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HUSUM
AF ERIK BONDO SVANE

I 1396 kaldes Byen Hwzem og 1438 Husem. Navnet forekommer 
flere Steder i Danmark og betyder: Ved Husene. Endelsen -um er en 
Flertalsform i Dativ.

Husums Vaaben er en rød Pallisaderække med en med 3 hvide Faner 
prydet Port, i hvilken ses de 2 blaa slesvigske Løver. Baggrunden er 
forgyldt.

HISTORIE INDTIL 1460
Arkæologiske Fund har vist, at Stedet allerede i Stenalderen har 

væref beboet. I det 14. Aarhundrede ændrede store Stormfloder Besej
lingsforholdene paa Vestkysten og skabte derved Muligheder for den 
lille Landsby Husum, der laa fordelagtigt paa Geestranden ved Aaen, 
som førte ud til den dybe Heverstrøm.

Med Husum som Udgangspunkt opstod nye Transitruter tværs 
over den jyske Halvø til Flensborg og Eckernførde, — farlige konkur
renter til Ruten Husum—Lybeck. Samtidig laa Husum i et rigt Op
land, hvorved man maa huske, at Nordstrand dengang var en stor 0 
med mange Sogne. Allerede 1372 skal Byen have haft 220 Husejere. 
1398 deltes den i Øster- og Vester-Husum. Hidtil havde Byen hørt 
under Milsted Sogn, men fik 1431 et selvstændigt Annexkapel, der 
senere blev Annexkirke, men blev først 1448 et selvstændigt Sogn.

Paa den Tid, Husum begyndte at faa Betydning, tilhørte den de 
holstenske Grever. 1410 blev Husum hjemsøgt af en dansk Hærafde
ling, der røvede dens Kvæg. 1414 brændte Ditmarskerne Husum Vand
mølle af.

Som nævnt er Husum et dansk Stednavn, og Byen har, ligesom an
dre Byer paa Geestranden med danske Navne, været beboet af Dan
skere. Paa den Tid, da Landsbyen begyndte at vokse, laa den paa 
Grænsen mellem dansk og frisisk Sprogomraade. Dens Indbyggere 
kom dels fra Omegnen, dels længere Syd fra. I Husum fandtes der der
for baade et dansk, frisisk og saksisk Navnekontingent. Men i det 
daglige Forretningsliv og den almindelige Kulturstrøm, hvor Plattysk
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var det herskende officielle Sprog, forvandledes den hurtigt til en plat
tysk-talende By.

1 4 6 0 - 1 5 4 4.
Aar 1460 kom Husum i Chr. I.s Besiddelse. 1462 gav han Borgerne i 
Amsterdam Ret til mod visse Afgifter at sejle deres Varer til Husum, 
udskibe dem og føre dem til Flensborg. 1465 blev Husum Flække og 
fik egen Byfoged samt andre Privilegier. Alt forspildtes imidlertid, da 
den i Efteraaret 1472 sammen med Friserne slutetde sig til Chr. I.s Bro
der Grev Gerts Oprør. Greven landede med 90 Mand, vilde opføre et 
Blokhus ved Byen,men inden 3Uger var gaaet, var Oprøret knust, uden 
at det var kommet til egentlig Kamp. Chr. I. havde faaet Hjælp fra 
Lübeck og Hamburg, Husums haardeste Konkurrenter og havde lovet 
disse, at Byen skulde brændes af. Han nøjedes dog med Konfiskation 
og Bøder samt med at inddrage sine Privilegier. Men Byen kunde dog 
ikke holdes nede. 1480 indrettedes her et vigtigt Toldsted. 1488 blev 
den fritaget for at svare Told af egne Varer.

Husum hørte til den Del af Sønderjylland, som 1490 tilfaldt Hertug 
Fr. I., der ofte opholdt sig i Byen og følte sig hjemme her, hvor han 
havde to uægte Døtre. Ved et Privilegium af 1495 begrænsedes de 
fremmede Købmænds Adgang til at handle i Byen til Fordel for de 
bosiddende. I Slutningen af den katolske Tid skal Billedskæreren 
Hans Brüggemann (født i Wahlrode) have levet i Husum, hvor han 
ogsaa døde.

Under Fr. I. indførtes Reformationen. 1522 prædikede Hermann 
Tast (f. 1490 i Husum, d. 1551) Luthers Lære. Husum er den første 
By i Norden, hvor denne Lære blev forkyndt. 1527 indførtes Refor
mationen.

1544 - 1713
Ved Delingen 1544 tilfaldt Husum Hertug Adolf og var nu i Got- 

torpernes Besiddelse til 1713. 1582 fik den egen Jurisdiktion, men først 
1603 blev den Købstad og fik først 1608 egen Byret; den bygger ikke 
paa Jyske Lov, men paa Ejdersteds Landret, og den kejserlige Ret 
gjaldt rent subsidiært, skønt Husum laa Nord for Ejderen.

I Slutningen af det 16. Aarhundrede blomstrede Husum som ingen
sinde før. 1580 havde den 40 store Skibe paa Søen og drev livlig Han
del med England, Skotland, Holland, Emden og paa Jyllands Vest
kyst. Der handledes meget med Malt. Husum var et af Knudepunk
terne for Studehandelen. Studene blev fra Mors og Thy ad Oksevej
ene drevet til Husum og her om Foraaret solgt til Marskbønderne, som 
saa fodrede dem i Løbet af Sommeren og solgte dem paany paa Efter- 
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aarsmarkedet. Efter Flensborg var Husum den største Handelsby i 
Hertugdømmet. Henrik Rantzau siger endog 1597: „Dens Udseende 
vidner om en forbavsende Rigdom, deri, og ogsaa i Størrelse overtræf
fer den alle Byer i Hertugdømmet“. Intet Under, at det kom til Riv
ninger mellem de to Byer om Transiten. Flensborg paatænkte endog 
1579 at anlægge en konkurrerende Vestkysthavn ved Okholm. Om
vendt paatænkte Hertug Adolf at skaffe Trenen Udløb ad Husum Aa, 
saa man kunde sejle fra Husum til Hollingsted og benytte den korte 
Forbindelse over Land til Slesvig.

Det 17. Aarhundrede betegner en Tilbagegang for Husum. Allerede 
1598 havde Hertug Johan Adolf forbudt Udførselen af Malt til Em
den, hvilket standsede den livlige Handel med disse Egne. Byen havde 
dog i en Snes Aar god Næring, men fra 1620’erne blev Konkurrencen 
fra Nabobyerne Tønning og Frederiksstad stærkere; dertil kom Krigs
ulykkerne og den store Stormflod 1634, som tilintetgjorde store Dele 
af det rige Opland og forarmede Resten. I 1656 var Tallet paa Handels- 
flaaden sunket til 3—4 Skibe. —

10. December 1627 blev Husum belagt med kejserlige Tropper, der 
senere efterfulgtes af danske og engelske. Mange flygtede til Holland. 
Byen forarmede og paadrog sig en Gæld paa 192 000 Daler. — Under 
Torstenssonsfejden blev de omliggende Landsbyer belagt med Sven
skere, der herfra rekvirerede Varer for 400.000 Daler — 1. Svensker
krig 1657—58 berørte ikke Husum. — Under den 2. Svenskerkrig 1658 
—60 blev den belagt med brandenburgske Tropper og led et Tab paa 
30 000 Rd., hvortil kom Byrden ved Indkvartering og Skansearbejde, 
idet Vejen til Tønning skulde spærres af Skandser.

I den følgende Tid blev Husum Gang paa Gang Kastebold mellem 
Kongerne og Hertugen. 1675—79 og 1684—89 var den i Chr. V.s Be
siddelse. 1696 lod Hertug Fr. IV opføre et System af Skandser, der 
skulde spærre Sydvestslesvig for den danske Hær. Syd for Husum 
ved Finkehuset opførtes en Skandse, som 27. Maj 1697 blev indtaget 
og ødelagt af Danskerne. 1699 opførtes den paany ved Hjælp af sven
ske Soldater fra Bremen. 6. April 1700 blev Husum besat af Danskerne 
under Ledelse af Hertugen af Württemberg. Da han truede med Om- 
gaaelse, trak Besætningen sig tilbage fra Skandsen, som blev indtaget 
og ødelagt den 11. april 1700; paa Stedet sattes en Plakat med føl
gende Indskrift:

„Kleine Fürsten, grosse Granaten“,
„kleine Schanzen, grosse Palissaden“,
„viel geschossen, wenig getroffen“ 
„und endlich davon geloffen“.
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Efter Travendalfreden 18. August 1700 forlod Danskerne atter By
en. 18. Januar — 24. Januar 1713 blev Husum besat af Stenbocks Sven
skere. Saa fulgte en dansk og allieret Besættelse. 18. Februar 1713 ind
drog Fr. IV de gottorpske Lande som Følge af Tønnings Overgivelse 
til Svenskerne.

I denne Periode gennemførtes Skiftet indenfor de officielle Sprog 
fra Plattysk til Højtysk; Enkehertuginde Augusta, Chr. IV’s Søster, 
yndede dette Sprog. 1666 afskedigede Enkehertuginde Elisabeth sin 
Hofpræst, en Friser, fordi han ikke kunde tilstrækkelig Højtysk, og 
paa Latinskolen vendte man sig fra Plattysk, „et saa fordærveligt og 
barbarisk Modersmaal, at det overgaar alt“.

1 7 1 3 - 1 83 0.
Fra 1713 og fremefter har Husum herefter været i Kongens Magt. I 

den lange Fredsperiode begyndte den atter at rette sig. 1720 blev første 
Gang udrustet Skibe til Robbefangst. 1735 havde Byen kun 3 Smak
ker og 4 Fartøjer, men 1752 20 Skibe, et mellem 30 og 10 Læster, 19 
under 10. — Der blev stadig drevet en Del Handel paa Holland. Hjem
me fremstilledes 01 og Brændevin. løvrigt levede Byen af sine Kvæg
markeder. 1769 havde den 3 342 Indbyggere. I den sidste Fjerdedel af 
det 18. Aarhundrede gik den frem. Næst Flensborg var den Søn
derjyllands største Indførselsby. Et Kattunstrykkeri beskæftigede 80 
Mand. Derimod dalede Udførselen. 1803 var Indbyggerantallet steget 
til 3 658. Under Fastlandsspærringen fik de sydslesvigske Byer sær
lig Betydning som Importhavne for amerikanske Varer. I 1810 indførtes 
der Varer til den ottedobbelte Værdi af Indførselen 1805. Men saa 
kom Tilbageslaget. 1813—14 hærgede Tetterborns Kosakker frygte
ligt, og den følgende Tid stagnerede Byen.

I Løbet af Aarhundredet opstod der en loyal, patriotisk, kongetro 
Aand, som gav sig Udtryk ved Fester og Jubilæer indenfor Konge
huset, og som ogsaa genfindes i de Taler, Elever i Latinskolen holdt 
paa Tysk, Latin og Fransk, og hvori de talte om Begivenheder fra 
Danmarks Historie, om „das Glück eines Landes, was gute Könige 
hat“, „das Lob des Nordens“, „Wie sehr der 2. April zu Dänemarks 
Ruhm gereiche“, „Die echte Vaterlandsliebe“ osv. Det officielle Sprog 
var stadig Tysk. I Latinskolen gaves ikke Undervisning i Dansk, først 
i 1806 indførtes 1 Times Undervisning heri, men næste Aar gled Faget 
ud; det var iøvrigt første Gang Dansk blev optaget paa Timeplanen 
i en sønderjydsk Latinskole. I den følgende Tid sørgede Rektor for, 
at Eleverne fik Privatundervisning i Dansk. Men i 1812 blev der paa 
Primanernes Bøn indført en Times ugentlig Dansk i Stedet for En- 
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gelsk; herefter holdt Faget sig, om end under vekslende Kaar. Et Vid
nesbyrd om den loyale Stemning er, at skønt kun faa i Byen kunde det 
danske Sprog, stillede Magistraten sig 1811 imødekommende for dets 
Indførelse, —“ og hvis bare først Præsterne, Skolelærerne, Advokater
ne og andre Embedsmænd var det danske Sprog mægtig, saa vilde der 
kun blive lidt tilbage i en almindelig Indførelse“.

1 830 — 1 850
I Slutningen af 1830’erne begyndte det atter at gaa frem for Byen. 

Vel blev Planerne om en Tværbane til Flensborg foreløbig ikke til no
get, men i 1842 anlagdes Hertugdømmets første Chaussé mellem de 
to Byer. Havnen skulde have været bygget til Dokhavn, men Planerne 
blev standset af Oprøret. Indbyggerantallet var 1845 3 982 Indbyggere.

Det skulde hævne sig, at Regeringen ikke havde gjort mere for Hu
sums Danskhed. Mulighederne havde været der, men var ikke blevet 
udnyttet. Dansk-Undervisningen i Latinskolen blev efterhaanden saa 
kummerlig, at kun de bedste Elever kunde forstaa en dansk Bog uden 
Besvær, men de andre ikke uden ved Hjælp af et Leksikon (1846). 
Paabudet fra 1814 om Undervisning i Dansk i Borgerskolerne blev her 
som alle andre Steder saboteret. Fra 1830’erne gled Byen, ledet af en 
fra Kiel’s Universitet uddannet Embedsstand, over i Slesvig-Holste- 
nismen. Lige til 1848 var Advokat Storm Stænderdeputeret (Digterens 
Fader); som Sekretær nægtede han i 1842 at føre Peter Hjort Lorent
zens danske Tale til Protokols.

Ved Oprørets Udbrud 24. Marts 1848 anerkendte Husum den pro
visoriske Regering; en Borgervæbning blev dannet og et Frikorps ud
rustet. Den 19. April 1848 sendtes danske Rekognosceringsstyrker — 
13 Mand — til Husum, hvor de ved Kostien mødte Modstand fra en 
væbnet Folkehob og maatte vende tilbage. Næste Dag foretog Kaptajn 
Ræder med 2 Kompagnier en Ekspedition til Byen; den oprørske 
Magistrat var flygtet, og loyale Borgere havde selv dannet en ny; 
uden Modstand blev Borgervæbningen afvæbnet, og Stemningen slog 
helt om, saa Byen var illumineret til Ære for de danske Tropper, der 
om Aftenen vendte tilbage til Slesvig.

I 1849 nægtede Borgmesteren i Husum at anerkende den dansk-en- 
gelsk-prøjsiske Bestyrelseskommission og blev afskediget. En ny Borg
mester, Davids fra Frederiksstad, der hidtil havde været slesvig-hol- 
stensksindet, men nu var svunget om, blev udnævnt; to Gange blev han 
drevet ud af Byen med Stenkast, og først, da prøjsiske Husarer med 
Magt havde indsat ham, kunde han overtage Embedet. Til Straf maatte 
Byen udrede store Summer til Indkvartering. 6. August 1850 blev Hu
sum besat af dansk Militær.
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1850 - 1864
Tiden 1850—64 var økonomisk set en lykkelig Tid for Husum; den 

fik 1854 Jernbaneforbindelse med Flensborg og blev en vigtig Indfør
selsplads. Der udførtes Landbrugsvarer, Heste og Kreaturer sydpaa 
og til Enland. Efter 1850 kom der færre nørrejydske Okser til Marke
derne. I 1858 blev ca. 40 500 Stk. Kreaturer ført til Husum for at sæl
ges; heraf om Foraaret ca. 27 500 Stk. magert, nemlig 24 000 fra Nørre
jylland og 3 500 fra Omegnen, og om Efteraaret ca. 13 000 Stk. fedt 
Kvæg. Byen havde 20 Fartøjer paa ialt ca. 240 Com. Læster, herunder 
1 Dampskib paa 31 Com. Læster. Østers, som blev skrabet paa Ban
kerne, opbevaredes i Bassiner ved Havnen og sendtes til Udlandet. 
1860 havde Byen: 5 816 Indbyggere.

Husum blev ikke berørt af de danske Sprogreskripter; kun blev det 
bestemt, at Paabudet i Skoleforordningen af 1814 nu skulde efterleves. 
Latinskolen, der kun havde haft 50 Elever, blev 1852 omdannet til en 
højere Borgerskole, der dog ikke vilde trives og i 1863 kun havde 19 
Elever; Befolkningen foretrak Privatundervisning.

I 1850’erne synes Forholdene i Husum at have været rolige, selv 
om der ikke er Tvivl om Befolkningens overvejende slesvigholstenske 
Sindelag, var der dog ogsaa adskillige besindige. Under Fr. VII.’s Be
søg 1861 var Stemningen fuldt ud loyal. 27. Juli 1862 holdt Sangfor
eningen i Husum en Fest, der udartede fil en stor slesvig-holstensk 
Demonstration; Foreningen blev derefter opløst, men skønt i det ydre 
rolig, kunde det mærkes, at Stemningen nu var blevet en anden. I Kri
gen 1864 skulde Husum forsvares af en Skanse. Byen var besat af et 
halvt Kompagni med to Kanoner; det lykkedes den 5. Februar at føre 
Kanonerne over Tønder og Ribe til Fredericia. Kompagniet marche
rede over Vester Ørsted.

Fr. VII.’s Død blev Signalet til en ny Ophidselse af den ellers i det 
ydre ret rolige By. Mange Embedsmænd nægtede at hylde Chr. IX. 
I Hemmelighed indkøbtes Stof til slesvig-holstenske Flag og en ener
gisk slesvig-holstensk Underhaandsagitation fandt Sted. Endnu holdt 
Frygten for de kommende Krigsbegivenheder og de danske Tropper 
Befolkningen i Ave. Men da Hæren den 5. Februar drog bort, brød det 
løs. Byen iklædte sig blaa-hvid-røde Farver, de danske kongelige Skil
te blev revet ned, de danske Embedsmænd forjaget, „Hertugen“ hyldet. 
Den slesvig-holstenske Stænderdeputerede Thomsen-Oldensworth 
blev Amtmand.

Efter 1864 har Husum været i jævn Fremgang. Længdebanen 1887 
bevirkede, at Fedekvæget nu uden Tab af Vægt kunde føres syd paa 
til de store Industribyer. Udførselen af Fedekvæg til England stand- 
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sede 1889. Aaret forinden var de store Markedshaller blevet indrettet.
1 Aaret 1910 solgtes 75 000 Stk. Fedekvæg og 14 000 Faar. Desuden 
solgtes paa Staldene bag Nystaden, saa Tilførslen har ligget omkring 
100 000 Dyr. I 1902 og følgende Aar blev Havnen udbygget som Dok
havn. 1875 havde Byen 5 765 Indbyggere; 1905 9040 og i 1938 11 400 
Indbyggere.

I 1864 genoprettedes Latinskolen. Til 1889 er der givet Undervis
ning i dansk, dog kun for dem, der ønskede det.

Husum laa i IV. Valgkreds. Ved Valget 12. Februar 1867 stemte
2 % paa den danske Kandidat, Dethlevsen; ved Valget 21. August s. 
A. 10 % danske Stemmer. løvrigt er der ikke i Tiden fra 1864 til 1920 
udført noget som helst dansk Arbejde i Husum.

Husum laa i den påtænkte III. Zone. Nordslesvigs Afstaaelse skal 
have bevirket Tilbagegang i Kvægmarkederne.

Som Udgangspunkt for en Vandring gennem Husum vælges Tor
vet, der er opstaaet, hvor Storegade spalter sig i Nørre- og Søndergade, 
som begge fører til Slesvig, hhv. over Sølvested og Hollingsted. Midt 
paa Torvet staar Woldsen-Asmussen-Brønden af Billedhuggeren 
Adolf Brütt, der er født i Husum; den er rejst 1902 til Minde om Byens 
Velgørere, Købmand A. F. Woldsen og hans ugifte Kusine Anna Ca
tharina Asmussen. Mod Øst ligger Kirken, bygget 1828—34 af vor 
store Arkitekt C. F. Hansen (Frue Kirke og Domhuset i København 
m. v.), hvis Fader var fra Husum.

Den nuværende Kirke er opført i Stedet for den i 1807 nedbrudte, 
som var den største sønderjydske Købstadskirke. Af Inventaret gik 
Altertavlen til Gravsted Kirke, medens en stor udskaaren Set. Jørgens- 
gruppe af Hans Brüggemann findes paa Nationalmuseet. Man lægger 
Mærke til, hvordan C. F. Hansen, der ikke var nogen Ynder af Taar- 
ne med høje Spir, har „camoufleret“ Taarnet; det fremtræder end ikke 
som en selvstændig Bygning, men kun som et ringe Fremspring i Fa
caden. Foroven dækkes det af en Kuppel (saaledes ogsaa et Projekt til 
Frue Kirke i København).

Om Kirken siger den tyske Kunstkritiker Jackstein: „Kuplen i Hu
sum er endog betænkelig lille, men den, der i Forbifarten ser den duk
ke op over Byens Træer og Tage, fornemmer alligevel et Øjeblik den 
Fred og Beskyttelse, som udgaar derfra. Det er den nye Tanke, som 
Hansen her har givet Form, og naar Beskueren har indlevet sig i denne 
Tanke, føler han snart, hvorledes ogsaa hele Kirken i sin ydre Form 
udviser den samme Stræben efter at give Udtryk for det fredelige. Ro 
og Fred skulde hans Kirke skænke den, der nærmede sig denne. Kun 
ud fra denne Mening kan Hansens Bygninger förstaas“.— Hvor stærkt 
Indtrykket af Kirken var i Fagkredse paa den Tid, den opførtes, ses 
af, at Norges berømte Bygmester Chr. H. Grosch næsten har kopieret 
den i sin Immanuelskirke i Frederikshald (1828—1833).
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Indvendig er et smukt, klassistisk Rum med Søjler, Kasetteloft, Al
ter, Prædikestol og Orgel over hinanden i den store, udefra synlige 
Alternische. Døbefonten fra 1643 hviler paa 4 Evangelister, den er støbt 
af Lorenz Karstensen fra Hatsted. Et Billede af Hermann Tast hænger 
i Kirken. Om de interessante Huse paa Nordsiden af Torvet fortælles 
senere. Syd for Kirken ligger Hermann Tast-Gymnasiet; Bygningen 
er fra 1866.

Ad Søndergade gar man mod Øst og saa mod Syd til Jernbanen ad 
Hertug Adolfs Gade. Overfor Jernbanen er i en stor rød Bygning Lud- 
wig-Nissen-Museum indrettet; Bygningen er skænket Byen af en hjem
vendt Amerikaner Ludvig Nissen. Af det brogede Indhold, der skal 
belyse den frisiske Hjemstavns Natur og Historie, skal særlig fremhæ
ves Fundene fra det oversvømmede Rungholt.

Det går nu tilbage til Søndergade og videre mod Øst ad denne, indtil 
man hinsides Jernbanen bøjer mod Nord ad en lille Gyde til den gamle 
Klosterkirkegaard. Her ligger Byens store Søn Theodor Storm begra
vet; hans Digt: „Du graue Stadt am Meer“, hvori han skildrer sin Fø
deby, er velkendt. Gravstedet er let kendeligt paa den store tunge, fla
de Sten. Her skal ogsaa Hans Brüggemann være begravet, men Graven 
er forlængst forsvundet.

Over Kirkegaarden komer man ud paa Nørregade. Øst for Kirke- 
gaarden ligger Set. Jørgens Klosteret eller, som det egentlig hedder: 
„Das Gasthaus zum Ritter Set. Jürgen“.

„Set. Jørgenstiftelsen var oprindelig Hospital for Spedalske og gaar 
tilbage til Midten af det 15. Aarhundrede, men husede senere fattige 
Mennesker. 1577 blev det slaaet sammen med en af Fr. I. 1527 i det 
gamle Franciscanerkloster oprettet Stiftelse for gamle Folk, og en ny 
Bygning blev opført for de forenede Stiftelser, et herligt Dobbelthus 
med kamtakkede Renaissancegavle. 1872 blev det stærkt ombygget og 
den nuværende gotiske Facade opførtes. Det smukke Kapel er sevær
digt. Der er Præstebilleder fra den gamle Mariakirke. Prædikestolen 
er skaaret af Johan van Groningen, der levede i Husum.

Herfra gaar man ad Nørregade tilbage til Torvet. Paa Vejen passeres 
Kostien, hvor vore Ryttere 19. 4. 1848 blev overfaldet. Huset Nr. 21 har 
endnu Bislagsstøtter fra det 17. Aarhundrede, Figurerne forestiller Ret
færdigheden og Medlidenheden. Her og paa Torvet ligger mange in
teressante Huse; paa Nordsiden staar Storm’s Fødehus med Mindepla
de. Et par Huse herfra ligger Bryggeriet, tidligere Fr. I.’s Mønt. Ved Si
den heraf staar Raadhuset, oprindelig opført 1601 af Hollænderen Pe
ter Mastricht i Renaissance, 1859 blev det ombygget som „gotisk“, 
men atter ombygget 1892 i Renaissance og udvidet 1905. Der ses Re
lieffer, forestillende Hans Brüggemann, Kartografen Johan Meyer og 
Caspar Dankwerth.
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Man gaar videre ad Storegade, hvor mange af de gamle Huse findes; 
navnlig er Nr. 10 og 30 seværdige, og tilbage gennem en Portgennem
gang i Raadhuset, ad Slotsgangen til Slotsgade, derfra til venstre forbi 
det smukke „Cornils Hus“ med den pragtfulde Sandstensportal, mu
ligt af den dygtige Biledhugger Henni Heidtrieder. Huset stammer 
fra 1612 og var oprindelig et ydre Porthus til Slottet. Gennem Slotsha
ven gaar man forbi Kavallerhuset til Husum Slot.

Hvor Slottet nu staar, laa tidligere et Franciscanerkloster, stiftet 
1494; det bestod i Modsætning til de fleste Klosteranlæg, der om
slutter en Gaard, kun af een lang og bred Fløj. 1573 blev det brudt 
ned, og paa Grunden lod Hertug Adolf 1577—80 det nuværende Slot 
opføre som Enkesæde for de gottorpske Hertuginder. Slottet, der var 
opført i nederlandsk Renaissance, laa paa en 0, omgivet af Grave. Gen
nem det indre Porthus kom man ind i Slotsgaarden, der var omgivet af 
forskellige lave Udbygninger samt af den trefløjede Hovedbygning, 
der fuldstændigt domineredes af det kraftige Midtertaarn med et højt 
gennembrudt Spir. Sidefløjene var 3 Etager høje, Midterfløjen derimod 
kun 2. Mellem Fløjene var spirprydede Trappetaarne. Yderligere smyk
kedes Bygningen af snoede Renaissancegavle og Kviste, Karnapper og 
4 Tagryttere. Alle 7 Spir og Taget var af Kobber. I det ydre var Sym
metrien stærkt gennemført, men der var ikke gjort Forsøg paa en ord
net Gruppering af Værelserne i det indre. I Sydfløjen fandtes Kapel
let. Haven var kun løseligt kombineret sammen med Slottet.

Paa Slottet har Hertug Johan Adolfs Enke Augusta, Chr. IV.’s Sø
ster, resideret fra 1616 og døde her 1639. Hertug Fr. III.’s Enke Marie 
Elisabeth af Saksen fra 1659 indtil sin Død 1684. En Tid lang boede 
Frederikke Amalie, Christian Albrechts Enke og Datter af Kong Fre
derik III. paa Slottet, men flyttede senere til Kiel og døde der. Paa 
Husum Slot tog Magnus Stenbock Hovedkvarter den 18. Januar 1713. 
Her fandt den 23. Januar de Falsknerier Sted med de gottorpske Raa- 
der Rewentlouw og Baner, hvorved Tønning Fæstning blev aabnet for 
Svenskerne.

Efter at Husum den 24. Januar var rømmet af Svenskerne, tog Fr. 
IV. den 9. Februar Hovedkvarter paa Slottet, medens hans allierede 
Czar Peter den Store boede ude i Byen.

1752 blev Slottet ombygget. Kobbertagene og Spirene nedtagne, Kob
beret ført til Kobbermøllen i Flensborg og smeltet om for at anvendes 
til Ridebanen paa Christiansborg. En Del af Midtertaarnet, begge Trap
petaarne og den øverste Etage paa Sidefløjene forsvandt tilligemed 
hele den indre Portbygning. I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede 
forsvandt ogsaa Kapellet. Altertavlen af Ibenholt og Sølv findes paa 
Nationalmuseet.

Efter 1713 fik Amtmændene Bolig paa Slottet; den sidste danske 
Amtmand var C. G. W. Johannsen, som i 1864 var Minister for Slesvig.

Indvendig i selve Slottet er der enkelte hvælvede Værelser. Trap
pen i Taarnet er snoet forneden, men ligeløbet foroven — et tidligt 
Eksempel paa en ligeløbende Trappe i Norden. Den største Seværdig- 
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hed er 5 Kaminer, der høre til det allerbedste Renaissancearbejde; 2 er 
af Sandsten, 2 af Alabast, og alle udførte 1614 og følgende Aar af 
Henni Heidtrieder. Navnlig Fortunakaminen i Amtssalen er smuk. En 
sjette Kamin blev i 1919 ført til Berlin (Deutsches Museum).

Gennem Slotshaven kommer man forbi Digteren Storm’s Buste (af 
Professor Brütt) gennem Friheden til Kvægtorvet med Vandtaarnet, 
der er let kendeligt paa den fede Ring omkring Halsen.

Kvæghandelen er omtalt ovenfor. I „Dansk Bondeliv“ giver H. F. 
Feilberg en Skildring af Studehandelen, som den foregik i gamle Dage, 
d. v. s. før Jernbanernes Tid:

„så fortsattes Rejsen i smaa Dagsmarsher til Jæger Kro ved Hu
sum. Der begyndte allerede Handelen, og i Aarene 1835—50 kunde 
der Dagen før Husum Marked sælges indtil 1000 Høveder der, men 
den egentlige store Handel fandt først Sted paa Kampen udenfor Hu
sum, og det kan ikke fejle, at der har været Festtider deroppe i de 
Uger. Der opgives i Aarene fra 1840—50 at være solgt omtrent 18— 
22 000 Stude om Foraaret, om Efteraaret 12—14 000; efter 1850 tog 
Handelen svært af, Jyderne begyndte ved den Tid selv at fede.

Her skulde nu Handelsdygtigheden vise sig. Der blev handlet paa 
Plattysk, bestandig om Prisen for Parret af Studene, og Priserne kun
de svinge til mellem 20—30 Daler mere eller mindre for Parret.

Der blev altid forlangt opgivet, fra hvilken Gaard Studene kom, 
om fra Vestervig, Ullerup, Nannerup, Pederslund o. s. v............. Saa
snart en af Handelsmændene havde solgt sin Flok, optegnede han blot 
Køberens Navn i sin Lommebog; Studene blev afleverede og straks 
drevne sønder paa............. Om Eftermidagen ventede Sælgeren rolig
i sit Kvarter til Marskbonden kom med Pengene .......... Man tog dem,
som de blev givne, uden at tælle efter; kun de løse Smaapenge blev talt. 
Derefter kom Foderskafferen med sine Regninger fra Bedestederne og 
fik Penge til at klare alle Vegne samt sin egen og Drivernes Betaling, 
og nu kunde Studehandleren tænke paa at rejse tilbage. Sadler blev i 
ældre Tid lidet brugte; Kjøbmændene (Studehandlerne) havde et 
svært, jernbeslaaet Vognskrin, en Kasse med skraa Sider, for at passe 
til Vognens Fading, som tilmed kunde bruges til Sæde; naar „Husum 
havde været god“, kunde den være saa svær, at to stærke Karle havde 
ondt ved at slæbe den af og paa Vognen.........“

Fra Kvægtorvet gaar det mod Vest til Nystaden (Navnet paa Byens 
nordlige Hovedfærdselsaare) og saa mod Syd. Efter at have passeret 
Schleswig-Holsteinische Bank’s Bygning spadserer man mod Vest ad 
„Folengang“ til Kirkegaarden med de danske Krigergrave, hvori hviler 
faldne fra Frederiksstad. Her er en stor Fællesgrav med en smuk Sand
stensobelisk, tegnet af Winstrup og i det væsentlige rejst for Bidrag 
fra Bagere i Husum 1851. Endvidere ses Løjtnant J. Waupell’s Grav 
med et stort gennembrudt Jernkors. Fra Kirkegaarden kommer man 
til Frilandsmuseet, som bestaar af en Gaard fra Østerfjolde, flyttet her
til 1899.
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Flytningen foretoges efter, at Frilandsmuseet i Lyngby havde erhver
vet den bedste af de gamle Saksergaarde i Østerfjolde (Ostenfeld). 
Vestenden af den herværende Gaard, den store Diele, hvor Mennesker 
og Køer levede i samme Rum, fra det 16. Aarhundrede. I 1673 blev 
den forlænget Østpaa, hvorved de to store Stuer opstod. 1789 er der 
paa Sydsiden tilføjet en lille Udbygning. Her er dejlige udskaarne 
Møbler.

Herfra vil en Tur forbi Marskbanegaarden og ad Vesterende med 
Lillegade (Kleinstrasse) være lønnende. Hvor Vesterende gaar, laa 
Klingenberg; her lod Chr. I. 1472 henrette 70 Oprørsledere fra Nord
strand, Husum og Stabelholm. Edlef Knudsen fik Hjertet revet ud af 
Bøddelen, Stræderne præges af smaaborgerlige Huse og af toppede 
Brosten; enkelte Steder ses endnu de gamle Pumper midt paa Gaden.

Man gaar nu tilbage mod Øst ad Langenharmensgade. Paa Hjørnet 
af denne Gade og Nystaden laa indtil 1852, da det brændte, et inter
essant gammelt Hus.

Her boede Hermann Hoyer, „lange Hermann“, efter hvem Strædet 
er opkaldt. Han var gift med Fr. I.’s uægte Datter Catharina; under 
et Besøg hos hende modtog Fr. I. den 29. Januar 1523 gennem Mo
gens Munk den jydske Adels Tilbud om den danske Krone; i sit andet 
Ægteskab var Hermann Hoyer gift med en Søsterdatter til sin første 
Hustru, altsaa Fr. I.’s Barnebarn, som her 1540 fødte ham Sønnen Cas
par Hoyer, den sener saa kendte Staller. Saavel Fr. VI. som Chr. VIII. 
har aflagt Besøg i det gamle historiske Hus.

Gennem Hulgaden komer man til Havnen. Vest for Jernbanebroen 
er den uddybet og kan under Ebbe lukkes med en stor, i 1904 anlagt 
Sluse, saaledes at Skibene ligger i Vand, selv om Havet er sunket mi
levidt. Herfra kan Diget følges udenom Dokkogen til Beværtningen 
„Erholung“ med Udsigt over til Nordstrand. Mod Nord ses Bakken 
Skovbølbjerg, 31 m. Den, som ikke ønsker denne lange Tur, kan ad 
Kræmmergade naa tilbage til Torvet.

EFTERSKRIFT.

Her som overalt i Sydslesvig er der efter 1945 vokset en kraftig dansk 
bevægelse frem. Husums sydslesvigske forening har i dag (august 
1951) 2225 medlemmer; ved landdagsvalget i 1947 blev der afgivet 
4143 danske stemmer eller 36,4 % af samtlige stemmer og ca. 50 % af 
den hjemmehørende befolknings stemmetal. Ved landdagsvalget 1950 
stemte 3408 dansk, nu 26,2 % af samtlige og ca. 40 % af de hjemme- 
hørendes stemmer.

I byens danske skole går der 294 børn; men det skyldes kun plads
mangel, at der ikke er endnu nogle hundrede. C. S.
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HANS PETER 
NIENDAHL

Et degneliv for hundrede 
år siden.

AF HANS VALD. GREGERSEN

Blandt de sønderjyske lærere, som i de nationalt skelsættende år 
før treårskrigen valgte den danske sag, indtager degn og skolelærer 
Hans Peter Niendal i Hellevad en ærefuld plads.

Hans fædrene slægt er indvandret til Sønderjylland fra Holland — 
fordrevet fra hjemlandet på grund af deres religiøse overbevisning. De 
slog sig derefter ned i Frederiksstad kort tid efter, at denne by i 1621 
var blevet grundlagt af den gottorpske hertug. Johan van Niendahl (f. 
i Utrecht 12. 2. 1590), forlod dog snart igen dette sted for at begive 
sig til Aabenraa, den nordligste købstad i hans nye landsherres lille 
rige. Her fik han i 1642 anlagt det betydningsfulde teglværk ved Jør- 
gensgaard. Han døde under svenskekrigene i 1658 og blev gravlagt 
hos sine slægtninge i Frederiksstad. Hans søn Konrad van Niendahl 
forblev imidlertid i Aabenraa som byfoged, og dennes søn igen, Jo
hann Otto van Niendahl, skal som rådmand i Aabenraa have været en 
nær ven af husfoged Hinrich von Giinderoth. Gennem tre generationer 
har Niendahlerne således hørt til det lille Aabenraas patriciat. Denne 
borgerlige position lykkedes det dem dog ikke at opretholde.

Ved 1800-tallets begyndelse kom Hans Peter Niendahl således til 
verden i et åbenråsk håndværkerhjem, idet han er født den 24. april 
1805 som søn af skrædder Jørgen Niendahl. Han må tidligt have vist 
lyst til bogen, thi, skønt han endnu var ganske uden undervisningsfær
dighed, blev han på foranledning af provst Paulsen i Aabenraa antaget 
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som lærer for enken Anna Theodora Regenburgs børn, blandt hvilke 
den senere departementschef i det slesvigske ministerium, Th. A. J. 
Regenburg, er blevet den navnkundigste. Siden var han i Flensborg 
som skriver på amtshuset, men det var først, da han kom på Tønder 
seminarium, at hans livsbane blev ledet ind i det rette spor. Her tog 
han i 1828 afgangseksamen med 1. karakter og kom derefter til Bars
mark som substitut hos den gamle skolelærer Bonnichsen. I 1830, da 
forgængeren havde taget sin afsked, blev han distriktsskolelærer og 
efter visitationsberetningerne fra disse år at dømme har man været 
godt tilfreds med den unge lærers virke. Aret efter ansættelsen hjem
førte han til Barsmark sin jævnaldrende brud, den åbenråske urma
ger Jens Wieds datter Christiane, født den 18. oktober 1805. Fra bru
dens forældre modtog det unge lærerpar som en selvfølgelig bryllups
gave et dejligt bornholmerur, som endnu er i slægtens eje.

Hans Peter Niendahl stræbte imidlertid videre. Til mikkelsdag 1837 
lykkedes det ham at få ansættelse som degn ved Hellevad og Egvad 
kirker og som lærer i Hellevad skole, og det var her, han fandt sin 
egentlige livsgerning. Det nye degnepar faldt godt til i sognet og har 
vel også været glade for de nye kår, navnlig da der, efter at de havde 
været der en halv snes år, rejstes dem en ny skolebygning, som Nien
dahl selv leverede ikke færre end fire udkast til. Dog blev de heller ikke 
forskånet for livets bitre tilskikkelser i form af sygdom, ligesom de 
havde den sorg at miste flere børn.

Og dertil kom så treårskrigens forvirrede tid. Sognepræsten, Chri
stian Petersen, der stammede fra det lille Søes i Ris sogn, var i oprø
rets første dage på grund af sit tyske sindelag blevet afhentet af en 
dansk militærpatrulje. Da bladet imidlertid kort efter vendte sig til 
ugunst for den danske sag som følge af nederlaget ved Slesvig den 23. 
april 1848, fik de oprørske igen herredømmet i Aabenraa, og Hans 
Peter Niendahl blev nu kaldt ind på amtshuset for at aflægge beret
ning om, hvad der var sket i Hellevad.

På slotspladsen uden for Brundlund slot udspandt der sig ved den 
lejlighed en interessant samtale mellem degn Niendahl, sognepræst 
Jep Hansen i Hjordkær og sognepræst Joh. Andr. Wulff i Rise, som 
Niendahl har foreviget i følgende lille stemningsbillede: „Ved denne 
Lejlighed talte jeg længe med Pastor Hansen fra Jordkjær paa Slots
pladsen. Vi talte om den forfærdelige Tid, vi nu havde oplevet; jeg 
ytrede, at man vistnok maatte vogte sig for at publicere den proviso
riske Regjerings Forordninger, men han meente, at det vilde han nok 
gjøre sin Embedseed ubeskadiget. Jeg sagde fremdeles, at man derved 
vilde anerkjende hiin Regjerings Retmæssighed, og da han herefter, 
men før Mødet, havde talt med de andre Præster, navnlig med (den
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tysksindede) Prehn fra Bjolderup o. fl., kom han igjen til mig og sag
de, at jeg havde Ret deri.

Amtsforvalter Krog var ogsaa citeret, han sagde: Jeg gaar fløiten idag; 
— og det skete ogsaa. Jeg blev kaldt med ind; men da man havde er
faret af mig, at Præsten var borte, blev jeg udladt. Efter Debatten kom 
Wulff fra Ries og Hansen fra Jordkjær først ud; jeg traadte hen til 
dem og spurgte om Udfaldet. De havde ikke givet dem under Pro
visoriet, og Pastor Hansen sagde med den ham eiendommelige Kraft: 
„Nein! Wir sind von altem Schrot und Korn“.

Krigsårene bragte Niendahl mange genvordigheder med den provi
soriske regering. Da han nægtede at oplæse de forordninger, der blev 
udstedt af de selvbestaltede magthavere, blev han truet med afsæt
telse. Han modtog påny en indstævning og måtte for at slippe for 
videre tiltale undertegne en erklæring om at ville lyde den nye øvrig
hed. Denne erklæring, som han havde tøvet så længe med at indsende, 
at han igen måtte have en skrap påmindelse, var holdt i ret intetsi
gende vendinger, men myndighederne gav sig alligevel tilfreds med 
den.

Niendahl fik imidlertid ikke fred endnu. Præstekonen, der fra an
den side skildres som „forfærdelig tysk, vigtig, indbildsk og ilde lidt 
i sognet“ var (vel nok af politiske grunde) blevet fortørnet på ham, 
skønt han gentagne gange havde rakt hende en hjælpende hånd. Da 
hendes mand slap hjem fra fangenskabet, satte hun ondt blod i ham, 
så at han lod degnen anklage for efterladenhed i skolen. Niendahl 
måtte nu gøre rede for, hvorfor der i hans skole var afholdt færre skole
dage end i sognets øvrige skoler. Som grund angav han først og frem
mest de hyppige indkvarteringer i skolen af friskarefolk og andet mili
tær, ligesom børnene ofte simpethen udeblev eller kun mødte i meget 
ringe antal, fordi de var bange for militærpatruljerne, og endelig blev 
han tit midt i skoletiden af præsten hidkaldt for at føre kirkebogen 
eller forrette degnetjeneste i Hellevad eller Egvad, og sådanne halve 
skoledage eller dårligt besøgte skoledage havde han ikke talt med i 
opgørelsen over virkelige skoledage. Det lykkedes også denne gang 
Niendahl at ride stormen af, dog blev han — som han selv skriver — 
„benådet med en lang Næse, som jeg ikke reflecterede på af et op
rørsk Visitatorium“. Præsten og hans kone var imidlertid fra nu af så 
uglesete i sognet, at de inden årets udgang måtte fortrække til Fjel- 
strup, hvor Petersen den 22. december 1848 havde fået udnævnelse til 
sognepræst.

Derefter fik Hellevad-Egvad endnu en tysksindet Petersen til præst; 
men han holdt kun ud i fjerdingår, da hans dage som sognepræst for 
disse sogne var talte med treårskrigens sejrrige udfald for de danske 
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våben. Også med ham kom Niendahl af og til i strid, både med hen
syn til personlige anliggender såvel som med politiske, og kun sejren 
ved Isted hindrede præsten i at få ham afsat.

Nu oprandt den lykkeligste tid for Hans Peter Niendahl. Udvik
lingen var gået i den af ham ønskede retning. Han nøjedes ikke med 
at passe sit skolearbejde, men hjalp ofte sine naboer med skriftlige ar
bejder; „både i de to sognes og i dé enkeltes interesse virkede han 
ufortrødent med mund og pen og har bevist mangt et medmenneske 
en uegennyttig tjeneste. Hans kendskab til lovgivningen, især den kir
kelige, kom både ham selv og andre tilgode!“*)

Undgås kan det ikke, at der endnu går frasagn om en så betydelig, 
men samtidig særpræget personlighed. Engang i høhøstens tid fortælles 
det således, at Niendahl var ude i sin eng hinsides åen. Han havde 
kun lige fået begyndt på mejningen, da det tog til at regne. Ude af sig 
selv af ærgrelse herover, greb han en tot hø, rakte den op imod himlen 
og råbte: „Den skal du nu ikke få mig våd, du Gamle!“, hvorefter han 
kom den i lommen. Men Gud lader sig ikke spotte: Da Niendahl 
skulle tilbage over åen, gik brædtet, som han skulle balancere over, 
i stykker, og degnen måtte vende hjem drivvåd fra top til tå.

Lidt poesi til husbehov formåede han også at præstere. Engang 
sendte han således følgende versificerede ansøgning til kroejer Peter 
Jørgensen på „Kløver Es“, med hvem han undertiden plejede lidt vel 
rigelig omgang: „Kære herre, må jeg låne 

for min kones ben at skåne, 
Deres lille vogn i dag, 
kun til Kvorp skal turen gøres, 
og der bør forsigtig køres, 
det er jo en afgjort sag. 
Men for mig det er det bedste, 
at jeg jo de gamle heste 
under min behandling får. 
Og når kirken er til ende, 
vil jeg lade vognen hente, 
når min kone pyntet står.“ —

Hans gamle kending, Jep Hansen fra Hjordkær, der nu var blevet 
hans provst, udtalte om hans undervisning, at den var „meddelt med 
liv, klar og metodisk“, ligesom hans sang i kirken var „god opbygge
lig og taktfast“. Han kunne dog også tage sin degnetjeneste for al
vorligt; engang skal han således have tilråbt en gammel døv mand, der 
irriterede degnen ved at tage for ivrigt — og navnlig for kraftigt — 
del i salmesangen: „Hold snudt, dit fæ“! —
* En tid var han endog på tale som husfoged. De nationalliberale magthavere fore? 
trak dog en akademisk dannet mand.
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De lykkelige fredens år under dansk styre endte brat. Det skæbne
svangre år 1864 kuldkastede med et hele den åndelige tilknytning til mo
derlandet, der for Niendahl have gjort den hidtidige udvikling i hjem
stavnen så forjættende. Knuget af de voldsomme begivenheder skrev 
han da til Regenburg: „Vel er det min Agt at holde mig paa min Post, 
indtil jeg bliver afsat fra den; men Omstændighederne kunne blive saa 
tunge, at jeg maae forlade den. Thi bunden ved den Eed, jeg har aflagt 
til Hs. Majestæt Kongen, kan jeg ikke række Haand til at gjøre Ung
dommen fremmed for dens egentlige Fædreland, og selv om jeg var 
løst fra denne Eed, vilde det dog ganske stride imod min nationale 
Overbevisning at virke i slesvig-holstensk eller preusisk Retning“.

Han frygtede meget, at den i 1850 afsatte sognepræst Georg Chri
stian Petersen, der i den mellemliggende tid havde virket som præst i 
Ihringen i Baden, skulle vende tilbage til Hellevad-Egvad, fuld af 
hævntørst imod den dansksindede degn. Det skete dog ikke. Petersen 
kom til Bov og senere til Handeved, mens Hellevad-Egvad fik Lorenz 
Andreas Andresen til præst.

Efter at krigsårets lammende, knugende tryk havde fortaget sig no
get, gik det Niendahl som de fleste af hans slægtled: han blev en hå
bets mand. „Stillingen her er pinlig for enhver Fædrelandets Ven i 
Almindelighed, men i Særdeleshed for os, som have et Embede. Men 
skjøndt vor Stilling er usikker give vi — fastholdende Haabet om Gjen
forening med vort fælles Fædreland — dog ikke Slip, før end vi drives 
bort“.

Under yderst vanskelige kår med en tysksindet præst, der dog i sit 
eftermæle over ham kunne udtale, at han „ved mangen en lejlighed 
havde lært at skatte hans modne erfaring og uegennyttige tjenstvillig
hed“ forblev Niendahl i sit embede indtil han i foråret 1872 efter an
søgning fik sin afsked med en årlig pension på 900 mark. I de sidste år 
besøgte de gamle degnefolk ofte deres børn, af hvilke to døtre, nemlig 
Doris gift med værtshusholder Marsch (= Mærsk), og Anna, gift med 
gartner Søren Rostgaard Ewald var bosiddende i Flensborg, mens 
sønnen Valdemar var dyrlæge i Kolding, idet han som så mange af 
sine jævnaldrende efter 1864 havde forladt seminariet i Tønder for i 
København med understøttelse af Regenburg at kaste sig over dyrlæ
gestudiet.

Hellevad var dog de gamle degnefolks hjemsted, og her fandt de 
også deres sidste hvilested. Christiane Niendahl døde nytårsdag 1881, 
og derefter tog det også stærkt af med den tidligere stoute og kraftige 
Hans Peter Niendahl. Den 9. oktober 1881 udåndede han. Et degneliv 
under skiftende ydre kår havde dermed fundet sin afslutning.
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