indfandt den fornødne arbejds
ro sig også. Siden da har SSW altid 
haft mindst to-tre mandater i byrå

det, hvor senere Heinz Herbert Bruhn 
(1962-1978) og Ernst Uwe Baum (fra 
1978) har sørget for både kontinuitet 
og stabilitet.

Efter forårets kommunevalg har SSW 
to mandater i Garding, fire mandater i 
Tønning og to af syv pladser i Foliervig. 
Her har det danske og frisiske parti i 
mange år kunnet mønstre næsten 50% 
af stemmerne og pladserne. De seneste 
tre år har Johannes Bischoff bestridt 
borgmesterposten, hvilket han trods 
tilbagegangen fortsat gør.

Førkrigstidens Slesvigsk Forening 
for Ejdersted havde med få undtagel
ser været et rent Tønning-anliggen- 
de. Nu strømmede tilmeldingerne til 
den nye Sydslesvigske Forening ind 
over hele halvøen, og distrikterne 
skød op som paddehatte. Ved amts
generalforsamlingen i 1952 omtales 
følgende distrikter: Garding, Kathari- 
nenherd, Kating, Koldenbyttel, der 
indtil amtsreformen 1970 hørte med 
til Ejdersted, Oldensvort, Set. Peter, 
Tating, Olversum, Tønning, Teten
bøl, Velt-Follervig, Osterhever, Ves- 
terhever, Vitsvort og Ylvesbøl. 2008 
er dette reduceret til Tønning, Gar
ding, Foliervig og Set. Peter.

Medlemsmæssigt var og er Tønning 
mastodonten. På amtsplan førte det i 
starten til uenighed mellem by og 
land om, hvem der skulle bestemme 
hvad og hvor meget. Man enedes der
for om, at amtsformanden skulle være 
en bonde fra landdistrikterne, medens 
Tønning fik ret til at stille næstfor
manden. Denne konsensus holdt sig 
et halvt århundrede med Otto Andre
sen, Foliervig (1952-1976 med et en
kelt års afbrydelse), og Peter Jacob Al- 
berts, Osterhever (1976-2000), som 
amtsformænd og garanter for solid 
kontinuitet. I dag er man tilfreds med, 
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at Tønning qua sin størrelse trækker 
det store læs, samtidig med, at man 
bestræber sig på at få alle fire distrikter 
repræsenteret i amtsstyrelsen.

I 1965 købte Sydslesvigsk Forening 
det smukke gamle Skipperhus, der 
står på havnen i Tønning, og som i 
sin omtumlede tilværelse blandt an
det har været dansk søfartsskole i 
midten af 1800-tallet. Det skulle fun
gere som lejrskolehjem i stedet for de 
nedslidte barakker på den gamle sko
legrund. Til dette formål kunne der i 
1972 tages en nybygget fløj med so
vesale og plads til 32 gæster i brug. Et 
par år senere flyttede amtssekretaria
tet ind. Det skete i forbindelse med et 
sekretærskifte, hvor hovedorganisa
tionen i Flensborg benyttede lejlighe
den til gradvist at nednormere dette 
arbejde i deres mindste amt til en 
kontorassistentstilling.

Kirken
Der havde været tilfælde af hjemme- 
dåb, men regelmæssig dansk gudstje
neste kom først i gang, da der i 1935 
blev indrettet en kirkesal i den nyop
førte skole i Tønning. De følgende ti 
år, frem til krigens slutning, blev Ej
dersted fortsat betjent af landpræsten 
fra Flensborg. I december 1945 kom 
Flemming Møller til Tønning og blev 
året efter officielt ansat som dansk 
præst i Ejdersted. Som mange andre 
aktiviteter fulgte menighederne sko
lerne, hvor der blev indrettet kirkesa
le, der kunne gemmes væk om hver
dagen. Mange tyskere forstod ikke 
dette behov for et eget dansk kirkeliv, 
og i slutningen af 1950'erne førte det
te til store samarbejdsproblemer med 
en uforstående tysk præst og ditto 
provst om brugen af sognekirkerne til 
større kirkelige handlinger og især be- 
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graveiser. I dag er der ingen gnidnin
ger, og der er fuld forståelse for, at de 
dansksindede har deres eget kirkeliv. 
Hertil hører også menighedsplejen, 
der blandt andet arrangerer udflugter 
og hyggelige sammenkomster for alle 
SSF-medlemmer. Flemming Møller 
var dansk præst i Ejdersted i over fyr
re år frem til 1987.1 dag er der to me
nigheder, Tønning og Vestej dersted, 
med prædikesteder i Tønning hver 
søndag og færre i Garding, Foliervig 
og Set. Peter. Efter en længere vakan
ceperiode har Ejdersted ved påsketid 
i år kunnet byde velkommen til deres 
fjerde danske præst efter krigen.

Ungdoms- og idrætsarbejdet
I skolerne var der aktiviteter 'døgnet 
rundt'. Hvor der var gymnastiksale 
(Tønning 1952 og Garding 1970), var 
de sportshaller, forsamlingshuse og 
om søndagen tillige kirker. Der op
stod hurtigt et rigt foreningsliv, her
under ungdomsforeningerne. I be
gyndelsen svarede de virkeligt til de
res navn. Et fristed for unge, der hav
de forladt den danske skole, hvor de 
midt i deres nu tyske hverdag fortsat 
kunne mødes på dansk og med dansk 
kultur. Ambitionsniveauet var tilsva
rende højt med ugentlige møder, se
nere møder hver fjortende dag.

Skønt mange gennem årene har ta
get deres tørn i bestyrelserne eller 
som instruktører, har de lokale tilbud 
ofte været afhængige af de stedlige 
lærerkræfters interesser og engage
ment, så det gennem årene har været 
op og ned med mange aktiviteter. I 
Tønning har man dog altid haft tra
dition for et stort og alsidigt gym
nastikarbejde, medens man i Folier
vig med stor succes mere har kon
centreret sig om husflid og dilet-
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Klitskolen i St. Peter, der fungerede som skole for det danske mindretal fra 1951 og 
frem til 1984. Skolen er i dag forsamlingshus.
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tantteater. Senest i slutningen af 
1970'erne gik udviklingen dog rask 
hen imod vore dages børneklubber 
med sports- og fritidsaktiviteter for 
skolebørn, der for de yngste årganges 
vedkommende nu også nyder godt af 
SFO's pasningsordninger.

I Tønning skilte fodboldafdelingen 
sig allerede i 1952 ud som selvstæn
dig forening, IF Tønning ved siden af 
Tønning UF. I flere omgange har de 
bygget deres eget klubhus ved skolen. 
I Sydslesvig spiller de danske fod
boldklubber med i den tyske turne
ring, og her oplevede IF Tønning sin 
største triumf, da de i 1976 blev regi
onale pokalmestre og derefter mødte 
Bayer Leverkusen fra 2. Bundesliga.

Blandt de første lærere, der kom til 
Sydslesvig efter krigen, var der flere 

sønderjyske FDF-ledere. I november 
1946 kunne Walther Lorenzen danne 
Sydslesvigs første FDF-kreds i Tøn
ning med ca. 30 drenge, der hurtigt 
voksede til et par og firs med møde 
hver fjortende dag. De første ledere 
sørgede altid for at gøre lærerstude
rende FDF'ere interesserede i Sydsles
vig. 1967 kom den unge vestjyde Ole 
Hiibertz Knudsen til Uffe-Skolen i 
Tønning og arvede FDF-arbejdet, li
det anende, at han ville være hoved
ansvarlig for det de næste 40 år. På 
det tidspunkt var Tønninggruppen i 
færd med at rejse en hytte, 'Kongens
hus' i Tetenbøl. Et par friske drenge 
havde skrevet til kongen, der via hof
fet forærede FDF'erne en blokhytte. 
Den har netop gennemgået en hårdt 
tiltrængt modernisering og er her i 
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september blevet genindviet med en 
mindre udbygning, så der nu er køje
plads til 14 personer. Et kollektiv har 
nu overtaget ledelsen af både hytte 
og FDF-arbejde.

Indtil midten af 1970-erne var der 
også blå pigespejdere i Tønning, men 
da de sidste ledere holdt op, kom pi
gerne med i FDE

Forbindelser til Danmark
Forbindelserne til Danmark har altid 
spillet en meget stor rolle, frem for alt 
fadderskabs- og venskabsforbindelser
ne samt feriebørnsarbejdet. Men det er 
også blevet dyrket intenst på mange 
andre planer. Omkring 1960 turnere
de Uffe-Skolens store og dygtige man
dolinorkester flere år rundt i Dan
mark. Spejdere og FDF'ere har deltaget 
i utallige jamboretter og landslejre 

nord for grænsen, og frem til midten 
af firserne har Tønning/Ejdersted 
hvert efterår haft besøg af et FDF-or- 
kester med privat indkvartering. Det 
var der ligeledes, da afslutningsklas
serne fra Fiskerihøjskolen i Esbjerg/ 
Middelfart i 1960'erne hvert år besøg
te kolleger i Tønning, samt i den tæt
te kontakt, IF Tønning siden 1980 har 
haft med ungdomsafdelingen i Klok
kerholm IF i Vendsyssel. Hver sommer 
er flere distrikts- og amtsudflugter gået 
til Fyn og det sydlige Jylland. De sene
ste år har man endda med held kun
net arrangere weekendture til Køben
havn og Odense, ja i 1998 gik menig
hedernes og amtets ugelange sommer
udflugt til Alandsøerne.

Umiddelbart efter krigen havde fe- 
riebørnsrejserne både et kulturelt og et 
rekreativt formål. Ud over at lære det
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Kirke- og festsalen på Uffe-Skolen, der danner rammerne for de kirkelige 
handlinger for den danske menighed i Tønning.
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Skipperhuset i Tønning som 
Sydslesvigsk Forening købte i 1965, og 

i dag fungerer som lejrskole.
Huset var hjem- og mødested for byens 

skipperlav, der blev oprettet i 1623.
11800-tallet var huset 

navigationsskole frem til 1852.

danske sprog gjaldt det også om at få 
sul (og mange gange også ordentligt 
tøj) på kroppen. I dag, hvor ferierej
serne kun udgør en brøkdel af efter
krigstidens, er det mest af alt et spørgs
mål om at lære dansk sprog og kultur. 
Fra Ejdersted kom de fleste feriebørn 
til Vendsyssel, hvortil halvøens dan
ske skoler og distrikter havde tætte for
bindelser. Indtil starten af 1990'erne 
havde Tønning desuden en fast for
bindelse til Aabenraa og Garding stær
ke bånd til Vojens og Rask Mølle. I 
denne forbindelse må amtets julehef
te heller ikke glemmes. Skoleleder An
ker Schiøler, Garding, lagde grunden 
til det i 1951, og lige siden har heftet 
holdt fraflyttede medlemmer og ven
ner i Danmark orienteret om arbejdet 
i Ejdersted. Desværre sygnede flere lo
kale forbindelser hen, så i 1976 blev 
forbindelsen nyetableret på amtsplan 
mellem Ejdersted og Vendsyssel/Han 
Herreder, der lige siden på skift har be
søgt hinanden med privat indkvarte
ring og lokale udflugter. 2005 arrange
rede man i fællesskab en forlænget 
weekend på Samsø. Kun Foliervig har 
formået at holde en aktiv og meget le
vende lokal forbindelse gennem snart 
60 år til sine fadderskabskredse i Pan- 
drup og Holsted.

Årsmøder
På tværs af interesser og foreningsfor
hold har årsmøderne hver sommer
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været højdepunktet med friluftsmø- 
de om søndagen og distriktsmøder 
forinden. I Ejdersted afholder Gar
ding og Foliervig nu på skift årsmø
deaften om fredagen for Vestejder- 
sted. I Tønning har man blødt de 
gamle traditionstunge årsmødearran
gementer op ved nogle år at mødes til 
et børne- og familievenligt arrange
ment i det fri lørdag eftermiddag. Det 
ene af årsmødesøndagens tre store 
friluftsmøder i Sydslesvig holdes på 
skift i Husum og Ejdersted amt. I Ej
dersted holdt man fra 1946 og frem 
til 1977 friluftsmøde på Ejderstran- 
den, men blev efterhånden presset 
længere og længere ud. Nu mødes 
man fra den sydlige del af vestkysten 
på sportspladsen bag Uffe-Skolen. Her 
er man på ingen måde gemt væk, idet 
der hvert år indledes med et stort op
tog gennem byen fra Skipperhuset. I 
mere end 25 år har Tordenskioldgar- 
den fra Frederikshavn, som kommu
nen sender gratis herned, gået i spid
sen for dette optog. Desuden har 
Gladsaxe FDF-orkester i flere årtier

fortsættes side 286
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Kulturformidling i
Vestsønderjylland Af Elsemarie Dam-Jensen

I forbindelse med Nationalpark Va
dehavet taler man ofte om kultur

formidling i Vadehavsområdet, et 
emne som fylder meget på Museum 
Sønderjylland - Kulturhistorie Tøn
der.

Siden år 2000 har vi været en del af 
den såkaldte Tøndermarskgruppe i 
Højer. Den blev oprettet i forbindelse 
med EU-projektet Wadcult. Da det 
sluttede, fortsatte gruppen på eget ini
tiativ og eksisterer stadig. Arbejdet har 
bestået i at indsamle, dokumentere og 
formidle viden om synlige spor af kul
turhistorien langs Vadehavskysten, 
bl.a. gennem ture i marsken, hvor te
maerne bl.a. har været be- og afvan
dingsmøller, diger og sluser.

Gruppen udarbejdede i dette forår i 
samarbejde med folk sydfra et forslag 
til et projekt, 'På tur i det grænseløse 
landskab', i forbindelse med Region 
Sønderjylland/Schleswigs kulturpris. 
Den dansk-tyske arbejdsgruppe mod
tog i april kulturprisen 2008 på 
80.000 kroner. Formålet er at formid
le den synlige, fælles kulturhistorie i 
kogene på begge sider af grænsen, at 
bidrage til en øget kulturhistorisk for
ståelse og at samarbejde på tværs af 
grænsen.

I praksis består projektet af to ting: 
Ture i det vestslesvigske grænseland 
og udgivelse af en tosproget publika
tion. Lige nu er der gennemført to 
fuldtegnede ture. De kommende to 
ture er allerede booket op på den 
danske side af grænsen.

Turene foregår med bus og lokale 

guider, der fortæller på hhv. dansk og 
tysk. Man kører fra Tønder over 
Lægan til Gotteskoog og Siidwest- 
hbrn, Horsbiill og Fr. Wilh.-Liibke 
Kog. Over Siltoft fortsætter turen op 
gennem Ny Frederikskog og Højer 
Kog til sluserne ved Højer. Herfra til
bage til Tønder, hvor filmfotografen 
Carl Christiansen på museet viser sin 
film 'I Noldes landskab'. Undervejs 
fortælles der om afvandingen, om 
kogene, digerne, tidevand og storm
floder samt om udstykning og bebyg
gelse langs geestranden.

Disse ture er kun ét af mange for
midlingsprojekter, som museet i år 
deltager i. Der er byvandringerne 'Den 
gode historie' i Møgeltønder i samar
bejde med Rømø/Tønder Turist
bureau, og der er kulturhistoriske af
tenvandringer i samarbejde med Tøn
der Kommune i hhv. Højer, Hjerpsted 
og Løgumkloster. Den store tilslutning 
fortæller, at denne form for kulturfor
midling er meget værdsat blandt lo
kalbefolkningen i Vestslesvig.

Den 28. oktober følger endnu en 
kulturformidlingsopgave, en kultur
politisk konference med titlen 'Kultu
rel Velfærd ... noget der var?', hvor 
indlægsholderne, tidl. indenrigs- og 
landbrugsminister Britta Schall Hol
berg, dr.phil. Søren Fauth, journalist 
Ulrik Høy, forfatter Maria Helleberg 
og operachef Martin Guldberg vil 
sætte kultur til debat. Konferencen 
henvender sig til museumsfolk, mu- 
seumsvenneforeninger, politikere og 
andre interesserede. ■



på Museum Sønderjylland 2008 285

Arkæologi Haderslev. Oldtid og middelalder
14. okt. -19. okt. (Efterårsferien) Genåbning af Ejsbøl-udstillingen.

Aktiviteter om våben, ofringer og krig.

Kulturhistorie Aabenraa. Søfart - landbrug - byhistorie
14. juni - 2. nov. '1:30 - Store historier i lille skala'. Pragtfulde skibs

modeller fortæller spændende historier.

Kunstmuseet Brundlund Slot
14. juni - 19. okt. Udpluk af sønderjyske kunstnere fra kunstmuseets 

samling.
6. sept. -19. okt. Nyophængning af værker fra kunstmuseets samling.

Malerier og tegninger af C.W. Eckersberg.
13. sept. -19. okt. Billedskolens 10-års jubilæumsudstilling.

Kulturhistorie. Sønderborg Slot
30. aug. -14. dec. 'De polske tropper på Als' - Den Polske Forening i 

Sønderjylland markerer 350-året for befrielsen af Als.

Kulturhistorie Tønder
14. juni -19. okt. 'Drivvejen' - Folk og fæ langs den vestlige oksevej i 

Sønderjylland.

Drøhses Hus, Tønder
29. marts - 18. okt. 'Vifter' - fra mandligt magtsymbol til kvindeligt flirte- 

middel.
29. marts - 30. dec. 'Dåbstøj - Kristenklæder'.

Højer Mølle
12. april - 19. okt. 'Kålgård og prydhave'. Haver i Sønderjylland'.

Kunstmuseet Tønder
21. juni - 2. nov. 'Stensætninger' - Grafiske arbejder udført af den 

færøske kunstner Toroddur Poulsen.
13. sept. - 23. nov. 'Maleri og skitser' - Thomas Hornemann.

Bliv løbende opdateret på

www.museum-sonderjylland.dk

http://www.museum-sonderjylland.dk
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været trofaste gæster til friluftsmø- 
derne i Tønning.

Nye tider, nye behov
Distrikterne prøver at følge med ud
viklingen og tilpasse sig den ny tids 
behov, men meget afhænger også af 
engagerede folk til det frivillige arbej
de. På landet er de oprindeligt mange 
forskellige foreninger forlængst gået 
sammen, medens man i Tønning sta
dig opretholder en selvstændig ung
domsforening og kvindeforening. Her 
samarbejder man nu efter en café-mo
del, hvor de enkelte suveræne fore
ninger eller institutioner på skift står 
for et arrangement, hvortil alle indby
des. Som ved årsmøderne laver man 
flere arrangementer, hvor unge famili
er med børn kan deltage. Foliervig har 
det svært, efter at skolen er lukket, 
men trøst er der måske at finde i Set. 
Peter. Efter lang tid på vågeblus i køl
vandet på skolelukningen i 1984 fore
går der nu igen et godt arbejde med 
flere unge familier som deltagere.

Med skiftende hastighed er SSF's 
medlemstal dalet siden krigen. I Ejder
sted har tilslutningen de seneste år lig
get ret stabilt omkring 500 medlem
mer. Bedst ser det ud i Foliervig med 
60 medlemmer af kommunens ca. 200 
indbyggere og i Tønning med godt 
300 medlemmer af kommunens 5000 
indbyggere. Efterkrigsårenes konjunk
turbestemte store tilslutning er histo
rie. Men det har betydet, at der i man
ge hjemmehørende slægter er familie
medlemmer, der har været med i en 
dansk forening eller elev på en dansk 
skole. Derfor møder man også gerne 
op, når de danske foreninger i Folier
vig hvert år inviterer alle kommunens 
ældre til adventsfest på Digeskolen. Af 
samme grund kan Dannebrog i dag 
vaje foran rådhuset og den tyske 
grundskole, når der i Tønning er fug
leskydning for alle byens skolebørn. 
Det danske er kendt og accepteret og 
en naturlig del af det lokale kulturelle 
liv, kun kniber det politisk med den 
økonomiske ligestilling. ■
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Den danske skole i Garding lukkede efter sommerferien 2008 på opfordring af 
forældrene, idet børnehaven fik lov at fortsætte. Forud var der, som i Danmark, 
gået en heftig debat om lukningen og konsekvenserne for det danske mindretal i 
Ejdersted. Mindretallet betjenes herefter af skolerne i Husum og Tønning.
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GRÆNSEFORENINGEN

For 150 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 
Østerbyvej 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 112 
6200 Aabenraa 
tlf. 74 62 62 23



Bagsiden om forsiden ...

Haubargen som bygning
Haubarg betyder på platttysk stedet for

Heu zu bargen, på dansk nærmest et 
høgemme, hvilket også er, hvad den er. 
Bygningstypen menes opstået og udviklet i 
Holland med udgangspunkt i anlæg, der 
kan minde om de frisiske huse, dvs. den 
lange murede længe med bolig i den ene 
ende og stald, lo og lade i den anden samt 
eventuelt tilbyggede ladebygninger, alt
sammen tækket med halm eller rør og med 
halwalmede gavle. Men resultatet er mar
kant anderledes. De frisiske gårde og huse 
findes også i Ejdersted - de var de fleste - 
men haubargen blev karakteristisk for 
landskabet og holdt sig der længere end 
noget andet sted. I haubargen boede lan
dets elite (se artiklen haubargernes Land). 
Høje og stolte står de på deres værfter, syn
lige for enhver i landskabet med det høje 
tag. De var også en symbolsk bolig for dem, 
der bar landets digelast og selvstyre.

Haubargen er helt tilpasset et landbrug 
som det i Ejdersted med behov for lade
plads for hø. Den er et stort, ofte næsten 
kvadratisk, grundmuret hus, hvor det sto
re, helvalmede tag nærmest som en pyra
mide, normalt tækket med rør, dækker 
over en lade inde i midten af bygningen, 
hvorom boligdel, stalde og lo er placeret. 
Det mægtige tag er båret af høje stolper, 
såkaldte standere, som står beskyttet inde 
i bygningen. I de ældre haubarger (se teg
ning af konstruktionen i Frilandsmuseets 

haubarg Rothelau) bæres taget af fire stan
dere. Senere i 1700-årene byggede man 
haubarger med seks eller otte standere. 
Bygningstypen er ved siden af sin ladeka
pacitet også velegnet til at møde det storm
omsuste lands udfordringer; de store, skrå 
tagflader bøjer godt af for vinden, ligesom 
selve konstruktionen står beskyttet inden 
for murene under uvejr. Endelig er det i 
grunden en forholdsvis træbesparende byg
geteknik, hvilket er vigtigt i et inddæmmet 
land uden naturlig skovvækst.

Den traditionelle grundplan er med fir
kanten i midten og en boligdel, ofte mod 
øst, delt fra staldene med en gang, tit un
derdelt i en vordiele og en agterdiele. I bo
ligen finder man desuden dørns og pisel, 
køkken og andre rum til husets ejere, mens 
husholdet fandt sine alkover i dielerne. De 
nyere haubarger med seks eller otte stan
dere udviser ofte en lidt anden grundplan, 
idet gangen mellem produktionsanlæg og 
boliganlæg til tider snor sig nærmest i S- 
former. Også i 1700-årene finder man of
tere og oftere en hel boliglænge bygget til 
haubargen, nærmest som en strittende fin
ger ud fra boligdelen af huset. I løbet af 
1800-årene byggede flere af de mere vel
havende haubargejere selvstændige stue
huse enten på værftet eller på et andet 
værft ved siden af.

Laden i midten til det meget hø kaldes 
betegnende for firkanten. Ofte blev den 
suppleret enten af høstakke ude på værftet 
eller i en selvstændig ladebygning, ligesom 
det heller ikke var ualmindeligt at have en 
bageovn i en selvstændig bygning på værf
tet. Med til anlægget hører også det faste 

mønster med asketræer i en række mod 
vest til at skærme mod vinden og en 

række stynede lindetræer op langs 
den pigstensbelagte sti til boligens 
indgangsdør. Nogle haubarger havde 

egentlige haveanlæg, de største på et 
værft for sig selv, andre nøjedes med 

nogle frugttræer og bærbuske ved siden 
af haubargen. ■

Mikkel Venborg Pedersen




