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j)en opiiske 'Ielegra'f paa Galgebakken'

I A"rret 1800 ind.rettecles der en optisk lelegraf fra København tiI
Slesvi6 med. 2] Stationer paa Sjæ1}andr Fynr A1s og i Sønderjy1land.

frr irf de fynske felegrafer var opsti]Iet paa Galgebakken i Nybølle,

men stod kun ti1 Efteraaret 1801, ,1a den tilligented d.e fleste andre

blev nedtaget og siden henlagt til eenere Bmg i et Eus ved Fjellebro,
hvor ogsaa J3rohclms, Trebjærgs og 3øjdens felegr:rfer opbevaredes.

felegrafen bestod erf en høj li{ast med. 5lværstænger eJler itæer,

hvorpaa der hang 18 bevægelige lllapper, sou hver udtrykte sin besteinte

Ialværd.i-. VeC HjæIp af Klappenees Yærdi og Indstilling var raan i Stand.

ti1 at udtrykJce l.:.Ilene fr,: I til- 4222L, og Cisse Tal ångav hver for sig
grd el1er Ordsarunensætnlnger, son udfo:: 'Iallene var lndført i en Ordbog

eller Signalbog. Naax Klapperne gtoC. i vandret StilIing, benytted.es

lalegrafen ikke, men naar d.e indtog den lodrette Stillingr blev d.er

telegraferet, og ved Snore kunde man Creje Klapperne neC i d.en lod.rette

Sti11in6 til at angive d.e Ord, eoni Telegrammet indeholdt.
Ved hver Staticn siod en iii.rnci rned en Kikkert for Øjet og aflæste

?elegraumet .oeå nærileste Station, hvorpaa han dikterede det tiI en anden

iiand, sc:l indstillede Kiapperne efter Diktatet, såa Telegrarunet kunde

gaa viCerrt til næste litetion. Paa le:.ne I'iaade var d.et aruligt at telegrafere
fra Købelirirrrr bil Slesvig gennen 2) itgticne.r paa 2i'i.,]ilut. ilen d.et he.r

været en koLd. SestiLling for den, der orn Vinteren skulle staa med Kikkerten
og holde Ud.kig, og i usigtbart Vejr kunde der ikke telegraferes.

lelegrafens nøjagtige Plads kan ikke angives, men har rimeligvis
været d.err hvor Taarnet siden blev bygget. JorC.en hørte ti1 PeCer Ras-

&uss€ns Gaa:rl i NybøI1e, Paa dens Plads maatte der ikke opføres nogen

Bygning for det IilfæIde; at den skulde rejses igenr men siden høres der
intet ruere d.erom.

Derinod blev d.er i Nærheden opført et Hus, som kaldtes felegrafhuset
og Inaa være det, der har }latr. I'{o. 17 og, ligger helt ud til Landevejen.
Det kaldtes ogsaa Bankq-hus og Ny Galgehus og blev opført i sommeren

180! paa en Parcel af Niels Jørgensens GaarJs Gmnd. Navnet [elegrafhuset
s§ldes maaske, at det skuI,le have været 3o1ig for d.em, der passed.e

Ielegrafen. Det blev købt af lSirkedommer Holms sind.ssvage Søeter
illargrethe, §kovrider Haastrups .thke, til Beboelse for henri.e, og her
boed.e hr"rn i 1805, da d.et vurderedes til Brandforsikring. til Huset
hørte 1! Tdr. Land ti1 et llartkorn af ] Skp.2 Fdk. 1 AIb. og et
Tørvemaal s.f Hartkorn 1/4 Alb, Madam Holm kunde ikke præstere Købe-
sunuaenr IBO iidr., og vilde ikke behotde lluset, hvorfor hendes 3roder
sorn Kavtionist o5 Selvskyldner for hende iaaatte overtage ilot ved Skøde

af 19. Februar 1807.


