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Sønderjyske kirkeflytningssagn
Af Hans Vald. Gregersen

Vore kirker indtager en anselig plads blandt de utallige emner, der 
har vist sig egnede for sagndannelse. Næsten til enhver kirke ud over 
det ganske land knytter der sig et eller flere sagn. Det ville i denne 
forbindelse blive en vidtløftig historie at komme ind på alle vore kirke
sagn, og vi skal derfor kun holde os til dem, der handler om flytning 
af kirker under byggeriet.

En del af disse kan vi straks skære fra: nemlig alle de, der indeholder 
et navne for klar ende element, d. v. s. de sagn, der på en som oftest såre 
naiv måde søger at tolke kirkens navn. Af disse har vi i Nordslesvig 
fundet følgende eksempler blandt kirkeflytningssagnene:

Broager: kirken flyttet til ager med bro.
Felsted: kirken flyttet hen på et fælles sted.
Herrested (Toftlund): kirken flyttet hen, hvor en røst sagde: „her er stedet“.
Hjerpsted: kirken flyttet hen, hvor man om morgenen fandt nogle køer liggende: 

„her på stedet“ skulle man så bygge.
Højerup: kirken flyttet, fordi en røst sagde: „højere op“.
Hørup: som ovenfor eller endog på plattysk: „höher up”.
Oksbøl: kirken flyttet hen, hvor man om morgenen fandt nogle okser, efter „okse

brøl“ (sic!)
Oksen vad: kirken flyttet hen, hvor nogle okser viste stedet.

Som man vil se, er her kun anført de sagn, der refererer sig til en 
flytning af kirken efter, at byggeriet var påbegyndt. Det, der imidler
tid interesserer i denne sammenhæng, er at få at vide, hvor man oprin
delig havde tænkt sig at bygge sognets kirke.

Fra en lang række sogne kendes sagnet om det påbegyndte kirke
byggeri, der blev forstyrret af overnaturlige væsener, indtil man om
sider fandt på at flytte byggeriet et andet sted hen. For Sønderjyllands 
vedkommende skriver den ældste forekomst sig fra året 1638, idet 
præsterne fra Toftlund og Agerskov da har optegnet det til brug for 
den lærde Ole Worm. Det hedder i de to indberetninger:

»Herrested kircke kaldis saaledis, effterdi der den same skulle byg
gis oc fundament allerede vaar till ført, effter de gamlis berettning, paa 
it bierg norden Stenderup, med naffn Gry d*); huad som heldst om

*) Ifølge G. Helge Petersen: Toftlund (1944) s. 185 fandt man i 1931 på Grydehøj 
nordvest for Stenderup en stor gravplads fra romersk jernalder (c. 300 e. kr.).
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dagen bleff tilført, bleff om nattertide igien henført paa det sted, som 
Tofftlund kircke nu staar, oc sigis der aff, att Herredsted der aff skulle 
haffue sit naffn aff opbyggelse: Her er sted.«

„Item paa Galsted marek ligger en høy aggervang, som kaldes 
D o h o i, derpaa sigis aff di gammele, at de haffuer begund at vilde 
byge en kirche, men hues om dagen er tilført, det er om natten bleffuen 
borte och fundet paa det sted, som vor kierche nu staar, en aggerlang 
fra Aggerskow.«

Som man ser, er sagnet optegnet nogenlunde enslydende af de to 
præster, blot for Toftlunds vedkommende — som foran anført — med 
tilføjelse af et navneforklarende element.

Hvad er det nu for lokaliteter, de to præster nævner? Selve sted
navnene giver svaret.

Gryde skal rimeligvis afledes af et gammelt ord for sten, * g r i u t, 
mens Dohøj må tolkes af * d u s, en sideform til dysse, således som 
„Sønderjyske Stednavne“ gør med hensyn til Dohøj i Egen sogn, hvor 
lokaliteten Stendos også forekommer.

En høj med store sten har således åbenbart i begge tilfælde givet 
anledning til en formodning om, at her var stedet, hvor man egentlig 
havde påtænkt at bygge kirken. Muligvis drejer det sig om en begra
velsesplads fra oldtiden, et dyssekammer eller lignende.

Men det er værd at mærke sig, at man i hvert sogn, hvorfra sagnet 
kendes, som regel udpeger en ganske bestemt lokalitet til det påbe
gyndte, men forhindrede kirkebyggeri, skønt andre steder i og 
for sig kunne synes lige så velegnede for sagndannelse. Utvivlsomt har 
sagnet om det forhindrede kirkebyggeri derfor en ganske bestemt 
kerne.

Det er vist en ret almindelig antagelse, at mange af vore gamle kirker 
ligger på steder, hvor der i tidligere tider har været hedenske hellig
domme, og enkelte steder synes denne antagelse da også bekræftet ved 
arkæologiske undersøgelser. Muligvis har dog hedenskabet tillige haft 
kultpladser i tilknytning til steder, hvor de døde var blevet gravsat, 
steder, hvortil sagnet henlægger det forhindrede kirkebyggeri.

Lad være, at det blot er en antagelse blandt flere mulige, men neden
stående eksempler synes at vise, at sagnet fortrinsvis fæstnes til steder, 
hvor selve stednavnet synes at kunne give visse fingerpeg.

Husby kirke i Angel skulle egentlig have ligget på bakken Stendels, 
der kan tolkes som en sideform til det oftere forekommende Stendes, 
der ifølge Kr. Hald: „Sydslesvigs Stednavne VII“ synes at være et 
oprindeligt * s t e n d y s(s e), idet indskud af 1 foran s i flere tilfælde 
forekommer i ubetonet stilling.
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Fra Grumtoft sogn har vi den ældste optegnelse næst efter de to 
førstnævnte, idet det i „Alte Nachrichten von der Kirche“ fra begyn
delsen af 1700-tallet hedder om kirkens flytning:

„Sie sollte aber nicht gewesen sein, wo sie jetzunger stehet, sondern 
die Stelle war ausgesehen darzu auf Unewatt feld, Bügbirre genant, 
alss welche ohn gefehr mitten in dem Kirchspiel gelegen; auch schon 
Materialen darzu hingefahren, des Morgens aber drauf von da weg und 
wo sie jetzo stehet vorgefunden“.

Skønt Kr. Hald i „Sydslesvigs Stednavne“, hvorfra citatet stammer, 
tolker navnet af plantenavnet byg, er der dog intet formelt til hinder 
for en tolkning af gammeldansk b y g g e, „bygning“, som vi i overens
stemmelse med sagnet finder rigtigere*).

På lignende måde mener vi at kunne tolke Bøgebjerg i Ullerup sogn, 
der også i et dokument fra 1636 kaldes Buggeberg og i en moderne 
optegnelse Byggebjerre. Denne høj var ifølge C. C. Lorenzen: „Gamle 
og nye Minder fra Sundeved“ (1859) beboet af de „Ynneboes“, de 
underboende. Han fortæller, at der på denne høj findes en del store 
tilhugne sten, „der tyder hen paa, at den enten har været en hedensk 
Offerhøi, eller at en eller anden Høvdings Been hvile i den“. Et sagn 
fortæller her om flytning af en bondegård. Det er altså stenene på 
højens top, der har givet anledning til et sagn om en forladt bygning. 
Bondegården står så her som variant for kirke.

Fra Notmark sogn har vi endnu et eksempel på, at en sten danner 
udgangspunktet. Her skulle kirken (if. S. mdsskr. 5, 160) egentlig have 
været bygget ved Trodsten ved Katry de på Hellevad mark. Navnet tol
ker „Sønderjyske Stednavne“ af et „sted, hvor man har trådt spor“, alt
så ved et sted, hvor mange er mødt op. Det er folketro, at det er en of
fersten. Der er her en lille skov, som skal have været offerlund (H. Us- 
sing: „Det gamle Als“, s. 222).

Man befinder sig vel også på gammel helligdomsgrund i Store Vi, 
hvor kirkens grundvold er flyttet fra Grosser Wieher Berg, der endnu 
hedder Karkenkoppel (ifølge indberetning fra Anders Bjerrum til 
Dansk Folkemindesamling).

En anden indberetning til Dansk Folkemindesamling fra Andreas 
Lorenzen, Damholm, fortæller, at Hyrup kirkes grundvold blev flyttet 
fra Gåsbjerg, der støder op til Kirkebjerg (if. Kr. Hald: „Sydslesvigs

*) Ifølge optegnelse fra 1935 findes der stadig urner på Bygbjerg. — Bygbjerg 
(Husby sogn, Oksager) tolkes i samme værk (s. 206) „antagelig af plantenavnet 
byg, skønt stedet støder op til Bygge“, en anden mark, i hvilken der var kirkejord 
og som tolkes af bygning.
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Stednavne VII“). Mon Gåsbjerg skulle være en omdannelse af et op
rindeligt * Gudsbjerg?

Et andet navn af „sakral“ klang må Barnhye vel siges at være. Her 
skulle ifølge H. N. A. Jensen: „Angeln“ Tøstrup kirke egentlig have 
været bygget.

Endnu et gammelt ord for sten finder man måske i navnet på Rang
høj, hvorfra sagnet melder, at Bjolderup kirke er blevet flyttet. Rang
høj hed i 1443 Rawenhy (if. S. årb. 1951, s. 157), og forleddet er mulig
vis en fordrejelse af oldnordisk h r a u n, „Stendynge, stengrund“, der 
dog almindeligvis bliver til r ø n i nutidsdansk.*)

Det er nu ikke alle steder, hvor en tolkning i retning af „sten“ eller 
„bygning“ lader sig gennemføre. I Aller skal stedet have været Bojhøj 
(DFS 1906-23, indberetning fra Hans Krog 1940). Her har man fundet 
en række lagte sten.

I Løjt sogn havde man egentlig tænkt sig Elbjerg løkke. „Om en del 
store kampesten, som findes i et dige ved vejen østen for gården El
bjerg, siges, at de har været bestemte til kirken, da den skulle opføres 
på det første sted. Der ligger også nogle store sten i et dige ved vejen 
i den vestlige ende af Barsmark by og der siges, at de tilhører Løjt 
kirke. Da man gav afkald på den første byggeplads, blev de omtalte 
sten, som man var i færd med at transportere hen til pladsen, liggende 
der, fordi man ikke fandt, det var umagen værd at føre dem den lange 
vej til det nye sted, og så blev de senere indsatte i digerne. Den første 
byggeplads lå i en skov, som efter den tid kaldtes den hellige ved. Den 
skov skal have strakt sig fra Blåkær til det nuværende Kragtoft. Går
den Helled har sikkert navn derefter.“ (Evald Tang Kristensen: Dan
ske Sagn, ny række III, 127 efter J. H. Riis, Barsmark). Gårdnavnet 
Hellet tolkes dog enten af h e 11 e d „fold“ eller helvede.

Ketting kirke påbegyndtes på en af præstens marker ved navn Knold 
(efter Chr. Knudsen; ifølge H. Ussing: „Det gamle Als“ bor nisse
kongen stadig her). Nørborg kirke skulle have ligget på Ravnebjerg 
ved Holm eller på en bakke, som stadig kaldes Kirkebjerg. I Hagen
bjerg udpeges Tågebjerg som det oprindelige byggested, mens det i 
Oksbøl er Nisbjerg. Kegnæs udpeger Dambjerg som byggestedet, og i 
Sottrup mener man, at det skal have været på Abildgårdsbjerg midt i 
byen.

Sidstnævnte sted indgår altså endnu et led i sagnet: nemlig ønsket 
om at forklare en kirkes ejendommelige beliggenhed i forhold til sogne
byen. Sagn af denne type kendes fra bl. a. Burkal, Ensted, Karlum, 
Mjolden og Skrave. De fleste steder har man overladt det til et par 
*) Rønsdam i Sottrup sogn findes dog optegnet c. 1763 som Røns-oder Ravensdam.
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stude at finde den rette byggeplads, og man har så måttet bygge på det 
sted, hvor de har lagt sig. Ikke for intet kender man endnu i Skrave 
mundheldet: „Du står midt i vejen ligesom Skrave kirke“.

Også fra Starup kendes noget lignende. Her havde man ligesom i 
Sottrup udsøgt sig en plads midt i sognet, men syv gange i træk var 
byggematerialerne forsvundne ned til et sted ved Haderslev fjord, hvor 
man så opførte Starup kirke. Måske kan også anvendelsen af den 
sjældne frådsten have haft betydning for kirkens placering.

Men som vi allerede har set i Nørborg og Store Vi, henlægges kirke
bygningssagnet ofte til marknavne, hvori kirke indgår som led.

Fra Nordslesvig kan følgende eksempler anføres:
Felsted: Kirkebjerg i Tombol.
Gram: GI. Kirke på Kastrupmark.
Nybøl: Kirkebjerg mellem Nybøl og Stenderup.
Skærbæk: Kirkehøj ved Vester Gasse.
Svenstrup: Kirkebjerg ved Svenstrup.
Tandslet: Kirkeblok ved Elholm.
Varnæs: Kirkebjerg ved Varnæs.
0. Løgum: Kirkedal sydvest for Hovslund.

Også fra Sydslesvig er en række eksempler kendte. Vi har således 
fundet følgende:

Gelting: Kirchens Acher.
Gundeby: Kerkenacker (her fund af skeletter).
Haddeby: Karkberg.
Munkbrarup: Karkcnberg.
Sterup: Gammel kirkegård (en begravelsesplads fra hedensk tid).
Stenbjerg: Kirkelokke.
Vanderup: Kiracker.

Mest nærliggende vil det være at antage, at sagnet har henlagt det 
oprindelige kirkebyggeri til disse lokaliteter på grund af selve mark
navnet, der rimeligvis er opstået, fordi det i de fleste tilfælde drejer sig 
om gammel kirkejord. Spørgsmålet må så stå hen, om gammel kirke
jord kan tænkes at hidrøre fra jord, der har været i brug for den he
denske gudekultus. En del kunne tyde på det; dog skal vi ikke i denne 
forbindelse komme nærmere ind på dette emne.

Sagnet om det forhindrede kirkebyggeri hører til de allermest ud
bredte, og man har derfor også tidligere gjort sig spekulationer i den 
anledning. Pastor H. N. A. Jensen er i sit hjemstavnsværk „Angeln“ 
inde på tanken om, at man har ønsket sognets kirke bygget der, hvor 
fædrene var stedt til hvile, men påstår, at det var forbudt af paven og 
gejstligheden ukært at opføre kirker, hvor hedenske højtideligheder 
havde fundet sted. For at hindre sådant byggeri skulle de katolske 
præster have hittet på sagnet om troldfolkets indgriben ved nattetide.
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Den gamle anglerpræst vil dog næppe nuomstunder vinde synder
lig medhold heri, og folkemindeforskeren Svend Grundtvig mener der
for til en forklaring at kunne gå den gyldne middelvej ved at tænke sig, 
at „nogle præster var mindre nøjeregnende, nogle bygmestre mere ma
gelige end andre“ og derfor ikke har gjort sig den ulejlighed at an
lægge en kirke på et vanskeligt tilgængeligt sted.

Man synes i nutiden at hælde til den anskuelse, at sagnet næppe op
rindeligt har specielt med kirker at gøre, idet man bl. a. peger på 
Snorras Edda om Lokes bygning af Asgård (henvisning fra dr. phil. 
Inger M. Boberg). Fra Sønderjylland kunne således Sønderborg slot 
anføres, der ifølge Resen oprindelig skulle have været anlagt på Bro
vold, mens Danckwerth foreslår ved Stavnsbøl fjord.

Sagnet er således produktivt overalt, hvor rester, der kunne tyde på 
forladt byggeri, forefindes. Som variant for kirke har vi endda set en 
bondegård anført, rimeligvis fordi det pågældende sted nu ville være 
alt for afsides for en sognekirke, mens vi omvendt også har set, at en 
kirkes afsides beliggenhed kan give anledning til sagndannelse.

Sagnoverlevering hviler jo som bekendt på et såre spinkelt grund
lag, og mundtligt traditionsstof af nyere dato skal man som regel være 
yderst varsom med at fæste lid til. Alle placeringer af kirkebyggeriet 
til stednavne, der indeholder ordet „kirke“ skyldes betegnende nok 
netop sådanne nyere meddelelser, og anledningen til stedfæstelsen af 
sagnet til sådanne steder er derfor let gennemskuelig. Henlæggelsen af 
kirkebyggeriet til stednavne, der indeholder ordet „sten“ i forskellige 
former eller — som vi nogle steder mener at kunne tolke dem — ordet 
„bygning“, kan selvfølgelig på lignende måde ganske nøgternt for
klares ved, at nogle stensætninger har dannet udgangspunktet for 
sagnet. Navnlig langdyssernes stensætning minder ofte slående om 
grundsten til et påtænkt bygningsværk. Det er imidlertid, som allerede 
tidligere fremhævet, påfaldende, at sagnet ikke henlægges til en hvil- 
kensomhelst langdysse eller anden hedensk gravplads, men til ganske 
bestemte, ofte såkaldte „offerhøje“.

LITT.: Udover spredte eksempler hentet fra den foreliggende litteratur er Dansk 
Folkemindesamlings materiale vedr. kirker benyttet (1906/23).
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Haderslevske medailler og mønter og 
Haderslev som møntsted

Af Olav Christensen

Pastor Erasmus Lautrup oplyser i sin bog om Haderslev1): „In 
Herzoglichen Zeiten war in Hadersleben eine Münze“, og han medde
ler iøvrigt om denne mønt, at den antagelig var indrettet „i de hertuge
lige kancellibygninger bag det reventlowske palæ, hvor hele ejendom
men endnu hedder Grevens Gård2). Resterne af en gammel hvælving, 
der lå i en til denne ejendom hørende have, blev for flere år siden med 
stort besvær bortsprængt af daværende postmester, kancelliråd Peter
sen, der ejede ejendommen; muligvis, ja højst sandsynligt har disse 
ruiner hørt til mønthvælvingen. De haderslevske skillinger var af me
get fint sølv, men udmøntedes efter den gamle møntfod den lette, 
slette daler, og da denne udgjorde 32 skilling lybsk, var 48 skilling 
haderslevsk lig 32 skilling lybsk. Man finder derfor meget ofte i gamle 
dokumenter regnskaberne opstillede med den lette eller kronedaleren 
som møntenhed. Om denne mønt har jeg forgæves søgt yderi gere op
lysninger.“

Hvorledes forholder det sig nu med Haderslev som møntsted? Det 
kan sikkert fastslås, at der næppe under hertug Hans d. Ældre, vor bys 
store velgører, er slået mønt i Haderslev. Ganske vist oplyser haderslev- 
læreren, professor August Sach i sin i anledning af byens 600 års 
jubilæum udsendte bog3), at der kendes haderslevske mønter, der er 
udmøntet for hertug Hans, og han beskriver dem således: på forsiden 
fandtes det holstenske nældeblad og årstallet 1571, medens bagsiden 
var forsynet med følgende indskrift: H. HANS. VAN. GOTT. GNA. 
ERWE. ZV. NORWE. HERZ. ZU. SCHL. HOL.; men ifølge den 
tyske numismatiker, ingeniør Christian Langes store værk om slesvig- 
holstenske mønter4) kan der næppe være tvivl om, at denne mønt ikke

1) E. Lautrup: Chronik und Monographie der Stadt Hadersleben. Haderslev 1844, 
side 168 f.

2) Slotsgrunden 7.
3) August Sach: Der Ursprung der Stadt Hadersleben und das Stadtrecht Herzog 

Waldemars IV vom Jahre 1292. Haderslev 1892, side 62, note 5.
4) Chr. Langes Sammlung schleswig-holsteinischer Münzen und Medaillen I og II. 

Berlin 1908 og 12.
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er præget for hertug Hans den Ældre, men for hans brodersøn hertug 
Hans den Yngre af Sønderborg. For denne er der nemlig i 1621, 41 år 
efter hertug Hans den Ældres død, udmøntet 2 skillingstykker, der 
beskrives som af August Sach med undtagelse af, at hertugens navn 
anføres som JOHANS5). Sach har, som nævnt H.HANS.; men dette 
er sikkert en fejllæsning for JOHANS, så meget mere som hertugen 
ikke har kaldt sig Hans. Det er derfor nærliggende at antage, at også 
årstallet er læst galt, og at det rettelig skal være 1621.

Guldmedaille præget for hertug Hans den Ældre

Forøvrigt kendes der for hertug Hans den Ældre kun een mønt, der 
ikke bærer nogen værdiangivelse, og som er præget i 1565. Mønten be
skrives således6): på forsiden findes hertugens brystbillede og ind
skriften IOA. D. G. NOR. HERES og på bagsiden en ørn samt ind
skriften MO. AR. RENSBORCH 65. At denne mønt, der bærer byen 
Rendsborgs navn, skulle være præget i Haderslev, er dog næppe sand
synligt, og Lange anfører da heller ikke Haderslev blandt sine slesvig
ske møntsteder.

For hertug Hans den Ældre findes der iøvrigt kun nogle støbte guld- 
medailler og en médaillon7).

Medaillerne er ikke fuldstændig ens; den i Langes møntværk om
talte og her gengivne beskrives således: forsiden viser hertugens bryst
billede set næsten forfra med baret og iført kofte med pibekrave samt 
en foran åben, snorebesat kappe med høj krave; hertugens højre hånd 
er anbragt foran på brystet, langs kanten findes følgende indskrift: 
ÆTATIS SVÆ 56.1577. En anden médaillé, der har samme indskrift 
kun med tallene 59.1582, bærer ligeledes hertugens brystbillede, men i

5) Langes anførte værk II, side 6 og tavle 34.
6) Numismatische Zeitung 26. årg., 1859, side 95.
7) Langes anførte værk II, side 300—02.
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Farvet voksmedaillon med eneste eksisterende portræt 
af hertug Hans den Ældre

noget anden form og uden den foran på brystet hvilende hånd. På bag
siden, der er ens for begge de her omtalte medaillers vedkommende, 
findes tre hjælme over et våbenskjold med Norges, Slesvigs, Holstens, 
Ditmarskens og Stormarns samt i midterskjoldet Oldenborgs og Del
menhorsts våben og endvidere indskriften: JOHANS. V. G. G. ERB. 
ZV. NORWEG. HERZUG. ZV. SLES. HOLST. &c.

Førstomtalte médaillé findes i møntkabinettet i Dresden. I samme 
by fandtes i »Grünes Gewölbe« den nævnte ensidige médaillon af 
farvet voks med hertug Hans’s brystbillede liggende som fladt relief 
på en med sort underlagt glasplade, der er 50 mm i diameter og an
bragt i en rund sort ramme med en diameter på 68 mm. Hertugen, der 
er fremstillet som en ældre mand med gråt kort hår, blond ved siderne 
gråt skæg, brune øjne, brunlig ansigtsfarve, er iklædt rød guldbroderet 
kofte med hvid pibekrave og bærer en tredobbelt guldkæde om halsen. 
Indskriften lyder: D G JOHAN SE HER NOR SLEES HOL ETC D.

Blev Haderslev således ikke møntsted under hertug Hans den Ældre
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skulle den dog senere opleve at blive indlemmet i rækken af danske 
møntsteder, idet Frederik den Andens enke, dronning Sophie som 
formynder i hertugdømmerne for sin søn Christian den Fjerde lod slå 
mønt her8).

Dronningen havde fra Hamborg indkaldt Matz Puls og Andreas 
Metzner, et par ikke særlig velanskrevne møntmestre. Kredsdagen i 
Lüneborg havde allerede i 1574 klaget over, at Hamborg til trods for 
rigsmøntordningens bestemmelser ikke havde ansat en guardein, men 
havde overladt møntmesteren Andreas Metzner for egen regning at 
indkøbe sølv, at tilveksle sig ugyldig mønt og at lede hele mønten 
i stedet for, at staden selv overtog ledelsen og lønnede møntmesteren, 
samt over, at de udmøntede portugaløsere blev udgiven for 17 Thaler, 
skønt de kun var ca. 15 værd, og endelig over, at Metzner indvekslede 
god mønt og smeltede den til dårlig9).

Udmøntningen i Haderslev, der fandt sted i årene 1591—93, omfat
tede følgende guldmønter: dobbelte, enkelte, halve og kvarte portu
galøsere samt ungarske gylden10).

Portugaløseren, der af mange fyrster og stæder særlig i Nordtysk
land udmøntedes i anden halvdel af det 16. århundrede og i første 
trediedel af det 17. århundrede, var en stor guldmønt til en værdi af og 
af en vægt på 10 dukater. Dens forbillede var de af kong Emanuel af 
Portugal (1495—1521) første gang i året 1499 prægede store guldstyk
ker på 10 crusados, som den havde fået navn, vægt og præg efter.

Det varede ikke længe inden udmøntningen i Haderslev gav anled
ning til klage. Generalkredsguardeinen i Nedersachsen Steffen Brüning 
afgav nemlig den 5. maj 1592 en indberetning om Haderslev-mønten 
til møntprobationsdagen i Braunschweig. Efter at han indledende hav
de henvist til, at den i det hellige romerske rige gældende møntfor
ordning, der også havde gyldighed i Nedersachsen, indeholdt en be
stemmelse om, at det ved trusel om straf ved bålet var forbudt at øde
lægge, borttransportere og til dårlig mønt at omsmelte den gode rigs
mønt, oplyste han, at to borgere fra Hamborg Matz Puls og den tid
ligere hamborgske møntmester Andreas Metzner mod en årlig afgift 
havde påtaget sig at indrette en mønt i handelspladsen Haderslev, at 
de trods møntforordningens forbud i havnebyerne tilvekslede sig fint 
guld for deraf med kongelig våben og præg at udmønte hele og halve 
portugaløsere samt rosenobler, og endelig at de udgav de hele portu-

8) H. H. Schou: Beskrivelse af danske og norske mønter. København 1926, s. 90.
9) Max von Bahrfeldt: Über die älteren Hamburger Portugalöser i Zeitschrift des 

Vereins für hamburgische Geschichte XIX, Hamborg 1917, side 5 f.
10) H. H. Schous anførte værk, side 91 f og tavle 11.
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galøsere for 17 daler, skønt de kun var 15 daler og 9 groschen værd11).
Disse klager var de samme, som tidligere var rettet mod i alt fald 

Metzner. Probationsdagen anerkendte klagernes rigtighed og traf i 
sin afgørelse af 6. maj 1592 beslutning om at pålægge fyrsterne at påse 
ikke alene, hvorledes den beklagelige og forbudte handel og de deraf 
opståede ulemper på bedste måde kunne imødegåes, men også at ved
tagne foranstaltninger bragtes i anvendelse12).

Klagerne kom også det danske rigsråd for øre. Ved et møde som 
rigsrådets 2 udsendinge Sten Brahe og Henrik Rammel havde med 
enkedronning Sophie i Haderslev den 22. maj 1592 klagede de ganske 
vist som andre råder ved et senere møde på Frederiksborg over møn
ternes urigtige præg; men det var dog sikkert mønternes siethed, der 
var den egentlige grund til klagen. Troels Lund har givet en skildring 
af sammenkomsten i Haderslev13). Han skriver, at de to rigsråder 
overfor enkedronningen blandt andet fremkom „med en ny pille, idet 
de gik over til at omtale det af hende i hertugdømmerne oprettede 
møntværk, hvis mønter havde vakt pinlig opsigt ved deres urigtige 
præg. Enkedronningen, der meget vel forstod, at det var selve op
rettelsen af møntværket, der havde ærgret rigsrådet, svarede skarpt, at 
det var hende, der havde ladet møntværket oprette, og hun havde haft 
fuld ret hertil, idet hun havde handlet som formynderske for Christian 
den Fjerde og kun ladet præge mønt for hertugdømmerne. Hun håbe
de, at der ikke var nogen, som ville tage sig dette nær. Hun havde hel
ler ikke hørt et ord om, at der skulde være begået noget bedrageri ved 
møntværket; dog skulde hun gerne lade mønterne prøve i Hamborg og 
Lybæk. På det prægede våben havde hun ikke givet videre agt. Skulde 
der heri, som af gesandterne angivet, have indsneget sig en lille fejl, 
hidrørte dette fra stempelskærerens uvidenhed og kunde jo let ændres, 
hvad også skulde ske; men mønten selv var lige lødig og god, før som 
efter“14).

Under enkedronningens senere møde med rigsrådet på Frederiks
borg den 10. februar 1593 skulle de deltagende råder „henlede enke
dronningens opmærksomhed på det i Haderslev oprettede guldmønt
værk, hvorover det ikke lidet måtte besvære sig. Da møntretten i Dan
mark var et regale, faldt det rigsrådet til skam, at her prægedes mønt 
med urigtig titel på kongen, for ikke at tale om, at „udvalgt konge“ 
og krone ikke stemmede sammen. Sligt kunde i udlandet udtydes, som

ir) Max von Bahrfeldts anførte afhandling, side 22.
12) Max von Bahrfeldts afhandling, side 22 f.
13) Troels Lund: Christian den Fjerdes skib på Skanderborg sø. København 1893.
14) Troels Lunds anførte værk, I side 223—24.
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om det var rigsrådet, der ved at udelade, hvad der tilhørte kongen, 
hans våben og hans titel, søgte noget for sig, der ikke tilkom det. Da 
dette møntværk næppe var oprettet efter enkedronningens tilskyndel
se, og forsømmelsen med hensyn til titel og våben endnu mindre var 
befalet af hende, måtte rigsrådet bede hendes majestæt give befaling 
til, at der holdtes bedre opsigt dermed“15).

De af rigsrådet påtalte fejl består i, at kongen, der endnu ikke var 
kronet, men som det anføres kun udvalgt konge, på ungarsk gylden 
bærer krone, at indskriften på en del af portugaløserne og den ungar
ske gylden angiver kongens titel som D:G . DAN . NOR . GOT . 
WAN . REX, medens venderne normalt — som den dag i dag — står 
foran goterne, og endelig at de guldmønter, som har den forkerte 
kongetitel, også har et våben, der afviger fra det almindeligt anvendte, 
idet det ikke har den oldenborgske kongeslægts stamvåben som grever 
af Oldenborg og Delmenhorst i hjerteskjoldet, men enten Ditmarskens 
rytter eller Slesvigs to løver, medens slægtsvåbnet er anbragt nederst 
til højre.

Disse fejl med undtagelse af kongen bærende krone, der kun findes 
på den ungarske gylden, findes på alle mønter fra 1591 og på en del 
af mønterne fra 159216).

Det viser sig altså, at rigsrådets klage over fejlene i mønternes præg 
har virket; fejlene blev rettet i løbet af 1592, kun tog dronningen ikke 
noget hensyn til, at kongen endnu ikke måtte bære krone, men lod fort
sat også i 1593 sin søn bære denne prydelse.

Den 26. juni 1592 fik Hamborg en skrivelse fra fyrsterne Joachim 
Friedrich, administrator af ærkestiftet Magdeburg, og hertug Heinrich 
Julius af Braunschweig-Lüneburg om at fængsle Andreas Metzner og 
Matz Puls, hvis de viste sig i Hamborg17); det skulle de vel herefter 
nok vogte sig for, selv om enkedronningen allerede året efter måtte 
opgive udmøntningen i Haderslev, bl. a. vel fordi de to møntmestre 
antagelig ikke længere har turdet tilveksle sig det fornødne guld i 
nabolandene.

Matz Puls blev derefter ansat hos hertug Johan Adolf af Slesvig- 
Holsten-Gottorp, for hvem han ligeledes prægede portugaløsere og 
ungarske gylden, medens Andreas Metzner blev antaget af Christian 
den Fjerde. Han døde dog allerede i 1596 og havde da for kongen kun 
opnået at slå småmønt18).

15) Troels Lunds anførte værk, II side 10—11.
1G) H. H. Schou: Danske og norske monter, side 91 f.
17) Max von Bahrfeldts afhandling, side 25.
18) J. Wilcke: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III i tidsrummet 

1625—1670. København 1924, side 21 f.
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Enkedronning Sophies mønter blev de eneste, som er slået i Ha
derslev, hvis æra som møntsted kun blev kort og, som vi har set det, 
af noget tvivlsom værd.

Endelig skal kort omtales en lille mønt og médaillé, som blev præ
get i 1892 til minde om Haderslev bys 600 års jubilæum. Den har på 
forsiden en gengivelse af byens ældste kendte segl og på bagsiden ind
skriften: Erinnerung an das 600 Jährige Jubiläum 7. Juni 1892.

Købmand og rådmand Heinrich von Brincken, der af den nedsatte 
festkommite var blevet anmodet om at lade præge medailler og minde
mønter i anledning af byjubilæet, har i en skrivelse til festkommiteen 
af 16. juni oplyst, at der af hvidt og gult „ordin.“ metal var fremstillet 
2000 medailler, som var forsynet med et lille øje, samt 100 bronce- og 
20 sølvmønter; men at salget var gået meget dårligt, hvorfor han tilbød 
restpartiet, 900 medailler, 85 bronce- og 11 sølvmønter, til halv pris, 10 
pfennig stykket for medaillerne, 50 pfennig for bronce- og 2 mark for 
sølvmønterne. Han foreslog samtidig at fordele de simple medailler til 
skoleeleverne, broncemønterne til festkommiteens medlemmer, delta
gerne i festoptoget, bykollegiet m. fl. og sølvmønterne til æresgæsterne, 
magistraten m. fl. Desværre fremgår det ikke af akterne, om anmodnin
gen er imødekommet, men da festkommiteen havde opfordret von Brin
cken til prægningen, har man vel næppe ladet ham selv sidde med hele 
tabet19).

Disse medailler findes endnu i mange haderslevske hjem, medens^ 
mønterne er sjældne.

Konsul L. C. Ohlsen, Fægteborg
Af Thorvald Petersen

Konsul L. C. Ohlsen, Fægteborg ved Nordborg, var født 1819 i Oks- 
bøl, blev købmandsuddannet i Sønderborg og i Flensborg, hvorefter 
han 18 Aar gammel drog til England, hvor han senere grundlagde en 
Kul-Eksportforretning i Cardiff i Wales og efterhaanden tjente en me
get stor Formue. Han udnævntes til dansk Konsul og var ligeledes 
hannoveransk Konsul indtil 1866, da Prøjserne erobrede Hannover. 
Ohlsen ægtede sin Halvkusine, Marie Mahler, fra København, og deres 
eneste Barn, en Pige ved Navn Dagmar, blev senere gift med den be
rømte Læge, Professor Schmiegelow, i København, hvis Hjem og Virke 
fik en meget stor Betydning for det nationale Arbejde, ikke mindst un
der den første Verdenskrig og i Genforeningstiden.

Konsul Ohlsen længtes dog stadig tilbage til sin Fødeø Als, og i
19) Haderslev rådstuearkiv acta 19.3c.
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1871 drev denne Længsel ham hjem, idet han købte Ejendommen Fæg- 
teborg ved Nordborg, hvorefter han købte en Del Jord til, byggede 
Ejendommen om til en Lystgaard, samt anlagde en Park paa begge Si
der af Landevejen Sønderborg-Nordborg. Konsul Ohlsen var i høj 
Grad det, man kalder en „self-made“ Mand, meget berejst og intel
ligent, talte 5—6 Sprog, var økonomisk uafhængig og stærkt nationalt 
interesseret; men han kunde ikke være aktivt med i det nationale Ar
bejde, da han var engelsk Statsborger. I sine Erindringer om ham skri
ver Professor Schmiegelow, at han netop af den Grund kom til at be
tyde noget, idet de tyske Myndigheder havde langt mere Respekt for 
Regeringskontorerne i London end for Udenrigsministeriet i Køben
havn. Hvis Tyskerne en sjælden Gang ønskede at se hans Papirer, 
duperede han dem med at henvise til det engelske Gesandtskab i Ber
lin til nærmere Undersøgelse. Havde de gjort det, vilde de have faaet 
konstateret, at han havde mistet sin engelske Statsborgerret ved ikke at 
faa den fornyet, hvilket er nødvendigt for enhver, der fraflytter det 
engelske Imperium. Han var altsaa i Virkeligheden statsløs.

Da Konsul Ohlsen ikke ejede 100 Tønder Land i Sammenhæng, 
hvilket var nødvendigt for selv at kunne udøve Jagtretten, blev den 
udlejet ved offentlig Licitation, og Tilslaget fik Herredsfogden, Dom
meren og Doktorerne i Nordborg. Deres Jagthunde havde en Gang 
ihjelbidt nogle Faar paa Fægteborgs Marker, og denne Anledning be
nyttede Konsulen sig nu af ved at gaa til Herredsfogden med Anmod
ning om selv at maatte drive Jagten paa sin egen Jord. „Sie wollen wohl 
die deutschen Beamten da nicht haben, Herr Konsul?“ spurgte Her
redsfogden, men Ohlsen svarede: „Ich möchte nicht gern die deutschen 
Hunde da haben, Herr Hardesvogt!“

En anden lille Historie belyser Verdensmanden Konsul Ohlsens 
overlegne Maade at behandle Prøjserne paa. En af Frits Hansens Søn
ner, den senere Konsul Chr. G. Hansen i Aarhus, havde opteret for 
Danmark og maatte derfor ikke vende tilbage til sit Hjem. Men det 
gik ham som saa mange andre, Hjemlængslen blev ham for stærk, og 
da han en Dag ventedes hjem, og da Konsul Ohlsen og Fr. Hansen 
var gode Venner, tilbød Ohlsen at hente Sønnen ved Skibet i Hardes- 
høj. Da Ohlsen, sammen med sin Datter, i Vogn ankom til Hardeshøj, 
gjorde Kromanden ham opmærksom paa, at den prøjsiske Gendarm 
(som maatte have faaet Nys om Sagen) stod nede ved Broen og øjen
synligt ventede paa Skibet. Konsul Ohlsen begyndte saa at tale Engelsk 
med Datteren, og da Skibet lagde til, fortsatte han med paa Engelsk 
at byde den ventede Gæst Velkommen. Derefter „opdagede“ han 
Gendarmen, der stod betuttet og saa til, og spurgte elskværdigt, om 
han vilde køre med tilbage til Nordborg, hvilket Tilbud Gendarmen 
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modtog med Tak. Datteren spurgte, stadig paa Engelsk, hvordan han 
turde vove det, og Ohlsen svarede: „Jo, mit Barn, naar han er min 
Gæst, kan han ikke være bekendt at genere mig.“ — Saaledes gik det 
til, at Nordborg oplevede det sælsomme Syn at se en dansk Optant 
holde sit Indtog i Byen med den tyske Gendarm som Æresvagt paa 
Bukken.

Jeg mindes saa klart, at vi Børn, naar vi gik forbi den skønne Lyst- 
gaard Fægteborg, med de smukke Bygninger og med Parken, havde 
en Fornemmelse af, at større Velstand fandtes der da vist ikke i denne 
Verden. Og det var med en vis Ærefrygt, at vi hilste paa Konsulen 
og Fruen, som for Resten ikke saa sjældent indbød os Børn til at gaa 
ind i Parken. Jeg mindes dem ogsaa, naar de om Sommeren i Landaue
ren kørte ned til Dyvig Havn for at hente Datteren og Svigersønnen, 
Professor Schmiegelow, som med den talrige Børneflok var kommen 
sejlende fra København i deres Lystjagt. Jeg mindes, naar Konsulen i 
lukket Vogn eller Slæde, før Jul, kørte om i Ulbjerggade for at hilse 
paa gamle Mennesker, som i en lang Aarrække havde tjent paa Fægte
borg, og det blev nok ikke alene ved at ønske disse gamle en glædelig 
Jul. I Nordborg fortaltes der i hvert Fald om, hvorledes adskillige Pen
gebeløb ved saadanne Lejligheder skiftede Ejer, idet Konsulen trykke
de de gamle Mennesker et Guld-Tyvemarkstykke i Haanden.

Konsul Ohlsen døde i København den 26. Maj 1892, samme Dag 
som gamle Kong Christian og Dronning Louise holdt Guldbryllup. 
Han havde altid ønsket at dø i Danmark. Efter hans Død stiftede 
Konsulinden et Legat paa 20,000 Mark til trængende i Nordborg By. 
Markkapitalen gik senere tabt ved Inflationen efter den første Ver
denskrig, men den danske Stat yder en aarlig Valuta paa 656 Kroner, 
som uddeles aarligt den 22. Januar paa Konsulens Fødselsdag. Ogsaa 
Datteren og hendes Mand, afdøde Professor Schmiegelow og Hustru, 
stiftede i 1920 et Konsul Ohlsens Mindelegat til Fordel for Krigsinva
lider fra den første Verdenskrig eller disses Efterkommere, som er bo
siddende i Nordborg, Oksbøl eller Havnbjerg Sogne. Det uddeles 
hvert Aar til Nytaar, ialt 1900 Kroner.

Naar jeg, som det ofte sker, kommer forbi det skønne Fægteborg, 
saa mindes jeg stadig Konsul Ohlsen, som vi saa ham spadsere med 
sin Frue derinde i Parken. Han var en Mand, som nedefra havde ar
bejdet sig op til en i enhver Henseende smuk Position. Det undrer 
mig derfor i høj Grad, at man ikke paa en eller anden Maade har sat 
denne Mand et Minde. Der er blevet anlagt nye Gader i den sydlige 
Del af Byen, Gader paa Fægteborgs forhenværende Jorder. Hvad 
havde da været rimeligere end at give en af dem Konsul Ohlsens 
Navn?
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Til Sønderjyllands præstehistorie
Af Aage Dahl

I Augustnummeret af Sønderjydsk Maanedsskrift1) har Hr. Olav 
Christensen fortsat sine Uddrag af Pastor Georg Boysens Opteg
nelser, som jeg ikke kendte, da jeg skrev mine 3 Samlinger af Bidrag 
til den sønderjydske Gejstligheds Historie omhandlende Biskopperne 
og Præster i Haderslev By og Herred.

Imidlertid er der her en oplagt Fejl, som ikke bør sætte sig fast som 
en Rettelse til mit Arbejde og en Angivelse, der maa være blevet mis- 
forstaaet, og derfor ogsaa kan bringe fejlagtig Rettelse.

Det første drejer sig om Hoptrup Sogn.
Det er muligt, at Matthias Bruuns Enke Rebekka Rehefeld som an

ført døde 4. 2. 1697. Men det er umuligt, at hun i andet Ægteskab kan 
have været gift med Mandens Efterfølger Peter Mayland. Thi i Følge 
H. C. Roedes Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab 
og Begravelser, fik Præst i Hoptrup Sogn Petrus Mejlan og Anna 
Maria Brunin 3. Marts 1675 Tilladelse til at vies i Huset uden Tro
lovelse og Lysning. Og ved Sp. Skærbæk Morten Nissens Bryllup 
med Anna Marie Bruun, anføres det udtrykkelig i Kirkebogen, at 
hun var Peter Maylands Enke.

Det andet er Meddelelsen for Starup-Grarup, at Jacob Clausen 
Caspergaards Moder døde i Haderslev 11. 5. 1660. I Fig. H. N. A. 
Jensens Papirer hed hun Sofia og døde 22. 1. 1670. Den, der her kaldes 
hans Moder, maa sikkert være hans Svigermoder, Maria Pedersdatter 
Hegelund, Paul Hansen Anchersens Enke. Det er ogsaa mere rime
ligt, at hun begraves i Starup Kirke, hvor Manden ligger, end at hans 
Moder begraves der, naar hendes Mand, der døde 1659, ligger i Vons
bæk.

x) side 119 ff.
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