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I erindring om min ikke særlig søstærke søster, 

som jeg desværre ikke nåede at vise denne lille bog.  
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Forside: Gammelt Tønder-segl. Skibstypen 

 er noget stiliseret, dog ligner ma-

 sten og roret et vikingeskibs. 

 

Bagside: Kirkeskib fra Øster Løgum Kirke. 

 Et af dem der ligner skibet i 

 Tønder byvåben. 

 

Til højre: Tønder Kommunes logo i dag   

mailto:stje@svejlundautomation.dk
http://www.svejlundautomation.dk/Forlag.html
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INDLEDNING 

 

Går man langt nok tilbage, vil man her til lands naturligvis have 

vikinger og dermed sikkert også søfolk blandt sine forfædre; dog 

skal man ikke glemme, at de fleste vikinger var bønder. 

 

Så langt tilbage er der næppe stamtavler der går; men på min 

mors side findes der da nogen, der er kommet ret langt med 

slægtsforskning og det især på min morfars side. Han var af Nit-

tebjergslægten, som er en ret omfangsrig bondeslægt fra Nord-

sjælland. Følger jeg min morfars gren så langt tilbage som muligt, 

når jeg – 12 led før mig – til ’Mads ukendt’ født i 1540. 

Der er praktisk taget kun bønder at spore i slægten og ikke mange 

søfolk; men i de nærmeste generationer før min morfar findes en 

del kulsviere og brændevinsbrændere, så blandt nogen af bønder-

ne har der i det mindste udviklet sig en kunstnerisk åre. Min mor-

far skilte sig så også ud, idet han blev krofatter og flyttede mod 

syd først lige øst for Tryggevælde å og senere lidt vest for. 

Min mormors slægt har også en kraftig overvægt af bønder; men 

min mors morbror Julius var skipper. Ligesom sin bror – min 

mors morbror Peter – var han en meget lille mand, og da hans 

kone var ca. 1½ hoved højere end ham, kunne man ikke lade væ-

re med at spørge sig selv, om han mon var ligeså skrap til at styre 

sin skude af en kone, som han var til at styre sine skibe. De ud-

vandrede til USA noget før krigen, og de skulle have haft det ret 

småt i starten; men da krigen kom, blev indtægterne større på 

grund af krigstillæg for de søfarende. Jeg mener han sejlede kon-

vojsejlads det meste af krigen. Sønnen var i det amerikanske fly-

vevåben; han styrtede ned over Europa i maj 1945 og blev dræbt. 

 

På min fars side kan jeg ikke gå nær så langt tilbage; men også 

dér gælder, at mine forfædre hovedsagelig er bønder, bønder og 

atter bønder, blot nu ikke fra Nordsjælland, men fra Stevns. Dog 

røber de brune øjne, at der må være kommet noget udefra. Det 
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var et stort problem for min yngste farbror; men på et tidspunkt 

mente han dog han havde løsningen, idet han fandt ud af, at et 

spansk skib var strandet ved Stevns i 1500-tallet. I flere år mente 

han derfor, at en spansk matros var årsag til de brune øjne. Jeg 

husker min farmor som ret mørk; men jeg var 8 da hun døde, så 

det kan være en erindringsforskydning, eller at hun vistnok nor-

malt var lidt mørkt klædt og desuden kun findes på sort/hvide 

fotografier. Senere faldt min farbror over en skitse af Knud Søn-

derby, som bragte ham yderligere 300-400 år tilbage. Knud Søn-

derby var på sin færd som turist i eget land kommet til Store 

Heddinge, hvor han gerne ville se kirken. Den var låst; men han 

fandt ud af hvor graveren boede, så der gik han hen og ringede 

på. Det var graverens kone der lukkede op, og Knud Sønderby 

studsede da han så hende, for hun var ret mørklødet. Det var selv-

følgelig sjovt for min farbror at læse, for han kunne huske denne 

graverkone, og at hun netop var ret mørk. Nå, men Knud Sønder-

by spurgte, om han kunne få lov til at se kirken, og hun svarede 

på stevnsk: ’Ja det ka’ De da’, tog nøglen ned fra knagerækken 

og gik med Knud Sønderby over til kirken og låste op. Da de var 

kommet ind i kirken, begyndte hun at fortælle om den, og sagde 

så at Store Heddinge Kirke jo var en gammel fæstningskirke, et 

sted hvor stevnsboerne krøb i ly, når Stevns blev invaderet af 

venderne. Hvilket Knud Sønderby tørt kommenterer i sin skitse 

med: ’Det var ikke alle, der nåede i ly’. 

Så jeg går ud fra, at der efter vikingerne også er nogen udefra-

kommende søfolk blandt mine forfædre, og jeg har det fint med, 

at der i dronningens titel indgår et eller andet med ’de venders og 

de goters’. 

 

Samme farbror havde også studeret lidt på slaget i Køge Bugt og 

opdaget, at da et eller flere af de svenske skibe gik på grund ved 

Stevns – det var jo det der var Niels Juels kup, han manøvrerede 

så smart, så han snød svenskerne til at gå på grund – blev der 

udskrevet 200 Stevns-bønderkarle til at bevogte dem. Man havde 
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glemt at fjerne tønderne med rom, og dem var disse bønderkarle 

ikke længe om at finde. De mæskede sig med indholdet og blev 

på kort tid så fulde, så de ikke kunne røgte deres job, og man måt-

te helt til Bjæverskov vest for Køge for at skaffe forstærkning. Og 

nu var min farbrors pointe så, at familiens rødder skulle søges 

blandt en eller flere af disse døddrukne bønderkarle, der havde 

fået deres sømandsdebut på nogle strandede svenske fregatter. 

 

Da min far læste til ingeniør, var han medlem af studenternes 

roklub. Dengang foretog de også langtursroninger i deres inrigge-

re, og i 1934 var min far med som 3. mand på en tur fra Gdynia 

langs Østpreussens kyst til Memel – i dag Klaipeda – i Litauen. 

Jeg mener de fik båden med en coaster fra København til Gdynia 

og senere den anden vej tilbage – min far døde da jeg var 14, så 

jeg nåede ikke at snakke ’voksensnak’ med ham og dermed heller 

ikke at spørge ham ud om denne rotur. I hans fotoalbum er der fra 

turen et postkort af Grand Hotel i Sopot mellem Gdynia og 

Gdansk. Som ingeniør havde jeg sidst i 1990’erne en opgave i 

Gdansk, og da boede jeg på dét hotel. Det var lidt underligt at stå 

i mit værelse og kigge ud over vandet og vide, at min dengang 

ingeniør-studerende far mere end 60 år før var roet forbi derude. 

 

 

Tv. En ege fra Hjemsted oldtidspark. 

Nederst. Færøsk båd, linier som vikingeskib. 
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Gokstad-skibet i vikingeskibsmuseet i Oslo har linier så harmoni-

ske, så skibet er en fryd for øjet. Det er en havgående kapsejler, 

og i en kopi har man sejlet fra Norge til USA. Når vilkårene var 

optimale, var dét skib oppe på 19 knob!!! Forbløffende.  
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TØNDER 

 

Lidt ’vender’-blod eller ej, jeg regner mig af natur og kultur som 

så pæredansk, så det halve kan være nok; men som født og vokset 

op i Tønder, er der alligevel lidt der trækker en anden vej. Da jeg 

skulle have pas og stillede på paskontoret med min dåbsattest, fik 

jeg beskeden, at en dåbsattest ikke var nok, jeg skulle medbringe 

en fødselsattest. Jeg argumenterede med, at jeg da kun kunne 

være blevet døbt, fordi jeg var blevet født, så dermed måtte dåbs-

attesten da også være et bevis på, at jeg var født. Og jo, det var da 

korrekt nok; men da jeg var født i Sønderjylland, var dåbsattesten 

juridisk kun et bevis på at jeg var døbt, ikke at jeg var født. Det er 

et levn fra prøjsertiden, hvor fødselsregistreringen skete på kom-

munekontoret og ikke på kordegnekontoret. Efter 1920 skønnede 

man, at noget tilsvarende ville blive indført i hele Danmark, hvor-

for man lod det gamle system køre videre. Så der var ikke noget 

at gøre: jeg måtte hen på kommunekontoret/folkeregistret og få 

udstedt en fødselsattest for at kunne få et pas. 

 

Da jeg senere flyttede til Århus for at studere, fik jeg en lærer, der 

– på grund af min Tønder-opvækst – jævnligt kaldte mig halvty-

sker, og den grinede vi begge meget af; men indvendig grinede 

jeg endnu mere, for jeg vidste jo for det første, at mine forældre 

ingenlunde var sønderjyder (gamle sønderjyder mener der skal 3 

generationer til at lave én), og for det andet, at havde han sagt 

halvprøjser, havde han faktisk haft lidt ret. 

 

Den ældste Tønder havn var i funktion til ca. 1550; men Tønders 

ry som søfartsby var for længst slut, da den yngste havn blev de-

finitivt fyldt op i 1933/34, for de sidste år før opfyldningen havde 

havnebassinet kun karakter af en næsten tørlagt blind bæk. Det 

var flere år  siden skibe større end robåde var kommet til kaj, og 

skibe på størrelse med det i byvåbnet er det svært at forestille sig 

nogensinde havde været det.  
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Det er ret normalt for danske 

kirker at have et kirkeskib 

hængende; men som en af me-

get få kirker i Sønderjylland 

har Tønder Kristkirke det ikke. 

Dog har den 4. af de store ly-

sekroner – den nærmest koret – 

som en del af hele den støbte 

lysekrone øverst en model af et 

skib. Modellen ligner lidt en måske sen kogge (den har råsejl og 

er klinkbygget), og det var vel den største skibstype, der engang 

kunne besejle den ældste Tønder havn.  

Ovenfor. Da den yng-

ste Tønder havn stadig 

var i funktion – tagrø-

rene på kajen er givet 

transporteret med båd. 

Tv. Der er stadig vand 

at gøre godt med; men 

2 af de 3 hér kan nu 

godt ligne arbejdsløse 

trossekarle.  
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Det var vist PH der bemærkede, at skibet i Tønder byvåben blev 

større og større i takt med havnen blev mindre og mindre. 

Tøndringerne selv 

var dog bevidste om 

det komiske, for fra 

før 1. verdenskrig 

findes et manipuleret 

fotografi, der viser 

en slagkrydser fra 

den kejserlige Hoch-

seeflotte lægge til 

kaj i Tønder havn..  

  

Ovenfor ses at der er sket en del byfornyelse (udvikling?) ved 

havnen siden billedet på side 8; men vandstanden er nu faldet så 

meget, så havnebassinet er blevet ubrugeligt til skibstrafik. Som 

det ses, kan bassinet dog om vinteren bruges som skøjtebane. Om 

sommeren må lugten have været ulidelig. 




