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juni 1914 i Sarajevo

ses

n(rlralt

som

startskuddet pi 1. Verdcnskrig.

,1.

Cjorrrp hcr,t)der her formertlig til
J|rr bel;i-k" p,' il t ' f I mil' V,1rLler

vclclc (1866-1938). Han var blandt andct belgisk jusiitsminister i arene
1918-1921.

5. Jens Christian Flosinrp (i81E-1E92),
dansk forfatter og prEesi. Har skrcvct
flere dramatiskc i srker, blandi anclet

studenterkomcdieL samt

lyrik

og

cri11dringer.

n. Dct \.rr den drn:ke Ee-.rrdt r l-,rr..
H.A. BcrnhoFt, og ikkc Christiar, X,
dcr undcr.krer tral l.rlerr om Sl, -\ its i

juli 1920. Cjonrp tirnker
hel pa lorerr ,,rn de -ar',leliv.k.

Paris den 5.

landscleles indlcmmelse i Kongeriget,
Je- blet rrnJnrskler el ,11Chn-l rn i
Kobenhavn den 9. jtLli 1920.

\

7. Omcn accipio, (latin), jcg modtager
varslet, dvs. anerkender det som
clillt for rnig.

g1,J-

8. Det er usikkert, hvem Cjorup hct
I'enlyoer .il m, n det llr l,.rm.nlliy.
kur r a re Arcl Vcd'l ( 1b5q lq'1-1, Jcr

pi det tidspLnkt var arrlmanLl over
Presto Amt og medlcm af den internationale domstol i Haag.
9. H.D. Klopper, borg-Skr umsager
(1E68 1930) dansk

politiker og g6rd-

eier i Kobenhovecl i Sonderjylland.
En i:rf danskhedens fremtr.edencie
skikkelser', som ]908 1918sad i landdagen i Berlin. EItcr Genloreningcn
i 1920 bler.han mcdlem af La[dstinget for VerNtre. -LIan stottede oprindelig H.P Hansscns linje i gr;ensedragni:rgen, men svingcdc i 1920
over ti1 Fleisborg-linjcn.
10. Det var telegrafbestyrer Thon'ald
Thaulou, (1842-93), der i 1876 skrcv
Sfu,soiq, oort c/s/rcdc, oulstriLll? Lnnd

il

pi Skamlingsbankcn.
Som det flenrgir af berehjngen,
delbg Kntrd Gjorr.rp i bcg8e dages
e.llrxlrr'Jer; h.rn r'rr -;lede. {,9.:
et folkemode

11.

med ved festlighedelne
den 11.

juli

1920.

pi

n,:n ..,r

gi

,,,1 1r.,. ;1
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11704 og 1730 forErede skippere fra Sonderborg inventargenstande til to kir
ker pi Cotland. ArtJklen undersoger baggrunden for gilvernc og identifit.erer'
skipperne ved hj;elp af sranderborgske og gotlandske arkivalier. Det viser 5iii,
at iklppcrrle sejlede legelmeessigL mellen Gotland og de sydlige og vestlige
ostersokyste1 frem for alt med kalk.l

Dybbol

Manuskriptct shit

.e. m.J dt-hit-'\,,r-lrife,r

Sonderborg-skipperes
donationer til kirker pa Gotland
t farste halvdel af 1700-erene

7, -i

,'PrrnJcli4

orr-leJe .rl [t,rl -rl l(. rn,1nu-kr :lrer.

Zusammenfassung
Der Pastor Knud Cjorup (1879 1936) berichtet in diesem Erirurerungsartikel von den Feierlichkeiten der Wiedervereinigung 1920. Kurzfristig entschloss sich Knud Gjorup, zr-rsammen mit einem guten Bekam.rten zu den Grenzfeierlichkeiten zu fahren. Er schildert die abenteuerliche Reise mit der F2ihre von Korssr nach Fyn und mit dem
Nachtzug nach Kolding und nach Taps. Dort er'lebte Knud Gjorup
den Ritt Kcinig Christians X iiber die alte Grenze hinein nach Sonderjyllantl - ein bewegender Moment und ein Wendepunkt der dlinischen Geschichte, der hier den Lesern als Augenzeugenbericht dargelegt wird.

I to kirker pA Nordostgotlar.rd fortellel indskri{teri at kirkeinventar er'
blevet foreret af navngivne skippere fra Sondelborg. Rute Kirke hu
ser et malct trepanel fra Aret 1730. I Helh'i Kirke findes et pulPitur
rned 13 malerier af apostle og K stus, dateret 1704. Fra samme 5r'har
kirken et dAbsfad, ligeledes dekoreret rned navnet pi en sar.rderborgsk skipper'.
Disse p;ar.er er kun sporadisk blevet u;er.nt i den videnskabelige
littcratur Naturligvis registreres de i dct pigeeldcrrde bind af Szrrlrics
ktykor, ogen bog om danske gotlandsfarere naevner dem i forbifarten.
En kort omtale af malerierne pA pulpituret findes ogsA i en afhandling
om malerkunst pA Gotland og i en bog om Hellr'i Sogn, men gavernes
baggrund er ikke blevet undelsogt.2
Forbindelserne mellem Gotland og de danske kongers lande ophorte ikke med Brcimsebrofrcden i 1645 eller med den danske besettelse
af sen fra 7676 til 7679. Fra de gotlandske landhavne, dvs. havnene
uden for Visby, folegik del en livlig skibsfart, som skippere fra hertugdommet Slesvig havde en stor andel i. Hvis vi tager Aret 1703, si
opregner toldprotokollerne ikke faelre end 342 afgange fra gotlalrdske
havne. Omkring l-ralvdelen af skiber.re stammede fra hertugdommet
Slesvig, f.eks. fra Egernfcrrde, Femern, Flensborg, Hadersler', Marstal,
Slesvig, Sonderborg eller Aabenraa. Blandt de mere betydningsfulctc
l
ovrige havne kan navnes Danzig, Kobenhavn, Rostock og Wisnrat
For Sonderborg-skipperne spillede skibsfarten til Gotland elr stor
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rolle frem til 1700, hvorefter den mindskedes.4 Det var dog iust i denne sidste periode, at de efterlod sig minder i gotlandske kirker Skipperne i Sonderborg var og er organiserede i et lav, der er det eldste
skipperlav I det nuvarende Danmark. Skipperlavet var ikke blot en
standsorganisation. Det op{yldte samtidigt en rekke praktiske {orm6l: bistand i skonomisk nod, forsyning med bal1ast, hjalp ved begravelser og forlig af stridigheder ang. sofarten.s

Det sonderborgske kirkeinventar i Hellvi og Rute
Kirker
Det malede trapanel i Rute Kirke findes nu ved sydveggen af tArnrummet. Den svre del er udsmykket med guirlander, den nedre del
med malede forhang. I midten findes en inskriptior; der pi svensk
forteeller:
"Till Gudz iira och Kyrckians prydnad hafwa fdliande denna mAlning fdriihrt. ANNO 1730 Christian Hcjtjck. Mathlas Rijper Jons
Joranson Hophman och Hans Krabbe ifrAn Sonderborg".
Hellvi Kirke var dengang som nu anneks til Liirbro. Pulpituret stAr
i kirkeskibets nordlige del. Over lrisen med apostlene kan man lese:
"Diesen Chor haben unterbenandte6 woterfahrneT I schiffers8 von
Son lrburch,e Zur Ge lslo Ehre, Der kirchll I Zirath, undt ih12 | Nahmens gediicl3 | au8 Staffierla I lassen; Anrols 1704 den 21 Se lptembris,". Under billedeme st6p$1o Michel ahlman, SPeter andersen,
S}Christian Jr;Lrge.,ser-r, SHenl,i.,g I [N]lefen, 6Hans J: lasten [sic],
SHanB Jespersen, o17 | Christensen, SHanB C I ristianlS Krabbe, S
Andrele I Krabbe, SLorenB I SPeter Knutsen, S I ristian2o Fischer,
Sch-risti21 | ahlmary Schristian [M] | ichelsery SHanB HanGen, t]
NiG Ibsen,". Selve billedeme har ogsa peskrifter, nemlig apostlenes
navne i deres latinske form.
Ved en e1ler flere ombygninger (mere herom nedenfor) blev rammerne omkring billederne beskAret. Det forte til, at enkelte bogstaver
forsvandt. Sidanne skerelinjer mellem panelerne er ovenfor angivet
med " I ", men det er pa trods af lakuneme ikke sA vanskeligt at overs€tte teksten: "Nedenner.nte velerfarne skippere fra Sonderborg har
den 21. september 1704 ladet udstaffere dette kor til Guds ere, kirkens udsmykning og deres navnes minde." Navnene lyder i deres
danske former: "Mikkel Ahlmann, Peder Andersen, Christian JorgenI

Kolt ooef Gotland med byw-Visby, Helloi og Rute.

sen, Henning Nissen, Hans Jorgen Lassen, Hans Jespersen, O.[?] Chri-

stensen, Hans Christian Krabbe, Anders Krabbe, Lorenz?, Peder

r
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uinteressante. Toldprotokollerne indeholder verdifulde og hidtil
uudnyttede oplysninger om, hvor Sonderborg-skipperne og deres
kollegaer fra de ovrige slesvigske byer sejlede hen, og hvilke skibe de
sejlede pA.2s Ake C. SlriUerg beskriver - for en lidt tidligere periode
hvordan disse arkivalier blev til. NAr et skib ville seile fra en landhavn p6 Gotland, satte den lokale tolder et dokument op angAende
lasten. Dokumentet forsegledes, og skipperen rejste med det over
land til Visby. PA toldkontoret i Visby blev oplysningerne fra dokumentet indfort i toldprotokollen. Efter at have betalt toldafgifterne,
blev skipperen udstyret med et pas. Nar han var kommet tilbage til
havnen, kunne skibet lagge fra. For de indkommende skibe anr.endtes en lignende omstendelig procedure.26
Enkelte ufuldstendige navne pA pulpituret kunne kompletteres fra

toldprotokollerne, men med en vis forsigtighed, dels fordi man

PLtLpitu

i Helloi kil'kc. Fato: Jiiryen

Beyer.

Knudsen, Christian Flsker, Christian Ahlmann, Christian Mikkelsen,
Hans Hansen, Nis Ibsen".22
Desuden ejer kirken en anden gave fta en Sonderborg-skipper: Et
.
.
dAbsfad af forsolvet kobberblik berer indskriften:
"Scsrprrr H,qNs
23
JesrrnsoN VoN SoNosnavRc ANNo r704".

Kilder
Oplysninger om skipperne kan hentes tre forskellige steder: 1) Publikationer om og kildel fra skipperlavet i Sorrderborg, navnlig skipperlavets protokol, der begynder med Aret 1681, 2) Kirke- og byarkivalier fra Sznderborg og 3) Toldprotokollerne for Visby.2a
Toldprotokollerne fortaeller mest om skibenes navn, draegtighed og
last, men de nevner ogsA skippernes navne, hjemsted samt de havne,
skibet sejlede fra eller til. Naturllgvis oplyser toldprotokollerne ogsA
detaljeret, hvor meget told der blev betalt. Det er derfor, det omfattende bogholderi fandt sted - men i vor sammenhang er disse belob

-

uden de originale bilag fra landhavnene - ikke ved, hvorvidt der ved
registreringen i Visby blev foretaget normaliseringer, dels fordi toldprotokollerne er fort pi svensk. For de gengse person- og stednavne
brugtes de tilsvarende svenske former (Christian Jiirgensen kaldes
f.eks. for >Christian Jriransson", Kobenhavn for >Kiopenham(b)n<).
Mere sjaldne navne derimod blev nok overfort ad hoc til en svensk
stavemAde. Her kan bAde skipperens udtale, skrivernes dialektale
baggrund og deres kendskab til fremmede sprog have haft indflydelse pA retskrivningen.
Mens skippere fra Rostock og Liibeck formentlig talte plattysk pi
Gotland, er det ikke givet p6 forhAnd, om deres kollegaer fra Sonderborg eller Aabenraa benyttede sig af plattysk, hojtysk, sonderjysk eller rigsdansk. Egernforde optrader ger.u-remgiende som
"Ekelferde",
og Femern kaldes generelt for >Femmem". Slesvig optreder som
"Sle8wijk". Sonderborg hedder slet og ret >Sznderborg(h)<. For
Haderslev anvendes det tyske navn:
(ogsA
"Hadersleben<
"Hadersleb<). Flensborg optreder som
,,AppenrAde" gengiver
"Flensborg,,.
mAske en plattysk udtale for dansk Asbenras og tysk Apenrade. Ogstt
ved nogle af de andre navne kan plattysk have spillet ind, bl. a. ved
navnene pA -rol.q. ,Ertskioping" er sandsynligvis .rEroskobing.
Rute Sogns arkivalier gik desverre op i rog sammen med Rutes
presteg6rd i 1877.27 For 6rene 1725 til 7732 er heller ikke de indog udgiende toldprotokoller bevaret pA Landsarkir.et i Visby. Derfor
beskeftiger artiklen sig primert med Hellvi Kirke.
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Safart pA Gotland omkring 1700
Den uden sammenligning vigtigste ladning, som skipperne fra Sondelborg tog om bord i Hellvi og Rute Sognes havne, var kalk, bide
Iesket og ulesket. I meget mindre mAlestok medfortes tre.28 I lobet
af det 17. Arhundrede var kalkbrud og kalkbrenderier blevet vigtige
erhvervsgrene pi Gotland. Hellvi Sogn var et centrum i denne produktion, der var rettet mod eksport.2e Godset, som blev fragtet til
Gotland, r.ar derimod mere varieret. Ofte var det malt, men det kumre
ogsA vere korn eller tagsten. Andre gange var det blot ballast.3o
Mange skibe optreder javnligt med omtrent en mineds mellemrum i toldprotokollerne. Det var ibenbart den tid, det tog at seile til
den sydlige eller vestlige del af As@rsoen, fortolde varerne, losse skibet, tage ny last ind, fortolde r.arerne, sejle tilbage til Cotland, fortolde
varerne, losse skibet, tage ny last ind og igen fortolde varerne.
Der blev ikke sejlet om vinteren. Tidspunkterne for arets forste og
sidste skib pi Gotland var ifolge de udg6ende toldprotokoller i 1701
den 18. marts og 13. december, i 7702 den 22. februar og 2. december,
i1703 derL 26. marts og 13. oktober, i 1704 den 16. marts og 8. november samt den 9. marts og 18. november i 1705.31
PA Gotland koncentrerede de fleste skippere fra Sonderborg deres
aktiviteter til havne i Hellvi Sogn, dvs. Hide, Lcirje, Kyllaj, Vallevik og
Vdrne.32 Sammenlagt stod disse havne for ca. 17'f. af den gotlandske
eksport i 169,1.33 Sonderborg-skippere, der sejlede pi andre gotlandske havne, optreder ikke pi pulpituret. Derimod har ikke alle
Sonderborg-skippere, der anlob Hellvi Sogns havne, ydet bidrag til
pulpituret,3a
Fra Gotland sejlede vore skippere videre til bl.a. Elbing, Konigsberg
eller Kobenhavn. Det kan konstateres, at der ofte optreder smi grupper af skibe fra samme hjemby ur.rder samme dato. Abenbart sejlede
man gerne i mindre konvojer for at oge sikkerheder-r.

Skipperne
Nu til skipperne, der bliver navnt pi pulpituret. De behandles i alfabetisk rekkefolge. Navncnc anvendes her nAr der ikke er tale om
direkte citat fra kilderne - i deres hojtyske form.35 Skipperne Iod hojtysk bruge pa pulpituret, anr.endte det i skipperlavets protokol36 og
synes ogsA at have givet deres skibe hoityske navne. Hvordan de talte

Paflel

i

Rute kit-ke (detnlje). Foto: Jiit'gen BcyeL

med hinanden eller med embedsm€nd og havnearbejdere pi Gotland, er et helt andet sporgsmel. Det vender ieg tilbage til senere.
Skipperfamilierne i Sonderborg stammede i ovrigt fra hertugdommet
Slesvig eller fra Danmark.3T Deres familiebaggrund var altsa bade
dansk og tysk.
Christian Altlnanr var medlem af skipperlavet i 1681. I1707 blev
hans skib kapret af svenskerne, og han dode som fange i Griteborg i
1709.38

Michoel Ahlmann blev fodt den 25. februar 1649. Han var son af
Sonderborg-borgmesteren Jacob Iversen Ahlmann. I 1680 blev han
gift med Brigitte (Bertha) Jepsen.re Han var i 1681 medlem af skipperlavet og blev i 1682 skaffer I 1683 kautionerede han, da skipperlayet
gav en kredit pe 20 mark til Matthias Petersen. De folgende ir - indtil
Petersens dsd - var det Ahlmam, der betalte renterne. I 1684 var han
med til at bekoste en ny lavskiste.a0 Han blev valgt ind i lavets bestyrelse i 1686.41 I 1688 befandt han sig i fangenskab hos nordafrikanske sorovere - en ikke sa sjelden skebne ved denne tid.a2 Skipper-
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hvet bo.ilgede 50 rrark til at frikobe ham.$ Det lykkedes ibenbart.
Derr 17. februar'1690 deltog han i lavsfesten i Sonderborg. Under Ahl
mamrs frar.er betalte hans kone renterne for Matthias Petersens l6n.aa
1 1706 blev han valgt til skjormand, ct s. nestformand, for skipperlavet.as Han dodc sandsyrrligvis i 1711.r('Den 2. maj 1703 sejlede han
rned sin 25 lester store krejert >unge Tobias" eller
"Tobias< fra Slite
(som ligger lidt syd for Hellvi) til Flensborg og den 6. juni fra Vallevik
til Kobenhavn.+7
Petar Atdercctt blev optaget i skipperlavet i 1706. I7700 skulle han
betale en bode pi 12 skilling, forcli hans skorsten ikke r.ar rcngjort.{s
Han sejlede med en 20 l€ster stor skude ved navn ,Salvator" 1')
En O. Cltristettsan syrres ikke at have veret medlem af skipperlavet,
rner.r kan godt ha\.e \.eret en skipper fra Sonderborg. Flere af byens

skippere var ikke medlem af lavet.so
Cltistinn Fisclrcr er sandsynligr.is den Christian Htrnsen Fischel der
bleV optaget i skipperlavet i 1705. Ogsd i toltlprotokollerne kalt'les han

for "Christian Hansson Fisker",69 hans skucle "Swan< angives til en
storrelse pA 13 lester Christian Fischer skal i lobet af seks ar have
misiel tre skibe vcd kaperi eller forlis. Han tilbragte rncre end 6t ir i
svensk fangenskab.5l
Hans Hansen blev medlem af skipperlavet

han

i

i

1706.

I

1777

iHclltti kirkt.

Foto:

li.ir:la

8.1/ct.

optreder

Sondcrborgs boderegister: "Hans Hanscn har gjort Anlra
- efter.rt
have betalt kaution - ud pA landet og blev forlovet c16r.< Der stdr
ikke noget bodebel,zrb, men en bemerkning skrevet aI en anden hind:
"giver til fromme form.ll,,, og dermed skulle belobet ikke registreres
i boderegistret, som egentlig er en indtegtsfortegnelse.s2 Hans skib
var en 1,1 lester stor galiot ved navn "Pelikan".
Nls l&scrr blev rnedlem af skipperlavet 1 77A4. I 1708 var han
skaffer5r
En Hatrs Jnsptrsen (Jesparsan) r'ar mcdlem af skipperlavet i 1681,
men en anden Hans Jasparsen blev optaget i 1694. En Hans Jasparsen
blev valgt til skaffcr i 1696, blev medlem af bestyrelscr.r i 1703 og var
"kirkceldste" i 1705.5+ Jespersens skib var en 24 laster stor skude ved
navn "V f:Ungc?] Tobias". PA pulpitulet staves navnet lcsltcrscn og
pi ctAbsfadet losTtusatr. Det er mr-rlist, at vi her har at gore med to
forskellige personcr.
Cltristitn liirgcnscn bler. optaget i skipperlavet i 1695, blev skaffcr i
1698 og mecllem af bestyrelsen i I705." I 1710 mette lr.rn som ogsi
Jtlrgens her i bven gravid. Da det blev ker.rdt, begar.de sig

Dtibsfad

syv andre skippele - betale en bode pi 12 skilling, fordi harr ikke
havde betalt gebyret til skibbr.ofogeclen (britgkcn VoSqt).56 Hans skib
var en 28 laester stor krejert ved natn
"Tobias.. Det vtrr det storste af
r-le l.rer nevnte skibe. fiirgenscn sejlede fra Kyllaj til Kobenhavn den
14. april, den 23. maj og den 27. luni 1703.
Pctcr Ktltltsctl blev medlem af skipperlavet i i 202. Hans skib
"Hippet,, (dvs. Hofftrung) r,ar cn 16 lzester stor galiot.jT Han var skaffer i
1705 og omtales sorn dod i 1708.5s
Der fandtes i 1704 to Sonderborg-skippere vcd nayn Andrens Krnbbe,
fader og son, men ingcn af dem synes pA dette tidsprinkt at have
r,;clet medlem af lavet. Somren blev fodt i 1671. Senere blev han skipper, kobmand og riclmand. I 1696 blev han gi{t med Anne Marie
Hausvoist, en steddatter. til skiprper Jiirgen Liiw. I 1718 registrerccles
han som medlem af lavet, 1739 40 var l-ran skjormancl og 1740-43 o)delmand. Han clode i 1743.se En af de to Andreas Krabbe var ,kirkealdstc" i 1710.6i) En af dcm skulle ogsi betale en bode i 1695: ,Andres
Krabbe har sliet Dettleff Bar-rltrnt et hul i hovcdet mecl en lysestage.
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"Hans ]: lasten" optreder i toldprotokollen som >Hans Joran Lassenn, undtagelsesvis ogs6 i den tyske form ,Hans Jiirgen Lassen".
Hans skude
(ogs6
"Sims(s)on"
"Samsson") var 21 lester stor.66 Han
er nok den Hans Lassen, der blev medlem af skipperlavet i 1696. I
1703 blev han skaffer og i 1705 medlem af bestyrelsen.6T
Christisn Michelsen synes ikke at have vaeret medlem af skipperlavet. Han sejlede med skuden >Maria<, der var 14 l.Ester stor.
Henning [N]iefen synes heller ikke at have veret medlem af skip-

perlavet.

Eftersom der ved denne tid var mange skippere med fornavnet
Lorenz, er "LorenJ3" uden efternavn pA pulpituret ikke nem at identificere. Toldprotokollerne fra 1703 nevner den 9. april )Lorents
Christensson hemma i Scinderborgl-r, will ifrin Slijte till Kiopenhamn

Dlbs.fld i Hellri kirkc (detalje). Foto: Jiirgen

Beyler.

1 rigsdaler".61 I 1708 optrader Andreas Krabbe igen i boderegistret, men denne gang er det specificeret, at der er tale om den
;eldre: ,Christian Callesen og den gamle Andreas Krabbe kom for
nylig op at skendes ved en forlor.else, da de var berusede. De forligedes i retten, men Christian Callesen skal, som hovedmistankt, bsde
3 mark 1ybsk".62 Den 21. april 1703 ville "Anders Krabbe hemma i
Scinderborgh ... ifr6n Hyde till Kiiiningbergh med sin Skuta HAppet,
stoor 24. Laster(.53 Den 8. juni sejlede han fra Lorje til Konigsberg.
Hans Christian Krnbbe var m6ske ikke medlem af skipperlavet, medmindre der snarere er tale om Christian Krabbe, der var medlem i
1681, men som senere mAtte forlade lavet. En son a{ en Hans Christian
Krabbe, nemlig Christian Krabbe (fodt 1708), blev optaget i 1731.61 I
1711 mAtte faderen betale en bode: >Hans Christian Krabbe ville heller ikke adlyde Nis Becker [opsynsmand ved skibbroen], sidste gang
han lagde til., i havnen.5s Toldprotokollerne fra Visby kalder ejeren til
en 24 lester stor galiot "Flygande fisken" snart Hans Krabbe, snart
Hans Christian Krabbe.

Skal bode

med sin Kregert St. Johannes, stor 24. L2ister".68 Nogle uger senere,
den 25. maj, sejlede han igen mellem Slite og Kobenhavn. Eftersom
Slite ikke ligger i Hellvi Sogn, men langere sydp6, er dette nok ikke
den Lorenz, vi leder efter. En bedre kandidat registreredes den 4. maj:
>Lorentz Hansson Fisker hemma i Sonderborgh, will ifrAn Kyllej till
Wi8mar med sin Skuta Tobias, stoor 22. Ldster<. Den 3. juni optreder
har.r igen, pi vej fra Kyllaj til Kobenhavn.6e Den 23. maj nevnes dog
ogsA en >Lars Pdrsson hemma i Sonderborg, will ifrAn Wallewijk till
Kicipenhambn med sin Skuta S: Johannes stoor 24. Ldster,,.70 Bag navnet Lars Pdrsson kurle gemme sig en Lorenz Petersen.
De allerfleste af disse navne optr€der ogsi i en kollektbog fra 1703.
Dengang blev der samlet penge ind til at istandsatte og udvide orglet
i Sonderborg Kirke.7l Igen er det ikke muligt at identificere de ufuldstendige navne O.[?] Christensen og Lorenz, men folgende navne
optreder: Christian Ahlman (betaler 3 mark lybsk), Michel Ahlman
(2 mk.), Christian Hansen Fischer (1 mk., 8 skilling),72 HanlS Han8en
Schipfer (1 mk., 12 sk.),73 [N]is lbBen (1 mk., 8 sk.), Christen Jtirgen8en (2 mk., 8 sk.),74 Peter Knudzen (1 mk., 8 sk.), Andreas Krabbe
(3 mk.), HanG Christian Krabbe (3 mk.), Hanl3 La8en (1 mk.) og Christian Michelsen (4 sk.).
En af vore skippere fik ikke betalt. Blandt ,Restanten,, finder man
Peter AndreBen (1 mk., 8 sk.). I samme afdeling stAr ogsi
"AndreaG
Krab [sic] der Elter., som skyldte 8 sk, Den mere velbeslAede Andreas
Krabbe, der betalte 3 mk., er nok den, der blev fodt i 1621, og som
senere blev oldermand for skipperlavet. Hvem af dem, der var med
i Hellvi, er ikke til at afgore. Endvidere manglede der penge fra Chri-
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i 1671), der muligvis er navnt pA pulpituret i Hellvi.
Han var skipper, kobmand og rAdmand. I 7732 blev han optaget i
skipperlavet, og i 1741" var han medlem af bestyrelsen. Fra'1767 til
1772 bekladte han posten som skjormand. Derefter tjente han som
oldermand indtil 1776. Han dode samme 6r Andreas Krabbe var gift
to gange, forst med Lorens Karbergs datter Cecilie, derefter med Katharina Petersen fra Tinglev. I 1739 betalte han en bode p6 8 skilling,
fordi hans skorsten ikke var rengjort.T6
Christian Hddk synes ikke at have veret medlem af skipperlavet og
Matthias Rijper heller ikke. En "Christeln] Hock" optreder ellers i
1703 i kollektbogen for orgelrenoveringen.TT
as Krabbe (fodt

Pulpiturets historie og funktion i Hellvi Kirke

Pulpitu i Hellai

ki1'ke Getalje). Foto:

Jtiryetl Beycr.

stian Jiirgensen, men eftersom der kun var tale om 4 sk.,75 har vi nok
her at gore med en anden person end den, der lagde 2 mk., 8 sk. Af
samme grund er den ovennavnte Christian Michelsen, der kun betalte 4 skilling, miske ikke 6n af vore skippere.
Belobenes storrelse afspejler ikke givernes gavmildhed og forkerlighed for kirkemusik. Ikke mindst pga. afdelingen >Restanten( er
der nok snarere tale om en mere eller mindre forpligtende ekstraskat,
der afspejler ydeevnen. Nogle af de hojere embedsmend gav betydeligt mere, men skippernes belob synes at svare til mange hAndverkeres og er betydeligt hojere end belobene fra bAdsmand, daglejere og
lignende, der kun gav et par skilling.

Om skipperne, der forarede bemalingen til Rute Kirke

i

1730, kan

oplyses meget mindre, da toldprotokollerne fra denne tid ikke er bevarede p6 Landsarkivet i Visby.
lijtts li)ranson Hophman synes at vere identisk med den Jens Jiirgen

Hoffmann, der blev medlem af skipperlavet i 1733.
Hans Krabbe blev fodt i 1708 som son af den ovenfor nevnte Andre-

I 1935 befandt denne bemalede trekonstruktion sig foran kirkeskibets
vestlige veg og qenie som orgelpulpitur, men var tydeligvis blevet
forandret, fordi det ikonografiske program var blevet udvidet med to
figlrret Saeriges kyrkor skrlver:. )Laktaren torde, fdr en orgels skull, ha
blivit utvidgad genom frambuktning av mittpartiet, troligen i slutet
af 1700-ta1et eller omkr 1800. De miste ocksi de bida ovannAmnda
helgonenT8 mAlats, som ncidviindig tillskarvning A brostningen. Dessa
tvA ldktaremalningar synas tagit intryck av ryska ikoner".Te Det ville
have varet et relativt tidligt orgel i en gotlandsk landsbykirke. Normalt havde de deres indtog forst i 1800-tallet, og for Hellvi findes
oplysning om, at orglet blev anskaffet i 1854. Pulpituret flyttedes i
1956 til dets nuverende placering ved skibets nordvag.so Under alle
omstendigheder kan det fastslis, at hverken den nuveerende placering eller den form, pulpituret havde i 1935, er originale.8i
Pulpituret betegnes i indskriften som ,Chor". Ordet har desverre
mange betydninger, og det er derfor ikke pA forhAnd givet, hvad trekonstruktionen oprindeligt blev brugt til. Ogs6 i Rute Kirke kan man
Iese ordet "kor", men et andet sted i kirken. i koret (dvs. kirkens
ostlige del) findes, hvad der er blevet betegnet som ryggen af en

"korbiink" med folgende (ret ubehjelpsomt udseende) indskrift:

"ANNo roos SLEF KongN GIonon.82
Uden for Gotland kender man mest korstole som relikter af middelalderens gudstjenesteliv Dengang var koret forbeholdt de gejstlige,
og de sad eller stod i disse stole ulder gudstjenesten. Stole af denne
type kendes ogsi fra Gotlands middelalder.E3
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Eftcr rcforrnalioncrr rledvirkede latinskoleeleverne som kirkesangcrc vcd gudstjenesterne i de danske ksbstadskirker I landsbyerne
omkring kobstederne benyttede man sig af sakaldte lobedegne, dvs.
latinskoleelever, der vandrede fra byen til landsbykirken og retur pi
samme dag.8a Gotland er dog kendetegnet ved, at der kun fandtes 6n
kobstad. De fleste sogne, ink1. Hellvi, ligger alt for langt fra Msby til
at kunne engagere en lobedegn fra latinskolen. Derfor skabtes en anden institution til understottelse af menighedens sang. Inden orglernes udbredelse i 1800-tallet anvendte man >korkarler", dvs. mandlige
menighedsmedlemmer med gode sangstemmer De sad i en speciel
kirkestol i koret (dvs. kirkens ostlige del) og skulle synge si hojt (og
korrekt), at de kunne lede hele menighedens sang. Deres kirkestol
blev kaldt "korb2ink". En sAdan "korbiink" finder man den dag i dag
i en del gotlandske kirkerEs Kirkerne i Sonderborg og omegn kendte
derimod ikke til et sAdant msbel.86
Ved tolkningen af indskriften fra Hellvi skal der dog ogsA tages
hensyn til sprogbrugen i Sonderborg, eftersom teksten er pa tysk. For
Sonderborg Kirke haves fortegnelser over stolestader fua7783/84.Der
nevnes en afdeling ,Das Schiffer Chor", hvor bl.a. skipperne Ahlmann og Krabbe havde p1ads.87 Skipperkoret er ikke bevaret, og det
er ikke helt klart, hvor det pracist lA, men der var 6benbart tale om
et pulpitur,s8 som betegnedes med ordet ,,Chor".8e Kirkens aldste
fortegnelse over stolestader, pibegyndt i 1602, nevner ikke skipperkoret. Derimod indeholder den et till€g med stolestader "pe det hoje
kor pd sydsiden". I tillegget er det aeldste Arstal fra 1729,et) r:;.en i de
allerede nevnte fortegnelser lra 7783/84 finder mar bide iret 1658
og eret 1708 ved skipperkoret. Det er derfor muligt, at skipperkoret
allerede eksisterede bide fysisk og med denne betegnelse r 7704. Yar
konstruktionen i Hellvi oprindelig inspireret af forbilledet i Sonderborg? Men hvorfor betalte en anden for opfarelsen og skipperne kun
for "udstafferingen"? Pulpituret har i sin nuvarende storrelse formentlig kuruet rumme besetningen af de Sonderborg-skibe, der plejede at ligge i Hellvi Sogns havne pA samme tid. Pga. de omstendelige toldformaliteter havde skibene mange liggedage, og derfor tilbragte man nok ikke si fA sondage pi Gotland.
Skipperne fra Sonderborg var hjemmefra vant til et orgel i kirken,
men det var jo ogsA en bykirke. Orglei i Sonderborg Kirke omtales
furste gang i 1604, da man begyndte at bygge et ayl orgel.el Det er
usandsynligt, at pulpituret i Hellvi Kirke blev bygget for et orgels
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si blev det eksisterende pulpiinshumentet (se

for at rumme

ovenfor).
Giver sognets arkivalier miske svar pA disse sporgsmAl? Hellvi Kirkes inventarfortegnelse fra 1739 nevner kun bevegelige og ikke faste
ejendele,e2 men i kirkeregnskabet for 1703 findes et par poster, der
st6r i {orbindelse med en omfattende fornyelse af kirkens indre ved
denne tid:
oMonsr: Anders Fries forArt til Helwigs Kyrkia
en altartafla af Bursw[i]kz sten for
Monsr: Schilder en ni funt
Monsr; Erick Bdhr ete3 njit Choer med et bord
uthi och enea benk
Kjirkiowerjaren Tomas Liingers forart et nyt
skip i koret med lAAs ftire

Morten SudergArd

50.
10.

9.76
3.76
2.

Ofwanst6ende for;iringar komma intet med uti Kyrkiones riikenskap,
emadan the ente komma skulle til at affrires i utgiften; utan sta eliest
her til en Aminnelse upskrefne..es
Alligevel synes disse indkomster summarisk at vere opfort under
>Kyrkans utgifter< lidt senere:

"forskutit til kyrkiobimaden [sic] tilsammen
som listan utwjsat

71.17.<e6

Der blev altsA anskaffet ny altertavle, dobefont, skab og >Choer" (dvs.
"korbiink").e7 De navnte genstande befinder sig endnu i kirken. Fa-

milierne Fries, Schilder og Biihr, der stod for de storre gavet ejede
kalkbrenderier i Hellvi Sogn.es
Skipperne fra Sonderborg nevnes ikke med 6t ord. Deres gaver
kom som naturalier, og belobene behovede derfor ikke bogfores i
regnskaberne over kirkens indtaegter og udgifter. Eftersom de andre
givere nevnes i regnskabsbogen >til en Sminnelse", kan malr undre
sig over, hvorfor skipperr-re ikke omtales. M6ske er den simple grund
den, at de selv sorgede for, at deres navne blev husket ved at skrive
dem tydeligt pA gaverne?
Indskriften pi pulpituret siger, at skipperne lod koret
"udstaffere-.
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byrAdet i Visby, modtaget den 11. marts 1701, men den er affattet pA
svensk og er i uvrigt ikke egenhendigt.l0a

Panelets historie og funktion

i Rute Kirke

Trepanelet fra 1730 qente endnu i 1935 som skillevag mellem tArnrummet og skibet.105 Det var meget almindeligt pa Gotland i tiden
efter reformationen, at tarnrummet blev adskilt og brugt som lager.rum til alskens ting.106 Nu er tArnrummene i de fleste kirker blevet
inddraget i kirkerummet, fordi den middelalderlige tilstand langt hen
ad vejen har veret m6let ved restaureringer. Trepanelet i Rute Kirke
synes at vere et af de f6, der fortsat findes i kirken, omend ikke pA
sin oprindelige plads. Indskriften oplyser - som i Hellvi - at skipperne stod for bemalingen. Det er ukendt, hvem der lod skilleveggen
bygge, og hvornir det skete.

Skippernes sprog
,Korbiink" i Hellui kirke. Foto: liirgell

Beyet.

De lod det altsA ikke bygge, men blot male. En lignende indskrift
kendte skipperne sikkert fra Sonderborg Kirke, hvor man kume lese
pA pr;edikestolen:
"Apotekeren Iohamres Willers har ladet udstaffere
dette pe nyt i 7692".ee
Malingen a{ pulpituret tilskrives Christian Lorentz Numens.l0o
Han var fodt i Tznder i 1671. Senest 1701 flyttede han til Visby, hvor
han giftede sig med datteren af en juridisk embedsmand. Det folgende Ar blev han borger i Visby. -4gtefellerne, som havde f6et tre sonner, dode af pesten i 171'l,.1ol
Forleggene til billedeme pi pulpituret har kunnet identificeres. De
gir tilbage til kobberstik af brodrene Wierix.1o2 Ved andre lejligheder
producerede Numens ogsi indskrifter p6 svensk.1o3 Hvorfor skrev
han i Hellvi pA hojtysk (med visse plattyske indslag)? Var det bestillernes onske? Under alle omstandigheder var det et sprog, som bAde
kunstneren og opdragsgiverne var fortrolige med - inklusive de plattyske indslag. Desverre kan dette ikke p6vises i andre tekster fra
Numens' hAnd. Godt nok findes der en henvendelse af Numens til

Siger indskrifterne noget om det sprog, skipperne fra Sonderborg talte? Indskriften pA panelet i Rute Kirke er pA svensk. Muligvis kunne

skipperne tale en slags
"tilliimpad danska< til brug i Sverige, men
givetvis var svensk ikke noget sprog, de talte til dagligt. Denne indskrift blev nok formuleret af en gotlender
Vanskeligere er det med indskriften fra Helh.i. Heller ikke her kan
det udelukkes, at tekstens endelige form stammer fra en person pA
Gotland, f.eks. den i Tonder fodte maler Numens. Indskriften er pA
hojtysk med enkelte ejendommeligheder, der tyder pi plattysk indflydelse (som flertalsformen Schiffers). I arkivalier fra Sonderborg
finder man plattyske tekster endnu ret sent, i hele forste halvdel af
1600-ta11et, men derefter skifter man ogsA i Sonderborg tit hojtysk.lnT
Mens det er nemt at se, hvilket sprog der bliver anvendt pa skrift,
er det straks svarere med det talte sprog. I forste tredjedel af 1700tallet taltes i Sonderborg sonderjysk, plattysk, hojtysk og muligvis
rigsdansk, mens der blev skrevet hojtysk (og privat mAske ogsi rigsdansk). Mange beboere var flersprogede eller forstod de sprog, de
kur-r delvis eller slet ikke talte seh., men der fandtes ogs6 folk, der
ikke kunne {orsti visse sprog overhovedet. Sprogkundskaberne var
bl.a. afllengige af en persons sociale position (de hojere sociale lag
havde en tendens til holtysk, de lavere til sonder.lysk). Selvfalgelig
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ind, i hr.ilken egn ellel landsdel cn beboer var op-

Ved en udredr.ring om irrdforelse af dar.rsk forr-altningsspr-og i Sonderbolg og Nordborg Amter blev det konkluderct i 1811 altsi hundrede ir sencre - at landomriclet havde dansk skole og kirkesprog,
mcn.it det ovrige fon,altningssprog var tysk. Flcre ting taltc imod
indforelscn af dansk fon altningsspros: Der.r geldende tvsksprogede
Iovgivning aciskilte sig fra den rigsdanske, og et sprogskifte \-ille
medfor"e terminologiske vanskeligheder. De fleste embedsn.uend be,
herskcde ikke dansk skriftligt, selv i clc tilfalde, hvor de kur.rne klare
sig mundtligt. I Sor.rderborg pradikede sognepresten og andenpresten tysk, trcdjepresten dansk. Skoleunderr.isningen foregik pi tysk,
men der trlev ogs.l givet dansktimer'. De fleste skolelarere ville ikke
kunne ur-rdervise pi dansk. Det anbefalctles at bibeholde tysk kir.ke
sl.rlog i Sondcrborg, fordi en del hiindverkere ikke ville kunnc forsti
eu clarrsk pra:diken, og en clel >Beanrte und andere Honoratioren. t,ar
mere \rante til at bruge tysk end clansk.r0')
Dettc siger dc.sv.erre ikke nTeget om skipperrres splogforhold og
endnu nrindre om forholdene hundrecle ir tidligere. Fra endnu scncre
h;rves en trykt visebog for skipperlavet i fterc oplag. Forste gang den
blev trykt, var sanclsl.nligvis i 1888. Et lille flertal af viseme er pi
rigsdansk; dc ovrige sange er pai hojtl.s(.rr0 Me1 i 1888 er yi korrnret
ind i err rry tid: tiden for de nationale stridigheclcr og for indflytningerr aI den sonclerjysktalencle landbefolkr.ring til byen. Skipperlavets
aldste protokolbog, der dckker tiden fra 1681 til 1831, cr udelukkendc fort pi hojtysk. Det afspejlcr dog ikke nodvelrdigvis merc end
oldermandens og skjormandens skriftligc s;uogbrug.
Hvad angir skippcrne fra 170,1 og 1730, si er dct sanclsynligt, at
de talte bAde plattysk or: sonderjysk, kr.Lnne lase hojtysk og rigsdansk
og skrev pi hojtysk, selvom der kunne fincles aftryk af andre sprLrg i
det skriftligc (som formcn Sc/uftr-s vidner om) for slct ikke at tale
om det mur.rdtlige.r I I
Pr-rlpituret og diibsfadet var ikkc de forste inventiu"stykker med tyske
irLdskrifter i Helivi Kirke. Sidanne findcs nernlig ogs6 pi Lars Mattssons epitafium i koret.I2 Dateringen lyder aor-:Lt nok pi 1726, men ved
dettc tidspurlkt var epitafiet blevet genanvendt af Mattsons son og sI i
fJerdatter. PA Nlattsons Bravsten, der i o,,,rigt er affattet pi dansk mccl
visse svcnske indslag, kan man 1;ese, at han drzde den 25. januar 1671
efter at have r.cret havnefoged i Hellvi og scncrc ridsstueskriver og
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rid mand i Visby, men der siges irtet om, at lran ogse ejede et kalkbran
dcri i Hellvi Sogn.rrr Der tvske ir.rdskrift pA pulpiturct r.irkede derfor
m;iske ikke helt sa liemmed, som man kunne v.!re fristet til at tro.

Skippernes motiver
Udenlandske skippere h;rr efterlaclt deres spor ogsii andre stcder.p6
I Cotlonds kyrlrols beskrivelse af Friijcl Kirke stdr:
"Sive sig,
1864, tvd biinkstolpal r,ar.i varr milat'Diie Rostockcrs' och 'skippers

Gcrtland.

163E', san.rt en tredjc dvlik skadad inskr[ift], cn erinring om ildre
tiders handcl i Frrijels hamn. Rostockskepparna hacle tvdligen egen
b;ink (jfr Siinderborgskeppalras ldkt;rre och fat i Helhri kyrka i Bd II,

s. 122)".rrr Abenbart mentc folfatterne, at prrlpiturct i Hellvi var
t.enkt som siddeplads for skippemc frtr Sonder.borg.Ii5 Det cr muligt,
mcn dil-rsfadct \r.ir 11eppe forbeholdt skippernes born.
Der er ogsi blevet frcnfort and re formodningcr om iirsagen til donationerrle. De 16 skipprele fra Sonderbolg skulle silccles har:e v.erct
bosat ved Kvllaj og kobt sig stolestacler i Hellvi Kirke.rrr, I,ulpituret
anscs ogsi at vele
"till mimrc av deras rddclning (de skAnkte a\ en
locket till dopfunten)".ir7 Dette er alleredc usanclsynligt af den rrur<1,
at hvcr af skippernc mA antagcs at have sellet pA eget skib. Delville
hnve veret tale oln en af clc storre ulykker i gotlandsk sofartshistorie,
rnen dct har ellers ikke efterladt sig spor i kilderne.
En mnlig folkl;rring pi gavene kunne r.cre, irt skipperlle var blcvet overlaskel af ticllig frosl og clerfor tvunget til at tilbringe vinterelr
i Hellvi. I s.1 fald ville de dog alle s.rmmen vare sejlet som nogle af
de forste i det folgende foril og dermecl have {yldt massivt i tolclprotokoller.rs begyndclse. Det er ikke tilf;elc-let, og derfor kan der.rne lrypotese aflivcs.
C)gsd angiencle tr.rpanelet i Rute Kirke cr det blevet p.istiel, at dc
fire Sonclcrborgere havde lidt skibbrud ved Gotland.rrs Det er lige si
nsanclsvnligt som i Helh,i.Ir')
De fleste af vore skipperc gav pent til et nyt orgcl i Sonderborg,
cla clct blev fon.entet af clem. Dcrimod optr;cder.cle ikke i donationsbogen for Sonclerborg Kirke (som i ovrigt ikke syncs at have fiet alle
gaver: med). Hvorfor var de mere gavmilde i ucllandet end hjemme?
Pi skibene farrdtes fattigbosser, hvis indhold hvert iir skulle aflevcrcs til skipperlavct.r2i) Noglernc blev opbevaret hos oldcrmandel.
L)t'r blcv lrtt pcrrgt, ibirsscme ved scrligc lejlighede4 f.eks. ved over-
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st.icl h.rvsrtotl ellcr n.ir s()nri--nd fik hyre. I 1682 blev der fastsat et
bi.rtlt'bt'lob pi i.rr rigsclaler, hvis en skipper undlod at afler.ere fattigbossens inclhold, og i 1703 bler. det ir.rdskarpet, at fattigbosserne skulle afler.cles straks efter hjemkomsten. Af det samlecle belob blev som
re€iel orntrent h;rhrdelen givet til de fattige.r2tOgsA i Helh,i Kirkes
regnskaber kan mar.r en si€lden ganB se pengegaver fra skippere noteret, bl.a. fra Sonderborg.l22 Man kan i det mindste fastholde, at skip,
perne \.ar v.int til at give lil velgorer1de formAl. I Sonderborg skete
det dog i skipperlavets navn; skippernc fremstod ikke personligt.
En direkte begrundelse for udsmykr.ringen af pulpitur.et kan desverre ikke findes i kilderne. Den mest sandsynlige forklaring cr, at
skipperne gennem flere Ar var sejlet pA hat,ne i Hcllvi Sogn. Da sognet
gennemforte en omfattende fornyelse af kirkens inventar, ville man
vise sin erkendtlighecl ved at for;ere bemalingen og d6bsfadet.
Hvis man vidste, hvem der betalte for opforelsen af pulpituret,
kunne man mAske sige mcre om dets oprindelse og anvendelse. Hvor
mange ir inden bemalingen blev plrlpituret bygget? Blev plrlpituret
bygget for at rSde bod p;l pladsmangclen, som det skete mange steder
i 1700- og 18o0-tallet?r2r I si fald ville initiativet nok Yere kommet
fra sognet. Eller var anledningen standsbevidsthed? Si kunne det
have r.eret skipperne, der kom med forslagct om et skipperkor som
i Sor1derborg.r2a I dette tilf;elde ville pulpituret have tjent som siddeplacls for skipperne, men mon de havde bedt om en bedre placering
end kirkeskibets vestmur? Der kan ogsi spekuler.es over; om skibenes
besetninger fik lov til at sidde pi pulpituret, eller om de mette finde
sig en mindre fremtradende plads r.rede i kirken. Muligvis slog skippere fra flere byer sig sammen for at betale for opforelsen, mens sonderborgeme var sa smarte at bctale for bcmalingen. Pi clenne mide
fik de deres navne fastholdt for eftertiden.
l dem.re artikel l-rar det alene \,€ret hensigten at behandle de simderborgskc gaver i to gotlandske kirker. Afslutningsvis er der dog
grund til at rejse sporgsm5let om, hvon idt siidanne gaver fra fremmede var almindelige ved der.rne tid. Delsynes at mangle forskning
pi omridet, men folgende hovedlinjer kan I'ist ridses op.
Selv om lutherdommen grundleggende var orgaliseret territolielt - enhver tilhorte det sogn, han boede i - se m6tte rnan finde
praktiske losninger til de mange folk, dcr r.ar omrejsende, eller som
bosatte sig i udlandet, hvor der blev pradiket pe et andet sprog. NAr
tilstrekkeligt mar.rge fremmedspr.ogede boede permanent i en by, blev
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cler aflonnet en prest til at predike pA deres sprog i en af de eksisterende kirker, eller der blev indrettet en speciel kirke for den fremmedsprogede menighed.125
NAr de fremmedes antal ikke var sa stort. eller hvis c1e kun kom
periodisk, kunne der r.i=re tale om, at bestemte stolestader reseNrere-

des til dern, eller at de ved forskellige lejligheder forerede gaver til
kirken, eftersom cle ikke betalte tiende.r2" Det er formentlig det sidste,
vi finder eksempler pA i Hellvi og Rute Kirker'.

projektgruppdr SF-oltt0040s0ll

NOTER

l. Artiklei et-en onskrevei

udgave af

Jiirgcn Beyefl "Cal,er fra Sonderbolg-skippcrc til kirkcmc i Hcll,,,i og

Rute" i Per Stobaeus (red.): K/rst 0.,

kqtkn Pi Gotlnnd. Histot'iska rppsnl t
(=A:kiv pA Gotlancl, bd. 7), Visbv
1010, .. :rri lb., h\.,r dc. filldr- ,l

mcrc udforligt noteapparat,
med pr;ecise henvisninijer

til

b1.a.

told

ila Visb\r Jeg takker
oldcrman,.len Ior Sonderbolg Skipperlaug, Henning Bach, for adgang
til sit storc matcriale om skipperlarets hisk)rie og for den venligc modl.,gcl- i qarr,lprb^rE. H rn g.rv Je-rden tillaclelse ti1, at jeg kunne konsLLItere skiirperlavets protokolbog pA
Det Kgl. Bibliotek i Kobenhar-n. Ellers er den deponerei, som hele skip
perlavets arkiv pi Museet pi Son
derborB Slot. Jcg takker ogsi lnge
Adriansen og Ivan Boserup for at
have organiseret indlAnet mellem
Lleres institutioner og Charlotie Appel (Roskilde) for at have korritcrct
mit clansk. Ligeledes vil jeg gclne
takke Tryligve Siltberg (Visby) for
henvisnir-rgerne tjl indskrilter i F-rcijcl
og Rute Kirker og mange gode r;id
ang. Goilancls lisbrie samt Anders
ll. Johansson (Llclh,i) og Magn$
protokollcrnc

Ilessel (Bochum)

\-ed

Tartu Universitetsbibliotck.

fo.

kommentar'er.

Endvidcre skal dcr rcttcs tak for
finansiel understottelse til Callsberg
F(n1det, Dei l-etterstecltskc Selskab og

2. .5ttt-igrs

k-yrfu

r (or].stltisturiskl inLxitt'tl

riutn. Collnttd, bd. 1FF., Stockhdnl
tor f,t.,,r bd 2..12, t20 22;",r,.

Knud E. Hanseni Df
l0nskr Gt)tlalisilr.rL, (-Sohistoliske
skriFter, bd.4), Vsby og Kobcnhavn
1950, s.68; Gunnar Svahfstriim og
Karin Svahnstrcim: MiL i pi Callltld
15.30 ?830, Visblr 1989, s. 1,tr9, 153j Andcrs Ii. lohtrnsson, Kadn FelLlerman
og Carl Franz6n: ..Htllitif nl(ltn.
Plnlsut aclt hi:lot'ik A O ..., ILiirbro]
E. Crandjean og

2000. s.

15,1.

3. Landsarkivet i Visbyr Visby tullkamalki\; C VTT: 7: R:ikenskapcr Lrtgiencle journaler 1701-1705 (upagincrct), irg. I703 (i det folgende forkortet
som "Ldg;iende tdclprotokoller Vis
tr),"). Tallet 342 er det sidste i nummereringcn. Det skal tages med et vist
forbehold, cla dcr forekommer enkelmares

te skibe uderl for nuttrttererinl;en,
frem

alt dem, der scjlcdc inclen for
Antallct aI afgillrge
pr ikle Jel l.llr-e io-' r I lr I ct .rI rlr
bc. Mange skippere besogte Coiland
flere gange om ;ret.
.1. H[enning] Bach: Sorrr/erborlg S/ripprr
laug's ltistorit, [Sonderborg 2005], s.
21f
5. Om skipperlavci, se Paul Egon
Ddring: "Das Schiflclgclag in Sonderburg. Nach rlen in der Gelagslade vor
handenen Urkunden " i T,citschtifl ltt
Ctstl lnhnlL f ii r Scl tlcslo i g- H ol stt i ti - LLtu ttrbttrgiscltt Ccsclticltla 26 (1896), s.413
For

Sl,eriges gr.enscl.

I
l0u

JURCEN BrYr,r{

l,'\: ll, r-ll(.,1' ,. \, ,t, tt, t -lltt.1
lrt, . . l: t,.l I,1'. ., l - t. \,r-t-t,
,l!/i), /i' (- Fri Als og Srrndcvcrl, bd.
E),

Sorrtlcrbolg

193,1;

1660< i Corln,i,ls/id slirdicr 5 (1977), s.
27-'13, hcl s. 281.,.13.

26. Sjijberg: Cotlirtdslci tulLjt lntLlltr (jf.

instruktiorl fra 172,1
inclcholcler stolt sct u:rndreLJe bcstcmlnelser (aftrykt i Ardcrs Emilsson og [ngvar Ka\ or-rius: Lirr'f ftri[,]
lrlL r tt -1.\t t H.ll... rtt.t-\- )trt t.

Jens l<aben: "So

og havn" i Rolrert FIuhlc (r.ccl.): Brl.gr,n
A,)b, n .r, lu\D - 2l .ahE;
jlensl l{aben:
"Glirnt fi a gnmle dages
sofart( i Frr,4/s o,g Srrrrdcitrl .10
(1961), s.66 68, Niels Knudsen: Sondttbot'g Ski]i:trlaug 1571 1971

n. 25), s. 29f. En

, r ,4(

(:Fft

Als og Sundcvcd, bLl..l9), Sondcrb,'rg lq70; D.rch Sorr,itrlr,rt. Sl4,t,r.r
,7rq' /l/.h'r/d (tf. n l). Skiirt-erl.rr
tandtes ogsi i anclrc havnebyr,r.
6. llcttelig:,/,it(,/rbc,inlrrltr,.
7. Ilctteli g: .uo/.r/r/lr-r,c.
8.

Itetteliil:.s.r/lir.

Son

rbrrrclt.

9.
10.

Sandsynligvis: Coltus.

1l

k/,.rar. r'cts hoirc

Lren

fLrirbrol 1997,

2, s.-10j

Eitr

'l

alt H0nLlals rnLl SftSpilnldlu tilis ts (:Quellerr rurd
Darstelltrngr,n zur' hansischen Gc
-.lri.1,t, . \. I l\1.'11t.f.,ln,.S\4i.
loSw -. 5q, i,,r'el /j \re I L,LLL T/
. ( ,orl.rn(i-l -l,lt.rrt
1r I lr,\U tdl..l.
C ,tliu t-t ' .t, , uttloq2l,- te t.rl
Stutlit,

f!1ht,..,. t.;,t1, tl,- a.t....".tt,,,-

oplildclijjt givetvis

1,

i

\' li. r'fIiLl

t r,lerr tutl,Ir(].l .r I rl 'rrJ.r-trin.r: r -rurLa iM. /
VLrrrrh,,:

lnntuttn'rttlt fltcklt l3

(1943-.1.1), s. 1Ohlssor-r: C(tlnnLls kilkpd
tftrtt't'. En bt:t'iittelsc at CL)tli ds kalk

135;

20. Cllt'isfinn.
21. Cllt'islintt.

protokoller f'or tiden l. januar til 27.
1703

mcllct grundigt igermern

rfgafte) I .11 andrc totLlptu,h,

LolleL ogs.r .1r Ln.lg.lendt,.lrLrrre jeg
kLLn gore

t

30.

)

23. Jf. Srrr'r'igs kvtkoL Catlifid (jt'. n.2),
bd. 2, s. 122 0ned lcttcre l;esefejl).
2.t Desvarre ktrnre jeg kun arbeicle i
bcgrir-nset tid p; Landsarkivci i Visby Jeg niede at se dc udgiiende told-

siikplo\.er. To[lproiokol-

lcrnc er uden rcgistle, merl sedannc

rar hullcr iklc

rroLl\

cn(liilc ior'.rt

jurLrnalerlre lLrrrnc tlenc rlcr'cs , rprinLleligc frnnril.
25. lf. Ale G. Sjnl.crg C(rtl.irrrlsl a tul!

joumaler. En ldrbisedd kelln inom

iistcrscifnrtens

hisbria.

Studicr
kling gotldntlska tulLjournaler 1647-

Arvitl

l/r/ks r/l/s-f rl, Visby I 96,1; Emilsson/
K.r\,'lrir'- ' /,,r I t:1 .- l,all lt 1,,1

Nogle nar nr- er L.lcvrl I onrl.lrtt(ret
ulter inldpr,,h)Lnllernc fra \/rsby l*e

(l Rn

i

lcllt'i

()1.

lf. ogsi
kring

t.t.26).
Em

lelk ]tlt

ilsson/Ka r'onius: Lirrr:t

slt

i Hdlli,r (jf. n.26),

s.

59.

31. Jl. ogs; Bohnr Das HarrrTr,ls/rals l)orr
/il,r' (jf. 11. 2t), s. 99 101. lsckkkct var.

lormentlig ikke der cncste faktor,

der havcle irTdflydclse pi vinter.pau
sen, mcn det er rnuligt, it toldpiotokolleme og$ vil kLurne bluJles i dcn
klimahisto iske forskning.

32. Vallevik liggcr i dag i Rutc Sogn,
nlen ha\Tren hortc orkrinq 1700 til
Hcllvi Sogn. Ved denne tid bctegnes
hn!nen som 7-9 fod dvb. V;rnc ha!n

havde 7,5 fod, Loie'og Kyltai 9-10
focl og Hide 10 ll fod (Johnnssor/

I'clderman /

anzin:

Fr
Hellt:itt aklrtt
(jf. n. 2), s. 8rrf., 14,{, 187,371f.,327 og
kortct bag pe inclbindinsen).

lcdcndc tmbcclcr iskipper

t

Iavet var fcrlgcnde: ,41fc 1tlnd lolder
n1and, forrnand), -Sar.rrr,,rn,//r (skjor
nrand, .nastfolmancl),
lrci

den

si

l'.(

t I

d

(,\l

fne

f

tst t (bestylelsesmedlem-

mcr')og fire (senere to) S.lrIf./'(skafferc); jL ogsi Din-ing: Das Sc/rr'flr r,gr-

/ry (jf. n. 5),
12.

s. 12r.1.

lf. Mrrtin tilreinheir\er D.r tj-t,ntLlt
Sohn. Hrk Olufs'INi,tltrlitltr aus rlt:r

S/Jnlclci (=Nordfricsische Qtrellen
untl ShLtlien, bd. 3), NeLrmrinster
2003; Knrrclsen: Sond.tbary Ski]1lrt
/r,rg (jf. n.5), s. 8l; Das F/crsbargcr
Schifftr,;tLng in V.rynllg.1lt.il l d CtTc,/aidri (:KIojne Reihe der Gcscllschaft fiil Flensblrrger Stirdtg+
schichie, [rd.3), l-]cnsborg 1979, s.

.r,iof 2(l Li. e". (--t. ,r, ls,, 1,.
iur )). Asmusscn (nr.63) el nok cien
\, ltt r. \',,1 R,r-nr.--.r (tr.. -J,
15.

i'rokrkolbog (jf. n.36), fol.32r, -94
61r,. Dc.

itrni)); "Christian Assmusson ... mL'd
sin Klegert Clidcon, stor'20. Llister(
(sst., nr. {r3 (.1. maj)); ,Christian Rassrr1usson... med sin Kregeft Cicleon,

I

18. Christ'ion.
19.

jurli

gotlSnd-

ltrtus L)ottttar itr Visltl uttd Lltr *ot'liinLlt
sLltc At.tJ.lt:ttltrirlL'l
t'18. Inl unlcrt.

april)

rm1,c l,)-tcL r r,. I l, plrr rttsr
\il- PHllPr:ur Be(,e. .. ln(d :irr':
Sktrta Hippet sioor 18. L;istcr" (sst.,
rr lq ,2-. .rr'r ) r.,l,rl. rr. '(E I'

Gotlantlica, bd. l6), Visby 1979, s.12
6E, hel S. 5ll.
28. Ji. ogs:i Robcr't Bohn: Das Hnndds

Stnffir:ran.

n(,drrtlr

.1c

22 (16.

109

Sottdcrhot'g SkipyLtlotr,( (jf. n. 5), s. 16.

11.

-

Sten Kdrner,
Trvggve Siltbcrg og Tomnly Sund-,i-t
b,,r;: 11
ut,t. l't t,.tlrtt.t

15.

22.

i

nr

KIiKIR p,\ COTLAND

3. juni (nr. 128) hed skuden med

jf.lbmm), Sundbcrs: "Sunr

ska kyrkoar:kiven(

stantmcr \/ist

Tegnet gcngiver cr1 blolnst, som a11
vendcs pa pulplllrr€t til at markere
Lregyndclscn af et navn.
17. Muligvis cr rlel snalcrc taie om C.

1703 (jf. n. 3),

s. 76f.).

nrarisk fiirtecknirg dver

13.
1,1.

33. Bohn: Dris HondL,lsktns Dottntr (jf. t't.
2t), s. 59, tabel 7.
3,1. L eks. "Flenrming Hcmbken... med
sirl SkLrta Enifjhcct stor 20: L:istcr"
(Udgiencte trrdprc)tokollcr Visby

27. ti,L,rigts kyrkot Cot/crrrl (jf. n.2), bd.

fra tr'et.
12. Nogct udr isket,
ilttus.

SONDERBORG sKtt,t,ttltHs lx)N,^r r()Nr:rt r rr.

lorrli de lr;r sammc. forna\T og skib.
llLe bloi \-.j J. l\I1i1-, rr.rr r, 1..r
sttr, men oesi nir slitgtninge har'

Abcnbart en del lejl i toldplotokoller-

72 74i Arthur C. Hasso: Kolrrrlratrrrs
SkiW,'tnlt 16?,1-1931, Kobenhavn
193.1, s. 131-83; jf. ogs.i Magnus Res
scls kommende ph.cl. afhandling

nc (jf. n.34).

veLl BochLlms Universitet.

sarrtmc forravn kan cler for€'komrlr(l

Iorvekslingcr. Dcsuden findes rler
36. Mtlscet p:r SonLlerborB Slot: Sondcrborg Skil-rpcrlaug, m. 126: Protokol-

I'rotokolbog

bog (16E11831).

37. lnge ALlri;msen:

Htitttot'kttttdIicIrn Ar
Norrlsr/r/r,sir'1q
her s. 15.

fid n.c h nfl
(2006). s. 9 78,

38. I'rohkoltrog (jf. n.36), fol.6r'(en an-

rlen hiintl hal tilfojet "todt! efter

hans naYn), 10\', 2.1r; Custaf Ahlrnanri Slrkira$isf.r-,4rl,,rr,/,/, Borl:in

ile

lc)67, s. 10; C. J. Andersen:

"Sl:rg
\lrlrn.rnrr. A L'r rl\ -L .l ' 6l\ l'l
storic" i IHans Krogh et a]. (red.)il
I tt. tirt,,t. I l..,t.t"t. 1,1:tt 1\ 1.1 -.,,

t*r

7960, Sonderborg 1960, s. I3-26, hcr

s.21.

39. SlanDtb

nDlili( Altlt]tn] t. Cnt1!117, s. 1;
Sln)ttl fnful d.s Ccst hlcrhts Altltfinnn.
ch dat I

i).nsftitltr Li

it, Kiel

Croo.,ttsicinar Li,ur', Gairljtz lcftcr
19271; Knudscn: Sottdcrltorg Slciltltcr
/fir.( (jt. 11.5), s. 112. Disse y.rrkor LLd
viscl vissc uoYcrcnsstem melser' i de
biografiske detailjer.
.10. Protokolbog (jf. n. 36), Iol. 5\', 10r,
r,25t,27 t,31r,39 t,50v; Dajring: Das
Stltiffcrgrlog (jf. n. 5), s. 4.11J; llabcn:
19

rvorden 50 mIark]".

L.1it.,1.

8l

n.36), fol.,l3v: "NB

zo trcfindenden Biirgcrs r,: Schiffer
Michcl Ahlmans alB Clela gslrrlrdcrn,
ist, von Llcm Liibl. (,elage Lrelicbct

Eine

"Sonrlcrburg.
Siadi im Glcnzland
zwischen
Darlisch Lrnd Detrtsch. i klrit't.tl l.t

filr

(jF.

Zu Ranzionirune dcs inl1el Barta
Iischen Schlaver-cii sich lctder anit-

,l:1.

I'r'otokollrog (jf. n.36), fol. -13r,:l7t
Protokolbog (jf. n. 36), fol. 95r, 96\r

Ordct s/rfl)o/rrorrl optr.rdcr kLur i
Sorlderborg. L)cts iyske modst),kke

i

skjpperlalcts arkivaljer er S./larr
,rr?,?r. Begge olcl Jir-rdcs ikke i de
giengse ordboger. En mulighed vi11c
v:E'r'€-

at forbindo oldei med nc-

dcrtvsk s.rdrr,,i 'die Aufsicht

r:iber

etwiis h.rLrcrl' (Otto Mensing: S.r/.s
ir)i8 H(rsf.rris.lr.s Wiittcrltuclt, bd. 4,

Neumiinstcr 1933, sp.299F.),

cr1

an-

rred dci jyske s/rf|sararlrl, der [.c
tcgncdc cn rretlhj;elper af oldcrmanrlen (H[cnning] FIrctlcrik] Fci lLrerg: Bi/r1r$ lil tn anlbog orcr jyskc
Alrtttcstttil, Lrd. 1-4, Kobenhavn
clen

lE86-1914, her bd. 3, s. 355).
Sla)ut lnfrl (jf. n.39); KntLdsen: -Snrr
dt.llo1;. Skilipa'ln it (jf. n. 5), s. 112;
Stn uttbuclt (j|.11.39), s. 1; Andcrscnl
-9/al.lt.,/ ,4rr,n,?,r (jf. n. 3tt), s. 1;lj Ahl-
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manrl: S/rkl,1,qlsic,' Alllnnntl (jf. n.
3tl), s. 9 (de he sidste v&rker datcrer
-17.

doden til1734).
Orn l-er.Bn ing\ts"u nd ldtct rnr
l.estcrnc, sc Ake G. Sjriberg:
"Fnrl\ E-l;rsler, ln r.rder-rikrrilg .rr
lit'r(,rr-nrr Lr.l\ g5m.rtt id, Aotl:rnd
ska hamnarna 1630-1660. tCo nnd
skn sttnlict 5 (1977), s.44-77. Skibsr) pen /',, ;. .I l.r de- dr .r
"n,ksprotcde lo,JFr,'t{,Loller i,,r L.egert

LA Aabenraa: Sonderborg
pr&stearki\,, nr'. Ca 1: Kilkcregnskabsbog 1554 1733, iol.57r: ,Kirah

'q

nevncl

som normaliscrct

farr og

de.suden mangc variarltet

men ingen af dem ender

form K/"

pi

f. Det

synes at v&rre en dansk cjendomme

lighedl
4E. Probkolbog

Landsarkivet

(jf. n. 36), fol. 99r,
i Aabenraa: KolrrrrLr-

nale alkiver, Sonderborg kobstad
-1869, 96a: BoderegisLer 1633-1820,
erg. 1700 (upngirleret).
.19.

I

tolLlprotokolleme bruges ordet

.cr Lrt.r

jl

O,. /1.,rt , /..,.,

\

.

, .1 r

-

/. / .

/

, ,

.,

rir.,,. I7).bJ 27.-f.5E',r-.r.ti l8e
Sjdlrerg: Cof/i,,dskd tulljLtttnnlo (jf
/.,J

r.25) -.

'17,

.

dr-llc.,,rdLt -/i,//

imod optraeder

i
i

skipperlavet ved

dennc tid, f. eks. KnLLt Christenserr

Ihll.\ nrLdl(m

.7u<) r,E l.,rer,/

(-hr srert.en (medlern ar hr,'ir rel-.rr
i 1705) (ProtokoLbog (jf. n. j6), fol.
9,1r f.).

Protokolbog (jf.

n. 36), fol.

,I

her s.34,navner

llqhlr .

t l- I7
rlt nne sag med Ars-+rr

tallet 1701.

57. Skibstvpen kaldes i toklprotokoller
ne ,Calliort., pi morlerne svensk
gdllial {jf. adbok nJI,?r sanskt sptikct
(jf. n. 17). bJ. lu, 1q2c. sp. C 58).
c\. frnlol,,lb,)B rli. n ln) l,l iJ'tr u lr,
102\,.

59. Probkolbog (iL n.36), fol. 106\.,123r;
Knudsen: Sardcr'&org SkiTtptrlotg 0ln.5), s. 115, 120; Olaf I-assen: ,S@n
dcrborg Skipperlaug og dets older
rn.rnJ i IHrn. Kr,'El] Pr .rl. rred.r:l
1,,1

.li l\

,t.

l1 ,,,r't-188t'

lql tup.rginerctl: Clrri.ri.rr (.rlre,

94v;

sen vnd der alte Andrcas KraLrLre,

Kntrdsen: Sarrrlcrlrorg Skiyrytrlou;i (1t_
n. 5), s. E1 (des\'€rre LLdateret).
52. ProtokolLrog (jf. n. 36), fol.99r; Sor
derborg Bodcrcgister mortensdag
1710 til mortensdag 1711 (jf. n. 18)
(upagineret)r ,Hans Hansen hat

eir-rer

5.1.

Anna Jiirgens hier

scint ohnlangsthin auf

VcrldbniiG bev trunckerem Muhte
in Z\,vistigkeit mit einander gerahten, haben sich aber Yor Gericht vertragen, doch soll Christian Callcscn
auf den [sic] der mejste Verdacht
lrll.r. d.rl:ir .rrrf Jints(.n Br:r(he '1
[Mark lLrbschl

in der Statt

gcsch$'engert, nach dcm es aber

rilchtbahi, haben sie sicl-r (nach ge-

lelilsteter Caution) auf dem [sic]

Lande bcgeben, uncl daselbst vcrlo- - ,gibt ad pias

bet \,vorden."

53. Protokolbog (jf. n.36),Io1. uSr,, 102v
5,1. Protokolbog (jf. n.36), fo1.6r,,67a

63. Udgaende toldprotokoller Visbv

70.

Krabbe hat ebenlals Beii seirler l-etz

L'

17v,19y,20y f.,23r,2\'. De fleste indforsler er dateret 1E. oktober'. Navue

ne er skrcvct med forskellige h.rndcl, rnen ikke silt,des, at hvert ltavn
cr skrevet med en andcn hind. Der
er s.rndsynligvis ikkc tale om egen
ha:ndige rT avnelrek. Navnt'ne gengi\ e. i dPt fol;ende nrcd dnrr o'i;i72. Der

retskrivtitlg.

gik 16 skilling til

611 mark

sfcitlisahtt Cuit,tclllt, Mallc atrl

n'',rienrd.r; lTlu /jl. 1..18r 'Lrl?t,i

77. Kollektbog (jf. n. 71), Fol. 1l\'. Han
gav 1 mark.

78. Dissebillcdcr h:engernu i opgangen

iil

pulpiturei. Det ene frcmstiller

Moses, det andct kLnne miske r,;ere
t€nkt som Paulus, sch, om ikoncr

gr;rfien ikkc stemmer helt.

79.

SixrigL.s l(yrkor. GotlanLl ljl.
2, s.120 122, citat s.122.

n.2),bd.

E0- Erland Lagcrldf og Cunnar Svahn-

str(im: Collrr./s kyrkor. En

r,i,qlcd-

,irrg, Stockl,olm ]991, s. .l1i Joh.rns

.nnll-,,ldurrnal f-.rnzcn: Hrtl i
ttnlitctl (if.

oodor

i.2), s. 15,+. Regnsknbs
ner lllt r,dAifler

n.r \

i

forL,indelsc med orglets ind\-ielse

i Visby: Hcllvi kvrl,'. r\ r. I Lr'1: R;ken-k.rp.r ti,r
(Landsarkivct
kyrkan

1E2,1-1E58, s. 130). Et

liscre l,ar

xl \,ir

p

ir

tid-

lpitrrret blevei malet

OI tul Wl ll-einrl I .

rrl.:

(s.

vl-rrl

sli.fts htdattiitlfit' tflcr rslidcls
otn/(ktn kiillot' ttnrbeladt, Orebro
1868, S. 159, skrev orn

kirkerl i He]]

lNiiltruttgseit ritatt. Nnch V;rntfuitctI
1'a)ti Fra]tz Bi;ftgtt titl Entil Wnscltitt

vi: "l vester iir cn liiktar.e, uplrfaird
och nAlad 170:l pi bekostnad al 16

.1

skepparc fr.ln SonderbLrrch, h\-ilkas
rraTn -t,r Ul'pie, kn,iJe p.i pn
"11,, ., ..r J
.,)1r.
et,. d|r \ i.t ille eft(r

t ,1, \ 1,,,'t1,, il.l t, "l r,l:tt.'t,
-1. \(\rlt, r - eI l \l'erl ,,-rcl I h,j
t\.1 t,,rm tnr.t//./.,r l,Ir .rberro..r.r
Neur'nLinster 1990, s. 38).

tilfojct for at adskille denne llans
Flanscn fra en anden HanR LIanBcn, der kun gav 12 sk. (rb1. 16r') og

som sanrlsynligvis lcvede i ringere
klr end skippernc.
7:1. En Christian Jiirgcnsen [Tlaan g.r\, 1
mk. (fol.20r,). Miske el dei samne
pcrson som den Christian Jiirgcnscn

Thun, der n.lvncs som "Kirchge
sch\'vornelr]( i ']704 (Kirkeregnskabsbog Srnderborg (jf. n. 5a), frn.
57r).

75.

_

neret).

126).

(KIatLs-Joachim Lorenzen Schmidtl
Kltittts Ltxikott rrlfer s.h/r'si|iq-/rol-

u

Boderegistol mortensdag 1738 til

Udgiende toldprotokoller Visbv

n.3), nr. 86.
71. Lanclsarkivet i Aabenraa: Sonclerborg pr:estearki\; 11. H 6: Kollektbog For r'eparation og rrdvidelse:rf
,,'p,iei l-1r1. t,,l cr l0i f.. l2\. lh. l.

111

76. Kntrdsen: S on d r Lt Ltt.g Skilt 7t c r I a g (jf
n.5), s.36, 11[j, 120; Lasscn: sd/r/.rborg Skipptrlaug (ji. n. 59), s. 107;

april).

1703 (jf.

64. t'rotokolbog (jf. n .36), fol. 6r,117t.

Sarrderb,'rg Bod, r'eg . p. -urtcn:
dag 1710 - moltensdag 1711 (jf. n.
48) (upagineret): "Hans Christian

rrr

l70l tlr r lr. rrr. lU
no. L dp,rerrd. t,,lLrpfo.^l,,llqr \ i-l-\
1701 (il. n. -l), nr. n2 129.

1703 (jf. n. 3), nr. 33.

.<

lll .r ^r

68. Udgrlende toldprotokoller Visbv

1

Rleicl.rsthalelr."
Boderugisl, r mort.n-dag .707 l" n",'rien.J.is lToB ( r n

tll

o l(alell-l.,ler

G()Tr.,^Nt)

skr,rlle betale dette belob, og at det
scncre biev tydeligt, at han ikkc hardc gjort det?

94\,.

nale

r'2 Surocrl,ufE

l.t p.r-i-

67. l'jrotokolbog (jf. n. 36), fol. 74r, E2r;

.

Kopf ges.hlagcn soll Briichen

\ i.\\ . Vi-by

C Tl

1701 (jf. n. 7), nr. 20 (17.

lS.[tL)''.,t,,

61. Sondclborg Boclercgister 1695 (jf. n.
48) (npagineret): )Ant|es Krabbc
hat Dettleff Baulunt mit ein [sic]
Ler:ichter ein [sic] Wunde im [sic]

\ \'t i

Be, .r,rrr ni.

Ir.'to (21. rr',r ') r'r.28n rl7.. rB.r:
Udgiendc tolclplotokollcr Visbv

r. 5ll. lol :7r: l.rrclrB,',lr^o-

nelrl

\i.

\o t'r.r jr'r,rr.r'cI I70l-r705 rr.p,1g1
nerei), Arg. 1701, N.22 (17. aPril),

1960, Sondcrborg 1960, s. 104-110,
her s. 107.
60. Kirkeregnskabsbog Sonderborg (jf.

toldprotokollerne or,er flere forskcllige skibstyper.

"g
\,lll.

Lrrr.l.[[

-are:. rrkrr.

94r.

Al. ,..

i

50. Driring: Dds S.rdt'ry./rg 0f. n.5), s.
i[33. Eftemaviet Christensen der

oh.

.l. ih), rnl 7, ; 77\.

56. Sonderborg Bodelesister mortensdag 1709 til moltensdag 1710 (jf. n.
48), s. 3. J[ens] Itaben:
-l pp,r, l,vcnj ret-\"Sondcrborgd'-cn.. i /,lr

.

Okll)ok iifi)ct src]1skn spnik.t Litta n
of SoLnska Akodcnicn, bd. 1ff., Lturrl
1898ff., hel bd. 15, 1939, sp. K 2699,

ten dnl n ft
ren wollenu.

72\,, 82y;

geschlr.orneIr]".
l'rolok,,lb^6 rjr.

t,i

SonDuRuOt<c-srtr,lrREs DONATTONER TIL KlltKEtt

Pi fol. 7r findes cn

,Christiirr

Jiirgensen Tagl[ohner']", der betaler
,1sk. - cller beivdel det blot, at han

seh'syn. Lemkes beskrivelse bekrefter placeringen, merl nappe
udseendet, fordi navnene diirligt
kan aclskillcs fri:r billederne.
E2. -St,lrrl'cs krlrlror Gotlarirl (if. n. 2), brt.
2, s. 44 (rctsk vnin$en i citatet folger originalen).
t33. Sar/rgcs /rqrlrol Collr/rd (jf. n. 2), bd.
4, s. 135, 137f. (Norrlanda).
'll. T lrnnr.r.l O[1,,, A.relij: .l ,rrtlr:-ler .rr(l 5il.,ku-rer Tin Bcit-.rS ,/r.S, r.rl- ,rn.l (ir. lr. ntl,-( lri.lrle dLAnTtcs }ladcrslcbcn" i Schrift. tlt.

Vctcitls

fiit

.S.r1.s.t,ig lJo/stui,rls.r.
Kirchetqaschichft,,2. r. 7 (1918-25), s.

.120,133.

772

JURCEN BEYER

85. Jf. .Sr,(','{t.s k1rkoL Collond (jl.

i.2),

bcl. 1, s. 29f., 32 (Stenkyrka), 78f.

(Martebo), 112f. (Lummelunda),

208, 211 (Vaiskinde). 448, 454 (Ekeby), 618 (Bjdrke); bd. 9, h. 2, s. B0i.
(Grcitlingbo); if. ogsA Bengt Stolt:
"Kiiren och korbiinken" i samme:
Kyrkligt, ktlt u rellt, .qorla,idskl, Visby
2007, s. 32-39, her s.371.
86. Jf. Malie-Louise Jorgensen:
"Sagrcgister. i Danmarks kitk?t- Sotderi

skriftet adskiller sig pA enkelte
punkter fra Johanssons.

96. Hellvi kirkeregnskaber 1651-1736
(jr. n. 95), s. 157.
q7. IndsLriften p; altertavlen er dareret til 1726 og nevner - som regn
skabet for 1703 "Andreas Fries"

som 8iver. Soeriges kytkat Gatlafld
(jf. n.2), bd.2, s. 120, formoder, at
denne datering gelder malingen

af altertavlen, men regnskabsbogen fortellet at lies stod for forgyldningen (Hellvi kilkeregnska-

lrad- Tilloitl,pt- og rettel-er. ktttt'li

storisk oocrsist- Regisfre, Kobenhavn
1L)63, s. 322-377.

ber 1651-1736 (jf. n. 95\, ar.no 1726,
uPagineret). "Korbanken> kan ef
ter sin form udmerket stamme frd

87. Landsarkivet i Aabenraa: Sonderborg presiearkiv rL Cd 2: Stolestaderegi5tre (4. 1781 (updBirer{.l) (ci-

tat);

nr.

Cd 3:

eret 1703. Codt nok indeholder
den blot en l-rylde og ikke noget
bord, men tidligere kunnc ordet

Verzeichnis der

Manns- und Frauens StuhlstAnden
[sic] in der Sonderburger MarienKirche 1783, s. 104 110; nr. Cd 4: Register rlber die Stuhktande in der
Kilche zu Sonderburg 1784, fol.
c5t l02r; nr.Cd JJ: Rcsi.ler iibeSlLrhlst:inde d(,r Kirche )U Son<ler
burg. Verferfigt im Jahr 1784, fol.
95v-102r

88. Donnnrlcs kirker, bd. 23: Sonderborg
amt, ved Erik Moltke, Elna Moller
og Vibeke Michelsen, Kobenhavn

,oril ogi,i bei)dr Lr.ide, p,rnk,r
\OtuJhtk nf.rr 'il.,nJo,priAil \if. n.

47),bd. 5,1925, sp. B 3892).
98. Munthe: Ur dcn gotliindskn kalk

i.29), s.99)
Fmilssorr/Kavoniu,: L,.r,l k,'i,r{
illdlLstricns historia (j(.

kalk och stel1 i Hell-oi

99. Dlnmarks kirkcr. Sotldetborg anlt (j+n. BB), s. 46: "Johannes Willers

Apothecker hat dicses Ao 1692
Vor Ncucn [.ic] Stallieren l.r':.en
I modsartning til andre gaver af
apotekeren bliver denne donation

1961, s. 56.

89. For ordets skifte'nde kon i aeldre
hojtysk, plattysk, dansk, svensk og
gotlandsk, se Beycr: Cdrrl (jf. n. 1).
90. Landsarkivet i Aabenraa: Sonderborg prastealkiv, nr. Cd l: Stolestaderegist€r 1602 ca. 1780, fol. 110r:
"auf hol-ren Isic] Chor auf der Siider

ikke n;evnt i landsarkivet i Aabenraa: Sonderborg prestearki, nr.

Ca 21: Donationsbog

100. Navnet er ikke almindeligt. Muligv:s omraler talgende lejligheds

tryk en sliegtning:

Seiten".

>,ltcnz--lnd

dff

der 1.737-1749 (upagineret). Dabsfadei omtales heller ikke.
93. Retiet i handskriftet fra ,en".
94. Rettet i hAndskriftet fra

koarliv.

Kl)nigl. Stadt Naroa

R.iken(Laper

ses

For

.on (udg.):l Hrll,tt ll:o-1. t'yrkoii
k.n,knpP, fto ,oql /7J5 (=Duku-

mentserien, bd. 3), [Larbro 2000],
anno 1703. Min l;esning af h6nd-

II

1

01n

/

ten
der
gehalten do-

7. Tage des Webtnonats dic

65l. ]nhrcs fitit der... Iun4lrauen

Ai a Getketls / Des ... Herfi Al
brecht Gerkens / Biltgcts Ltnd l.,ilt:ff

Visby: Hellvi kyr

I I a:l:

A

Hr(lt ., itlh 1E I rc.alctt . l-c>t Dc.

selhst

"et,,.

kyrkan 1651 1736, s. 156. Texten er
blevet udgivet: [Anders R. Johans-

Wahlpctltcyntes

fhr,n Cilidn /

... Herrn Lc'oin Nunrctls / bcriiht
Biirgern und Katflltiilldleri

kyrl'uarlir, A l: l: Hu\fdrhdrsl:ing

i

1,636-173-l

(upagineret).

91. Danntnrks ki'ker. Sotldetbotg atfi (if.
n. 88), s. 56.
o2. Iand5drLi\et i Vi-by: l;rbro [.icl

95. Landsarki\.et

(jf.n.26),s.271.

l0l.

nans in H0t11burg Ehelciblichen Tochfel, Tartu: Jollann Vogel U651]S\,rhnsircjm/S!ahnslr.im: M/r/.1i

n.2), s.147f.
nhnstrom/5\ ahn(ircjm: Mdlp/i

(11.

I02. S\

(jf. n. 2), s. 149, 153.
101. S\ ah n.l rdrn /sva h

n-trdm

Mdlr'l

SoNDERBoRc sKrppERES DONATIONER TIL KIRKER
(11. n. 2), s. l<4:S,r,r'rq.'l,tlrkor-Cot
larul fif. n. 2), bd. 9, h. 2, s. 591.
(Crcitlingbo).
104. Land.arliret i Visby: R5dhrr.rit-

ten-\4irEi"lra lens

kiv F 1 A:14:
mdgisr

iVisby stad ar-

R6dhusriitten och

ralens inneliggande hand-

Iingar 1700-1701.

'105. Soet ige s lqlt kot. Got I a n d (jl. n. 2\, bd,.
2, s. 42, 48.
L06. St)etiges kyrkor. Got Land (jl. n. 2), bd.

l. s.33 (Stenllrka).

162

stari'l Oin

lst7 /b9. nr.

i

110.

1: Kirkens

skattelister

arkivalier fra Sonderborg, fra hvilke det er blevet citeret

i flere noter ovenfor, udvise. i ovrigl ogie en stor u.ikk rlred i lral
tysk grammatik.

112.,GOTT ZV EHREN DER KIER-

CHEN ZIER." og "LORENTZ
MATTO\ RAAD,/SH ER IN WI5B\.- Irdnb5kriptionen folger oriBinalen, jf. ogsi Soeiges k!/ .ar. Gol
larul (jf. n. 2), bd. 2, s. 126.

l'1

1. Munlhe: Ur den Sotth dbkn kilrindustriens histotia (if. n. 29), s. 1,07,

109; Emilsson/Kavonius: lir,?l

kting knlk och sten i Helloi (jt. n.26),
s. 25-27.

114. *iter

p; pldtry.l): Slole
sladeregi5terfjf . n.c0)(plbegy.nd t pA
tudeluklende

hojtysk). Boderegistrene (',Brdck
Regirrer

.

Briich Regr\tPr .

ji.

37), s. 72, daterer overgangen til
1623/24, hvad der nok er lidt Jor
hrkdntet. Om overgangen fra plattysk til hojtysk i almindelighed,

se Jiirgen Beyer: ,Der

Beginn

Dorpater Celegenhejtsdichtung in
Volkssprachen. Mit einer Edition
d reier niederdeut5cher Celegen-

hejlsgedichte \on Adrian Vergi
nius aus dem ]ahr 'lb38 i Lhri-loph SchTelz og l.rna Timdar>
ked.): lnu,,Lnlilnt,t m S' lt,o*1i>,lrn

kyrkor. Cotland (jf . n. 2), bd,.

Sive. Ur Hand,lns oclt nirin\nrnn.
.?tor

lin Rulntr\

d. Kulfutluslori-

skn bilder, \,hsby 7937,

ll5. Derle

s.23.

og*i Ale C. Sjc;berg:
'Gotlands sjdfart stod pa no[ i det

n.

indlil lb40 fort p; pl.rttysl,
dereller er der en lalunc indtil
lbq5. hvorfra dc fortcptter p.i hoi
ly.k. Adri,rnsen: Sontle,buts 111- n48) er

iges

3, s. 360; jf. ogsa Plerl AiNidl

1607-09

plattysk, men hurtigt skiftende til

des Sonderburger Scltiffer Gc-

111. De hojiyske

oe bl.

bog Sonderborg (jf. n.54) (skifter
til hojtysk med eret 1624, selv om
samme skiiver forfs€tter); nr. Cb

Lietl

la,gs, [Sonderborg 1924].

.

a. Regi*ter vnd Rekenschop
der Nien Orgelen Jngev\ enlhe
vnlo-tin8. ... van Anno Il] Io04.
den 3 Iunij. beth an iegenwardigen
dach vnd tidt. den 27 o.tobris
Anno Ill o0b: ): I'.irleregn.Lab:-

om Sander-

borg amt i almindelighed ... h) Sager om brugen af dansk og tysk
sprog I773-1811 (upagineret).

Aabenraa: Sonder

Ald. {.. l-1. Forslellige.dger redr.
kirkevesenet 1563 1831, mappe
Sager ved r OrBelet- iinde\olden-

120: Sdger

br'rg nrn, o* 50nderborg-Nord-

fTingstl

borg prastearkiv Bc 5: Sager til
.Den gamle arlr\ fortegielce

113

borg og Nordborg amter indtil

kvrl@. [Oia] 1998, s. 13.

107. l.rndsarkivct

Gorr.AND

Grolieiclt. Einc Darctellung anhancl
aon Fallstudien (= Schriftetreihe
der Da\ id-\y'e\ iur-Cesellscha fl,
bd. 3), Hamborg: Dr Kovir 2009,
s. 181 207, hcr s. 1,82t.,1,901.
108. Jf. Adiiansen: Sonderburg (jf. n.37),
s.16-24.
109. Landsarkivet i Aabenraa: Sonder-

de); bd. 2, s. 180, 182 (Bal); bd. 7,
h. 3, s. 55 (Cer,rm): bd. o. h. 2,

".
47. 55t. 82 {Crdtlh6bo): S\.,hn5lrdm /S\alrnstrdm: Mileri (jf. n.
2), s. 146 (Heinum); lTorslerl Ci.le-

p,A

mener

tidiga 1500ialets Ar( i lRobert
Hetlitz (red.)l: Skeppnrcgillet i Visbll
1682-1982,

ll5.

\isby

1982, s. 7-^17, her

s. 14, L6.
Szive: Ur Hnnrlcln: ach
't0i'inB n?\
-aRo, (jf. n. '14),
2J; Crandiern:
".
D, din>kc Cotln,d"for./p {jl. n. 2,. -.
68.

117. Johansson/Felderman/Franz6n:
Helloitrnkten (t n. 2), s. 154.
ll8. (,rrl Kihldn Vad den gamla so(-

kenkyrkan berattade( i: Johannes

Linnmar.r [red.]: Gofland. Lhtobok lbr
.l,ola o,h hcq. Uppsala lq24, s. 241-

?47 her q 244

119. Deiimod findes der eksempler pa

4

JURGEN BE\

EI<

(Hellvi kirkeregnskaber 1651-1736
ii.
Bornholm, (jf. n.95), p. 79). Angeende Ripcr,
vc(l O. Non1, C.(1. Schuliz og Erik
se Munthe: Ur del gatlindskn knlkSkor,, Kobenhavn: C.E.C- Gad
industriefis ltistotia (lL n.29), s. 108;
1.954, p. 104; Fitlllnls kyrkat, bd. 7:
Emilsson/Kavonius: Liret kring
Alrolands proste , del 1. \,ed Sigkalk oclt stctl i Hclloi (jf. n.26), s.27.
rid Nikula, Helsingfors: Museiver 125. lf. Robert Murray: -Flnska /orkei 1973, s. 194,204.
san ingcn i Sfockholnt ilnill tilen fijt
120. Listerne over belobcne fta fattifjEinlands skiljondr frin Sa i1c,
bosserne synes at fortegne de aktiStockholm 1954; JLirgen Beyei og
ve skipperes navne. Skipperlavet Joharx-res Jensen (red.): Sdrkl Pel,i
havde nemlig flere medlemmer, Kopctlhngell 1575 2000. 425 lrhrc
der ikke val skippere, f. eks. enker
Ceschichte de lscll-tliniscller Bcge1og hindverkere, jf. Doringi Dds
ntLtlg it1 Bi1gfiphieil..., Kobenharn
Schiffergelag (jf. n. 5), s. 446.
2000.
121. Protokolbog (jf. n. 36), f. eks. fol. 126. Jf. ovenfor n. 114, Anqekath n
lJr [.. 18r,2\r t.. blv; IJL]rirB: Ur5
LraGmanI: -Kir(hli\he. leben i1
Sclt(fctgelng (jf. n. 5), s. 432, 137,
den hansischen Niederlassungen
447-149.
des Auslandes. i samme (red.)l
122. Hcllvi kirkeregnskaber 1651-1736 Dcr Knufinltltl nd der liebe Gott. ZLt
(jf. n.95), s.50.
Koklnrcrz utlll Kirclle h Mittelalter
123.Lagerldf/S\.ahnstrdm: Gotlands
i1d FtilhcrN.uzcit(:Hansische
kyrkor (jf. n. 80), s.41.
Siudien, bd. 18), Tricr 2009, s. 113l2+. Standsbevidsthed !,ar vist L,BSa
130; Dafintlrks kirker- Borttlolnt (jldrir kraften, da kall br;endericjcn. 119), s. 60i Sven Avnby: Sct. Mi
ren David Riper i 1681 ville bygge
chaelis Kirkc. Tlrke Kitke i Frcdericin
sin egen kirkestol i Hellvi Kirke
7668 i993, Fredericia 1993, s.72.
s,i(lnrrnc g,rv('r ir-.r .rnrlrt l<irkcr',

l)tttttttltlis ltirliLr, bt1. 7:

Zusammenfassung

I

j ',''

Zwei Kirchen im Nordosten Gotlands, Hellvi und Rute, besitzen Inventar/ dessen Inschriften davon berichten, dass Sonderburger Schiffer es gestiftet hetten. Der vorliegende Artikel beleuchtet die Hintergrtinde dieser Stiftungen. So wurde die Ausstattung der Kirche
in Hellvi 1703 emeuert, wobei.trtliche Honoratioren als Stifter tetig
wurden. Die Sonderburser Schiffer :chlos:en sich dem offenbar an.
o", Verlasser zeigt, cl.rs;bisherigel in-ehr Forschung genamte-Votive/ fiir diese Stiftungen unwahrscheinlich sind und es sich eher um
ein Zeichen der Dankbarkeit handelte, da die Schiffer iiber viele Jahre
hinweg die Kirche regelm2iGig nutzen kormten, ohne dort den Zehnten zu zahlen.

Joumalist i grenselandet
Af

FLEMMING NIELSEN

Journalist Flemming Nielsen, Broaget er mest kendt for sine mange Ar pA
Radio Syd 1983-2008. Han var bl.a. v€ert for de populere programmer
Det journalistiske
"Crzenseland", "Cranscland Europa" og "To generationer,..
hindverk lerte han pA Vestkysten rlonder og Sonclerjyden iSonderborg. Flemming Nielsen fort&ller om sine mange Ar som journalist i grenselandet, om
sine arbejdspladser og om de mennesker, han modte.

Jeg trAdte ind pi dagbladet Vestkystens redaktion pa ToNet i Tsnder
den 1. juli 1965. Jeg var 17 er, tre mineder og ni dage gammel, jeg

havde en funklende ny realeksamen i bagagen - og var dArligt nok
tor bag orerne. Jeg havde ikke meget begreb om, hvad journalistik
egentlig var for noget. Bevares, jeg var ret god til at skrive dansk stil.
Og jeg havde med stor interesse la-st Jydske Tidende, fua jeg begyndte
i 1. klasse p6 Kliplev Skole, suppleret med alle mulige andre aviser i
barndoms- og ungdoms6rene, t.eks. Aktuelt og Dagerrs Nyheder. Lysten til at komme i gang fejlede i hvert fald ikke noget. Men det var
altse ikke med en >Her-kommer-jeg ... gem-lige-en-fire-spaltet-pa-

forsiden-til-mig-i-morgen(-attitude, jeg gjorde min entr6 ph Vestkysten.

aflokalredaktor Edvard Ssrensen. Hanvar -mildt
en smule genert. Men
nir blot medarbejderne fik fyldt spalteme og ikke stillede alt for mange
sporgsmil, var redaktorcn glad og tilfreds. jeg husker ikke, om jeg havde madt lokalredaktoren tidligere, men det er muligt. For jeg begyndte
p6 avisen som
havdeieg nemlig fungeret som lo"redaktionsassistent",
kal meddeler med udgangspunkt i Jejsing ost for Tonder. Her var min
far stationsmester, og her boede jeg et par Ar hos mine foreldre.
NAr jeg bladrer i mine allerfarste scrapbu ger/ fAr jeg bekreftet, at
jeg i min farste tid hverken var dybdeborende eller kritisk journalist.
Snarere registrerende. Nogle af de smi gulnede udklip fortaller, at
]ejsing B-hold i hAndbold tabte 10-11 i As@r Hojst. Og endnu v;erre
gik det med herre-mesterrakkeholdet, der fik smak af Ellehus-Emmerske med hele 8-13. Det var eksklusive nyheder lor Vestkystens lesere! Ingen begivenheder i Jejsing og omegn var se sme, at de ikke
Jeg blev modtaget

sagt

- meget lidt talende. ja, faktisk virkede han

