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I dette nummer af Sønderballe Tidende, har jeg med min interesse for landskab, besluttet mig for 
kort at beskrive ejerlavets fantastiske landskab. Mit håb er, at blive mere bevidst om hvad det er for 
et landskab, vi bor i, og måske gøre det mere tilgængeligt for alle – både hvad angår hvad det fysisk 
består af, og hvor vi finder de forskellige perler.

Landskabet i Sønderballe Ejerlav 

Vi har et rigtigt ”småskala”-landskab her på egnen – som er så karakteristisk for det østvendte 
Sønderjyske landskab. Det er dét egnen er berømt for i det øvrige land Det er dét de tonsvis af 
turister elsker, og det er dét, vi alle nyder hver dag på vores gåture og ved anden færden.

Hvad er det da, der er så vidunderligt ved et ”småskala”-landskab? Jeg hørte et bud på det en dag på 
arbejde. Det særlige er, at man hele tiden oplever noget nyt i landskabet. Vupti så kom man over 
den næste bakketop – og hvad finder man så? Måske en eng med kvier, måske en dyrket mark 
indkredset af levende hegn, måske en fantastisk udsigt til havet – eller en sø. Man ved det aldrig 
helt, hvis man er fremmed i landskabet – og det er variationen inden for kort afstand, der gør det så 
spændende. 

Landskabsbilledet

Hvad er vores landskabsbillede? Jo, det er skabt af geologi og klima, og dets nuværende udtryk er 
skabt af den måde vi har brugt og bruger det på. 

Det naturskabte

Når jeg ser på et landskabskort, fortæller det mig, at vi er omgivet af to tunneldale, nemlig nord for 
os i Hoptrup og syd for os i Genner Strand. Vest for os har vi randmoræne ved Knivsbjerg – og 
derfor ligger Knivsbjerg så højt. I denne indkredsede trekant, hvor vi så bor – ja – her har vi et 
morænelandskab med dødisrelief. Det vil sige et ujævnt, småbakket landskab med mange 
afløbsløse lavninger. 

Kyststrækningen er mere eller mindre det eneste naturskabte, vi har tilbage. Dvs. som ikke er blevet 
påvirket af folk i ejerlavet i væsentlig grad. Vores østvendte kyst, kaldes en udligningskyst, idet 
havet bryder ned på pynterne og lægger til i vigene. Samtidig sænker landsdelen sig og havet stiger. 
Carl Heinz, Gåsevig 1, har fortalt, at da man i sin tid – i depressionen i 30érne – byggede 
Lillebæltsbroen – ja, da kunne man i årene efter tydeligt se, at havet fik bedre fat i kysten og 
skrænter og strandbredder – så en hel del er forsvundet ud i havet omkring Sønderballe Hoved. 

Det menneskeskabte

Det menneskeskabte landskab er det, som også kaldes kulturlandskabet. I vores område har 
bønderne også fulgt med samfundsøkonomien. Det vil sige, at vores småskala-landskab er blevet 
udvisket i en vis grad, ved at jorden er blevet dyrket. Særligt inden for de sidste 60 år er der sket 
store ændringer i landskabets udtryk. På grund af dyrkning er bakketoppene blevet mere flade. 
Vandhuller er drænet væk og de egnskarakteristiske et-rækkede levende hegn med bl.a. brombær, 
tørst, kaprifolie og tjørn er blevet fjernet i nogen omfang.  

I kommende numre af Sønderballe Tidende påtænker jeg, at fortælle noget om landskabsoplevelser! 
Jeg vil undersøge nogle af de forskellige perler (naturområder), vi har i ejerlavet. Det vil sige 
kyststrækninger, vandhuller, skov, sø, eng … Jeg glæder mig helt! Har nogen oplevelser med et 
bestemt vandhul, sø, eng etc., hører jeg gerne om det. 

Nu til noget helt andet:
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Comedy-kuren!

Kalorieregler for Julen og andre Højtider
(hænges op på køleskabsdøren)

Da vi nu nærmer os den kære Juletid, 
er det meget vigtigt, altid at have Kaloriereglerne i erindring:

Hvis du spiser et eller andet og ingen ser det, så har det ingen kalorier 

Hvis du drikker en light-limonade (cola etc.) og dertil spiser en plade chokolade, så bliver 
kalorierne  altid ødelagt af din light-drik

Hvis og når du spiser sammen med andre, er det kun de kalorier, du spiser mere end de andre der 
tæller

Spise, som indtages i forbindelse med medicinske formål, f.eks. varm chokolade, rødvin, cognac, 
tæller ALDRIG

 Jo mere du omgås fyldige personer i din hverdag, desto slankere virker du selv.   

Spise, som bliver indtaget i forbindelse med underholdning, (popcorn, jordnødder, limonade, 
chokolade eller candis (sukkerknald)) f.eks. når du ser video eller hører musik, indeholder ingen 
kalorier, da det ikke spises og opfattes som næring, men som en del af underholdningen

Kagestykker og anden bagværk indeholder ingen kalorier, hvis man brækker små stykker af og 
spiser det styk for styk, fordi fedtet fordamper hvis kagen brækkes
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Alt, hvad der kommer fra, knive og af gryder og fra gafler som slikkes, under og i forbindelse med 
madlavningen, indeholder ingen kalorier, da det jo er en del af madlavningsprocessen.

Mad og spiser der har den samme farve har også det samme kalorie indhold (f.eks. tomater og 
jordbærmarmelade, Svampe og hvid chokolade)

Spise, der er frosset, indeholder ingen kalorier, da Kalorier er en varmeenhed

Sådan er det bare !!!!!!!

 /mzla
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