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Epitafium fra Horsens Klosterkirke over 
Anna Hansdatter Svane ogfarnilie, 
deriblandt den i artiklen om Handske 
myten nævnte historiker Hans Svaning 
( 15 00-8 4 ), der var hendes far. 
Anna Hansdatter Svane indgik i det net 
værk, som i tiden efter reformationen ud 
gjordes af af landets rigeste og magtfuldeste 
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har ladet sig forevige af lignende epitafier 
rundt om i de danske købstadskirker. 
Epitafiet er malet af Laurids A nderssen i 
Århus, som også har malet hendes morfars 
epitafium i Ribe. 

Udsnit af fotografi af Poul Pedersen, 
venligst udlånt af Bodil Møller Knudsen, 
Byarkivet i Horsens. 
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BLIV MEDLEM AF 
VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND 
For mange er det vigtigt at kende til historien, det sted man bor, 
for at fø/,e sig hjemme og for at forstå hvordan det, vi i dag ser omkring os, er bleoet til. 

Vejle Amts historiske Samfund 
- stiftet 1905. 

- har til formål at styrke interessen for historien gennem afholdelse af foredrag og 
udflugter samt ved udgivelsen af Vejle Amts Årbog, 

- har medlemmer spredt ud over hele Vejle Amt, 
- afholder møder på skift i Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle og Give 

Støt dette arbejde! Bliv medlem! 

Som medlem for du hvert år: 
- Vejle Amts Årbog med artikler om forskellige historiske emner. (120 - 150 sider) 
- indbydelse til historiske foredrag 
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FORORD 

Samfundets årbog har som tidligere år fat 
i mange sider af historien i Vejle Amt. 
Årbogens afgåede redaktør Erik With 
Pedersen og Steen W. Andersen, Vejle 
Museum kredser om historiske myter og 
deres tilblivelse. Vivi Jensen, Museet på 
Koldinghus og to arkæologistuderende 
fra Århus fortæller om udgravninger, dels 
i museets magasin, dels i Vejle gågade. 
Johannes Kristiansen fortæller om sin far 
far Niels Kristiansen i Øster Ørum og 
Aage Holm Due om gården Rodvigsbal 
le, Herman Bangs Ludvigsbakke i roma 
nen af samme navn. De store forandrin 
ger i det forløbne århundrede er temaet 
for Lars Bjørneboes beretning om system 
skiftet i 1901 i den lokale presse, John 
Juhler Hansens artikel om Horsens Gas 
værk og Marius Wellners beretning om 
rutebiltrafikkens udvikling indtil midten 
af 50erne. Endelig føjer Søren Manøe nye 
detaljer til vores viden om urmagere i 
Vejle Amt. 

I afsnittet Nyt om Fortiden i Vejle Amt 
har vi forsøgt at skabe et overblik over det 
omfattende historiske og arkæologiske 
arbejde, der foregår i amtets museer og 
lokalarkiver. Grundlaget har været arki- 

ver og museers tilbagemeldinger til re 
daktionen. Vi er os bevidste, at overblik 
ket nok er lidt summarisk og sikkert man 
gelfuldt, men håber, at vi i de kommende 
årgange, i samarbejde med arkiver og 
museer, kan udvikle dette overblik til et 
stykke nyttig og gerne underholdende 
information for foreningens medlemmer. 
Kontakt til museer og arkiver fås ved hen 
vendelse til de personer og adresser, som 
er gengivet i tilknytning til oversigten. 

Bibliotekar ved Vejle Bibliotek, Jørgen 
Gram Christensen har igen i år hjulpet os 
med at fremskaffe en oversigt over histo 
risk-topografisk litteratur om Vejle Amt 
for 2000-2001. 

Bidragene til årbogen er blevet til i et 
samarbejde mellem forfattere og redak 
tion, men ansvaret for de enkelte artiklers 
indhold er forfatternes. Vi vil på dette 
sted sige dem hjertelig tak, fordi de så 
beredvilligt har stillet deres viden til 
rådighed for andre. 

Benny Andersen 
Lars Bjørneboe 
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OM MYTER I ALMINDELIGHED OG 
"HANDSKEMYfEN" I SÆRDELESHED 

Af Erik With-Pedersen 

En i vor tid lidt upåagtet begivenhed fandt sted i Vejle i januar 15 23, da 
Christiern d.A nden som gæst i borgmester Niels Jonsens hus på hjørnet af 
Rådhustorvet og Kirkegade modtog det såkaldte "Opsigelses brev", hvori 
de jyske rigsråder opsagde kongen huldskab og troskab. Traditionen for 
tæller, at det var Landsdommer Mogens Munk, der overbragte kongen bre 
vet skjult i en handske. På denne måde kunne Munk være over alle bjer 
ge, når Chr. .II fandt det famøse dokument. At mødet virkeligfandt sted ,er 
der dokumentation for. I den efterfølgende artikel prøver årbogens tidlige 
re redaktør, fhv. overlærer og arkivar ved Byhistorisk Arkiv Erik With-Pedersen at se lidt nøjere 
på den måde, på hvilken kongen modtog brevet. 

Før vi ser nærmere på historien, kan det 
være nyttigt at gøre sig klart, hvad man 
egentlig forstår ved begrebet "myte". Den 
norske forfatter Erik Fosnes Hansen be 
skriver myten allegorisk på følgende gan 
ske rammende måde. 

"En perle dannes i en musling ved, at et 
fremmedlegeme, for eksempel et sands 
korn, trænger ind mellem kappe og skal. 
Muslingen udskiller perlemor, som ind 
kapsler sandskornet lag for lag; kniplings 
tynde lag af kalk frembringer ved lysets 
brydning den specielle, iriserende glans. 
På samme måde opstår myter og legen 
der om virkelige begivenheder, fortællin 
ger om" store øjeblikke". Begivenheder 
ne vokser, kapsles ind lag for lag ved at 
blive genfortalt og rekonstrueret gen 
nem fantasi og reflektion. Den faktiske 
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begivenhed og myten kan somme tider 
være lige så forskellige som sandskornet 
og perlen". 

Denne lignelse, hvor sandskornet er 
begivenheden og hvor perlen er myten, 
er i al sin korthed eminent. En anden og 
mere nøgtern forklaring finder vi i "Ord 
bog over det danske Sprog", som om be 
grebet "myte" siger:"Opdigtet fortælling, 
der helt eller delvist mangler virkelig 
hedsgrundlag". 

Danmarkshistorien er fuld af myter; de 
krydrer de virkelige begivenheder og gør 
dem spændende, og de hjælper med til at 
støtte hukommelsen. Nogle er åbenbar 
gennemskuelige som historien om Dan 
nebrog, der faldt ned fra himlen, da dan 
sken erobrede Estland i 1219 - eller den 
om Holger Danske i Kronborgs kasemat- 



ter. Som et eksempel på en myte fra nyere 
tid har vi historien om Chr.X og den 
hvide hest, som nogle fejlagtigt påstår, var 
kalket hvid, fordi det skulle have været 
umuligt at fremskaffe en ægte hvid hest 
til kongens ridt over grænsen. 

At kalde en begivenhed for en myte er 
det samme som at frakende den sand 
hedsværdi. Det betyder imidlertid ikke at 
den ikke kan have historisk interesse. 
Dens sande værdi ligger da ikke i det den 
kan fortælle om den historiske begiven 
hed den er knyttet til, men hvordan den 
ne begivenhed siden er blevet opfattet. 
Den viser ofte hen til, hvordan man siden 
har forholdt sig til den og kan fortælle 
noget om, hvorvidt man var for eller 
imod de i myten beskrevne magter eller 
hvordan man har søgt at nedgøre dem, 
man ikke brød sig om og på den anden 
side fremhæve de magter, man ønskede 
at give sin støtte. 

Et godt eksempel på, at det forholder sig 
således finder vi hos Saxo: "Danernes Be 
drifter", i hvilken forfatteren udformer 
beretningen, så den passer til hans kongs 
tanke, nemlig kirkens og kongemagtens 
sidestilling, kongemagtens arvefølge samt 
dennes guddommelighed. Myterne ud 
gør nok "pynten på lagkagen", dem, som 
de fleste af os sidst glemmer, når skolens 
historieundervisning er kommet på af 
stand; men man må altså gøre sig klart, at 
selvom de er blevet en del af vores kollek 
tive historiske hukommelse, handler de 
om noget andet, end de giver sig ud for! 

Vi vender tilbage til "handskemyten", 
og det følgende skal ses som et forsøg på 

en undersøgelse af, hvor meget hold der 
egentlig er i den og nogle overvejelser 
over, hvorfor den har været så sejlivet. 

Som belæg for handskehistoriens tvivl 
somme sandhedsværdi kan forud anføres, 
at samtlige historikere, som gennem 
årene har viderebragt handskemyten, alle 
har bygget på en højst usikker kilde - og 
det tilmed en sekundær kilde, nedskrevet 
adskillige år efter begivenheden. 

"Skurken" i hele forløbet -og det oven i 
købet en historiker - var en mand ved 
navn Hans Svanning, som levede fra 
omkr. 1500 til 1584. Selv om hans ungdom 
faldt sammen med mødet i Vejle (1523), 
opholdt han sig langt herfra på det 
pågældende tidspunkt. Omkring 60 år se 
nere skrev han på sin store Danmarks 
historie: "Historia Danica". Han blev den 
første, der på tryk berettede om Chri 
stiern den Andens bevægede historie og 
derfor også den første, der kom til at 
sætte handskemyten på tryk. 

Vi ved, at hans danmarkshistorie faldt 
igennem for en bedømmelse hos hans 
professorkolleger, hvilket indebar, at den 
aldrig kom i trykken i sin helhed. Kun det 
lille afsnit, der omhandlede Christiern 
den Anden, så dagens lys, trykt i Frank 
furt i 1658, dvs. hundrede år efter at det 
var blevet til. Om Vejlemødet fortæller 
Svaning: ''Den anden dag gik Munk bort 
uden at gøre Kongen sin Opvartning, idet 
han, som nogle mene, i et Vindue i Kongens 
Herberge havde efterladt sig de jyskes 
Opsigelsesbrev gemt i en Handske"," På 
denne - selv af Svaning fremhævede - 
usikre oplysning hviler hele vor "hands- 
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kehistorie". Ordlyden "som nogle mene" 
angiver jo i sig selv noget højst usikkert. 
Historikeren Ellen Jørgensen giver ham 
disse ord med på vejen: "Hans Svaning 
bygger på et spinkelt materiale; han har pyntet 
og gættet, og der er konstateret uverhæftigheder 
og mangel på dybere indsigt - litteratens 
stræben efter det underholdende og effektful 
de". 2> Man kunne tilføje, at det næppe var 
nogen tilfældighed, at Svanings hadeful 
de skildring af kongen udkom i 1658. 
Måske skal udgivelsen af hans tekst tydes 
som en advarsel fra adelskredse, der fryg 
tede en ny tyran - enevælden stod jo på 
spring i 1658. 

Den næste historiker, som i kronologisk 
rækkefølge omtaler begivenheden, er 
kansleren og historikeren Arild Huitfeldt 
(1546-1609). Han skriver sin "Danmarks 
Krønike" omkring 1600, som dækker 
tiden fra Saxo til 1559.'> Også ved 
Huitfeldts kompetance sættes der spørgs 
målstegn, idet han som kilde benyttede 
de stridsskrifter, der var kommet mod 
Chr. den Il, og historikeren Hans Gram 
(1685-1748) har påvist, at Huitfeldt ganske 
ukritisk skrev af efter den lidet troværdige 
Svaning. Om Svaning siger Gram: "han er 
en stor mester i at forvanske både ting og 
tider". 

Først med overlærer Hans Behrmann 
(1769-1836) får Hans Svaning sin historie 
skrivning taget op til grundigt eftersyn. I 
Behrmanns: "Kong Christian den Andens 
Historie" finder vi en beretning om 
hændelsesforløbet, som det er blevet 
overleveret os fra de ældre historikere. 1> I 
anden del af værket får vi en en minutiøs 
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gennemgang af de da tilgængelige kilder, 
såvel primære som sekundære, som gen 
nem årene havde været til disposition for 
historikerne. Det er således vigtigt, påpe 
ger Behrmann, at skelne mellem det 
såkaldte Sammensværgelsesbrev af 21. 
dec. 1522 og selve Opsigelsesbrevet af 20. 
jan 1523; begge breve er udfærdiget på 
Viborg Landsting. Førstnævnte er, som 
navnet siger, en proklamation, der kund 
gør, at visse adelsmænd og bisper i Jylland 
tager afstand fra Chr.11 og den af ham 
førte politik. Dette brev er bevaret, men 
er i vor sammenhæng ganske uden inter 
esse for "handskehistorien". 

Opsigelsesbrevet er noget ganske andet - 
nemlig det dokument, som efter sigende 
skulle være overleveret til kongen skjult i 
en handske. Heri opsiger en lang række 
jyske herremænd og bisper kongen huld 
skab og troskab. Brevet blev udfærdiget 
på foranledning af bisperne i Børglum og 
Viborg og blev som nævnt forseglet på 
Viborg Landsting tirsdag d. 20. januar 
1523. Brevet eksisterer ikke mere. 
Samtidig opfordrede Landstinget under 
trusler alle borgere og bønder i Jylland til 
oprør mod kongen. De i anden del af 
værket nævnte kildesteder er hver for sig 
forsynet med et bogstav som identifikati 
on (a,b,c, etc.) Behrmann påviser her, at 
Svaning udelukkende har benyttet sig af 
kilderne a til m, og at ingen af disse omta 
ler handsken. 

Imidlertid nævner Behrmann en kilde, 
som aldrig før var blevet anvendt i forsk 
ningen. Dens titel er: "Beretning om de 
Jydskes Oprør" og er Kongens skrivelse til 



Københavns indbyggere; skrivelsen blev 
oplæst for indbyggerne ved kongens til 
bagekomst til hovedstaden i februar 1523. 
Heri nægter Chr.11 at have modtaget 
noget opsigelsesbrev. Skrivelsen lyder i 
uddrag som følger: "Torsdag Aften ( d. v.s. 
den 22. jan. (for/ .anm.)) ved 7 Slet kom der 
Skrivelse og Bud, at den største Del af 
Raadet udi Nørre Jylland havde om Tirsdagen 
været paa Viborg Landsting og opsagt 
HM.Huldskab og Troskab og at H.M. aldrig 
endnu til denne Dag havde modtaget deres 
Skrivelse, hørt den, set den eller læst den udi 
nogen Maade". At Mogens Munk var til 
stede ved mødet findes bekræftet senere i 
kilden." 

Denne beretning må foreløbig betragtes 
som det udsagn, der i tid kommer nær 
mest på Vejlebesøget og nedskrevet eller 
i hvert fald godkendt af kongen selv. At 
bruge kilden som et bevis på, at det gik 
således til, vil på den anden side være 
risikabelt, idet vijo ingen garanti har for, 
at kongen talte sandt. Formuleringen ty 
der på, at spørgsmålet om hvorvidt kon 
gen havde fået opsigelsesbrevet i hænde 
var en vigtig pointe i kongens argumenta 
tion overfor de oprørske· råder. Måske 
aner vi her oprindelsen til handskemyten, 
nemlig som et forsøg på at forklare hvor 
dan det kunne gå til, at den ene part på 
stod at de havde opsagt ham huldskab og 
troskab, mens den anden part, kongen, 
påstod, at det aldrig var sket. 

I sine afsluttende bemærkninger skriver 
Behrmann: ''Det var at ønske, at de af vore 
Videnskabsmænd, der staae i litterær Forbin 
delse med Lærde i Micnchen. Heidelberg eller 

Karlsruhe, ville der lade eftergranske om der 
ikke fandtes nogen af de Documenter, som 
Chr./1 . tog med sig -" (da han forlod 
Danmark i 1523 (forf .. anm.j ).? 

Der skulle ikke gå mange år, før Behr 
manns ønske gik i opfyldelse. Den næste 
historiker, der kastede lys over sagen, blev 
C.F.Allen (!Sll-1871). Det traf sig således, at 
man i 1820-rne efter ihærdig søgen fandt 
frem til dele af Chr.II's privatarkiv, som 
han havde fået med i en kiste ved flugten 
fra Danmark. Papirerne blev fundet i 
Munchen og blev højtideligt overdraget 
til den danske stat i året 1829. Men bekla 
geligvis stod der ikke det mindste om 
handskehistorien. Allen udgav det ny 
fundne materiale under titlen: "Breve og 
Aktstykker til Oplysning af Christiern den 
Anden og Frederik den Førstes Historie" 
(Kbh.1854). Udgivelsen er ordnet krono 
logisk. Den kilde, der kommer nærmest 
på hin januardag i 1523 er et brev fra Chr. 
II til dronning Elisabeth, dateret Dallund, 
d. 20.1.1523.71 Dateringen, som utvivlsomt 
er korrekt, viser, at der er uorden i Sva 
nings datoangivelser. Svaning skriver: 
"Samme dag (som Opsigelsesbrevet blev 
underskrevet på Viborg Landsting altså d. 
20.1 .1523 (forf.anm.)) var Christiern den 
Anden kommet til Veile". Herregården 
Dallund ligger mellem Odense og Bogen 
se, så vi må slutte, at kongen skulle have 
redet umanerlig hurtigt, dersom han 
skulle nå til Vejle samme dag, han havde 
skrevet brev til dronningen fra Dallund. 
Afstanden Dallund - Vejle er 75 km + sejl 
turen over Lille Bælt. Dersom kongen 
brugte droche, ville det have taget endnu 
længere tid. Der er noget, der ikke stem- 
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Historikeren Hans Jensen Svaning ( 1500-84) var en fattig landsbydreng, der ved slægtninges hjælp fik mulighed for at 
studere. Han søgte som andre af sin generation til Universitetet i Wittenberg, hvorfra han efter reformationen i 1536 bleo 
hentet hjem til København som professor i retorik ved Universitetet. Fra 1541 til 1552 var han "tugtemester" for kron 
prins Fredrik(//). Siden slog han sig ned i Ribe, hvor han giftede sig ind i en velhavende borgerslægt. Formentlig på for 
anledning af kansler Johan Friis overdrog regeringen ham flere opgaver som landets officielle historieskriver. Han arbej 
dede i mange år på en Danmarkshistorie, men kun dele af hans arbejde bleo offentliggjort. Hans samlinger bleu benyttet 
af senere historieskrivere, men gik iøvrigt tabt ved Københavns brand i 1728. 
Billedet er et udsnit af et epitafium i Horsens Klosterkirke for hans datter, Anna Hansdatter Svane ( d.1637) gift med 
Hans Olufsen Riber(d.1615), der var borgmester i Horsens. I 1631 stiftede hun en bolig for tre fattige enker, 
Svaneboligen, en af de første stiftelser af sin art i Danmark. Boligen eksisterer endnu og ligger i gaden Fugholm. 
Udsnittet er foretaget af et fotografi af Poul Pedersen, venligst udlånt af Bodil Møller Knudsen, Byarkivet i Horsens. 
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mer; brevet fra kongen med påført dato 
må dog som primær kilde være vort sikre 
udgangspunkt i kronologien Også her 
her synes Svanings pålidelighed at svigte. 

Efter denne lille digression vender vi 
os mod Allens store værk: "De tre nordi 
ske Rigers Historie 1497-1536". I afsnittet 
"Christiern den Anden 1513-1523" 8> findes 
en omtale af Vejlebesøget med henvis 
ning til Svaning", til Huitfeldt'?' samt til 
Behrmanns undersøgelser. Ud fra gam 
melt såvel som nyt kildemateriale ender 
Allen med at konkludere, at "handskemy 
ten" bygger på et overordentlig svagt 
grundlag. 

Det må altså konstateres, at der intetsteds 
i de for os tilgængelige kilder er holde 
punkt for "handskemyten". De os overle 
verede beskrivelser må bestyrke os i vor 
mistillid til historiens ægthed. "Skurken" i 
spillet er Hans Svaning, hvis ord i de føl 
gende århundreder tages til troende af 
endog førende historikere. Først i 1800- 
tallet sættes der for alvor spørgsmålstegn 
ved handskehistorien - og det med vægt: 
Behrmann ved en minutiøs granskning af 
de hidtil anvendte kilder, og Allen ved 
undersøgelse af nyfundet kildemateriale. 
Historien om handsken er en myte! 

Denne myte har imidlertid været flittigt 
brugt af eftertidens historikere, selvom de 
har været vidende om dens ringe sand 
hedsværdi. Man kunne derfor stille 
spørgsmålet: Hvem var mon interesseret 
i, at historien om handsken måtte vinde 
gehør? Hvorfor har myten været så sejli 
vet? 

Lad os følge dens brug i forskellige 

værker op til vor egen tid. Vi tager dem i 
kronologisk rækkefølge og begynder ved: 

Christian 11 er en omstridt person i Danmarks historie. 
Rastløs og energisk, men samtidig tøvende og usikker i 
afgørende øjeblikke. Efter generabringen af Sverrige i 15 20 
nåede han højden af sin magt. Men allerede i 1521 valg 
te svenskerne Gustav Vasa til rigsforstander. I 1522 
udbrød krig med Lubeck og Danzig.T august 1522 måtte 
han indgå et ydmygende forlig med sin farbroder hertug 
Frederik, den senere Frederik I, I januar 1523 udbrød et 
oprør mod ham i Nørrejylland. I denne kritiske situation 
valgte Christian Il at søge hjælp i udlandet. I april sejlede 
han fra København med sin familie og nærmeste rådgive 
re til Nederlandene. Under sin landflygtighed fra 1523 til 
1532 arbejdede han forgæves på at komme tilbage til mag 
ten. Først i 15 31 lykkedes det ham at samle en styrke der 
landede i Norge. I begyndelsen afjanuar hyldedes han som 
konge i Norge, men indledte derefter forhandlinger med 
Fredrik Is repræsentant Knud Gyldenstjerne, der under løf 
ter om forhandlinger med [arbroderen lokkede ham ombord 
på et skib, der sejlede ham til Sønderborg slot. i 16 år sad 
han fangen her. i 1549 førtes han til Kalundborg slot, 
hvor han døde i 1559. 
Samtidigt maleri, formentlig af sydtysk oprindelse. 
Kunstneren er ukendt. Foto udlånt af Det Nationalhisto 
riske Museum på Frederiksborg, Hillerød 
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ERIK PONTOPPIDAN: "Den danske 
Atlas" (1769) (Tomus V.2.bd.p.937) 
"Hvor Landsdommer Mogens Munk var til 
Giest hos Kongen og paa den bekiente Maade 
overgav Raadets og Adelens Opsigelses-brev. 
Af formuleringen kan vi høre at handske 
historien nu er en velkendt historie. 

VEJLE VEJVISER (1869) (p. 4) 
"1523 giestede Kong Christian II i denne 
Borgmesters huus udi Veile til Herberg, og var 
det der Landsdamer Mogens Munk var til 
Giest hos Kongen og overgav Raadets og 
Adelens Opsigelse-Brev. " 

SALMONSENS KONVERSATIONSLEK 
SIKON (1924) 
Handskehistorien omtales som værende 
usikker (Arkivar P.B.Grandjean) 

C.V.Petersen: VEJLE BYS HISTORIE 
(1927) 
Nævner det kongelige besøg , men omta 
ler ikke handsken. 

Erik Arup: DANMARKS HISTORIE 
(1932) ( 2.Bog 24 Kap. p.387-89) 
Arup nævner selve Opsigelsesbrevet, men 
forbigår såvel mødet i Vejle som Mogens 
Munk. 

DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON (1939) 
"Mogens Munk traf Chr. d.II i Vejle - 
men har næppe, som Svaning og Huitfeldt for 
tæller, ved sin bortgang fra kongen efterladt et 
opsigelsesbrev fra de oprørske raader skjult i en 
handske-" 

SCHULTZ DANMARKSHISTORIE 
(1941) (Bd.2 p.509) 
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Nævner Opsigelsesbrevet uden at komme 
ind på handskehistorien. 

PaulJ.Reiter: "CHRISTIERN 2" (1942) 
(p.129) 
Forfatteren nævner og godtager handske 
historien uden kommentarer 

TRAP DANMARK (1964) (5.Udg.) 
Nævner handskehistorien, men tilføjer 
straks, at den ikke kan være rigtig - uden 
at begrunde denne antagelse. 

GYLDENDAL OG POLITIKENS DAN 
MARKSHISTORIE (1989) (Bd.7 p.96) 
"Det er usikkert, om kongen modtog opsigelsen. 
En senere beretning vil vide, at Landsdommer 
Mogens Munk, der mødte kongen i Vejle, gav 
ham brevet ved at efterlade det i en vante, hvor 
det blev fundet næste morgen". 

En tekst, der sandelig ikke siger for meget 
- og så er handsken for første gang i histo 
rien blevet en vante; her er det, den 
meget mistænksomme må spørge: hvoraf 
kommer denne transfiguration? - er der 
et formål? 

VEJLE BYS HISTORIE (1997) (Bd.I 
p.lo2) 
"Det var i Niels Jonsens hus, at Kong 
Christian 2. opholdt sig den 22.januar 1523, 
da landsdommer Mogens Munk ankom fra 
Viborg og gemt i en handske efterlod kongen det 
brev -" 

Der er ingen tvivl om, at de forfattere der 
har holdt fast ved historien, med eller 
uden forbehold, har fornemmet at de her 
havde en fin detalje, der kunne få histori- 



en til at stå stærkere 
bevidsthed. 

deres læseres 

Historiens for os ukendte bagmand må 
imidlertid have haft en tanke med den 
eller et ønske om, at man ved at dramati 
sere Vejlemødet med handskehistorien 
ville være i stand til at nedgøre, sværte en 
af spillets personer. Men hvem blev her 
den sværtede? Skulle Mogens Munk til 
lægges fejghed, må mytens ophavsmand 
jo findes blandt kongens tilhængere. Men 
den kan også være opstået i adelskredse, 
måske omkring Mogens Munk som et 
svar på kongens bebrejdelser mod dem 
for af fejghed ikke at have sagt tingene 
åbent og ærligt. 

Men hvorfor bringer Svaning den videre, 
selvom han godt er klar over, at den er 
usikker? Svaning skrev for kongen og 
kongemagten på Fredrik U's tid. Også på 
hans tid kunne det måske være nyttigt at 
sværte adelen til. Kongemagten førte sig 
frem i disse år. 

For senere historikere har historiens 
appel nok ligget et andet sted, nemlig i 
en påvisning af det uheldige i, at en af 
rigets ledende mænd udviste fejghed i en 
kritisk situation. Måske så de heri en nyt 
tig påmindelse til datidens politikere om 
at spille med åbne kort~yten er blevet 
sakrosankt; den fortjener at blive husket, 
og den vil sikkert i al fremtid udfylde sin 
plads netop som det, der - foruden at 
være et krydderi på historien - også kan 
ses som et politisk redskab i episk eller 
poetisk forklædning. 

Noter: 
1) Svaning: Hist.Dan.,Lib.III,Cap.111 
2) D.B.L.,Bd.XII 
3) Huitfeldt: Danm.Riges Krønike, VII,p.242 f.f. 
4) Behrmann: Kong Chr.Ils. Hist., I.Del, p.334 f.f. 
5) Behrmann: 2.Del p.190 ( også i kopi på R.A.) 
6) Behrmann: 2. Del, p. CVl 
7) Allen: Breve og Aktstykker m.v. 
8) Allen: De tre nordiske Rigers Hist., 1497-1536, 

Bd.2,Afd.2,8.Bog, 3.Afsn.p.343-45 
9) Svaning: Hist.Dan. Liber IIT, Cap.lll, §5 
10) Huitfeldt: Danm. Riges Krønike, p.242 

Kilder: 
Hans Svaning : HISTORlA DANICA , afsnittet om 
Chr.TI som blev trykt i Frankfurt, 1658. 
(Resten af hans arbejde forblev utrykt og gik til 
grunde under Københavns brand i 1728.) 
Arild Huitfeldt: DANMARKS RIGES KRØNIKE 
(1596). 
Hans Behrmann: KONG CHRISTIAN DEN 
ANDENS HISTORIE I og II (1815). 
(Herunder Chr.Ils beretning af febr. 1523 til 
Københavns indbyggere) 
C.F.Allen: BREVE OG AKTSTYKKER TIL OPLYS 
NING AF CHR.D.ANDEN OG FREDERIK D. 
FØRSTES HISTORIE (1854) (Heri brev af 20.l.1523 
fra Chr.II til Dronning Elisabeth.) 
C.F.Allen: DE TRE NORDISKE RIGERS HISTORIE 
1497-1536 (1864) 

Litteratur, opslagsværker etc.: 
Erik Pontoppidan: "Den danske Atlas" (Kbh.1769) 
Tomus V Bd.2) 
Vejle Vejviser, 1869 
Salmonsens Konversationsleksikon 
Ordbog over det danske Sprog 
Erik Arup: "Danmarks Historie" ( 1932) 
Dansk Biografisk Leksikon (D.B.L.) 
Pau!J.Reiter: "Christiern 2." (1942) 
Schultz Danmarkshistorie Bd.2 
Trap Danmark, .5.Udg. 
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (1989) 
Bd.7 
C. V.Petersen: Vejle Bys Historie (1927). 
A.Hellum m.fl.:Vejle Bys Historie (1997) Bd.l 
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Skyggen af en skat - eller flere 

Af Vivi Jens en 

Da museumsinspektør ved Museet på Koldinghus Vivi Jensen for en del år 
siden gennemgik museets samling af genstande fra middelalderen, fandt 
hun en æske, der indeholdt en snoet sølvstang og et dragtsmykke, en lille 
malle af sølv, formet som en fransk lilje. Sammen med dem lå et stykke filt, 
der engang havde været sort, men som nu var falmet på en sådan måde, 
at syv sorte aftryk af små genstande tydeligt aftegnede sig på den grå farve. 
Sølvstangen og mallen passede på to af aftrykkene. Fem stykker manglede. 
Gennem de efterfølgende undersøgelser tegner der sig et omrids af tre - eller 
er det kun to? - skattefund, der, utvivlsomt i stærkt reduceret grad og ad kun tildels sporbare veje, 
er endt i samlingerne på Museet på Koldinghus. Vivi Jensen fortæller i denne artikel om gen 
standenes vej via skomager PM. Møller ( d. 1915) og hans samling til museet. I tilbageblik må 
man erkende, at det er godt, at vi har en danef ælov, og det er vigtigt, at den efterleves og hånd 
hæves! 

Da jeg for en del år siden gennemgik 
museets samling af genstande fra middel 
alderen, fandt jeg en æske, der indeholdt 
en snoet sølvstang og et dragtsmykke, en 
lille malle" af sølv, formet som en fransk 

• 
Et stykke falmet filt med aftryk af dragtsølvet og de sam 
mensnoede sølvstænger fra skomager Møllers samling. Til 
højre ses de to stykkr, der endnu findes i samlingerne på 
Museet på Koldinghus. Foto: Museet på Koldinghus. 
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lilje. Sammen med dem lå et stykke filt, 
der engang havde været sort, men som 
nu var falmet på en sådan måde, at syv 
sorte aftryk af små genstande tydeligt 
aftegnede sig på den grå farve. Sølvstan- 

Nærbillede af filtstykket med den liljeformede malle anbragt, 
der, hvor den engang var udstillet. Foto: Museet på 
Koldinghus. 



Vikingetidsskatlen: de kufiske mønter og de sammensnoede sølvstænger fra skomager Møllers samling. Foto: Museet på 
Koldinghus. 

gen og mallen passede på to af aftrykke 
ne. Fem stykker manglede. Et af dem var 
en lille, spinkel krog, sikkert fra en 
hægte. De øvrige aftryk afslørede endnu 
to maller og to stykker uden øjer. Filtstyk 
ket er forsynet med registreringsnumme 
ret 979la-g, og protokollen oplyser, at 
numrene a-e er 5 sølvhægter (man skel 
ner ikke mellem hægter og maller), fer 
en sølvkrog, og g en snoet sølvstang, 55 
mm. lang. Indførelsen er foretaget 
7.12.1931, og det oplyses, at genstandene 
er fundet uregistreret i museet. 

For en arkæolog er det umiddelbart ind 
lysende, at mens krog og hægter og mal- 

ler alle er fra middelalderen og utvivl 
somt hører sammen, så har den snoede 
sølvstang ikke noget at gøre i den sam 
menhæng, for den er fra vikingetiden. 
Det er et stykke brudsølv, d.v.s. del af en 
genstand - som regel et smykke, der er 
blevet skåret i stykker for at kunne bruges 
som betalingsmiddel. Nedgravede depo 
ter af brudsølv kendes overalt, hvor vikin 
gerne færdedes, også i Danmark, og de er 
ofte meget store. I museet er der endnu 
et par dele af skattefund fra vikingetiden, 
nemlig nogle kufiske mønter. De har 
navn efter den skrift, der er benyttet på 
dem, og som er opkaldt efter byen El 
Kufa ved Bagdad. Mønterne er præget i 
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det 8. til det 10. århundrede på sølv fra de 
rige miner ved Taschkent og Samarkand, 
og de har tilsyneladende ikke været ret 
længe undervejs til Norden, hvor de fin 
des i 100.000-tal, specielt på Gotland. 
Disse dirhemer, som de hedder, er uhyre 
konkrete beviser på datidens forbindelser 
sydøstpå via de russiske floder, hvor han 
delsvejene markeres af en række tilsva 
rende fund. 

To af disse mønter var indført i protokol 
len under nr. 54 77 a og b, og som nr. 54 78 
står indført en snoet sølvstang, 5,5 cm 
lang og 0,5 cm bred. Målene passer nøje 
på skyggen på filtstykket, og der er uden 
tvivl tale om en af mange dobbeltregistre 
ringer, der fandt sted i begyndelsen af 
1930'erne, hvor museet havde ansat en 
registrator til at "rydde op i bunkerne". 
På det tidspunkt har genstandene været 
skilt fra deres oprindelige registrerings 
nummer, og da registrator ikke havde 
mulighed for at fordybe sig i sammenlig 
nende protokolstudier, gav han med 
logisk konsekvens genstandene et nyt 
nummer. 

Umiddelbart over de to protokolnumre 
er indført som nr. 54 76 "5 Stk af et mid 
delalderligt Sølvsmykke, Kjæde, Lilie, 
Øm, Løve, kronet Hoved", og det frem- 

går, at de 8 sølvgenstande er køb fra sko 
mager P.M. Møllers samling. 

Skomager Møllers samlinger 
P.M. Møller var død i 1915, 91 år gammel. 
Han var ungkarl og boede i Helligkors 
gade 18, hvor broderdatteren Johanne 
Marie gennem mange år holdt hus for 
ham. Som det var tradition i slægten var 
han skomager, men først og fremmest var 
han med liv og sjæl samler. Af bøger, 
viden, oplysninger om alverdens ting fra 
pletaftagningsmidler til middelalderlig 
kirkemusik, og af næsten alle former for 
genstande af antikvarisk eller etnografisk 
art. En anden interesse var genealogi, og 
som støtte opbyggede han en større sam 
ling protokoller, hvori han indklæbede 
dødsannoncer, der var klippet ud af avi 
ser. Af hans efterladte notesbøger frem 
går det, at han har haft kendskab til 
fransk, latin og oldnordisk. At han også 
kunne tysk, er en selvfølge, for i det 19. 
århundrede var Kolding stadig i høj grad 
tosproget. Han blev naturligvis betragtet 
som en særling, men også respekteret 
som en klog mand, der vidste besked om 
mange ting. Var det praktiske råd, man 
søgte, kunne man f.eks. hente sig en 
opskrift på en god patentlim eller ovn 
sværte hos skomager Møller. I denne sam- 

En lille samling dragtsølv fra Eltang, siden 1870 på Nationalmuseet. Foto: Nationalmuseet. 
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Poul Martin Møller bleu født i 1824, og han døde i 1915. 
Han var af gammel skomagerfamilie og bleu selv mester i 
faget, og han levede hele sit liv i Kolding. Han bleo en stor 
og tildels usystematisk samler; og han blev aldrig gi,fl. Han 
var noget af en særling, men tillige højt respekteret for sin 
mangeartede viden om alt fra ovnsværtes rette fremstilling 
til oldislandsk litteratur. 
Fotografen, K. Monberg, havde sit atelier i Helligkorsgade 
16 og var dermed Møllers nærmeste nabo. 

menhæng er det dog genstandssamlin 
gen, der har interesse. Den omfattede 
nogle hundrede oldsager, især fra sten 
og broncealderen samt et antal genstan 
de fra middelalder og nyere tid. 

Møller var en ivrig, men usystematisk 
samler. Han har utvivlsomt selv kunnet en 
masse historier om sine ting, men selvom 
han iøvrigt var meget skrivende, var han 
gladest for at afskrive, og det faldt ham 
ikke ind at føre protokol eller på anden 
måde nedskrive oplysninger om genstan 
dene. Kun to steder i hans notesbøger 
omtales oldtidsfund. Det er i et lille hefte, 

Skomagermester Møller boede i Helligkorsgade I 8, der er 
opført i 1589 og dermed Koldings ældste bevarede byhus. 
Efter hans død bleu det overtaget af Foreningen til gamle 
Bygningers Bevarelse, der lod det istandsætte. Dette foto 
grafi fra Møllers dødsår 1915 af arkitekt Chr. Borch. 

der af 1.0 Brandorff har fået påskriften 
"Skomager P. Møllers Optegnelser I". 
Heri kan læses følgende: "Ole Damgaard 
Hjarup en Sølv Naal fonden paa Lysgaard 
i Lejrskov. Gaardejer Caspersen Skaal 
borg 1 Culdmont''. Et par sider længere 
fremme i samme hefte følger "Mont 
fundet 1882 bestaaende af 3 Kroner af 
1620 - af Chr 4des - samt 37 hele og 9 
halve Udenlandske Speciedalere den 
ældste fra 1542 den yngste fra 1627 er 
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udbetalt til finderne 170 kr." Desværre er 
det ikke lykkedes at spore de to første 
fund, men det sidste er en møntskat, der 
blev fundet i 1882, da den gamle fattig 
gårds grund i Kolding blev afgravet. 
Fundet blev som danefæ indsendt til 
Nationalmuseet 2>. 

Guldsmed Holger Kyster, der sammen 
med kæmner 1.0. Brandorff og konsul 
Jacob Ræder havde købt Møllers hus med 
henblik på at bevare det for eftertiden, 
påtog sig også at vurdere samlingen. Der 
sattes pris på hver enkelt genstand eller 
samhørende gruppe, og tilsammen sattes 
værdien til 4688,50 kr. Til den pris over 
toges den af de tre eksekutorer. 

Inspektør ved Nationalmuseet Chr. Axel 
Jensen havde med forbehold anslået old 
sagernes værdi til 1000 kr, mens museets 
direktør Sophus Muller uden videre 
kendskab til samlingen havde nævnt et 
beløb på 350-400 kr. Så vidt forskellige 
vurderinger måtte naturligvis give proble 
mer, og det må man også nok sige, at de 
gjorde. De tre eksekutorer løb hurtigt ind 
i en langvarig og indædt strid med 
A.M.G. Friis, der var leder af Museet på 
Koldinghus, og som dermed repræsente 
rede den potentielle køber nr. 1. Striden, 
der utvivlsomt næredes af gammelt fjend 
skab mellem Brandorff og Friis, medførte 
bl.a., at Ræder i 1915 følte sig tvunget til 
at trække sig ud af museets styrelse, hvor 
han havde været medlem siden 1902, da 
han havde erstattet Brandorff, der også 
valgte at gå på grund af et dårligt forhold 
til Friis. 

Eksekutorerne, der ifølge testamentet 
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(som aldrig var blevet underskrevet, men 
som man alligevel valgte at efterleve) var 
forpligtet til at sælge så fordelagtigt som 
muligt, udbød da samlingen til anden 
side. Museerne i Randers, Viborg, Ribe 
og Fredericia erhvervede for mindre 
beløb, og den kendte samler apoteker 
Mikkelsen i Odense købte for 600 kr. 
Nationalmuseets 2. Afd. købte for 10 kr. 
Også enkelte private erhvervede genstan 
de. Således købte Holger Kysters fader 
for 5 kr., og familiens nære ven, maleren 
Sven Hammershøi, købte for 40 kr. 
Blandt dennes efterladenskaber var 
mange år senere en broncedolk, som 
måske er erhvervet ved den lejlighed. 
Største kunde var opkøber Lassen, der 
spenderede 750 kr. Regnskabet kunne 
først afsluttes i 1927, hvor Museet på 
Koldinghus købte resten for 350 kr. 
Tidligere havde man i 1915 købt for 70 
kr. og i 1921 for 125 kr. I det lange løb 
viste det sig således, at Chr. Axel Jensens 
vurdering var mere realistisk end guld 
smed Kysters, hvilket næppe kan undre. 
Men tilbage til mallen og filtstykket. 

Dragtsmykkerne fra 
midderlalderen 
Mallen med liljemotivet er sidste rest af 
en lille samling dragtsmykker fra slutnin 
gen af 1300-tallet. Der er uden tvivl tale 
om et skattefund, og da materialet er sølv 
med svage spor af forgyldning, burde det 
have været indsendt som danefæ", Det 
kan derfor undre, at man fra National 
museets side ikke benyttede lejligheden 
til at inddrage eller evt. erhverve dem, da 
samlingen blev udbudt, ikke mindst fordi 



museet i forvejen ejede fem meget nære 
paralleller til Møllers stykker. Det drejer 
sig om det såkaldte Eltang Il-fund, der 
blev gjort i 1870. Fattiglem Peder Madsen 
var i færd med at grave tørv, da han umid 
delbart under jordens overflade fandt 85 
mønter og fem små dragtsmykker. Møn 
terne, der er tyske, flanderske og engel 
ske, daterer fundet til ca. 1370. Skatte 
fund fra denne periode er temmelig 
sjældne, så det er muligt, at to tyske og en 
engelsk mønt, som A.M.G. Friis indsend 
te i 1894 med den oplysning, at de var 
fundet "flere år tilbage" på gårdejer Jens 
Nielsens mark i Eltang, er en del af dette 
fund.? 

Nationalmuseet dragtsmykker fra Eltang 
består af tre hægter, en malle og et frag 
ment. Den ene hægte er sammensat af en 
lilje og et skjold. Den anden viser en 
oprejst gående løve, der holder en flakt 
ørn (en ørn med to hoveder) mellem 
forpoterne. Den tredje er en kombinati 
on af roset- og dråbeform. Mallen er seks 
kantet med radiære linjer, der er forbun 
det med små sølvkugler, og der er desu 
den et tilsvarende fragment. 

Dragtsmykker i ædelmetal af hægte 
malle-typen blev båret af kvinder i det 
øverste samfundslag, og de forekommer 
kun meget sjældent i skattefundene. Ud 
over Eltangfundet og stykkerne fra 
Møllers samling kendes kun tre andre fra 
nuværende dansk område. 

I Rådved i Hansted sogn, Voer Herred, 
Vejle amt fandtes i 1976 en pung med 
mønter og dragtsmykker. Blandt stykker- 

ne var også en lille støbt dobbeltørn, der 
dog ikke ligner Eltang-ørnen særlig 
meget. Et rosetformet hægte-malle-sæt 
var ligeledes støbt, mens fundets øvrige 
genstande (ni ens sæt hægte-malle, et 
roset- og skjoldformet hægtefragment og 
et fragmentarisk rhombeformet påsy 
ningsstykke) alle er udstanset. Rådved 
skattens mange mønter giver en sikker 
datering til sidst i 1360' erne". 

I Stege er fundet 8 støbte hægte-malle-sæt 
og et påsyningssmykke. Motiverne er 
løver, tårne, skjolde, rosetter og flakte 
ørne samt kronede hoveder. Stykkerne er 
fornemt udført, men de adskiller sig klart 
fra Eltangsmykkerne. Fundets mønter 
giver en datering efter 13536l. 

Det største kendte fund af middelalderli 
ge dragtsmykker er gjort i Smedegade i 
Slagelse. Det indeholder et større antal 
hægte-malle-sæt og løse stykker, der er 
meget nært beslægtede med Eltangfun 
det. Det er møntdateret til efter 13727l. 

lait ejer Nationalmuseet således kun 4 
kendte fund af den art, så det var en vir 
kelig sjældenhed, Møller havde fået fat 
på. Derfor kan det synes besynderligt, at 
man ikke sikrede sig stykkerne, da de blev 
udbudt til salg. En sammenligning med 
Eltangfundet ville ellers have afsløret en 
lighed, der, fundtypens sjældenhed taget 
i betragtning, sandsynligvis er for stor til 
at kunne være tilfældig. Når man sam 
menholder Eltangfundets lilje og den lil 
jeformede malle fra Møllers samling er 
der så store overensstemmelser, at det er 
rimeligt at antage, at de er støbt i samme 
form. Kun gennemhulningerne afviger 
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lidt fra hinanden, men de må antages at 
være blevet til i forbindelse med klar 
gøringen efter støbningen og vil derfor 
variere fra stykke til stykke. Der er desu 
den gjort forsøg med at lægge Eltang 
fundets løve og ørn ovenpå den nederste 
venstre skygge på filtstykket, og de passer 
præcist. Mon ikke Møllers stykker er en 
del af Eltang-fundet? Fundhistorien lader 
sig desværre ikke rekonstruere, men det 
er en mulighed, at de kan være fremkom 
met sammen med Friis' 3 mønter, der 
indsendtes i 1894. 

Det er utrolig ærgerligt, at der idag mang 
ler fire af de små smykker - krogen kan 
nok bedre undværes. Heldigvis er de ret 
detaljeret beskrevet i salgskataloget, og ad 
den vej er det muligt at få et indtryk af, 
hvad det er, der er tabt. Katalognummer 
199a beskrives som følger: "Sølvhænge 
smykker, ca. 1400 - 2 Liljer - Dobbeltørn, - 
Kronet Jomfruhoved - lille Dobbeltørn 
med Løve 60 kr. - gennemboret mønt og 
brudstykket af et lille Sølvskjold 12 kr." 

I en æske, der indeholdt 6 fragmenter af 
kufiske mønter (herom senere), lå også 
et lille, forgyldt beslagfragment, der godt 
kan betegnes som skjoldformet, men som 
ikke kan have været et skjold af den type, 
der ellers ses blandt dragtsmykkerne. En 
lige og en let konveks kant er bevaret, de 
to øvrige kanter er brudflader. Det ene 
brud følger et glat ornamentbånd, der 
bøjer i en spids vinkel ind over den rifle 
de, forgyldt overflade. Dette bånd er ikke 
forgyldt. På bagsiden sidder en fladtrykt 
klamme, hvormed man har kunnet fast 
gøre stykket til et underlag, f.eks. læder. 
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Det er svært at afgøre, om et så lille styk 
ke er en del af smykkefundet. Kantlin 
jerne, den delvise forgyldning og den rif 
lede baggrund ses tilsvarende både i 
Eltangfundets skjold og i skjoldene fra 
Smedegade i Slagelse. Det kan være en 
del af samme fund, men det har ikke 
været udstillet på filtstykket sammen med 
de andre stykker. Den gennemborede 
mønt har ikke kunnet identificeres i 
museets samling. 

Møllers vikingeskat 
I kataloget over Møllers samling har vikin 
geskatten nr. 111. Den beskrives som føl 
ger: "2 Mønter og en snoet sølvstang, 
Vikingetiden, 30 kr." Den "snoede sølv 
stang" - et udrettet fragment af en arm 
eller halsring - er 5,5 cm. lang. Den består 
af to stykker tyk sølvtråd, der hver har en 
diameter på ca. 3 mm. Begge mønter er 
hele. 

På museet findes desuden seks fragmen 
ter af kufiske mønter. De er alle mere 
eller mindre kvarte ( en set fra et mate- 

De seks fragmenter af kufiske mønter, som der ikke findes 
nærmere oplysninger om. Foto: Museet på Koldinghus. 



matisk synspunkt ikke videre korrekt 
beskrivelse, men ikke desto mindre dæk 
kende). Dermed kan de formodentlig 
dateres til den sene del af den periode, 
hvor de kufiske mønter fandt vej til 
Norden, idet man formoder, at de i den 
periode har været brugt som skillemønt", 
Der er ikke nogen som helst form for 
antydninger af, hvor disse stykker brud 
sølv kunne stamme fra. 

De har intet med Møllers samling at gøre, 
men på et tidspunkt er de blevet lagt i en 
æske sammen med det lille forgyldte sølv 
fragment, der sandsynligvis er identisk 
med det brudstykke af et lille sølvskjold, 
der er nævnt under Møllers protokolnr. 
119a. 

Der tegner sig således et omrids af tre - 
eller er det kun to? - skattefund, der, 
utvivlsomt i stærkt reduceret grad og ad 
kun tildels sporbare veje, er endt i sam 
lingerne på Museet på Koldinghus, og 
som, det må desværre indrømmes, ikke 
fik en hensigtsmæssig behandling. 
Smykkerne og brudsølvet fra Møllers sam 
ling blev ganske vidst registreret - endda 
to gange; men de smukke små dragtsmyk 
ker blev ikke opbevaret forsvarligt. 
Hvordan de er forsvundet, ved vi ikke, 
men væk er de, og de er næppe blevet for 
lagt, for de sidste fjerne gemmer, hvor 
museumsgenstande med og uden num 
mer kunne tænkes at forputte sig, må 
antages at være fundet og udrømmet. De 
seks møntfragmenter, som på et eller 
andet tidspunkt indkom til samlingen, 
blev aldrig registreret, og fundforhold og 
fundsted og dermed en meget stor del af 

informationsværdien, er dermed tabt for 
altid. I tilbageblik må man erkende, at 
det er godt, at vi har en danefælov, og det 
er vigtigt, at den efterleves og håndhæves. 

Noter: 
I. En malle er modstykket til en hægte, d.v.s den 

del, hvorpå det øje sidder, som hægtens krog gri 
ber i. 

2. For hjælp ved identificeringen af skattefundet 
takkes overinspektør Jørgen Steen Jensen, Den 
kongelige Mønt- og Medaillesamling. 

3. MuseetpåKoldinghus, Årbogl990-l99l s. 94. 
4. J. Steen Jensen et al.(ed): Danmarks middelalderli- 

ge skattefund fra C. 1241-C. 155011, 172-173. 
5. Samme s. 160. 
6. Samme s. 138. 
7. Samme s. 173 ff. 
8. Anne Kromann: Kufiske dirhemer fremkommet 

i Danmark efter 1938. hikuin 11 s. 51. Århus 
1985. 
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Udgravningen af gågaden i Vejle 

Af Martin W. J urgensen og Camilla Granlund Johansen 

I anledning af totalrenoveringen af hele gågadefor 
løbet i Vejle, har arkæologerne haft lejlighed til at 
danne sig det hidtil mest omfattende billede af gaderne 
Søndergade, Torvegade og Nørregades historie. Fra 
tidliger spredte udgravninger i Vejles middelalderlige 
bykerne, området indenfor Mølleåen, Midtåen og 
Vejleå1> havde man allerede kendskab til middelalder 
lige bygningsrester og genstands/und, både fra verdsli 
ge beboelseshuse og fra Sortebrødreklostret. De aktuelle undersøgelser er de første, som har beskæf 
tiget sig med selve hovedgadeforløbet. Gennem arbejdet har det vist sig, at der på trods af omfat 
tende ødelæggelser af de middelalderlige og eftermiddelalderlige jordlag kunne gøres mange nytti 
ge iagttagelser. Iagttagelsesmulighederne har naturligvis været begrænset af de snævre arbejdsrum 
med grøfter helt ned til 70 cm '.s bredde. Resultaterne er dog stadig en gevinst og et supplement til 
den samlede viden om Vejle bys historie. 

Projektet startede i Søndergade i 1999, Torvegade blev undersøgt og renoveret i år 2000, mens 
arbejdet i Nørregade står på i skrivende stund ( april 2001) og afsluttes inden årets udgang. De 
arkæologiske undersøgelser er under hele forløbet blevet varetaget af studerende fra Aarhus 
Universitet ved Af deling for Middelalderarkæologi med hold på to til tre gravende arkæologistu 
derende ad gangen. To af deltagerne, den daglige leder af udgravningen i Nørregade Martin 
[iugensen og Camilla Granlund Johansen fortæller i nedenstående artikel hvad udgravningen 
har bragt frem i lyset. 

1. Gågadens historie 

I middelalderens Vejle fandtes fire hoved 
gader: Søndergade, Torvegade, Nørre 
gade og Fiskergade. De tre førstnævnte 
gader ligger til grund for denne artikel, 
og de har alle været af stor betydning for 
byen. Den store aktivitet, der må have 
fundet sted i gaderne, gør en arkæologisk 
undersøgelse her interessant. Med under- 
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søgeisen af tre hovedgader i direkte for 
længelse af hinanden skulle det være 
muligt at få et godt indtryk af byens tid 
ligere udseende blandt andet, hvad angår 
byens bebyggelsesforhold og måske give 
et indblik i byens dagligliv. 

Søndergade 
Søndergade lå i middelalderens Vejle 
umiddelbart indenfor Sønderport, der 



[I] Søndergade, udgravet 1999. 
!,il Torvegade, 
~ udgravet 2000. 
1-21 Nørregade, 
~ udgravet 200 I. 

• Søndergade 14 

Q Skt. Nicolai kirke 

e Rådhuset * Sortebrødreklostret 
Fig. 1. Kortet viser udstrækningen af hele gågadeforløbet, 
samt en afgrænsning af de tre gader. 

var den sydlige indgang til byen. Sønder 
port kom man til efter at have passeret 
broen, der førte over Vejle Å. Byporte og 
bymure afgrænsede købstaden fysisk, og 
en synlig afgrænsning af en middelalder 
lig købstad var vigtig. En købstad udgjor 
de dengang et særligt retsområde med 
egen lovgivning bestående af en birkeret, 
en stadsret samt et sæt vedtægter.21 

Fra lavningen omkring åen kunne 

Søndergade følges op til byens højeste 
punkt lidt før pladsen, hvor rådhuset lig 
ger i dag. Søndergade var byens vigtigste 
gade, ligesom det var her byens velhaven 
de borgere bosatte sig. Det var dem, der 
havde de fornødne midler til at bebygge 
Søndergades eftertragtede grunde. Op 
mod 1600-tallet flytter de bedre bemidle 
de borgere længere nordpå, og de eta 
blerer nu deres store købmandsgårde i 
Nørregade.31 

Søndergade har været fuldt udbygget 
senest i anden halvdel af 1400-tallet, og 
en arkæologisk undersøgelse i 1980 af 
Søndergade 14, en 1700-tals købmands 
gård, viser, at der har været aktivitet i 
området allerede før 1300-tallet.41 Med 
gadens centrale placering er det heller 
ikke uventet, at man tidligt har valgt at 
bebygge denne del af byen, og at bebyg 
gelsen her har været kontinuerlig frem til 
vore dage. 

Torvegade 
Torvegade begynder, hvor Søndergade 
slutter, i middelalderbyens centrum. 
Oprindeligt hed Torvegade Nørregade, 
men ændrede med tiden navn. Hvornår 
dette skete vides ikke med sikkerhed. Der 
er flere bud på, hvoraf gadens navn kom 
mer. En mulighed kunne være, at det var 
her, man handlede med de varer, der dels 
var produceret i byen, og dels kom med 
tilrejsende købmænd. En anden mulig 
hed er det, at gaden har fået sit navn efter 
torvet foran rådhuset." I 1531 blev nem 
lig det gamle Sortebrødreklosters østfløj 
indrettet til rådhus, da klosterets grund 
og bygninger overgik til byen. Selve klos 
teret blev nedlagt i 1529, dvs. før refor- 
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mationen i 1536, men det er muligt, at 
brødrene forblev nogle år i klosteret. 
Først i 1531 kan det med sikkerhed siges, 
at ordensbrødrene forlod Vejle.61 Da blev 
alle bygninger revet ned, undtagen øst 
fløjen der blev omdannet til rådhus. 
Kirkegården foran østfløjen blev udlagt 
til torv. Ud fra fund af keramik i hen 
holdsvis 1903 og 1950 sættes gadens 
nedre dateringsramme til 1300-tallet.71 

Der vides ikke meget om Torvegade i 
middelalderen, sikkert er det dog, at 
klosteret, der blev etableret 1310, har 
optaget en stor plads på gadens vestside. 
Det var almindeligt, at klostrene udfyldte 
en stor plads i middelalderens byer. Efter 
som klostret havde en af byens bedste 
beliggenheder, er det også nærliggende 

at forestille sig en endnu tidligere bebyg 
gelse på netop det sted. Men en nærmere 
undersøgelse af dette må høre fremtiden 
til. 

Nørregade 
I forlængelse af Torvegade finder vi Nør 
regade. I den nordlige ende af Nør 
regade, der ligger ud til Mølleåen, lå den 
nordlige byport, Nørreport. Nørregade 
ligger meget lavere i terrænet end 
Søndergade og Torvegade, som den dan 
ner hovedstrøg med, og området må have 
været meget sumpet og besværligt at fær 
des i. 

Hvornår gaden har fået sit navn vides 
ikke. I 1468 synes det svært at skelne mel 
lem Torvegade og Nørregade, idet en 
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Fig. 2. Udretning af Nørregade efter branden i 1786. Efter Kieffer-0/sen. 
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kilde nævner Sortebrødreklosteret i 
Nørregade." Ifølge det nutidige gade 
system har klosteret ligget i det nuværen 
de Torvegade. 

Nørregade, som den kendes i dag, 
nævnes først ved navn meget sent i kil 
derne. Den første gang, dette sker, er i 
1569 og igen 1595 og 1596. Ifølge de 
skriftlige kilder har Nørregade været 
bebygget allerede omkring midten af 
1400-tallet.9l Det fremgår af en regnskabs 
bog anlagt 1582 af kirken (Skt. Nicolai 
kirke), at denne havde grunde i Nørre 
gade på dette tidspunkt.'?' Nørregade må 
ifølge det skriftlige kildemateriale regnes 
som en senmiddelalderlig udvidelse af 
byen mod nord. Der er altid stor usikker 
hed forbundet med at slutte noget udfra 
manglende kildegrundlag, og dette må 
der også tages højde for i Nørregades 
tilfælde. Som tilfældet viste sig i Sønder 
gade og Torvegade, må det i Nørregade 
påhvile arkæologien at finde en nedre 
datering af området. 

Nørregade nedbrændte i 1786, og man 
valgte herefter, ved genopbyggelsen af 
gaden, at rette gadeforløbet ud. "l Fig. 2 
er et kort, der viser reguleringen efter 
branden, og en rekonstruktion af det for 
modede gadeforløb inden branden. 

2. Arkæologiske resultater 
Jordfaste anlæg 
Byarkæologiske undersøgelser er kompli 
cerede at udføre. Kulturlagene kan være 
op til flere meter tykke og anlægs- og 
aktivitetsspor er ofte meget ødelagte. Der 
må tages højde for, at byen i ældre tider 
har været meget mindre end i dag, og på 

grund af byens begrænsede omfang er de 
enkelte grunde blevet intensivt udnyttet 
gennem hundreder af år. Brændte en 
gård, er den blevet udjævnet, og en ny er 
opført på samme sted ofte med samme 
byggeskik og måske med genanvendte 
materialer. Andre gange har man ikke 
fulgt det gamle hus' placering, og man 
har måske ligefrem bredt sig over flere 
grunde, når man ville opføre et nyt hus i 
en anden byggeskik. Hvert af disse opfyld 
nings- og byggelag besværliggør en tolk 
ning af de spor, vi i dag ser i jorden, og 
det gør det ikke nemmere, at man ved by 
udgravninger ofte kun har et udgrav 
ningsfelt af beskeden størrelse at forhol 
de sig til. Det følgende er en gennem 
gang af de resultater, der på nuværende 
tidspunkt er kommet ud af udgravningen 
af gågaden. 

Den første af de undersøgte gader, 
Søndergade, strækker sig mod nord op 
over byholmen, hvor den søndre del af 
gaden, ligger ned til åen på fugtig tørve 
grund.!" Ved gravningerne i 1999 dukke 
de ingen samlede bygningsspor frem, 
men sammenstillet med resultaterne fra 
udgravningen af Søndergade 14 i 1980, 
lader det til, at de tidligste huse optræder 
fra 1200 og frernefter.!" Under de davæ 
rende udgravninger, kunne man konsta 
tere kulturlag på op til 2m, hvor flere 
efter hinanden følgende gulvlag blev 
påvist på grunden. I den seneste udgrav 
ning (1999), dukkede kun spredte syld 
sten op, hvis sammenhæng ikke umiddel 
bart lod sig afsløre.'? 

På trods af manglende oplysninger om 
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selve bebyggelsen, gav udgravningerne 
nye oplysninger om gadens brolægning 
og udseende. Der blev konstateret to 
gadefaser eller forløb i gadens historie. 
Den første og tidligste fase, udgøres af en 
tynd stenlægning, bestående af mindre 
sten, udbredt og stampet direkte over 
uberørt undergrund. En relativ datering 
af denne belægning siger omkring 1300, 
hvilket stemmer godt overens med lig 
nende belægninger i andre købstæder. 15> 

I den fugtige, sydlige ende af Søndergade 
blev der påvist en belægning af tværlig 
gende træplanker med en bredde på op 
til 30 cm. Denne træbelægning tolkes 
som forsøg på at holde området gangbart 

og på at modarbejde nedsynkning. På et 
tidspunkt i tiden efter 1300, har man på 
grund af store affaldsophobninger i 
gaden, valgt at lægge en ny belægning, 
denne gang i form af en brolægning be 
stående af mindre marksten. En datering 
af denne fase kunne desværre ikke 
opnås,"? da fundmaterialet er alt for vagt 
til en nærmere datering. 

Den centrale del af gågadeforløbet 
Torvegade, var både den mest omfatten 
de og indtil nu mest fundrige del af 
udgravningsforløbet. Der kom både et 
stort antal brolægningsrester, samt funda 
ments- og murværksrester fra senmiddel- 

Fig. 3. Tydelige spor af Vejles historie åbenbarer sig dagligt, når arkæologerne graver på Strøget i Vejle, og det sker i kap 
løb med gravemaskinerne i baggrunden. (Foto: Torben Glyum) 
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alderlige huse frem under arbejdet. På 
grund af det spredte og noget usammen 
hængende materiale, skal der her kun 
redegøres for resultaterne i grove træk. 

De murværks- og fundamentsrester, som 
kom for dagen under gravningen kan 
inddeles i to kategorier. Den første type 
var de i grøften fritlagte forløb, som 
kunne opmåles og indtegnes i både flade 
og profil. Murværk af denne type kom 
frem i rigt mål, men som oftest kun som 
små spredte rester uden større sammen 
hæng. '7l Enkelte steder lykkedes det dog 
at fremdrage længere og mere sammen 
hængende forløb. Et af disse var et 
omkring 7 m langt stykke murværk, som 
korresponderede med den nuværende 
matrikel, et fænomen, som gjorde sig gæl 
dende ved alle de fundne murværks 
rester. Den fundne mur må opfattes som 
gavlen på et senmiddelalderligt hus, og 
ydermere fandtes spor efter, hvad der for 
mentlig har været en portåbning, tilmu 
ret med renæssancesten af en type, som 
kaldes flensborgsten. '8l Selve muren var 
fuldmuret i munkesten, og stod endnu 
ganske solidt. Mod syd fandtes rester af 
en mulig tilbygning eller støttepille, lige 
ledes muret op i munkesten, men nu 
næsten kun repræsenteret ved tilstede 
værelsen af to kraftige kampesten. 
Længere mod nord i Torvegade blev der 
fundet to parallelle murforløb af munke 
sten af nærmest brokkelignende karakter, 
samt mindre marksten sat i sand over 
syldsten. Til bygningen hørte en brolæg 
ning eller fundering af mindre marksten. 
Da afstanden mellem de to murforløb var 
kort, kan den opfattes som åbningen ind 

i en bygning. Måske drejer det sig her om 
en kældernedgang eller eventuelt en 
trappe. Som alle andre husrester i gaden, 
dateres denne til den sidste del af mid 
delalderen eller den tidlige renæssance. 

Den anden type murværk fundet i 
Torvegade, var murpartier placeret i bun 
den af endnu stående huse. Flere steder i 
gaden kunne det iagttages, hvordan man 
har revet det middelalderlige eller tidlige 
renæssancehus ned og placeret et hus af 
nyere dato direkte på de middelalderlige 
fundamenter. Et enkelt sted, kunne man 
se både middelalderlige syldsten og mun 
kesten, som få skifter oppe blev afløst af 
mindre, gule flensborgsten. Endeligt var 
det moderne hus placeret ovenpå dette, 
som det tredje og sidste i rækken. Ud fra 
udgravningens resultater ser det ud til, at 
størstedelen af de nuværende huse 
nogenlunde følger den middelalderlige 
grundinddeling, mens det lader til, at 
husenes facader har været placeret mere 
uafhængigt ved de middelalderlige huse. 
Torvegade har altså næppe haft det 
samme jævne og ensartede præg, som 
den har i dag. 

Som i Søndergade, fandt man i Torve 
gade rester af brolægninger.'?' De kan 
inddeles i tre faser, hvoraf den anden fase 
absolut var bedst og mest omfangsrigt 
bevaret. Alle tre brolægninger er dateret 
i forhold til hinanden ved hjælp af kera 
mik. Den første og ældste belægning, er 
en stenlægning placeret umiddelbart 
over uberørt undergrund, og består som 
set tidligere af et fast sammenpresset og 
tæt småstenslag. Ud fra de potteskår som 
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blev fundet på stenlægningen, dateres 
den til starten af 1300-tallet, hvilket har 
monerer med resultaterne i Søndergade. 
Den brolægning som fulgte efter, kunne 
frilægges i næsten intakt stand i omkring 
20 meters udstrækning, hvilket gav et 
glimrende indtryk af brolægningens 
opbygning, se fig. 4. Denne anden fase 
var en regulær brolægning, sat med 
marksten og kantet med mindre kampe 
sten. Brolægningen hvælvede ind mod 
midten, sandsynligvis for at lede vand og 
skidt fra gang- og kørefladen. Denne bro 
lægning kunne dateres relativt til et sted 
omkring 1350, hvilket forekommer rime 
ligt set i lyset af forgængerens datering, 
og det svarer ligeledes godt overens med 
lignende dateringer i andre byer'?'. Vejle 
Kommune besluttede at bevare et udsnit 
af denne brolægning i en underjordisk 
montre, som blev åbnet i forbindelse med 
indvielsen af Torvegade efter renovatio 
nen i december 2000. Den sidste brolæg 
ningsfase synes at ligne den anden fase, 
men var desværre for sporadisk bevaret 
og undersøgt til, at noget kunne siges 
med sikkerhed om denne. Ud fra det 
materiale som kom frem, blev denne bro 
lægning henlagt til et sted i 1400-tallet, 
uden at dette kunne præciseres nærmere. 

Gravningerne i Nørregade er endnu i 
fuld gang. Det følgende vil derfor være 
en status over, hvad der på nuværende 
tidspunkt er dukket frem ved gravninger 
i gadens nordlige ende. 

Kun få steder i Nørregade har der 
været så meget bevaret, at en direkte tolk 
ning har været mulig. Spredte syldsten er 
dukket op flere steder i gaden, men en 
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umiddelbar sammenhæng mellem disse 
har ikke kunne påvises, og en datering 
har derfor ikke været mulig. Et sted i 
gaden blev der dog iagttaget tydelige spor 
efter et bindingsværkshus: flere syldsten, 
brændt lerklining, samt forkullede rester 
af et brændt plankegulv var bevaret. 
Huset dateres relativt til engang i 1600- 
tallet, og denne tolkning synes de fundne 
potteskår fra laget at underbygge. Der er 
endnu ikke påvist sikre middelalderlige 
bebyggelsesspor i Nørregade. 

Som i de to foregående gadeforløb fand 
tes spor af stenbelægning. Et mindre 
område bestående af store syldsten, som 
muligvis kunne have båret en trækon 
struktion, munkesten og mindre piksten 
fremkom ved to parallelle afgravninger i 
fladen. De to lå så tæt, at der uden tvivl er 
tale om det samme anlæg. Hele stenlæg 
ningen er beskåret af både ældre og 
nyere tids nedgravninger, hvilket be 
sværliggør en tolkning. Men stenlægning 
en samt de før nævnte store syldsten tyder 
på, at der har været tale om en gårds 
plads. Anlægget lå meget yderligt i gaden 
og har derfor med stor sandsynlighed lig 
get inde på en matrikel. De teglsten, der 
fremkom i laget, var meget ødelagte, hvil 
ket muligvis kan skyldes frostspræng 
ninger eller en udsættelse for hårdt tryk. 
Som det tidligere er påpeget, antager 
man, at gadens husgrænser før branden 
1786 har løbet længere ude i gaden end 
i dag. Dette stemmer sporene efter gårds 
pladsanlægget godt overens med. 
Anlægget dateres udfra beliggenhed og 
fund af keramik til engang i 1600-tallet. 



rand hank 

Keramik fra Søndergade 

karvæ 
2 

bundLfod ialt % 
15 25% 
41 70% 
3 5% 

- 
59 I 100% 

- 
ialt % 
164 37% 
172 39% 
95 21.5% 
11 2.5% 

442 100% 

- 
ialt 
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% 

62 51% 

- 
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2 10 
9 1 2 29 
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Keramik fra Torvegade 

hank bund/fod karvæv 
8 21 109 
7 6 134 
2 2 63 

1 9 

rand 
26 
25 
28 
l 

rand hank 

Keramik fra Nørregade 

karvæ 
11 

bundLfod 
9 41 

8 
9 7 35 

2 

Tabel 1. Viser forekomsten af keramik i Søndergade, Torvegade og Nørregade. 
Til højre i tabellen vises i % hvor meget hver godstype udgør af det samledefund af keramik. 

Genstandsfund 
Med de forhold som arkæologien har 
haft at arbejde under i udgravningen, er 
gode genstandsfund en sjældenhed. Det 
skyldes det begrænsede udsnit af kultur 
jord som undersøges, samt det tempo 
hvorunder der skal arbejdes. De fund 
som fremhæves i det følgende, er de spe 
cielle eller mere fremtrædende fund. 
Hvad der ikke belyses nærmere, er de 
store mængder af læderrester, fragmen 
ter af vinduesglas i de yngre jordlag og 
endeligt små stumper klæde og reb. Alt 
sammen affald eller tabte sager, præcis 
som det potteskårsmateriale som er ble- 

vet indsamlet, der præsenteres samlet 
Tabel 1. 

Der er meget få fund fra Søndergade, 
hvilket kan skyldes det hastige tempo 
gravningen foregik under. De fund, der 
er fremkommet, synes at stamme fra tids 
rummet 1200-1600-tallet. 

Der er kun gjort få fund af potteskår i 
Søndergade, i alt 59 skår. Størstedelen 
udgøres af hjemligt produceret, grå 
brændt gods med en rammedatering til 
1200 - 1600-tallet. En anden stor del 
udgør den hjemlige rødbrændte kera- 

31 



Fig. 4. Brolægning dateret til o. 1350 frilagt i Torvegade 
2000. 
Foto: Karl B. Zinglersen. 

mik, se Tabel 1. Denne godstype har en 
rammedatering til midten af 1300-tallet 
til slutningen af 1600-tallet. Endvidere 
fandtes nogle få skår af jydepottetypen, 
der kendes fra 1500-tallet og fremefter.21 

Der fandtes ingen importkeramik i Søn 
dergade. 

Udover keramik blev der fundet større 
mængder knoglemateriale under udgrav 
ningen. Dette er dog ikke veldokumente 
ret nok til, at en nærmere tolkning af 
dette er mulig. Lidt læder og jernslagge 
optræder blandt fundene, men der er for 
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lidt er bevaret til, at der kan udledes 
noget af disse fund. 

Torvegade er den gade, der er fremkom 
met med langt de fleste fund. Også 
mængden af potteskår herfra er betyde 
lig. Samlet fordeler fundene sig på en 
datering mellem 1200-tallet og 1600-tal 
let. 

Den gråbrændte, hjemligt producerede 
keramik er den godstype, der er fundet 
mest af i gaden. Herefter kommer den 
hjemlige, rødbrændte keramik med 
omtrent den samme andel af den samle 
de fundmængde. Hovedparten af de 
rødbrændte potteskår stammer fra stjert 
potter, herudover findes også en del kan 
deskår, der dateres til 1200-tallet. Også 
skår fra jydepotter er velrepræsenterede i 
fundene. Der er endvidere gjort fund af 
importkeramik, dog er denne type meget 
ringe repræsenteret. For den samlede 
mængde potteskår fra gaden se Tabel 1. 

Fundene af metal i Torvegade består 
hovedsageligt af jernnagler, nogle heste 
sko, en pincet, samt en del uidentificere 
de jerngenstande (p.t. til konservering). 
Blandt de niere bemærkelsesværdige me 
talfund fra Torvegade kan nævnes en 
toarmet lysestage. Denne lyseholder 
mangler en fod. I stedet har den som 
nedre afslutning haft en spids beregnet til 
at stikke ned i f.eks. en bjælke, bordplade 
eller lignende, se Fig. 5. En sådan lysesta 
ge kan være med til at fortælle noget om 
middelalderens boligindretning. Lysesta 
ger af denne type optræder efter ca. 
1250. Både en nøgle og en del af en lås er 



Fig. 5. Toarmet lysepibe fundet i Torvegade. Lysestager af 
denne type optræder efter ca. 1250. 
Foto: Karl B. Zinglersen. 

fundet i udgravningen, dog er de ikke 
fundet sammen. Nøglen antages at stam 
me fra engang i 1300-tallet. Derimod har 
det endnu ikke været muligt at datere 
låsedelen, der er en del af låsens indre 
mekanisme, hvor den har fungeret som 
en art fjeder. 

Af andre fund kan nævnes del af vogn 
hjulsfælg, bunden af et drejet trækar, 
samt en del læderrester, der sandsynligvis 
stammer fra sko. 

Genstandene i Nørregade synes generelt 
yngre end fundene fra de øvrige gader, 
men derfor har det ikke manglet på gode 
og pudsige fund. Da gravningeme i 
Nørregade endnu ikke er afsluttet, er det 
for tidligt at fælde nogen endelig dom 
over resultatet, men umiddelbart lader 
det til at fundene bevæger sig i et tidsrum 
fra omkring 1500-tallets afslutning og op 
i 1700-tallet. 

Den hjemligt producerede keramik, som 
er fundet indtil videre i gaden, er pri 
mært potteskår fra stjertpotter, som 
udgør størstedelen af al den rødbrændte 
keramik (se Tabel 1) og potteskår fra jyde 
potter, mens det begrænsede antal af skår 
af udenlandsk produceret keramik ikke 
er så veldokumenteret. Blandt de mere 
specielle fund er en næsten kompletjyde 
potte, stadigt med rester af fastbrændt 
grød i bunden, et rødbrændt fad med 
nydelig grøn glasur og et hul, som må for 
modes at have været anvendt til ophæng 
ning, da der ikke er tegn på klinkhuller. 
Fade som pryd og brugsgenstande kendes 
fra tidligere fund, og er derfor ikke et 
særsyn, men et morsomt indblik i stuens 
udsmykning. Et fremmedlegeme blandt 
potteskårene, er et stykke kandebund fra 
1200-tallet, der ikke umiddelbart har 
nogen relation til andet i gaden. 

Metalfundene fra Nørregade udgøres pri 
mært af søm og nagler, alle af jern, med 
undtagelse af en lille bronzenitte i dårlig 
forfatning. Størstedelen af genstandene 
er ikke blevet konserveret endnu, hvorfor 
der er mulighed for opdagelse af uvente 
de fund mellem de ellers rustne dele, der 
er blevet indsamlet. Et fund der er værd 
at trække frem, er halvdelen af en lille 
bjælde af messingblik, som med stor 
sandsynlighed har siddet på seletøjet til 
en hest, da bjældens størrelse er for stor 
til, at den kan have siddet i klædedragten. 
Kaner og vogne har ligeledes kunnet 
være udsmykket med bjælder, hvorfor 
dette heller ikke kan udelukkes.?" 

Det sidste fund, som her skal fremdra 
ges er en såkaldt banketærskel, som har 
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været anvendt ved vask af både linned og 
hørgarn.24J Banketærsklen er skåret i træ 
og er næsten intakt. Formen på banke 
tærsklen ligner et lille fladt boldtræ, hvor 
skæftet fremstår en smule for småt. Fra 
egnsmuseer kendes mange eksempler på 
banketærskler. Flere er overvældende 
udsmykket, men den her fundne er gan 
ske simpel og uden dekorationer. 
Redskabet vurderes til at stamme fra et 
sted i 1600-tallet. 

3. Sammenfatning og perspektiver 
De erfaringer, som er gjort efter næsten 
tre års gravninger i Vejles gågade, har 
uden tvivl været med til at uddybe og øge 
vores viden om det middelalderlige Vejle. 
Samtidigt har det været med til at vise, 
hvor energien i fremtiden må lægges, 
hvis det billede, der tegner sig, skal følges 
op. 

Et af de vigtige aspekter af udgravningen, 
var de murværks- og fundamentsrester, 
der fremkom. De er både mere komplek 
se og utilgængelige end brolægningsres 
terne og afslører ikke mere end svage 
glimt af, hvad de var engang. Fra de skrift 
lige kilder vides det, at købmændene i 
slutningen af 1500-tallet og ind i 1600-tal 
let begyndte at flytte deres gårdsanlæg 
bort fra Søndergade og Torvegade, mens 
Nørregade blev det nye område for 
bebyggelse af denne type. Dette med 
fører, at der må forventes at være rester af 
gårdsanlæg, eller gavlhuse i alle tre gader, 
dog med en tidsmæssig forskydning i for 
hold til Nørregade. Ved gravningen i 
Torvegade kunne det påvises, at de byg- 
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ningsspor som fremkom, stort set respek 
terede den nuværende matrikelinddeling 
af gaden, hvilket vidner om kontinuerlig 
udnyttelse af grundene op gennem tiden. 
Dette synes ligeledes at have været tilfæl 
det i Søndergade, hvilket udgravningerne 
i Søndergade 14 viser. Ud fra de bevarede 
byggematerialer, som fremkom ved fri 
læggelsen af husrester, og i det hele taget 
optrådte som nedbrydningslag og affalds 
lag i gaderne, lader det til at bekræfte de 
skriftlige kilders udsagn om, at gaderne 
primært har været beboet af købmænd 
og velhavende borgere, da munkesten 
ikke har været et billigt byggemateriale. 
Selve forståelsen for udnyttelsen af 
matriklerne og typen af bebyggelse mang 
ler stadigt, hvorfor man kun kan håbe, at 
fremtiden vil muliggøre flere undersøgel 
ser af bygrundene. Dette gælder både 
Søndergade, Torvegade og Nørregade. 

Ved de senere års undersøgelser af mid 
delalderlige byer har det vist sig, at de fle 
ste byers gader omkring 1300-tallet får en 
sammenhængende belægning, først en 
stenbelægning som siden afløses af en 
brolægning."? Dette underbygges af ud 
gravningerne i Søndergade og Torve 
gade. I begge gader er der fundet rester 
af en 1300-tals stenlægning, der omkring 
midten af 1300-tallet afløses af en regulær 
brolægning. I Torvegade kunne udviklin 
gen følges længere op i tiden til omkring 
1400-tallet, idet en tredje gadefase med 
brolægning fremkom her. 

Den formodede sammenhængende gade 
belægning kan indtil videre ikke følges 
op i Nørregade, hvor endnu kun den 



nordlige ende er udgravet. Men at der 
også her har ligget belægninger af sten, 
tyder en 1600-tals gårdsplads i munkesten 
og mindre piksten på, samt sporadiske 
rester af en 1600-tals brolægning, der er 
registreret et enkelt sted i Nørregade. En 
formodning om, at brolægningen også 
her kan spores længere tilbage i tiden, vil 
de videre undersøgelser i gaden måske 
være med til at afklare. 

Gravningerne i Nørregade er endnu i 
fuld gang. Arbejdet foregår i sydgående 
retning mod Torvegade, og da denne ind 
til videre er den gade, der er fremkom 
met med mest omfattende arkæologisk 
materiale, stiger forventningerne jo nær 
mere vi kommer Torvegade. 
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Niels Kristiansen 
den oplyste bonde i Øster Ørum 

Af Johannes Kristiansen 

Den påvirkning, som Niels Kristiansen og hans søskende fik fra hjemmet 
og de højskoler, de søgte, var præget af Grundtvigs tanker om kirke og skole, 
tanker der har levet i familien op til vore dage med dens nære tilknytning 
til Uldum Højskole. Niels Kristiansen passede som hånd i handske til 
højskolen og sugede dens næring til sig, landbrugsfagligt og alment kul 
turelt. På grundlag af hans endnu bevarede bøger og breve har hans søn 
nesøn Johannes Kristiansen, praktiserende dyrlæge i Egtved til 1989 og 
formand for Dansk veterinærhistorisk Samfund 1988-1994 sammenstyk 
ket et billede af denne oplyste bonde i Øster Ørum mellem Vejle og Horsens. 

Min farfar Niels Kristiansen blev født 12. 
marts 1832 i Nyborg, Langskov sogn, 
Vejle Arnt. Hans forældre var gårdmands 
folk: Kristian Nielsen (1802-1890) og 
hustru Maren Jensdatter (1803-1860). 
Familien var på faderens side, så langt til 
bage det kendes, bønder i Nyborg. Mo 
deren var fra Baastrup, Ø. Snede sogn. 

Landbruget blev også hans erhverv, 
idet han ved sit ægteskab i 1871 blev ejer 
af en gård i Ø. Ørum og dermed bonde i 
Bjerre Herred mellem Vejle og Horsens. 

Niels havde tre søskende: Jens, Kirstine 
(Stine) og Anders. Præsten skrev fejl i kir 
kebogen, idet han gav dem efternavnet 
Christiansen, hvor det korrekt skulle være 
stavet Kristiansen. Først da Niels blev gift 
stavede han sit navn Kristiansen. Ved 
hans død gik det galt igen - på hans 
gravsten står: Niels Christiansen. 
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Niels var født med særdeles gode 
evner, hvilket fremgår af hans skolegang. 
Han gik i Langskov Skole, hvor forholde 
ne er beskrevet i Vejle Arnts Årbog 1963 
af lærer N. P. Jensen, født i Ølholm 1829. 
Herfra citeres: 
Lærer Steinmeyer slog med en lang tyk lineal. 
Slagene faldt tungt i hænderne, så det varme 
de, jeg har tit lagt hånden ved den kolde mur 
efter sådan en overhaling. Prygl hørte til 
dagens orden. Undervisningen foregik pr. kom 
mando ved hjælp af en fløjte, når børnene 
skulle gå hen til de tabeller, der var ophængt, 
når de skulle standse, og når de skulle begynde 
på lærdommen. Skrivning foregik ved et sand 
bord, der var langt og med lister, så der ikke 
skulle spildes. Ved hver ende var en dyb skuffe 
til sand og små pinde til at skrive med. Når 
børnene havde skrevet så meget der kunne stå, 
glattedes sandet ud med en "strygeflade". En 
stor del af undervisningen foregik i alle Jag 



ved "bihjælpere", dvs nogle af de større børn, 
da læreren sad på kathederet, røg af sin mer 
skumer eller læste. 

Ovennævnte beskrivelse af forholdene i 
en landsbyskole er sikkert dækkende for 
den tid. Noget tyder dog på, at lærer 
Steinmeyer har fået sin sag for i undervis 
ningen af sin begavede og fremmelige 
elev Niels. Men at han også har levet op 
til dennes udfordringer og fundet frem til 
undervisningsmateriale, der kunne hjæl 
pe den krævende elev fremad i boglig 

viden. Derom vidner fire af Niels' efter 
ladte håndskrevne skolebøger fra Lang 
skov skole: 

1) Dictatbog for Niels Christiansen af Nyborg 
(1843-1846), 102 sider (De sidste 12 
sider: Om Veir-Iagttagelser, dateret 
Nyborg den 28dejanuar 1853). 

2) Ziff erbog for Niels Christiansen i Nyborg 
(1844-1846 side 1-177). Fortsat 178-191, 
formentlig i aftenskole hos lærer 
Steinmeyer. Fra side 192 opgaver i geo- 

Kristian Nielsen 1802-1890 og Marenjensdatter 1803-1860. Nyborg, Langskou sogn. De fire børn. Fra venstre: Ane 
Kirstine Marie 1839-1898. Nyborg. Jens 1835-1901. Lindued. Niels 1832-1881. Øster Ørum. Anders 1844-1935. 
lldved. Foto af Daguerreotypi 185 9. 
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metrisk tegning, afsluttet side 261 med 
hans signatur: Uldum Højskole den 30te 
April 1854. N. Christiansen. 
3) Apparat-Bog for Niels Christiansen af 
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Nyborg. Den er på 74 sider og er skrevet i 
aftenskolen 1846-1848. 

4) Et lille hefte på 46 sider, som han skrev, 
da han var 15 år: En gudelig Bønne Bog 
indeholdende Morgen og Aften og Bordbønner. 
Til Brug ved Huus-Andagt. 

Heftet er en afskrift; originalens navn er 
ikke anført. Det fungerer samtidig som 
øvelsesbog i tysk, idet den danske tekst på 
venstre side er oversat til tysk på højre. 
Det må have krævet gode tyskkundskaber 
hos læreren, der har vejledt Niels med 
dette arbejde. 

I alle fire bøger er overskrifterne sirligt 
prentede og teksten indført med smuk 
gotisk skrift. 

Forklaringen på, at Niels øvede sig i tysk 



er, at læreren Heinrich Rudolf Steinmeyer 
var søn af papirmagersvend Johan 
Christopher Steinmeyer og hustru Mette 
Marie Lauritzdatter. Faderen arbejdede 
på papirmøllen i Randbøldal og var i sin 
ungdom indvandret fra Westphalen; der 
for kunne lærer Steinmeyer tysk. 1 

Kort efter at være fyldt 14 år blev Niels 
konfirmeret i Langskov kirke. Han har 
under forberedelsen været en dygtig og 
eksemplarisk elev, hvilket fremgår af 
præstens notat i Det Nye Testamente, 
som han fik foræret: 

Denne Bog, anskaffet fra forskjellige Bidrag af 
Langskov Sogn skjænkes Niels Christiansen af 
Nyborg. 

Af christelige fromme Forældre er Du opdra 
get, af en værdig og dygtig Lærer er Du oplært 
i alle Dig fornødne Kristendoms Kundskaber 
og Dyder. Glæd da dem, som arbeidede for Dig 
i Din Barn-og Ungdom, og bedrøv Dem ikke 
ved at krænke Dit Leote. 
Konfirmations Dagen i Langskov Kirke Den 
19de April 1846. 

Ussing.2 

Bogen, der er indbundet i læder bærer 
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præg af flittig brug og har titlen: Vor 
Herres og Frelsers Jesu Christi NYE TESTA 
MENT, ved Kong Frederik den Siettes christeli 
ge Omsorg med Flid efterset... Kiebenhaini 
1845. Den er stemplet: Det danske 
Bibelselskab. Med håndskrift er tilføjet: 
"Maa ikke sælges." 

Dette fromme ønske må siges at være 
opfyldt, da bogen idag 154 år efter stadig 
er i familien Kristiansens eje. 
Niels' hjem i Nyborg skilte sig ud fra de 
fleste andre bondehjem på egnen ved at 
sende de tre sønner på Højskole. Den 
gang var det højst usædvanligt, at de unge 
mænd bevægede sig langt udenfor deres 
fødesogn, bortset fra soldatertiden. 

Forældrene sendte først Niels og Jens på 
Uldum Højskole 1853-1854 og Anders 
1859-1860. Men ikke nok med det. 
Drengene fortsatte deres boglige uddan 
nelse under ophold på Grundtvigs 
Højskole Marielyst ved København: Niels 
1858-1859, Jens 1860-1861 og Anders 
1861-1862. Desuden var Jens på Gjedved 
Højskole 1860 og Anders på Askov Højskole 
1870-1871. 

Baggrunden herfor var, at hjemmet var 
blevet grebet af den grundtvigske vækkel 
se gennem lægprædikanten Peter Larsen 
Skræppenborg, Donsgaard (1802-1873), 
der havde kontakt med flere familier på 
Uldum-Langskovegnen. Han holdt så 
kaldte gudelige forsamlinger, bl.a. hos 
gårdmand Jens Jørgensen, Holtum, en 
ven af hjemmet i Nyborg. Skræppenborg 
påvirkede derved mange, så disse sogne 
sidenhen har hørt til de grundtvigsk 
prægede, modsat det nærliggende Ø. 
Snede sogn, hvor de pietistiske tanker 

40 

blev fremherskende gennem bevægelsen 
De stærke Jyder. 

Jens Jørgensen blev Rigsdagsmand og 
lærte på Rigsdagen Grundtvig at kende. 
Herved fik han kendskab til dennes geni 
ale tanker om højskolen og fik bl.a. 
Christen Kold til at undervise familiens 
børn en vinter. Jens Jørgensen var med 
lem af Den grundlovgivende Rigsforsamling 
1848-49. 

En kort omtale af Niels' tre søskende: 

Jens Christiansen (1835-1901). Gårdejer og 
sognefoged i Lindved, Sindbjerg sogn. 

Ane Kirstine Marie Christiansen (Stine) 
(1838-1898). Gift med Anton Andersen 
(1824-1898) fra Hopballe Mølle. De 
videreførte gården i Nyborg. Ægteskabet 
var barnløst. Gården blev senere overta 
get af plejedatteren Ellen Thyregod, gift 
med cand.theol. Kristian Rask. 

Anders Christiansen (1844-1935). Gårdejer 
i Ildved. 
I familiearkivet er bevaret en brevsam 
ling: De 99 breve 1861-1881. Til Anders fra 
hans søskende. Desværre er korrespon 
dencen den modsatte vej - fra Anders til 
søskende - gået tabt. 

Anders var nok den af søskendeflokken, 
der havde mest udlængsel i sin ungdom. 
Han var forvalter på flere større gårde og 
en tid formand hos dræningsentrepenør 
P. P. Berg, Skodborghus, hvor han arbej 
dede sammen med Johannes Lauridsen. 
Johannes Lauridsen blev den senere ejer 



af gården "Grønvang" i Vejen, fabrikant, 
Nationalbankdirektør m.v. - en af dati 
dens store igangsættere. Som den yngste 
måtte Anders i brevene høre på megen 
belæring, hvilket sikkert ofte har irriteret 
ham. Han var længe om at svare på deres 
breve og fortalte dem ikke alting, når han 
var hjemme på besøg - noget, der kunne 
gøre hans gamle fader Kristian Nielsen 
"forknyt". Men Anders følte sig hele livet 
stærkt bundet til hjemmet og familien. 

Brevsamlingen giver et førstehåndsrefe 
rat af store og små begivenheder i Lang 
skov sogn. 

Brev dateret Nyborg den 1 Ode Decbr. 
1861 fra Niels til Anders, Marielyst Høj 
skole, Vibenhus Bom, København. Herfra 
citeres om den nærliggende herregård 
Hvolgårds brand: 

Du har vel nok hørt, kjære Broder, den sørgeli 
ge Begivenhed at Hvolgaards Ladebygninger 
ere aldeles nedbrændte, men Borregaarden, 
nemlig Stuehuset og Fleihusene blev dog redde 
de og Svinehuset som Du nok ved ligger bag 
den vester Fleihus og den var inda straatækket. 
Ilden opkom imellem Kl. 3 og 4 om natten i 
Foderloen og mærkedes først af Røgterne, men 
ingen ved Aarsagen til dets opkomst, Jens 
Jacobsens havde mærket Skæret paa deres 
Vinduer og saa løb di til Hvegholm og derfra 
kom der bud her op i Byen, saa Du kan tro vi 
vaagnede i en svær forskrækkelse, og saaledes 
var der jo enkelte der gjorde Alarm rundt 
omkring, thi det var jo en Torsdag morgen \ 
og saa er der jo endeel der er tidlig paaf ærde af 
dem som skal til Horsens, og tænk blot engang 
Anders vi var dernede Kl.5, da var det hele 

omtrent falden, og (havde) Fleihusene ikke 
været tækket med Tegl havde det hele jo gaaet, 
thi der var Ild i Hjørnestolper, men saa blev det 
slukket af den Ølholm spreite som kom først, 
der var 6 Spreuer som blev brugt paa engang. 
Det blev ikke saa nær slukket den første Dag, 
thi all den mængde Korn kunde jo brænde 
længe, saa det brændte baade Fredag og 
Løverdag med paa sine Steder. Vi var der nede 
den lste Dag til Aften saa fik vi Afløsning. 
Pladsen har vi været ved at gøre ren hver Dag 
siden af flere Sogne. Hestene og Vognene samt 
Karlenes Klæder blev reddet, al det andet 
brændte, ikke uden 4 Køer blev reddet. Du kan 
tro der saa sørgeligt ud alle den Mængde Køer. 
somme var helbrændte og somme halv, men 
Gud være lovet at Menneskene dog blev reddet. 
Hestene ere fordelte rundt omkring og deraf er 
det, at vi har Vrinskeren. • 
Du hilses paa det kjærligste fra os alle. Din 
hengivne Broder N. Christiansen. 

Tilføjelse i Margen: Du maa undskylde at 
det er saa daarlig (Niels skrev normalt fejl 
frit). 

6. februar 1864 skriver Jens til Anders: 
Saa skal det jo være mageløst som de arme 
Mennesker staaer hver Dag deroppe ved 
Dannevirke. 

13. februar sender Niels igen et brev til 
Anders. Det er højst ejendommeligt, at 
Niels ikke omtaler tilbagetoget fra 
Dannevirke den 5. februar i betragtning 
af det enorme traume det var for natio 
nen. Forklaringen må være, at e_t brev er 
bortkommet. Efter tyskernes indtog i 
Jylland har danskerne givetvis også 
underkastet sig en form for selvcensur. 
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I 1864 tjener Anders hos en bonde på 
gården "Petersdal", Amager. Niels sender 
ham et brev dateret: Skærtorsdag den 
24de Marts 1864. Brevet er ikke steddate 
ret "Nyborg" som ellers, på grund af kri 
gen. Og heller ikke underskrevet af Niels. 
Hvis tyskerne opsnappede brevet kunne 
det således ikke identificeres. Brevet er 
sikkert sendt afsted med en person som 
havde mulighed for at få det igennem de 
tyske linier. Fra brevet citeres: 

Nu er al postforbindelse jo ophørt. Det er saa 
kjedelig, at vi hverken f aar Breve eller Blade, 
saa vi hverken hører det ene eller det andet end 
blot Rygter og de ere sjælden paalidelige. Vi har 
dog Gudskelov sluppen for Indqvartering 
endnu undtagen i forrige Uge, da havde vi 
Priiisisk Husarer, vi havde 25 Mand deri 
blandt en Ritmester og en Vagtmester samt et 
Par Underofficerer. Vores Heste maatte jo ud af 
Stalden og de øvrige stod i Laden og 
Vognporten. Som Fjende betragtet var de enda 
ret flinke, Ritmesteren var meget flink, men vi 
maatte jo levere Havre og Hoi til deres Heste 
1 P /1 pund til hver Hest og Hoi saameget som 
de vilde have og det var meget, thi de skar 
ingen Hakelse, de fik blot ren Havre og Hoi og 
Folkene maatte vi ogsaa koste, de fik blot leve 
ret Kjød til Middagsmad, og det maatte enhver 
Sogn levere hvor de laae, vi havde Dem i 2 paa 
]de Dag, men det gaar ikke saadan allevegne, 
Du kan tro at omkring ved de store Landeveie 
der bliver de haart medtagen og fremfor alt 
hvor de har Østerigerne. 

Vi leverer 4 Køer af Pastoratet5 i Veile hver 
anden Dag, 5 Tdr Rug Gryn Flæsk nogle Læs 
Hoe og Halm samt 28 Tdr Havre hver Dag, 
saa Du kan tro det bliver endda til noget, men 
naar vi saa enda kunde blive fri for 
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Indqvartering, thi Hvor De baade skal levere 
og have Indqvartering der er det dobbelt streng. 
Vogne til at holde i Veile maatte vi levere strax, 
vi leverede 10 Vogne 2 Gang af vor Sogn, de 
var ordret til at holde i 3 Dag, men De kom ikke 
hjem nogen af dem untagen naar de kunde 
komme ud at kjøre og saa slippe bort. Niels 
Christensens Vogn 6, kom nylig inat, det var 
lige l 4ten Dage den har været bort, men der er 
endeel fra Ølholm som ikke er kommet endnu, 
og hvor Fodfolkene kommer omkring tar de 
Vogne, mod den Eskadron Husarer her laa i 
Byen maatte vi levere 8 Vogne af Sognet til at 
løse dem af fra Kolding Egn, som de havde 
havt med i Aarhuus og hertilbage jgjen, og nu 
ligger de Øster paa ved Dem. 

Vi kjørte blot nogle smaa Ture for Dem mens De 
var her og saa har vi været i Veile med Havre, 
og det skal jeg sige Dig hvorfor, thi Jens 7 var 
netop i Kongeegt i Kjerkelije" den Dag de sloges 
ved Veile og saa maatte han jo med Dansken 
paa Reteraden, og det kan Du tro var ikke saa 
behagelig en Tour, han var i Viborg og var 
borte i 9 Dage og i den Tid var han ikke i Seng 
untagen den Nat han laa over, da han reiste 
hjem, ja han var rigtignok i Seng en Nat til, 
thi han tilligemed flere var frigivet ved 
Silkeborg en Aften og saa kjørte de til en 
Landsby og kom i Seng og fik Hestene ind, men 
dengang de saa kom længere herop blev de 
optagen igjen, thi Tydskerne trængte saa 
haardt paa og saa maatte de kjøre for lste 
Rigiment til Viborg, og naar Du tænker det var 
i den Tid vi havde det strænge Veier og en hel 
Nat knøg det svært, saa kan vi jo ikke nok 
takke vor Herre at han kom frisk og rask hjem 
igjen til os. 

Vi vilde være glade dersom vi blev sparede i 



disse kjære hellige Dage for Tjdskerne, men vi 
ved jo ikke hvor snart vi faar nogle, thi nu er 
der kommet en hel Deel og trukket til Horsens 
istedetfor Østrigerne, thi nu skal de nok for 
mod Fredericia. 

Nyborg ligger tæt på hovedtrafikåren 
mellem Vejle og Viborg og gården fik i 
1864 ofte indkvartering af tyske soldater 
med heste og mandskab. En betydelig 
belastning for gården. Det kendtes også 
fra tidligere tid, idet Nyborg geografisk er 
beliggende ved vejkrydset, hvor Vejle 
Viborgvejen passerede den ældgamle 
Valdemarsvej fra Skanderborg til Ribe. 9 

Under stormen på Dybbøl blev løjt 
nant Rasmus Rasmussen fra Hesselballe 
ved Uldum såret og døde i Flensborg den 
10 maj 1864. Brevsamlingen rummer en 
beskrivelse af hans begravelse fra Uldum 
kirke, hvori hele egnen deltog. 

Fra Niels' ophold på Uldum Højskole er 
bevaret to stilebøger. 

Den første: Veiledning til Udarbeidelser i 
Modersmaalet er på 91 sider og indledes 
med en opgave, dateret: Uldum Høiskole 
den 4de November 1853 med teksten: At 
skrive Sætninger hvori eet eller flere af neden 
staaende Ord forekommer. (24 ord). Bogen er 
udskrevet den 18de Februar 1854 og 
afsluttes med: Fortegnelse over de Elever som 
i Vinteren 1853 og 54 deltager i Underviis 
ningen paa den oprettede Heiskole i Uldum. I 
alt 23. På et løst blad har hver elev skrevet 
navn og adresse. 

sider med tekst, resten blanke sider. Den 
sidste opgave lyder: Hvilke Pligter har den 
gode Borger at iagttage mod Gud, sin Konge 
og sit Fædreland? Den er underskrevet og 
dateret: Uldum Høiskole den lste Mai 
1854. N. Christiansen. 
Sidstnævnte stil gengives in toto: 

Dersom man vil være en god Borger i Staten 
har man mange Pligter at opfylde, baade mod 
Gud og sin Konge samt sit Fædreland, og nogle 
af disse ville vi nu søge at fremføre i det føl 
gende. 

De Pligter som den gode Borger især har at 
iagttage imod Gud, er at han dyrker ham 
oprigtig, ikke alene udvortes i Gjerning men 

Den anden bog har titlen: Stil-Bog for Niels 
Christiansen, Nyborg 1854. De første 45 Bryllupsbillede af Niels Kristiansen og Sine Terkelsdatter. 
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Niels Kristiansen, 1832-1881. 

ogsaa indvortes i Tanker, thi hvor man end 
vandrer i Livet kan man dog tilbede ham i sit 
Hjerte, ikke tage hans Navn forfængelig, hel 
ligholde Hviledagen og tillige være taknemlig 
for alt det Gode som han daglig uddeler til os 
med sin milde Haand. 
Imod Kongen har den gode Borger ogsaa 

flere Pligter at op.fylde, han bør vise sig beske 
den, højlig, agte, ære og elske ham som Landets 
Fader, tillige bør han nøje opfylde Loven, som 
og er en Pligt mod Fædrelandet, og Pligterne 
mod dette bør han ogsaa stræbe at opfylde, thi 
han skal søge at værne om dette, saavel i aan 
delig som i materiel Henseende, sørge for den 
videnskabelige Oplysning og Dannelse saavidt 
det er ham muligt, tillige bør han værne om 
Sproget som er et vigtig Stempel for en Nation 
og en Hæder, naar det kan blive bevaret i 
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Sine Kristiansen, 1839-1923. 

R.eenhed, saa at det ikke skal blive blandet med 
Fremmede. 

Saaledes have vi nu søgt at fremføre nogle 
af de Pligter som den gode Borger har at iagt 
tage mod Gud, sin Konge og sit Fædreland. 

Uldum Høiskole den lste Mai 1854. 
N: Christiansen 

Niels Kristiansen blev den 26. maj 1871 
viet i Ørum kirke til Sine Terkelsdatter, 
gårdejerinde i Øster Ørum, Daugaard. 
Han var da fyldt 39 år, hun knap 32. 

Baggrunden for deres bekendtskab var 
følgende: Niels' mor Maren Jensdatter 
var søster til Peder Jensen, Sindballe 
gaard, Vester Ørum i Sindbjerg sogn. 
Dennes søn Ole Christian Pedersen blev i 



Skøde af 20. juni 1792. 

1858 gift med Sines søster Ane Mette 
Terkelsdatter. Og da der var nære forbin 
delser mellem Nyborg og Sindballegaard 
traf Niels sin Sine der. 

Således blev Niels etableret som bonde i 
Ø. Ørum. 

Kort om gårdhistorien fra Sines fødegård 
i Ø. Ørum: 
Min tipoldemor Mette Sørensdatter ( 1768- 
1835) var født i Daugaard og blev den 27. 
november 1792 trolovet med fæstebonde 

under Ørumgaard Søren Rasmussen Staun 
berg, Ørum (1758-1803). Han købte 
samme dag som byens øvrige fæstebøn 
der gården til selveje af ejeren af 
Ørumgaard Michel Kiær for 1000 Rigs 
daler. 

Salget var et led i landboreformerne 
og skødet er dateret 20. juni 1792. 

Søren Rasmussen Staunberg var således 
selvejerbonde, da han blev gift med 
Mette Sørensdatter 1792 - eller 1793. 
Vielsen er ikke indført i kirkebogen på 
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grund af præsten Christian Blochs man 
gelfulde føring af denne. Biskop W. 
Janson havde ellers ved visitatsen 21. juli 
samme år ved et notat i kirkebogen ind 
skærpet præsten hans embedspligter. 

Først med Mette Sørensdatters ægteskab 
kan gården registreres som værende i vor 
families eje. 

Stauenbergerne er gårdens tidligst kend 
te beboere og er kun nævnt her som et 
led i gårdhistorien: 

Søren Rasmussen Staunbergs far var 
Rasmus Staunberg (1733-1803), gift med 
Karen Sørensdatter (1727?-1812). Rasmus 
Staunbergs far var Søren Rasmussen 
(Staunberg), født omkring 1698 i Ørum, 
død 5.maj 1741 samme sted, 43 år gam 
mel. (Ørum Kirkebog er ikke ført 1695- 
1701). 

I gårdens nuværende nordlige hus, byg 
get 1928 findes mod gårdsiden indmuret 
en gammel egeplanke med indhugget 
tekst: R S S + K SD. Nedenunder årstallet 
1780. Initialerne står for Rasmus Søren 
sen Staunberg, fæstebonde under 
Ørumgård i 1 780 og hans kone Karen 
Sørens Datter. 

Min farbror Therkel Kristiansen lod i 1928 
sin kones og egne initialer indhugge på 
den gamle planke: A M + T K. 1928. 
(Anne Marie og Therkel Kristiansen). 

Året 1803 blev det mest dramatiske i gård 
ens historie: 
14. maj dør Søren Rasmussen Staunbergs far, 
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aftægtsmand Rasmus Staunberg (1733- 
1803). 

13. juni dør gårdmand Søren Rasmussen 
Staunberg (1758-1803), 45 år gammel. 
Mette er gravid ved mandens død og Jøder 

15. september deres sjette barn Søren Rasmus 
sen Staunberg, opkaldt efterfaderen. 

19. november samme år vies Mette til 
ungkarl Anders Therkildseri fra Svends Mølle, 
min tipoldefar (1768-1839). 

Udover data ved jeg intet om Mette 
Sørensdatter og Anders Therkildsen. Det 
lyder fjernt med ordet: tipoldeforældre. 
Men hvis det omskrives til: Min bedste 
mor Sine Kristiansens bedsteforældre er 
det straks mere nærværende. De døde 
omtrent på den tid, da Sine blev født og 
alligevel er enhver overlevering om dem, 
mundtlig eller skriftlig gået tabt. Et 
memento til nutiden. 

Mette må have været en usædvanlig stærk 
kvinde. Hun fødte seks børn i hvert ægte 
skab, hvoraf to døde som spæde. Hun var 
42 år, da hun fødte sit tolvte barn. 

Mette Sørensdatter (1768-1835) og hen 
des mand Anders Terkildsen (1768-1839) 
efterfulgtes på gården af sønnen Therkel 
Andersen (1806-1870), gift med Sidsel 
Kathrine Jensdatter (1809-1867) fra Lind 
ved, Sindbjerg sogn. De byggede i 1852 
det nuværende stuehus, der stadig på 
østgavlen bærer årstallet 1852. Deres dat 
ter Andersine (Sine), min farmor, overtog 
gården i 1870 kort før faderens død. 

Da Niels kom til Ø. Ørum i 1871 var byen 
og egnen præget af gamle (konservative) 



familier. Dette skal forstås såvel politisk 
som traditionelt. Det må i denne sam 
menhæng erindres, at datiden rummede 
svære politiske modsætninger i årene 
forud for J.B.S. Estrups provisoriske 
finanslove. Den oplysning, der tilflød 
bondestandens ungdom på højskoler og 
landbrugsskoler, gav efterhånden via an 
delsbevægelsen bonden en politisk og 
økonomisk magt, der før eller senere 
måtte resultere i et politisk systemskifte. 
Samfundsudviklingen iøvrigt forsinkedes 
nok en del i det trafikalt set noget isole 
rede Bjerre Herred. 

De gamle bønder i Ø. Ørum fandt hurtigt 
ud af - efter at Sine og Niels havde aflagt 

de obligate visitter - at Niels havde to bety 
delige fejl. For det første havde han været 
på højskole - og det var meget betænke 
ligt. For det andet var han Venstremand, 
og det kunne de slet ikke forlige sig med. 
Det fortælles da også, at Niels ikke fra alle 
sider fik en altfor pæn modtagelse. 
Denne vurdering ændrede sig, efter at 
han havde drevet gården frem med stor 
dygtighed med baggrund i sin gode 
uddannelse og boglige viden, der lå langt 
over egnens niveau. Han blev indvalgt i 
sogneråd, skolebestyrelse m.v. og blev en 
god rådgiver for folk, der havde behov 
herfor, ikke mindst de små i samfundet. 
Ved mageskifter og jordkøb, når der var 
mulighed herfor, skaffede han gården en 

Niels Christiansens Enkes gård i Øster Ørum, Vejle Amt. Set fra sydøst. Tegnet 1884 af prospektmaler C. Hansen, 
Horsens 
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betydelig bedre arrondering, især efter 
køb af 22 td.land i 1878 fra nabogården 
"Withsminde", den gamle Herredsfoged 
bolig for Bjerre Herred, der da ejedes af 
enkefru Karen Hartvigsen. Gården har 
navn efter den i sin tid kendte herredsfo 
ged Jes per Peter Wi th. Jorden blev merg 
let fra en nærliggende mergelgrav og 
drænet med hjælp af broderen Anders 
og førnævnte Johannes Lauridsen. 
(Grønvang, Vejen). Familien blev forøget 
med seks børn, fire piger og to sønner og 
alt tegnede lyst, da katastrofen indtraf. 

Niels døde pludseligt, kun 49 år gammel 
af en akut lungebetændelse efter få dages 
sygdom. Han blev klar over, at han ikke 
stod krisen igennem. Dybt forankret som 
han var i den kristne tro, tog han dagen 
før sin død afsked med Sine og børnene, 
samlede i sovekammeret. De mindste blev 
sat op på en kommode, så han kunne se 
dem, den yngste pige Marie lå i vuggen. 

Niels fremsagde fra Thomas Kingos mor 
gensalme Nu rinder solen op af Østerlide, føl 
gende vers: 

For mine Børn og Sæd 
om jeg vil sørge, 
om jeg hver Time græd 
og vil/,e spørge: 
Hvor skulle de sit Brød 
og Lykke tage? 
Gud lever jo endnu! 
Han kommer dem i Hu, 
de skal ej klage. 

Verset er udeladt i vor nuværende Salme 
bog. 
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Den dag Niels blev begravet havde byens 
og egnens folk rejst en æresport udenfor 
gården, hvorigennem hans kiste blev ført. 
Nu viste alle ham respekt. 

Niels nåede således kun at være bonde i 
Ø. Ørum i ti år. Efter hans død førte Sine 
gården videre med skiftende bestyrere, 
indtil sønnerne Kristian og Therkel efter 
endt uddannelse på højskoler og land 
brugsskoler blev gamle nok til på skift at 
bestyre gården. Efter tilkøb af "Withsmin 
de" i 1905 delte de dennes jorder. Min 
far Kristian Kristiansen byggede gården 
"Højvang" uden for byen, medens Ther 
kel førte den gamle slægtsgård videre. 
Den ejes nu af hans søn Anders 
Kristiansen, der også ejer det nuværende 
"Withsminde", denne gårds velbevarede 
stråtækte stuehus af bindingsværk, belig 
gende overfor kirken. 

Niels efterlod sig en efter den tids forhold 
betydelig bogsamling. I hans hjem i 
Nyborg holdt man Rigsdagstidende. Selv 
abonnerede han på Budstikken, Folkeskrift 
til Oplysning og Opbyggelse, udgivet af F.E. 
Boisen. Han holdt Danskeren, et ugeblad 
samlet og udgivet af N.F.S. Grundtvig. I 
Nyborg desuden Den indre Missions 
Tidende, udgivet af Missionsforeningen. 
Udover hans skolebøger fra Langskov 
Skole, Uldum Højskole og Grundtvigs 
Højskole Marielyst findes der i bogsam 
lingen historiebøger, håndbøger i littera 
tur, sangbøger og salmebøger, juridisk 
formularbog, bøger om geometri og lom 
mebøger for landmænd med notater om 
gårdens drift. 



Den påvirkning som Niels Kristiansen og 
hans søskende fik fra hjemmet i Nyborg 
og fra de højskoler, de søgte, var præget 
af Grundtvigs tanker om kirke og skole, 
tanker der har levet i familien op til vore 
dage med dens nære tilknytning til 
Uldum Højskole. 

Grundtvig havde en enorm litterær pro 
duktion, men hans bøger læses nok ikke 
meget i vore dage. Hans salmer og sange 
derimod lever i folket som uvurderlige 
skatte, og hans tanker om voksenunder 
visning slog dybe rødder i højskolen, ikke 
blot i hans egen tids bondehøjskoler, men 
bredte sig efterfølgende til alle samfunds 
lag gennem senere tiders brede spektrum 
af højskoler. 

Niels Kristiansen - den oplyste bonde, 
passede som hånd i handske til højskolen 
og sugede dens næring til sig, landbrugs 
fagligt og almenkulturelt. En tragedie at 
han døde så ung. Digterens ord: Din egen 
dag er kort, men slægtens lang blev først ned 
skrevet i 1920, men rummer i poetisk 
form livsløbet, som det formede sig for 
Niels Kristiansen og hans familie. 

Hans hustru Sine boede de sidste år på 
"Withsminde" sammen med sine tre 
døtre Maren, Ane og Marie. Hendes æld 
ste datter Katrine var gift med gdr. Hans 
Peter Sørensen, Lindved, Sindbjerg sogn. 

Sine døde den 28. september 1923 i en 
alder af 84 år efter 41 års enkestand. 

Noter: 
Johannes Kristiansen, født 28.4.1922 i Ørum, 
Daugaard. 
Veterinæreksamen 1948. Praktiserende dyrlæge i 
Egtved til 1989. 
Formand for Dansk Veterinærhistorisk Samfund 
1988-1994. Medredaktør af Dansk Veterinær 
historisk Årbog bind 30-37. 

Langskov Sogns Skolehistorie indtil 1867. 
Langskov lokalhistoriske arkiv. 

2 Rasmus Ussing var præst i Uldum-Langskov 
1819-1859. 

3 5. dec. 1861. 
4 En blankbrun 3 aars Vrinsker. 
5 Langskov-Uldum. 
6 Gården Elmshøj,Nyborg 
7 Broderen 
8 Hornstrup Kirkeby 
9 Vejle Amts Aarbog 1912: Valdemars Vej. Af rek 

tor Jacob Alsted, Vejle 
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Rodvigsballe: Herman Bangs Ludvigsbakke 

Af Aage Holm Due 

Herman Bangs roman "Ludvigsbakke", der udkom i 1896, er en af den 
danske litteraturs klassikere. Engang en overordentlig værdsat bog, men i 
dag desværre kun kendt af få og læst af færre. Romanen har henlagt 
handlingen til autentiske lokaliteter. Ofte optræder de under deres rigtige 
navne, enkelte gange let ændrede. Således er Ludvigsbakke synonym med 
Rodvigsballe. Lunden i Horsens er Caroline Amalielund. Brædstrup er 
selvfølgelig Brædstrup. Herman Bangs familie havde, mens den boede i 
Horsens, omgang med den daværende ejer af Rodvigsballe]. C. Holst. 
Bangs far var sognepræst ved Frelserkirken, og]. C. Holst var både sognebarn og en af venner 
ne. Herman Bang kom tit i ferierne til Rodvigsballe. - Tidligere lærer og psykolog Aage Holm 
Due, Tarm, der selv er født og opvokset i Underup sogn mellem Horsens og Brædstrup, fortæller 
i nedenstående artikkel om gårdens historie og de mennesker, der levede og arbejdede her i dens 
storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet. 

Nogle få km nordvest for Brædstrup lig 
ger en stor, gammel landbrugsbedrift, 
idyllisk på baggrund af en dejlig skov. I 
ældre tid blev stedet kaldt for en herre 
gård. Navnet er Rodvigsballe, men nogen 
herregård er det ikke længere, og det af 
flere forskellige grunde: Dels er betegnel 
sen herregård nærmest gledet ud af det 
danske sprog, dels er resterne af den 
gamle gård i dag på mange forskellige 
hænder, og endelig er der ikke engang 
samhørighed imellem avlsgården og ho 
vedbygningen. 

Da jeg var ca. 10 år, læste jeg første 
gang om Rodvigsballe. Det var en kort 
avisartikel i Horsens Folkeblad, skrevet af 
overlærer og bibliotekar Karl Gunhøj, 
Brædstrup. Her fortalte han om, at Her- Romanen "Ludvigsbakke". 
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man Bang i sin roman om Ida Brandts 
skæbne henlægger handlingen til Rod 
vigsballe, men for at sløre handlingen og 
undgå for mange senere ubehagelighe 
der bliver såvel gården som romanen 
kaldt for Ludvigsbakke. 

Første gang jeg overhovedet så gården 
var under 2. verdenskrig. Sammen med 
KFUM-spejderne fra Brædstrup var vi på 
tur til egnen omkring Karlsø. Dog kun på 
afstand så jeg gården, der allerede den 
gang for avlsbygningernes vedkommende 
virkede en smule forfalden, men hoved 
bygningen skinnede helt nykalket. Hvad 
mon det var for folk, der boede i sådan et 
slot? 

Fra Brædstrupavisen kendte jeg godt 
nok navnet]. C. Lassen, Rodvigsballe. Det 
skete jo naturligvis, at gården søgte med 
hjælpere, en forkarl, en forvalter, et par 

unge piger til husførelsen, eller måske 
havde man et parti korn til salg, måske 
var der en skovauktion eller belgierhingst 
til afbenyttelse. 
Jeg havde vistnok også læst om en ny 

centralskole, som var blevet opført på jor 
derne derude hurtigt efter vedtagelsen af 
folkeskoleloven af 1937. Alligevel var så 
vel Dauding by som Rodvigsballe ukendt 
og lukket land for mig. 

Forhistorie 
Navnet Rodvigsballe er gammelt, men 
har igennem tiderne skiftet stavemåde. 
Allerede i 1531 benævnes stedet Raadis 
balle, i 1535 Rudisballe og i 1664 Rod 
wigsballe. Navnet er uklart. Raadis eller 
Rudis har muligvis været et mandsnavn. 
En anden forklaring går på, at raadis 

Rodvigsballe (1950'erne). 
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betyder morgensdis. Balle er mere ligetil. 
Det betyder blot en bakke eller en for 
højning. Det er formentlig de ret høje 
bakker i den nuværende skov, der tænkes 
på. Mindst 5 af dem når en højde på over 
110 m. I 1558 fik en hr. Jens Bang af 
Kronen livbrev på stedet, som hans far da 
havde i værge, og i 1573 fik Jens Bangs 
enke, fru Kirsten Andersdatter (Vinter) 
forleningsbrev på ejendommen. Hun 
kom senere til at bo i Dauding, hvilket 
kan tyde på, at et familiemedlem har 
overtaget stedet, der på dette tidspunkt 
kun var en ubetydelig gård. Det Rodvigs 
balle, der er nævnt i 1500 og 1600-årene, 
er slet ikke den anseelige gård, som blom 
strede i slutningen af 1800-tallet. Rodvigs 
balle var oprindelig en mindre ejendom, 
et fæstested under Mattrup. Rodvigsballe 
er altså som så meget andet på egnen et 
barn af Mattrup. 

Ejerforholdene omkring Mattrup og 
især dets fæstegods har været meget kom 
plicerede og lader sig næppe fuldt udre 
de. En stor del af egnens andre store 
gårde har i kortere eller længere tid 
været underlagt Mattrup. Det gælder bl.a. 
Store Mindstrup, Stougård ved Tørring, 
Munkegård i Vinding, Løndal-Addithus 
Vissinggård-området, Bjerregård i Aale 
og Løvenholt i Salten. Storhedstiden var 
Niels Emanuel de Thygesons regerings 
periode fra 1803 til 1828, i hvilken han 
ikke blot ejede Mattrup, men også 
Bygholm med dets omfattende, frugtbare 
areal og det store fæstegods. En stor 
godsejer var han, så længe det varede. 
Alle ulykkerne i 1800- tallets første år - sla 
get på Rheden 1801, Københavns bom 
bardement og tabet af flåden 1807, stats- 
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bankerotten i 1813 - gjorde, at disse god 
ser i 1828 kollapsede økonomisk. Det var 
en stor, personlig katastrofe, men mulig 
vis også den enkelthændelse, der i mange 
år prægede hele egnen og dens befolk 
ning mest. 

Nu kommer en prokurator J. C. Holst 
ind i billedet. I 1831 købte denne matr. 
nr. 12a, m.fl. af Dauding by. Overkrigs 
kommisær J. C. Holst, som han yndede at 
titulere sig, var ikke en hr. hvem som 
helst, men der skulle gå endnu nogle år, 
før han fuldførte sin ide om at skabe sig 
et herskabeligt landsted. 

Et gods tager form 
J. C. Holst havde rod i Brædstrup, her 
voksede han op, her gik han i skole og 
her stod han "i lære" hos sin far, herreds 
fuldmægtigen, men i det egentlige vok 
senliv har han aldrig haft fast bopæl i 
byen. Holst fødtes den 26/6 1795 på 
gården Sarabjerg i Skanderup sogn 
(Skanderborg). Sarabjerg var en større 
gård, som lå nær det sted, hvor Odder 
vejen støder til den gamle Aarhusvej. 
Altså i den nordligste del af det nuværen 
de Skanderborg, tæt på Ladegårdsbak 
ken. Nu er området udbygget, men en 
lille tværgade bærer navnet Sarabjerg. 
Faderen var Christian Holst, prokurator 
og senere herredsfoged i Thyrsting-Vrads 
herreder. 
J. C. Holst tog selv som 21-årig dansk 

juridisk eksamen og blev samme år prøve 
prokurator i Bjerre herred. I 1820-23 var 
han konstitueret herredsfoged i Voer og 
Nim herreder, og i årene 1820-57 var han 
prokurator i Horsens. 



Gårdens grundlægger J. C. Holst. 

I 1829 gjorde han en af sit livs store 
handler, idet han på en tvangsauktion 
købte Nedenskov-Vilholt fæstegods, tidli 
gere Mattrups ejendom. Ved siden af sine 
mange juridiske gøremål tog han sig også 
tid til politisk arbejde. Holst var stænder 
deputeret i Viborg i samlingerne 1844-48 
og foreslog her kommissionens ophævel 
se. I 1848 søgte han forgæves at blive valgt 
til den grundlovgivende forsamling, men 
senere blev han dog landstingsmand i 
årene 1850-55. 

Holst agiterede flere gange for fæstets 
overgang til selveje, men kun ad frivillig- 

hedens vej. I 1854 stemte han imod en 
mistillidsadresse, altså for ministeriet 
Ørsted, og derfor faldt han formentlig 
ved det efterfølgende valg i 1855. Her 
efter opgav han det landspolitiske. I 
årene 1861-82 var Holst medlem af byrå 
det i Horsens. I de første 7 år var han 
rådets formand. Senere førte han altid 
forsædet, når borgmester von Jessen var 
fraværende på grund af rigsdagsarbejde. I 
særlig grad arbejdede Holst for bygnin 
gen af broen over Stensballe sund. 

Livet gav ham mange forskellige titler. 
I 1828 købte han sig til en overkrigskom 
misær-titel (måske aner man her forfæn 
geligheden). I 1854 blev han justitsråd og 
endelig i 1867 etatsråd. Disse sidste titler 
blev tildelt af kongen på grund af politisk 
og erhvervsmæssig indsats. Endelig var 
han selvfølgelig også Ridder af 
Dannebrog. 
J. C. Holst døde efter et langt, virksomt 

liv, 91 år gammel, på sit elskede landsted 
Rodvigsballe. Holst blev begravet ved 
siden af sin hustru på den gamle kirke 
gård i Horsens by. 

I 1829 var Holst blevet gift med enke 
fru Øllegaard von Bauditz, født Svitzer. 
Hun var født i 1790 og døde i Horsens 
allerede i 1874. lflg. skriftlige kilder 
havde hun i 1829 været en enke med en 
betydelig formue. 

Den gamle kirkegård i Horsens by hed 
også Gl. Assistens kirkegård. Den nye kir 
kegård ved Sundvejen blev først taget i 
brug i 1875. Ved en henvendelse til kirke 
kontoret i Horsens i april 2000 oplyses, at 
justitsråd Holsts familiegrav forlængst er 
sløjfet. Alligevel besøger jeg stedet og 
indsnuser en vis stemning fra de gamle 
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Horsensdage. Måske ligger der en stor, 
flot gravsten et sted, men jeg leder for 
gæves og fristes næsten til at sige - som 
om Griffenfeld - "kun navnet er tilbage". 

Christian Holst, J. C. Holsts far, var født i 
1767 i Vinding sogn som søn af sogne 
præst, konsistorialrådjens M. Holst. Kun 
20 år gammel var Christian Holst blevet 
examineret jurist. I marts 1796 blev han 
herredsfoged og skriver i Thyrsting-Vrads 
herreder. Han kom til at bo i den gamle 
gård, der lå hvor det nuværende dom 
merkontor ligger i Brædstrup. I min 
drengetid var der endnu rester af denne 
gårds staldlænger bag dommerkontorets 
hovedbygning. Det var en rød, stråtækket 
bygning. Christian Holst døde i 1822 i 
Brædstrup og blev begravet på Ring kir 
kegård. Chr. Holst havde været gift 2 
gange: l. gang med Henrikke Gram. Hun 
blev mor til "vores" J. C. Holst og 
Frederikke Mariane Holst, der i mange år 
bestyrede Rodvigsballe for broderen. 2. 
gang med Marthe Charlotte Meyer, som 
var datter af sognepræsten til Vinding 
Bryrup-Vrads. Chr. Holst hjemførte altså 
en kone fra den præstegård, hvori han 
selv var født. 

Af præsteoversigten for Vinding 
Bryrup-Vrads fremgår følgende iflg. 
bogen "Af Vrads sogns saga", 197 4: 
Præst nr. 11: Tiltrådt den 17 /5 1754.Jens 
Melchiorsen Holst. Død 1785. 
Præst nr. 13: Tiltrådt den 17 /5 1793. 
Laurits Meyer. Død 1822. 

Imens J. C. Holst arbejdede i Bjerre her 
red, boede han på en gård ved navn 
Svanholm. Fra 1820 og frem til sin død i 
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.f C. Holsts smukke ejendom på hovedgaden i Horsens 
(Søndergade 31). 

1886 boede han i Horsens by. Næsten 
hele tiden i ejendommen Søndergade 31, 
hvor også det omfattende prokuratorkon 
tor havde til huse. 

Da det skanderborgske rytterdistrikt 
ophævedes i 1767, bestemtes det, at de 2 
store bøndergårde, Nedenskov og Vilholt 
(henholdsvis 10 og 9 tdr. hartkorn) skulle 
indgå i en ny hovedgård, og i 1768 tilskø 
dede Kong Christian den 7. denne hoved 
gård med bøndergods (i alt 204 tdr. hart 
korn) samt hovedgården Waabensholm 
med bøndergårde og kirketiende (i alt 
349 tdr. hartkorn) til justitsråd Thyge 



Jesper de Thygeson til stamhuset Mattrup 
for i alt 48.940 rigsdaler. 

I 1798, da de Thygeson havde solgt 
Mindstrup hovedgård ved Vonge, fik han 
kongelig tilladelse til i stedet at lade 
Nedenskov-Vilholt, der stadig var bønder 
gods og ikke hovedgård, indgå i stamhu 
set. Stamhuset Mattrup ophævedes i for 
bindelse med den økonomiske ruin i 
1828, og ved den efterfølgende tvangs 
auktion i 1829 købte J. C. Holst hele 
Nedenskov-Vilholt-området. 
J. C. Holst forstod at udparcellere 

området og tjente mange penge på pro 
jektet. Da det, aftalen af 1768 til trods, 
aldrig var blevet til en hovedgård, lod det 
sig let gøre. 

Nedenskov-Vilholt, for læsere som ikke 
umiddelbart er lokalkendte, er et stort 
areal nogenlunde rundt om Vissingård sø 
eller Lægensø, som den oprindelig hed. 

I tidsrummet 1831-1846 opkøbte J. C. 
Holst mere og mere jord fra det gamle 
Dauding bylaug. På de gamle kort ligger 

t;;,~-1.'ik .. 
Kart over Dauding-området fra midten af 1800-tal!l!t. 
Rodvigsballe er kun et meget lille sted på matrikel 12a. 

gårdene tæt i Dauding by, men på kort fra 
nutiden ser man, at de fleste gårde er 
udflyttede. En udvikling, som vi kender 
fra mange andre landsbyer på egnen 
(Føvling, Ring, Træden, Underup og 
Nim). 3 af de gamle Dauding fæstegårde 
opkøbtes af Holst for senere at danne 
grundstammen i det nye Rodvigsballe, 
som han havde til hensigt at opføre. 
Omkring 1845-46 mente Holst, at tiden 
var inde, og han gik i gang med et stor 
slået byggeri. 

En stor, trefløjet, symetrisk avlsgård, en 
vinkelformet hovedbygning i 2 etager til 
godsforvalteren, tjenestefolk, oplagsrum, 
mejeri og senere elværk samt godsets 
hovedbygning i 2 etager, opførtes de 
næste par år. Avlsgården kan lede tanker 
ne hen på andre af egnens herregårdsan 
læg. Først og fremmest det nærliggende 
Mattrup, men også det storslåede avlsan 
læg ved Bygholm, hvor J. C. Holst havde 
været på besøg utallige gange. 

Den hvide, højtliggende hovedbygning 
er derimod helt sin egen i sin ny-klassicis 
tiske stil, som er kendetegnet ved enkelt 
hed, frontfremspring, trekantpartier, pil 
astre, balustrader og medaljoner. Om 
kring den skabtes en ganske dejlig park 
med småsøer og vandløb. Avlsgården lig 
ger ret øst-vest. Den hvide hovedbygning 
er noget tilbagetrukket og har facade 
imod nord og syd. Fra sydsiden var der en 
enestående udsigt ud over egen park og 
egne marker over imod Dauding by og 
det lidt fjernere Brædstrup. 

Den store godsforvalterbolig og avls 
gården blev hærget af brand i 1920-erne. 
Avlsgården genopførtes på den gamle 
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tomt, hvorimod godsforvalterboligen øst 
for avlsgården ikke blev det. 

Da J. C. Holst i 1846 tog sit nybyggeri i 
besiddelse, forærede etatsråd Thyge de 
Thygeson til Mattrup ham nogle stenhug 
gerarbejder fra Hardenbergernes gamle 
renæssancegård. de Thygeson følte sig i 
taknemmelighedsgæld til Holst, som han 
mente havde reddet Mattrup for ham i 
1829. Holst havde ved tidligere lejlighed 
ytret ønske om at købe skulpturerne, 
kunstnerisk interesseret som han var. Nu 
fik han dem i indflytningsgave. Måske 
havde de heller ikke længere den store 
interesse for de Thygeson, da han allere 
de havde planer om helt at afhænde 
Mattrup, hvor ellers hans forslægt havde 
siddet i ca. 200 år. Meget langt ude var der 
en smule slægtskab de to familier imel 
lem. Senere, da der var kommet nye ejere 
på Mattrup, gav overførslen anledning til 
en retssag om stenhuggerarbejderne. Fra 
Mattrups side hævdede man, at der var 
tale om tyveri, og fra Rodvigsballes side, at 
der var tale om foræring familiemedlem 
mer imellem. Udgangen blev, at renæs 
sancekunsten forblev på Rodvigsballe. 
Dog har en senere ejer af gården i 1900- 
tallet uretmæssigt fjernet tingene i forbin 
delse med fraflytningen. Almindeligt 
løsøre var det nu ikke, men noget der til 
hørte udendørs udsmykningen. 

At lade kunstværker og byggemateria 
ler gå fra ejendom til ejendom var fx i 
1700-tallet et almindeligt fænomen. Af 
andre eksempler fra egnen kan kort næv 
nes: Da man nedbrød den gamle Thyr 
sting kirke, genbrugtes granitkvadrene til 
fundament under den nye lade på 
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Mattrup. Fra Hardenbergemes kapel på 
Mattrup kommer noget af inventaret til 
egnens kirker, således sandstensplader til 
prædikestolen i Træden. 

Folkene på Rodvigsballe 
I det følgende angives forskellige folke 
tællinger fra Rodvigsballe, der viser en 
udvikling fra et ret beskedent falkehold 
omkring 1850 til en noget større beman 
ding omkring 1880, hvor godset topper 
m.h.t. udvikling. Et nogenlunde gennem 
gående træk er, at de overordnede kom 
mer fra andre egne af landet, og at tyen 
det er hjemmehørende i lokale sogne. 

Folketælling 1850, Grædstrup sogn, 
Dauding mark. 
En gård, Rodvigsballe kaldet. 
Frederikke Mariane Holst, 41 år, ugift, 
født i Ring sogn, hun bestyrer stedet. 
Johanne Pedersen, 28 år, ugift, født i 
Yding sogn, tjenestepige 
Karen Larsen, 22 år, ugift, født i Raarup 
sogn, Vejle amt, tjenestepige 
Poul August Lauritsen, 33 år, født i 
Haderslev amt, gårdens bestyrer 
Lauritz Knusen Lund, 24 år , ugift, født i 
Bredstrup sogn, Vejle amt, gartner 
Peter Andersen, 27 år, ugift, født i 
Hatting sogn, karl 
Søren Christian Jensen, 22 år, ugift, født 
her i sognet, karl 
Mikkel Nielsen, 30 år, ugift, født i 
Bording sogn, karl 
Peder Thomsen, 27 år, ugift, født i Nr. 
Snede sogn, karl, indkaldt til krigstjeneste 
Mads Jensen, 20 år, ugift, født i Vellev 
sogn, karl 



Christen Sørensen, 53 år , gift, født i 
Sjelle sogn, Viborg amt, karl 
Ane Laursen, enke, 66 år, født her i sog 
net, aftægtskone, forsørges på Rodvigs 
balle. 

J. C. Holst har indsat sin ugifte søster som 
stedets bestyrer. Hun er født i herredsfo 
gedgården, omtrent der hvor dommmer 
kontoret er i dag. 

Ane Laursen var enke i en af de gårde, 
som Holst opkøbte forud for 1846. 

Folketælling 1855, Grædstrup sogn, 
Dauding. 
Rodvigsballe, en gård. 
Frederikke Mariane Holst, 50 år, ugift, 
født i Ring sogn, ejerens søster. 
Ane Christine Borg, 20 år, ugift, født i 
Horsens, husjomfru 
Christian Larsen, 24 år, ugift, født i 
Hørup sogn på Als, forvalter ved gården 
Jørgen Pedersen, 25 år, ugift, født i 
Sanderum sogn, Odense amt, gartner 
Søren Peder Pedersen, 25 år, ugift, født 
her i sognet, karl 
Christoffer Nielsen, 27 år , ugift, født i 
Rørup sogn, Odense amt, karl 
Anders Eriksen, 17 år, ugift, født i Bryrup 
sogn, karl 
Erik Andersen, 46 år, gift, født i Bryrup 
sogn,karl 
Mads Jensen, 48 år, født i Tversted sogn, 
Hjørring amt, karl 
Morten Larsen, 60 år, ugift, født i Jelling 
sogn, karl 
Hans Laursen, 30 år, ugift, født i Raarup 
sogn, karl 
Peder Pedersen, 29 år, gift, født i Mårslet 
sogn, Aarhus amt, smed 

Ane Kirstine Andersen , 24 år , ugift , født 
i Linaa sogn , Skanderborg amt, pige 
Ane Kirstine Jensen, 27 år, født i Stilling 
sogn, Skanderborg amt, pige 
Maren Andersen, 19 år , ugift, født i Ikast 
sogn, pige 
Peder Thomsen, 30 år, født i Nr. Snede 
sogn, karl 
Ane Lauridsdatter, 73 år, enke, født her i 
sognet, aftægtskone 
Sidsel Kirstine Nielsen, 12 år, født her i 
sognet, plejedatter. 

Stedet har fået mere karakter af stor gård. 
Der er nu både ansat husjomfru og egen 
smed. Der er næsten dobbelt så mange 
tjenestefolk som for 10 år siden. Der er 
muligvis fejl i aldersangivelsen. 

Folketælling 1860. Grædstrup sogn, 
Dauding 
Rodvigsballe 
Frederikke Mariane Holst, 58 år, ugift, 
født i Ring sogn, ejerens søster 
Anne Marie Appel, 30 år, ugift, født 
Ølsted sogn, Vejle amt, husjomfru 
Christian Lassen, 29 år, ugift, født 
Hørup sogn, Sønderborg amt, forvalter 
på gården 
Otto Peder Bielefeldt Lassen, 22 år, født i 
Hørup sogn, Sønderborg amt, forvalter 
p.g. 
Anders Andersen, 25 år, ugift, født i 
Underup sogn, gartner 
Mette Sophie Hansen, 29 år, ugift, født i 
Odder sogn 
Frederikke Kirstine Hansen, 20 år, ugift, 
født i Bryrup sogn 
Dorthe Marie Pedersen, 17 år, ugift, født 
i Alminde sogn 
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Sidsel Kirstine Nielsen, 16 år, ugift, født 
her i sognet 
Søren Jensen, 40 år, gift, født i Vejle amt 
Christian Jensen, 22 år, ugift, født 
Bryrup sogn 
Anders Hansen, 20 år, ugift, født her 
sognet 
Søren Rasmussen, 22 år, ugift, født i 
Them sogn 
Peder Thomsen, 36 år, gift, født i Nr. 
Snede sogn 
Søren Peter Rasmussen, 24 år, ugift, født 
her i sognet 
Niels Schvendsen, 18 år, ugift, født i 

Torning sogn 
Peder Jensen, 31 år, gift, født i Nordby 
sogn, Samsø 
Jens Jensen, 18 år, ugift, født her i sognet 
Jens Mortensen, 60 år, ugift, født 
Bording sogn 
Johan Jørgen Nissen Schou, ugift, født 
Thyrstrup sogn 
Poul Sonnenberg, 43 år, født 
Wittenberg, Holsten 
Niels Peter Nielsen, 23 år, ugift, født 
Tamdrup sogn 
De nederste 17 nævnte er tjenestefolk 
Gården bliver mere og mere estimeret 

Nyere kort med gårdens placering. 
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( en gård, Rodvigsballe kaldet/Rodvigs 
balle, en gaard/Rodvigsballe) Læg mær 
ke til, at det nu er nødvendig med 2 for 
valtere, som formentlig er brødre. Flere 
af de ansatte er fra de såkaldte hertug 
dømmer 

Folketælling 1880, Grædstrup sogn. 
Gården Rodvigsballe. 
Frederikke Sophie Mariane Ebling, 34 år, 
ugift, født i Halk præstegård, Haderslev 
amt, husbestyrerinde. 
Carl Rasmussen, 29 år, ugift, født i 
Fruering, gartner 
Niels Christian Mikkelsen, 28 år, ugift, 
født i Yding sogn, kusk 
Anthon Jacobsen, 22 år, ugift, født i 
Bryrup sogn, havekarl 
Jens Peter Nikolaisen, 16 år, ugift, født i 
Klovborg sogn, tjenestedreng 
Inger Marie Berntsen , 26 år, ugift, født i 
Øster Snede sogn, husjomfru 
Maren Christensen, 25 år, ugift, født i 
Grædstrup sogn, tjenestepige 
Poul Petersen, 71 år, gift, født i Stenløse 
sogn, Odense amt, husfader, forpagter 
Caroline Kjerstine Petersen, født 
Mathiesen, 54 år, husmoder, kone 
Jørgen Peter Petersen, 35 år, født i Ndr. 
Lyndelse sogn, forvalter 
Niels Jørgensen Petersen, 18 år, ugift, 
født i Ndr. Lyndelse, landvæsenselev 
Anna Petrine Louise Petersen, 29 år, 
ugift, født i Ndr. Lyndelse, lærerinde 
Helga Emilie Petersen, 24 år, ugift, født i 
Ndr. Lyndelse, husjomfru 
Ida Maren Martha Petersen, 11 år, født i 
Ndr. Lyndelse, barn 
Christian Frederik Petersen, 25 år, ugift, 
født i Sdr. Vissing sogn, forkarl 

Niels Ole Hansen, 29 år, ugift, født i 
Tamdrup sogn, staldkarl 
Sabroe Jensen, 18 år, født i København, 
tjenestekarl 
Jens Nielsen, 16 år, ugift, født i Grædstrup 
sogn, tjenestekarl 
Søren Sørensen, 43 år, enkemand, født i 
Gødvad sogn, røgter 
Johannes Jensen, 14 år, født i Sdr. Vissing, 
tjenestedreng 
Helga Jespersen, 19 år, ugift, født i Onslev 
sogn, Maribo amt, mejerske 
Mette Marie Jensen, 21 år, ugift, født i 
Trebjerg, Skanderborg amt, tjenestepige 
Ane Marie Jensen, 23 år, ugift, født i 
Grædstrup sogn, tjenestepige 
Karen Marie Sørensen, 19 år, ugift, født i 
Grædstrup sogn, tjenestepige 

Et Rodvigsballe tilhørende hus: 
Peder Olesen, 44 år, gift, født i Sverige, 
husfader, daglejer 
Eva Olesen, 49 år, gift, født i Sverige, hus 
moder, hans kone 
Jørgen Carl Jørgensen, 11 år, født i 
Grædstrup sogn, deres søn. 

Staben på Rodvigsballe har ændret karak 
ter. J. C. Holsts magtfulde søster bestyrer 
ikke længere stedet, og Holst selv, der nu 
er en gammel mand, bor fortsat i 
Horsens, besøger ikke gården så tit og 
udstikker ikke længere driftsdirektiver 
for landbruget. 

Centralt placeret er forpagterfamilien 
Caroline og Poul Petersen samt deres 
børn. Familien har boet i avlsgårdens 
hovedbygning, også kaldet længen. 
Noget nyt er, at gården nu har eget meje 
ri. Det var i en vinkelbygning til avlsgård- 
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ens hovedbygning. Nyt er også en fastbo 
ende arbejderfamilie. 

Folketælling 1890, Grædstrup sogn, 
Dauding 
Rodvigsballe. 
Frøken Sofie Linde, 36 år, ugift, født i 
Gørding sogn, husbestyrerinde 
Frøken Hariet Henriksen, 28 år, ugift, 
født i København, lærerinde 
Marie Petersen, 23 år, ugift, født i Viborg, 
stuepige 
Ane Lovise Sesilie Frederikke Jørgensen, 
23 år , ugift, født i Aarhus, kokkepige 
Algunde von Scholten, 8 år, født i Vejle 
Jens Peter von Scholten, 7 år, født i Eltang 
sogn 
Karl Christian Marius Jensen, 22 år, ugift, 
født i Grædstrup sogn, gartner 
Niels Peter Sakarias Frandsen, 17 år, 
ugift, født i Grædstrup sogn, gartner 
dreng 
Krestine Pedersen, 21 år, ugift, født i 
Hornborg sogn, tjenestetyende 
Dorthea Marie Pedersen, 20 år, ugift, født 
i Hornborg sogn, tjenestetyende 
Karen Marie Larsen, 27 år , ugift, født i 
Voerladegård sogn, tjenestetyende 
Niels Schmidt la Cour, 24 år, ugift, født i 
Helgenæs sogn, forvalter 
Niels Jacob Jacobsen, 16 år, ugift, født i 
Grønbæk sogn, tjenestetyende 
Søren Jacobsen, 45 år, gift, født i 
Vesterslev, tjenestetyende 
Jens Yde Peder Andersen, 18 år, ugift, 
født i Givskud sogn, tjenestetyende 
Ole Andersen, 16 år, ugift, født i Givskud 
sogn, tjenestetyende 
Ane Sørine Jensen, 26 år, ugift, født i 
Linå, mejerske 
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Jens Christian Jensen, 15 år, ugift, født i 
Grædstrup sogn, tjenestedreng 
Jørgen Peder Pedersen, 28 år, gift, født i 
Hvejsel sogn, kusk 
Kristine Hansen, 26 år, gift , født 
Brandstrup sogn (hans kone) 
Otto Andreas Pedersen, 6 år, født 
Brandstrup sogn 
Hans Jørgen Pedersen, 4 år, født i Eltang 
sogn 
Peder Alfred Pedersen, 1 år, født i 
Grædstrup sogn 
Niels Jensen, 33 år, gift, født i Grædstrup 
sogn , indsidder 
Ane Marie Sørensen, 28 år, gift, født i 
Vinding sogn (hans kone) 
Jens Kristian Jensen, 4 år, født i Vinding 
sogn, søn 
Ejner Andreas Jensen, 2 år, født i 
Grædstrup sogn, søn 
Anders Peter Andersen, 31 år, gift, født i 
Lundum sogn, tjenestetyende 
Martin Pedersen, 18 år, ugift, født i 
Bryrup sogn, tjenestetyende 
Kirstine Jensen, 19 år, ugift, født på Mols, 
logerende. 

Folketællingen på Rodvigsballe i 1890 er 
især interessant, idet der optræder 2 ade 
lige børn på listen, en pige på 8 år og en 
dreng på 7. Pigen var født i Vejle, og 
drengen i Eltang sogn. Hvad ligger der 
bag børnenes ophold på Rodvigsballe? 

Mange af os husker fra vores skoletid nav 
net Peter von Scholten, generalguver 
nøren på de dansk vestindiske øer, som 
frigav slaverne. Måske har vi endda set fil 
men med Ole Ernst i hovedrollen som 
Peter von Scholten. Var der forbindelse 



til dette navn? Måske endda efterkomme 
re? 

Familien Holsts efterkommere 
J. C. Holst og fru Øllegaard fik sammen 
datteren Frederikke, kaldet Fritze. Hun 
fødtes den 21. juni 1832 i Horsens. Hun 
blev gift med William von Scholten, som 
var født i London i 1816. Han var dra 
gonchef og ritmester. 

Fritze døde ung i 1858 i Itzehoe, men 
førtes til von Scholtens mausoleum på 
Assistens kirkegård i København. William 
døde i København i 1876. 

William von Scholten var søn af gene 
ralguvernør, kammerherre Peter von 
Scholten, født på Vestervig i 1784, død 
1854 i Altona, begravet i København. 

Det er den Peter von Scholten, som vi 

Den 7-drige dreng fra folketællingen 1890. Udskriv 
ningschef, ritmester, m.v. Peter von Scholten, oldebarn af 
J C. Holst. 

kender fra slavernes frigivelse på de vest 
indiske øer. Hans skæbne var den, at han 
den 5/2 1851 fradømtes embedet af en 
kommissionsdomstol, men 29/4 1852 fri 
fundet ved højesteret og endelig den 
25/5 1852 afskediget i nåde og med pen 
sion. I en lille sidebemærkning kan 
anføres, at en bror til Peter von Scholten, 
Jost von Scholten, blev gift med en datter 
af generalmajor Ulrik von Smidten til 
Urup. 

Familien von Scholten var oprindelig 
indvandret fra Holland i 1600-tallet, men 
der var også grene af slægten i Westfalen 
i Tyskland. Den adledes i Danmark i 
1777. 
William von Scholten og Fritze fik 2 

børn: 
Adelgunde von Scholten født i 1854 i 

Jægersborg, død 1881 i Horsens. Gift 
1877 i Horsens med kæmner, branddi 
rektør, exam. jur. Ludvig Martin Madsen. 
Jeg har ikke orket for nærværende at 

undersøge mere m. h. t. denne familie, 
men mon ikke J. Holst har haft en finger 
med i spillet, da barnebarnet blev gift i 
Horsens. 

Peter von Scholten til Rodvigsballe 
(1886) og Nedergaard (1881-88) blev 
født i Jægersborg i 1856 og døde i 
Boppard i Tyskland i 1900. Begravet i 
København. Blev gift 1881 i Vejle med 
Karen Thisted, født 1858, død 29/12 
1882. 

Peter von Scholten og Karen Thisted 
havde også 2 børn: 

Adelgunde von Scholten, født 21/10 
1881 i Vejle. Gift 10/10 1907 med direk 
tør, kammerherre Christopher grev 
Trampe, som iøvrigt var i familie med 
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Brædstrups første postmester (1889), 
Christian grev Trampe (1846-1907). 

Det var ikke første gang, at der fore 
kom en ægteskabelig forbindelse imellem 
de to adelige familier. 
Jens Peter von Scholten født den 

15/12 1882 på Nedergård i Eltang sogn 
ved Kolding. 14 dage efter mistede de to 
små børn deres mor. 

Peter von Scholten døde 30/9 1947 på 
herregården Biskopstorp i Skellerup sogn 
vest for Nyborg. Han ligger begravet på 
Skellerup kirkegård. 

Peter von Scholten havde gjort militær 
karriere. Blev ritmester og udskrivnings 
chef ved militæret. Havde i lang tid været 
knyttet til kongehuset. Han var gift 2 
gange: Først med den bondefødte Astrid 
Palsson. Anden gang med Julie baronesse 
Reedz-Thott, der var hofdame hos dron 
ning Alexandrine. I det første ægteskab 2 
børn, sønnenJobst og datteren Franzisca. 

Den 7-årige dreng ved folketællingen i 
1890, der ikke bare var en direkte efter 
kommer af den navnkundige Peter von 
Scholten, var også et oldebarn af J. C. 
Holst. Moderen var som sagt død umid 
delbart efterdrengens fødsel, og den bør 
nefattige Holst-slægt på Rodvigsballe 
"adopterede" Adelgunde og Peter. 

De nærmere omstændigheder er dog 
svære at få hold på, dels lever der ikke 
mere nogen fra dengang, dels vil eller 
kan myndighederne i dag ikke give nær 
mere oplysninger. Kilderne er sparsom 
me. Meget forbliver i mørke. 

Det har været utrolig fascinerende at 
dykke ned i .de gamle skrifter og "leven 
degøre" ikke mindst den 7-årige Peter fra 
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folketællingen i 1890. Underligt, at jeg 
har været meget tæt på denne dreng 
uden at vide, hvem han var. Nedergård i 
Eltang sogn er jeg kommet forbi flere 
gange. Bl. a. er en af mine sønner gift 
med en datter fra en anden Eltang-gård. 
I 1947 var jeg kontrolassistent i Ellinge 
kredsen på Østfyn. Jeg husker tydeligt, at 
Peder Christensen på Pårupgård ved mid 
dagsbordet i "Kahytten" en dag fortalte, 
at nu var herremanden på Biskopstorp 
død. Da kendte jeg intet til von Scholten 
og næsten ligeså lidt til Rodvigsballe, men 
Biskopstorp kom jeg jævnlig forbi. Her i 
maj 2000 besøgte jeg Nedergård, 
Skellerup kirkegård og Biskopstorp. 

Man siger, at om 100 år er alting glemt, 
og jeg kan tilføje, at bare efter 50 år er de 
fleste spor slettede, men jeg finder dog 
uden besvær Peter von Scholtens grav på 
en nyere, lavere del af kirkegården. 
Gravstedet bærer præg af, at ingen har 
været der i mange år. 

Jeg har næsten ikke skænket min session 
på Teknisk skole i Horsens i forsomme 
ren 1950 en tanke i alle de mellemliggen 
de år, men ved at læse titlen udskriv 
ningschef genskabes scenariet. Vi, en flok 
unge mænd fra Tamdrup sogn, kommer 
ind på række uden en trevl på kroppen. 
Ved langbordet sidder de høje herrer. 
Lægen er den eneste, der siger noget. 
Han beder mig vende ryggen til og vise 
fodsålerne. En militærmand i en velpres 
set uniform spørger, hvad jeg evt. kunne 
tænke mig. Han afgør prompte, at jeg 
egner mig til noget helt andet. Selveste 
udskrivningschefen i sin højrøde uniform 
er nærmest fraværende, som om han sid- 



der og drømmer om endnu en medalje. 
Von Scholten er det jo ikke, men for 
mentlig hans efterfølger. Det hele er hur 
tigt overstået og ikke egentlig ubehage 
ligt, men hele bordet udstråler dog en 
nedladende holdning. 

I 1871 oprettede J. C. Holst og hustru et 
legat, måske fordi slægten var lidt "tynd", 
måske af humanitære grunde. Legatsum 
men var på 10.000 kr., og renterne skulle 
uddeles i 4 lige store portioner til træn 
gende, ugifte fruentimmere udenfor fat 
tigvæsenet. Legatet skulle bestyres af 
borgmesteren, sognepræsten og et by 
rådsmedlem i Horsens. 
J. C. Holsts slægt blev ikke talrig, men 

den lever dog fortsat, bl.a. på USA's vest 
kyst. Rodvigsballe lever også - sådan da - 
men kom på fremmede hænder meget 
hurtigt. Den unge J. C. Holst havde 
drømt om et herresæde, der i generatio 
ner kunne gå i arv i slægten. Således blev 
det ikke, men helt dele skæbne med for 
billedet Thyge de Thygeson på Mattrup, 
der døde som den sidste mand i sin ade 
lige slægt, kom han dog ikke til. 

Godsets afvikling 
I 1905 overdrages Rodvigsballe til Jens 
Christian Lassen og fru Ane Kirstine 
Lassen, født Olesen. Begge havde rod i 
egnen og på dets store gårde, han var fra 
Fuglris i Grædstrup sogn, og hun var fra 
Ennergård i Tamdrup sogn. 
J. C. Lassen var en mand med stor 

landbrugsmæssig erfaring, idet han tidli 
gere havde været forpagter af Bjerrebo, 
en af Mattrups store avlsgårde, og senere 

fra 1/ 4 1894 af Mattrups største avlsgård, 
Thyrstinggård med ca. 415 tdr. land god 
jord. 

At forpagte en større landejendom var 
en meget kompliceret, juridisk affære. 
Der oprettedes forud en meget specifice 
ret kontrakt. Når man læser den igennem 
og næsten gennemlever den i år 2000, 
kommer man til at tænke på det gamle 
ord håndfæstning. 

J. C. Lassen køber på auktion den 30/6 
1905 fra skifteretten i boet efter Peter 
Schmidt Madsen og hustru den egentlige 
gård Rodvigsballe. I næsten 4 år er J. C. 
Lassen såvel forpagter af Thyrstinggård 
som ejer afRodvigsballe. Han må til trods 
for en hær af medhjælpere unægtelig 
have haft et kolossalt arbejde. Thyrsting 
gårds landbrug var som sagt på 415 tdr. 
land, og Rodvigsballes var nogenlunde til 
svarende. Landbruget på Rodvigsballe 
blev i Lassens tid drevet ret traditionelt. 
Markerne gav en god afgrøde af korn, 
roer og græs. Frøavl var der ikke. Der var 
i en lang årrække en meget stor kvægbe 
sætning på ca. 80 malkekøer. Det samme 
antal, som Thyrstinggård havde. Til sam 
menligning kan anføres, at en almindelig 
proprietærgård på 100-130 tdr. land til 
helt op i 1950-erne kun havde 30-35 køer. 
I modsætning til Thyrstinggård, hvor 
man kunne mønstre op imod 20 gode 
arbejdsheste og mange folk på forskellige 
niveauer (forvalter, forkarl, karle, med 
hjælpere, fodermestre, landvæsenselever, 
malkekoner, husmænd samt piger i hus 
holdningen), blev Rodvigsballe nu drevet 
med forholdsvis få faste folk, idet man 
anvendte egnens husmænd i de travle 
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markperioder. Der var dog faste folk i de 
store stalde og 2-3 unge piger til husar 
bejde i hovedbygningen. 

I 30-erne kunne der være stil over høstar 
bejdet, når 9 belgiske heste med 3 selv 
bindere efter sig skred frem over marker 
ne. Hvis eftersommeren var tør, kunne 
man vælge at tærske en stor del af avlen 
udendørs. Et lokomobil trak så under røg 
og damp det store tærskeværk, og der var 
et menneskemylder omkring det. 

Familien Lassen var herregårdsfolk. De 
havde begge opvækst, opdragelse og 
arbejdsbaggrund på store gårde. Om 
gangsformen var "De" til alle ansatte, 
handlende og forretningsfolk samt nabo 
er på det mindre hartkorn, osv. Man 
omgikkes standsfæller og bevarede også 
derved den særegne herregårdskultur. 
Avlsgården og dennes hovedbygning 
brændte i 1927. Nye bygninger blev 
opført på de gamle fundamenter. Gods 
forvalterboligen blev ikke genopført, så 
"Ida Brandts" barndomshjem eksisterer 
slet ikke længere. Landbrugskrisen i 
1930-erne ramte ikke blot det almindeli 
ge landbrug, men også det større. Der var 
stærkt faldende priser på svin og foder 
korn. Sygdomme blandt kvæg, tuberkulo 
se og mund- og klovesyge, gjorde også i 
denne periode sit til at mindske indtje 
ningen. Vi ved lidt om, hvorledes livet for 
mede sig på Rodvigsballe i 1920-erne og 
det takket være en tidligere forvalter på 
gården, nemlig Therkel Therkelsen, som 
har beskrevet forholdene: 

Jeg fik et ret stort værelse med to fag vin 
duer og kakkelovn, som der blev fyret op 
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i sidst på eftermiddagen. I kælderen 
(hovedbygningen), hvor jeg boede var 
også en lille kontrolstue, hvor kontrolas 
sistenten arbejdede, når han var på 
besøg. Der nede fik jeg min morgenkaffe 
med et par stykker bart rugbrød og et 
stort stykke hvedebrød. Ellers spiste jeg til 
middag og aftensmad hos herskabet med 
serviet i sølvring. Jeg kunne opholde mig 
så meget i familien, som jeg ville. Fami 
lien bestod af hr. og fru Lassen. Fru 
Lassen var for øvrigt en kusine til min 
mor. De var meget flinke at være hos. Fru 
Lassen var en ualmindelig dygtig husmor. 
Hun havde til sin hjælp en kokkepige, 
der var Juliuses datter. Hun hostede me 
get kraftigt hele vinteren, og jeg var 
bange for, at hun havde TB (tuberkulo 
se). Det havde hun også, for om foråret 
døde hun. At hun som kokkepige ikke 
smittede nogen, syntes jeg, var et under. 
Desuden var der en stuepige, en bryg 
gerspige og en ungpige med ophold i 
familien. Det var frk. Marie Jacobsen, som 
var dyrlægedatter fra Struer. 

Hr. Lassen var en flink mand at arbej 
de sammen med, men han var meget van 
kelmodig. Jeg satte i arbejde i stalden om 
morgenen og om middagen. Når jeg drak 
min kaffe i kontrolstuen, kom Lassen der 
ned, og vi aftalte, hvad der skulle laves i 
løbet af dagen. Det skete ikke så sjældent, 
når jeg var kommet ud ad bagdøren i kæl 
deren og var på vej til stalden, at Lassen 
kaldte mig op til sig på hovedtrappen og 
stod og rokkede lidt. Så sagde han: Nej, 
Therkelsen, jeg tror nu alligevel, at vi 
laver det sådan og sådan. Det kunne 
endda ske, at han kaldte på mig endnu 
engang, inden jeg var nået helt hen til 



hestestalden, og vi måtte igen lave om på 
det, vi lige havde bestemt. 

Gården havde gift forkarl, Julius, som 
havde et hus med jord til og en gris eller 
to. Han var såmænd flink at omgås, men 
ville gerne fortælle utroværdige historier. 
Foruden forkarlen var der tre yngre 
karle, den yngste var Juliuses søn, Ejnar. 
Han var, hvad man i daglig tale kalder en 
satans knægt og meget øretæveindbyden 
de. Det kom aldrig så vidt. Han passede 
altid på at have vidner, når han optrådte, 
og jeg havde ikke brug for vidner. 

Om vinteren tærskede vi ofte flere 
dage i træk. En aften kom de andre karle 
op på mit værelse og fortalte, at Ejnar 
havde lagt en cykelkugle i fedtkoppen på 
hovedlejet i selve tærskemaskinen. Det, 
syntes de, var for groft. De var ellers ikke 

meget for at sladre. Vi aftalte, at de skulle 
lade som ingenting. Kuglen fik foreløbig 
lov at ligge. Da man havde tærsket et par 
timer, løb lejet varmt, og ilden stod i en 
ring udenom. Ejnar kom ned fra halm 
loftet, råbende og svovlende. Jeg gik hen 
og tog en varm kugle op af fedtkoppen og 
viste den til Ejnar. Eftersom han havde 
taget på vej, måtte gerningsmanden være 
ham. Han havde afsløret sig selv. Lassen 
fik situationen forelagt og lod sig presse 
til at ringe til politiet i Brædstrup. Lassen 
forfulgte ikke sagen, men opgav den og 
idømte Ejnar samfundstjeneste. 

Fodermester Andersen havde også lidt 
jord til gårdens hus og havde et par geder 
og et par køer. Han blandede gede- og 
komælken, så det gav en slags jerseymælk 
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med en høj fedtprocent. Helt lovligt var 
det vist ikke, men det gik. Andersen var 
en djærv og dygtig fodermester, som var 
nem at arbejde sammen med. 

På Rodvigsballe havde vi eget elektrici 
tetsværk. Ved hjælp af en stor sugegasmo 
tor med dynamo og batterier forsynedes 
gården med lys og kraft. Vores maskin 
mester, snedker og altmuligmand Ejnar 
Rasmussen passede værket. Det skete des 
værre et par gange, at han havde kørt 
strømmen for langt ned, så den ikke selv 
kunne starte. Rasmussen og jeg måtte så 
starte den med håndsving. Det var et hes 
tearbejde. Fik vi den ikke i gang med det 
samme, blev man hurtigt utilpas, da der 
ved håndstart strømmede lidt gas ud. 
Engang var jeg lige ved at besvime og gik 
ind i den lange gang op til mit værelse. 
Pigerne var ved at vaske og var gået ud i 
den lille baggård og sloges med snebolde. 
Jeg kom vaklende og skulle ramme døren 
til kælderen. Pigerne sendte 3-4 snebolde 
i nakken på mig. Afkølingen bevirkede 
måske, at jeg nåede værelset uden at 
falde, men pigerne kunne ikke forstå, at 
jeg ikke tog kampen op. 

Hr. og fru Rasmussen var flinke folk, og 
jeg kom ikke så sjældent derover og fik 
aftenkaffen. De boede i den ene ende af 
elektricitetsværket og værkstedet. Ras 
mussen var dygtig til at reparere gårdens 
maskiner og redskaber. Det var faktisk 
ikke et særlig nemt job, fordi der ikke 
blev købt nye maskiner og redskaber, så 
Rasmussen måtte reparere det gamle og 
holde det gående. Lassen havde tidligere 
været økonomisk velfunderet, men sam- 
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men med en 3-4 andre mænd på egnen 
havde han købt en hel gade i Flenborg i 
den forvisning, at byen ville komme 
under Danmark efter 1. verdenskrigs 
afslutning. Hvis det var sket, ville der have 
været store penge at tjene, men desværre 
forblev byen jo tysk, og de herrer blev på 
en gang fattige mænd. 

Der var ca. 50 tdl. skov til gården. 
Karlene gik en stor del af vinteren i sko 
ven, og der blev holdt et par skovauktio 
ner, så det lunede lidt økonomisk. 

En af dagene før jul kom hr. Lassen og 
sagde, at vi skulle ud i skoven for at fælde 
et juletræ, så kunne karlene senere hente 
det. Vi fik fældet et, men da vi skulle 
hjem, havde Lassen et ærinde længere 
inde i skoven. Han sagde, at jeg bare 
kunne gå hjem. Jeg vandrede af sted mod 
gården, men vandrede rundt en halv 
times tid og kunne ikke finde hjem. Jeg 
havde ikke været der så længe, at jeg var 
blevet kendt derinde, men pludselig stod 
jeg foran haven, og gåden var løst. Det var 
en mærkelig fornemmelse sådan at blive 
vild på kareten. Det føltes næsten, som 
om man var blevet halvtosset i hovedet. 

Det blev en meget streng vinter med 
frost og masser af sne. Vi havde 5 tdl. 
kålroemark, der frøs fast, så vi ikke kunne 
tage roerne op. Det skete et par gange i 
løbet af vinteren, at det blev så meget 
tøvejr, så jorden omkring roerne tøede, 
og så blev de som svampe, og de skulle 
bruges med det samme. Køerne åd dem 
godt nok, men det kneb med fedtprocen 
ten. 3 tdl. kålroer gik til spilde og måtte 
pløjes ned om foråret. 

Vi kastede sne mange dage i træk. 
Dengang var der snekastningspligt. En 



gård måtte møde med 2-3 karle hver dag. 
En husmand skulle møde hver dag, og en 
alm. husejer skulle stille 2-3 dage om 
ugen. Rodvigsballe havde sit eget vejstyk 
ke, ca. 4 km. Der til kom en privatvej på 2- 
300m. Vi fik 3 perioder med masser af 
sne. Når vi havde 4-5 dage fri, kunne vi få 
tid til at fylde roehuset og få noget korn 
tærsket, men så måtte vi igen ud at kaste 
sne. Det var meget enerverende, især 
fordi det meste af det, vi havde arbejdet 
med om vinteren, var sporløst forsvundet 
om foråret. 

Vi havde en granplantage nede ved 
Karlsø, som Lassen fik solgt til en im 
prægneringsanstalt. Stammerne var store 
nok til at kunne bruges som telefon- og 
elmaster. Det lunede også lidt i den 
slunkne kasse. Karlsø ligger for enden af 
Bryrup Langsø og hørte under 
Rodvigsballe. Der løb en bæk imellem de 
to søer, hvor Lassen havde en ruse. Den 
kørte han ned til hver dag. De store ged 
der åd de små og vistnok de små ål med. 
En dag, da Lassen ikke var hjemme, skul 
le frk. Jacobsen og jeg derned. Der var 
både en stor gedde og et par ål i rusen. 
Ingen af os var stolte af at tage dem med 
hænderne, men vi fik dem da i en spand 
vand og med hjem. Vi havde et hyttefad 
hjemme i dammen. Det var for resten en 
dejlig stor have med den lille indsø. 

Denne beretning skyldes altså Therkel 
Therkelsen, tidl. forvalter på Rodvigsbal 
le, senere gdr. i Ølsted. Enkelte ting har 
jeg udeladt, og der er foretaget små 
redaktionelle omskrivninger i stoffet. 
Therkel Therkelsen blev født på gården 
Oleslund i Tamdrup sogn. Han var gift 

med en søster til fru Anna Grabow 
Olesen, Ennergård. Personligt har jeg 
ikke kendt Therkel Therkelsen, men da 
jeg omkring 1950 boede i Tamdrup sogn, 
var Therkelsen-familien stærkt repræsen 
teret på egnens større gårde. 

Ud over det gamle tilliggende til Rod 
vigsballe ejede J. C. Lassen også en række 
mere fremmede parceller, jord, der tidli 
gere havde tilhørt bylaugene i Burgårde, 
Slagballe, Nimdrup, Grædstrup, Vinding 
og Sejet, var også hans. 

J. C. Lassens økonomi var i mange år vak 
lende, hvilket også fremgår af Therkel 
Therkelsens beskrivelse. Der var ingen 
børn i ægteskabet, så også af den grund 
spekulerede han på, da han var blevet 
ældre, helt af afhænde gården. 
J. C. Lassen påbegyndte udstykningen 

af gården under 2. verdenskrig. Allerede 
i august 1943 afhændedes hovedparcel 
len, som så har skiftende ejere frem til ca. 
1950, da Landbrugsministeriet med hen 
blik på udstykning køber hovedparcellen 
af det gamle gods. En del jord udstykkes i 
statshusmandsbrug, og nogle gårde i sog 
net får såkaldt tillægsjord. Ligeledes 
omkring 1950 sælges hovedbygningen og 
ca. 50 tdl. skov til forstkandidat. P. Salskov 
Iversen, der sammen med sin familie fik 
en forholdsvis lang tid i det store, hvide 
hus, da man først afhændede i efteråret 
1979. 

I min Brædstruptid har jeg købtjuletræer 
i Salskov lversens dage. Det var smukt 
udvalgte og smukt skovede træer i ædel 
gran eller nobilis, men prisen var så san 
delig også derefter. Juletræssalget foregik 
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i den lille gård vest for hovedbygningen. 
Netop den gård, som Therkel Therkelsen 
vaklede igennem efter mødet med gas 
sen. 
J. C. Lassens bror, P. Lassen, ejede 

Fuglris, som deres far havde ejet og dre 
vet. Begge brødre flyttede i 1950-erne til 
Brædstrup, efter at de havde solgt ejen 
dommene. Brædstrup var jo deres han 
delsby, og]. C. Lassen havde deltaget i det 
offentlige liv, bl. a. havde han i 1930-erne 
været formand for "Banken for 
Brædstrup og Omegn". 

P. Lassen og frue bosatte sig i den 
lange, røde villa, først for til venstre på 
Skovvejen. Senere ejere har været fru 
Westenholz og overlæge Jes Jensen. 
Villaen havde mange stuer på rad og 
række, så her kunne familien Lassen an- 

bringe møblerne næsten som på Fuglris. 
J. C. Lassen og frue kom til at bo på 

hjørnet af Søndergade og Søndermarks 
vej. 

For kun få år siden er jeg på Brædstrup 
kirkegård gået forbi begge familiers 
grave, men nu her i april 2000 er gravene 
borte. Begge familier var barnløse, så der 
har ikke været efterkommere til at værne 
om mindet. Ved megen velvilje fra Steven 
Jensens side lykkes det dog at finde P. 
Lassens gravsten på oplagspladsen. J. C. 
Lassens er helt borte. 

I 1960 solgtes Rodvigsballes avlsgård og 
resterne af herregårdsmarken, i alt ca. 80 
tdl. til G. Laursen, der en årrække drev et 
forsvarligt landbrug. Besætningen var på 

Avlsgården er fremdeles intakt. Fot. maj 2000. 
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ca. 25 køer, 30 ungkreaturer, 40 søer og 
200 fedesvin. 

Nu her i 1990-erne er ovennævnte 
areal og avlsbygningerne indgået i pro 
prietær Karl Skeldals landbrugskoncern. 
Hovedbygningen og den gamle skov ejes 
af børnehavepædagog Sigrid Søgård Mor 
tensen, der er af landbrugsslægt, idet for 
fædrene i mange generationer har ejet og 
drevet Torp Søgård. Det smukke, gamle 
hus anvendes dels som bolig, dels som 
udstillingslokaler for antikviteter og 
gamle stilmøbler. 

Det egentlige herregårdsmiljø, som skil 
dret af Herman Bang, eksisterer ikke læn 
gere, men der hersker fortsat et dejligt 
landskabsmiljøe omkring den gamle 
hovedbygning, og i de højloftede stuer 
med de smukke møbler, taler J. Holst sta 
dig til den besøgende. 

En slags landbrugsmæssig rød tråd 
eksisterer også: På den mindre gårds jord 
fra 1531 dyrkes der stadigvæk korn og 
græs. Nu ender afgrøderne ikke i øgets 
mave hos fæstebonden, men måske 
køerne på "Danmarks største kostald". 

Afslutning 
Nogle af artiklens læsere vil nu indvende, 
at der har været mange andre ejere af 
Rodvigsballe, og det er rigtigt, men jeg 
har ikke anset dem for særlig interessan 
te, fordi mit tema har været et andet end 
den komplette historie, nemlig beretnin 
gen om storhed og fald. Det samme tema 
gennemspilles i romanen Ludvigsbakke i 
forskellige variationer og på forskellige 
niveauer. 

Min historie fra Rodvigsballe er en kort 
skildring om forfængelighed og forgæn 
gelighed. 
Jeg håber, at Herman Bang vil nikke 

accepterende fra sin grav. 
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Systemskiftet 1901-2001 

Af Lars Bjørneboe 

I sommeren 1901 fik den danske presse andet at skrive om end agurker. 
Den 24.juli 1901 udnævnte kong Christian IX et nyt ministerium sam 
mensat af mænd fra oppositionen i Rigsdagen, Venstrereformpartiet. 
Minsteriets udnævnelse betød, at næsten 30 års opslidende for/ atnings 
kamp var til ende. Et systemskifte havde fundet sted. Kongen havde omsi 
der accepteret et ministerium udgået af folketingets flertal. Det parlamen 
tariske princip, som Venstre havde kæmpet for det meste af en generation, 
var omsider blevet knæsat. Parlamentarismen betød, at den udøvende 
magt, regeringen, skulle afspejle flertallet i folketinget, den del den lovgivende magt, der mest 
direkte repræsenterede befolkningen. Dette princip har i de forløbne 100 år været en hjørnesten i 
Danmarks styreform. 

Hvordan kommenterede datidens presse i Vejle Amt begivenheden? Redaktionen har i dagens 
anledning kigget i bibliotekerne mikrofilm1 

I realiteten havde man ventet på denne 
begivenhed siden det store forlig i 1894. 
Frede Boysen og dele af Venstre havde 
dengang indgået forlig med regeringen 
om finansloven. Finansloven skulle vedta 
ges i Folketinget og havde derfor været 
Venstres stærkeste kort i forfatningskam 
pen. Som modydelse for denne store 
indrømmelse havde man formået Estrup 
til at træde tilbage. Estrup havde siden 
1875 personificeret modstanden mod fol 
ketingsparlamentarismen i Højre. For 
liget skulle have været begyndelsen til et 
nyt samarbejde mellem Højre og Venstre, 
en tilbagevenden til samarbejdet mellem 
det store og det lille landbrug, godsejere 
og bønder, som i sin tid havde stået bag 
den reviderede grundlov af 1866. Men 
samarbejdet var udeblevet. Venstre blev 
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sprængt, og forliget efterfulgtes af 7 års 
ørkenvandring. 

Det sidste Højre-ministerium trådte til 
bage den 19Juli 1901.Kolding Folkeblad 
sender det ud i mørket med denne salut: 
Kun en Mission har Ministeriet fået gennem 
ført: det har nu f aaet banket ind hos alle den 
faste forstaaelse af, at vi må og skal til et 
Systemskifte, og at Forsøget i Fjor med endnu et 
Højreministerium kun var spildt Tid, et ulyk 
keligt Eksperiment, for hvilket først og fremmest 
Højre måtte bøde. 

Den 20Juli kan samme avis bringe et 
Ritzau-telegram, der under overskriften 
Det nye ministerium, fortæller at Kongen fre 
dag Eftermiddag kl 11/2 modtog Professor 
Deuntzer; der føres Forhandlinger med I. C. 
Christensen, Alberti og C.Hage, men endnu er 



intet endeligt afgjort. For som Kolding 
Folkeblad skriver: Højreministeriets af 
gang betød ikke nødvendigvis en Venstre 
regering. Der var andre muligheder, et 
rekonstrueret Højreministerium f.eks. 
Men det ville være vanskeligt. For Højres 
faste bastion, Landstinget, var ikke læn 
gere sikker. Lederskribenten vender sig 
heftigt imod Højre-avisernes udlægning 
af begivenhederne, nemlig at ministeriets 
afgang intet havde med folketingsparla 
men tarisme at gøre eller resultatet af val 
get (i April 1901), men var forårsaget af 
de 8 medlemmer af Højre i landstinget, 
der gennem deres samarbejde med 
Venstre havde undermineret Højres 
mulighed for at fastholde magten. 

For lederskribenten i Kolding, for 
mentlig Enevold Sørensen, den kommen 
de indenrigsminister, er det først og frem 
mest Venstrereformpartiets kloge, besindige og 
maalbevidste Politik og Vælgernes ubøjelige tro 
faste Venstresind, der ikke lod sig kue af 
Provisoriepolitik, af den Politik der ville sætte 
Magten i Rettens Sted eller lod sig vildlede af 
Forligets Lygtemænd (i 1894), af den Politik, 
der ville friste til at opgive Retten! 

Redaktøren af Horsens Folkeblad udtryk 
ker sig lidt mindre partipolitisk, da han 
den 24. juli skal kommentere Venstremi 
nisteriets tiltræden. For ham er det først 
og fremmest den danske Bondestands sejge 
og udholdende Kamp, som har ført til det 
Maal som nu er naaet. For redaktøren af 
Horsens Folkeblad har Venstre været 
bæreren af de sidste årtiers rige økono 
miske udvikling i landet. Det var også 
Venstre, der førte an i forsvaret for den 
frisindede litteratur og indirekte var med 

til skabe højskolerne. Denne praktiske og 
åndelige indsats havde betydet, at de sty 
rende i Landet og i Samfundsinstitutionerne 
stod helt fremmede for Folkets frodige Udvik 
ling og i mange Tilfælde hæmmede den. Det 
glæder ham især, at kong Christian den 
IX er gået med til regeringsskiftet,eller 
som han nænsomt udtrykker det, at 
Christian IX, der som en Mand af den gamle 
Skole har haft lidt svært ved at gøre sig fortro 
lig med det ny, som voxede op, (nu har) skabt 
sig det smukkeste Eftermæle ved i sine sidste 
Regeringsaar at omgive sig med Mænd af den 
politiske Retning, som har Folkets Tillid. 

Når redaktøren af Horsens Folkeblad 
anlægger denne brede, altfavnende syns 
vinkel, skyldes det imidlertid også, at han 
udmærket var klar over, at ministeriets 
sammensætning ikke huede mange af 
læserne. Han tvivler på, at ministerlisten 
er den den danske Bonde så helt tilpas at 
måske endog Navne på den er ham en Brand 
i Næsen! Af de efterfølgende kommenta 
rer fremgår, at det især er Hørup, der er 
problemet. Hørup, der var blevet trafik 
minister, repræsenterede det såkaldte Eu 
ropæiske Venstre ( det der i 1905 blev til 
Det radikale Venstre) Hørup havde været 
hensynsløs som f aa og ser vistnok skævt på 
mangt og meget af det, der lever og rører sig 
herude paa Landet. Men, skynder redak 
tøren sig at tilføje, sikkert er det, at mange 
Venstremænd, mest maaske de ældste og de 
yngste, vil føle særlig Glæde over at træffe paa 
Listen dette Navn fra den rigtig gode 
Kamptid! Redaktøren har også øje for den 
del af Venstre, der ikke er blevet repræs 
enteret. De Venstremænd, der havde for 
handlet forlig med Højre i 1894, ville 
måske synes, at deres Gruppe burde være 
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Venstreministeriet 1901. Kolding Folkeblad 31. juli 1901. 

repræsenteret i det nye Styre. Det har også 
strejfet ham, at det ville have været taktisk 
klogt at lade "de otte" (Højre-mænd i lands 
tinget) blive repræsenteret i Ministeriet. Det 
ville have giuet lidt Rygstød i Landstinget. 

Også Vejle Amts Folkeblad ønsker at 
begrave stridsøksen, selvom man aner en 
vis usikkerhed med hensyn til, om det vil 
ske: Men alt hvad der skrives om Ministeriets 
Sammensætning og det ønskelige i, at det var 
blevet en anden, er og bliver ørkesløse Ord. - 
Det er ikke tid nu at koge Suppe paa gamle 
Venstremellemværender. - Fra nu af og til 
Rigsdagen bliver sammenkaldt, bør Venstre 
ministeriet være Jorskaanet for Kritik, af den 
simple Grund, at der i den Tid intet som helst 
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er at kritisere. Så længe i det mindste bør der 
være Venstre/red. Og saa længe bør ingen 
Venstremand hen/ alde i dybe tanker over, hvad 
det har behaget Hs.Majestæt at kalde selve den 
slemme Hørup til Minister. Hs.Majestæt må 
have haft sine Grunde hertil, hvem kan tvivle 
herom! Og hvorfor skulde Hr. Hørup ikke 
kunne blive en udmærket Trafikminister? 

Den 26. juli tilkendegiver Kolding Folke 
blad, med den patos der bør kendetegne 
regeringens talerør, at det nye ministeri 
um vil fortsætte Venstrereformpartiets Politik, 
en Politik, der er kendetegnet ved Troskab, 
Sammenhold og udholdende,dygtigt Arbejde. 
Det vil ikke være en ensidig Klassepolitik, men 
som Venstre i Rigsdagen hidtil en Folkepolitik 
til Gavn for det hele Samfund. Lederskriben 
ten skynder sig dog at advare mod for 
store forventninger: Virkningerne af Højres 
Vanstyre gennem en Menneskealder lader sig 
ikke f}erne i Løbet af nogle Uger. Han minder 
om at det nye Ministerium har mange 
Modstandere, og hvor forskellige de end ellers 
kan være, vil de let forstå at mødes i fælles 
Bestræbelser for at lægge Ministeriet Hin 
dringer i Vejen. 

Det med klassepolitikken var formentlig 
møntet både på Højre og Socialdemo 
kratiet, som Venstre havde samarbejdet 
med.Socialdemokraterne holdt kongres i 
disse dage. For dem var det perspektiver 
ne, og ikke vanskelighederne ved at reali 
sere dem, det gjaldt. Horsens Socialde 
mokrat tager 29. Juli udgangspunkt i 
Venstre-bladenes konstatering af, at den 
24Juli betegner bondestandens gennem 
brud til ligestilling med godsejere og 
storborgere: Denne Kendsgerning maa gioe 



Arbejderbevægelsen et mægtigt Stød fremad. 
Den maa vække den sidste Byarbejder til 
Deltagelse i Organisationsarbejdet og den maa 
faa Landarbejder-og Husmandsstanden til at 
rette Ryggen og rejse sig til Kamp for 
Ligestilling med Borger og Bondestand. Folkets 
Vilje er Landets Lov; en Folkebevægelse, der 
vinder Flertal for sine Anskuelser, er uimodsta 
aelig. Danmark er nu et demokratisk Land! 
Hvilken Opmuntring for Arbejderstanden! Vi 
behøver nu kun at vinde Flertal, saa har vi 
med det samme - paa rolig og fredelig Vis 
Magten til at gennemføre vore Ideer. Saa kan 
vi afskaffe Arbejdsløsheden og Udbytningen, 
saa kan vi indrette Samfundet saaledes, at der 
gives alle Adgang til arbejde og Ret til 
Arbejdets fulde Udbytte. 

Den 30.Juli er opgavens alvor og risikoen 
for en fiasko for alvor gået op for leder 
skribenten i Kolding Folkeblad. Han ven 
der sig mod Højre-bladenes nedtoning af 
begivenheden og forsikrer at Intet Mini 
sterium vil mere i Danmark for Alvor Jordriste 
sig til at krænke Folkets Selvstyreret, thi 
Sporerne skræmmer! Men han er udmærket 
klar over, at det vil blive de resultater, det 
nye Ministerium kan skabe, som vil blive 
afgørende for, om der har været tale om 
en varig sejr: Skal det Reformarbejde, hvorpå 
der nu bliver taget fat for Alvor, blive til 
Styrkelse af og Fremgang for vort Folk, er det af 
den allerstørste Betydning, at det fra første 
Færd finder Forstaaelse og Støtte hos Vælgerne! 

Men hvordan lød så kommentarerne fra 
taberne, Højres, aviser? Horsens Avis (24. 
Juli) anlægger den lidt kølige, bedrevi 
dende holdning, der havde irriteret 
Venstre så grueligt gennem årene, men 

har også øje for de nye perspektiver: Nu 
må vi se hvad dette Ministerium fører i sit 
Skjold. Skulde man dømme efter dets Medlem 
mers Fortid, maatte man spaa grumme ilde - 
men slet saa galt gaar det næppe. Det er saa let 
at sidde som Opposition og Aar efter Aar for 
lange, nægte og kritisere. Det gaar ikke saa 
glat, naar man selv skal regere. En del af de 
radikale Tendenser vil nok falde bort. Det sør 
ger Socialisterne for, thi Alliancens Dage er nu 
talte. Det har Socialisterne omtrent sagt med 
rene Ord. Kolding Avis (24. 7) tager det nye 
Ministerium med fatning og er mere 
optaget af at byen nu har fået en repræ 
sentant i regeringen og hvad det kan føre 
med sig: For Koldingkredsen er det en Ære, at 
dens Folketingsmand sidder i Kongens Raad, 
og vi føler os overbevist om, at den nye 
Minister med Venlighed vil erindre den By, 
hvor han har levet sine bedste Ungdoms- og 
Manddomsaar. Fredericia Avis (27. Juli) 
anlægger samme skeptiske men dog for 
sonlige linie: Ministeriet synes svagt i sin 
Sammensætning og svagt i sit Sammenhold: 
Hvordan ville Alberti og Hørup kunne sam 
arbejde. Disse gamle Modstandere, hvoraf den 
ene maa antages at ville bekæmpe Social 
demokratiet, mens den anden vil forsvare det. 
Mon i det hele Hr. Deuntzer er Manden for at 
faa de modstridende Anskuelser, Kabinettet 
rummer, til at gaa op i en højere Enhed. Det 
skal nu vise sig. Højre skal ikke gøre Opgaven 
vanskeligere ved paa Venstres gamle Vis at for 
dømme Kabinettet ubeset. 

Noter: 
1. Vi takker Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding 
Kommunes Stadsarkiv, Vagn Nygaard, Vejle, Erik 
With-Pedersen, Vejle og Søren Kyed Jacobsen, 
Fredericia Museum, for deres gode hjælp ved frem 
skaffelse af materialet. 
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Jelling - mellem myte og virkelighed 

Af Steen Wullf Andersen 

Søndag den 3. december 2000 var Jelling centrum for en begioenhed, der 
gav genlyd over hele Danmark og et godt stykke uden for landets grænser. 
Årsagen til den store bevågenhed var - som årbogens læsere vil vide - af 
sløringen af Jørn Larsens nye udsmykning af Jelling Kirke samt åbningen 
af udstillingscentret "Kongernes Jelling". Et samlet kulturprojekt til mere 
end 80 millioner kroner i en by af Jellings størrelse er da heller ikke hver 
dagskost, og når så begioenheden knyttes til regeringens og Folketingets 
officielle fejring af årtusindskiftet, skaber det naturligvis opmærksomhed. 
Den historie, som museumsinspektør ved Vejle Museum Steen Wulff Andersen fortæller i den 
efterfølgende artikel, handler om baggrunden for dette projekt. De skiftende opfattelser af Jelling 
gennem tiderne viser tydeligt, at vi har brug for myter og symboler, undertiden i en sådan grad, 
at vi vælger at tolke de historiske kilder, så de passer ind i det billede, vi gerne vil se. 

Jelling er ikke uvant med stor opmærk 
somhed udefra. Runesten og gravhøje 
trækker hvert år en masse gæster til byen, 
men det er der mange andre af landets 
historiske seværdigheder, der også gør. 

Udstillingshuset "Kongernes Jelling" er sammen med den 
nye udsmykning af Jelling Kirke de synlige udtryk for den 
enorme interesse, der omkring årtusindskiftet er blevet 
Jelling til del. Huset, der er tegnet af arkitektfirmaet 
Wohlert Arkitekter A/S, er for 2 /3 's vedkommende finansi 
eret af Veluxfondene. 
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Med de mange millioner og den enorme 
pressedækning i tankerne kan man der 
for med god ret spørge: hvorfor netop i 
Jelling, og hvorfor blev det i det hele 
taget til et så stort projekt? Hvorfor blev 
det runde årsskifte f.eks. ikke fejret med 
en begivenhed i hovedstaden sluttende af 
med fyrværkeri i Tivoli eller en festfore 
stilling i Det kgl. Teater? Svaret er både 
enkelt og kompliceret. Enkelt fordi det 
naturligvis skyldes, atJelling opfattes som 
et national symbol, og kompliceret, fordi 
historien om Jelling som nationalsymbol 
både er lang og indviklet. 

Vores opfattelse af Jelling som natio 
nalt symbol skyldes først og fremmest tre 
ting: For det første den store runesten, 
hvor Kong Harald bekendtgør, at han 
"gjorde danerne kristne". Det er usikkert, 
hvad denne meddelelse mere præcist 



dækker over, for allerede et godt stykke 
tid før Harald Blåtand var kristendom 
men kendt i Danmark. Når vi alligevel 
kalder den store Jellingsten for 
"Danmarks Dåbsattest" og betragter den 
som et skelsættende dokument i forbin 
delse med religionsskiftet, hænger det 
sammen med, at det er første gang en 
dansk konge personligt bekender sig til 
kristendommen. Samtidig bærer stenen 
det ældst kendte danske Kristus-billede. 

For det andet er Jellingkongerne, 
Gorm den Gamle og Harald Blåtand, de 
første navne i vores kongerække. Vi ken 
der navne på flere ældre danske konger, 
men med Gorm og Harald starter en (så 
godt som) ubrudt række af regenter, der 
leder frem til vores nuværende dronning. 
Samtidig kan der trækkes en direkte 
slægtskabsforbindelse fra Kong Gorm til 
Dronning Margrethe Il. Der er ganske 
vist tale om ret indviklede slægtsforhold 
med mange krydsende grene, men tæller 
man efter, er "den Gamle" ikke mindre 
en 29 gange tipoldefar til vores nuværen 
de regent. 

Endelig er Jelling stedet, hvor ordet 
Danmark for første gang optræder på 
dansk - nærmere bestemt på den rune 
sten, som Gorm rejste efter sin kone, 
Thyra - "tanmarkar but" (Danmarks 
Bod/Pryd). De to runesten forener såle 
des på eksemplarisk vis de tre begreber, vi 
i hvert fald gennem de sidste 250 år har 
opfattet som centrale i vores nationale 
selvopfattelse: Gud, konge og fædreland. 
Samtidig giver den fysiske tilstedeværelse 
af de mere end 1000 år gamle runesten 
og gravhøje stedet et særligt autentisk 
præg. Vi ved ikke alene fra skrevne kilder, 

at Jelling spillede en betydningsfuld rolle 
i dannelsen af den nuværende danske 
stat; vi kan også med vore egne øjne se 
det. Se stedet, hvor det hele - sådan lidt 
firkantet sagt - begyndte. 

Middelalderens historieskrivere 
Mens vi kender Jellings hovedpersoner - 
Thyra, Gorm og Harald - allerede fra 
vikingetidens kilder, skal vi frem til 
omkring 1200 for at møde Jellings navn 
for første gang. Det er hos de næsten sam 
tidige historieskrivere Sven Aggesen og 
Saxo. Der er her gået mere end 200 år, 
siden begivenhederne fandt sted, og man 
skal derfor ikke tage alt det, de skriver, for 
pålydende. De efterlader dog ingen tvivl 
om, atJelling i vikingetiden var et betyd 
ningsfuldt sted, men samtidig fremgår 
det, atJelling og dens beboere allerede i 
slutningen af 1100-tallet er omspundet 
med dramatiske beretninger og malende 
personbeskrivelser afklar mytisk karakter. 
Begge historikere havde det erklærede 
mål at vise, at det danske folks historie 
ikke stod tilbage for andre folkeslags, og 
desuden ønskede de at give deres samtids 
konger - Valdemarene - en glorværdig 
historie for at styrke deres tronrettighe 
der. Og i denne sammenhæng kunne 
Jelling bruges. 

Af en besynderlig grund er det imid 
lertid ikke Gorm den Gamle, de fokuse 
rer på. 

Han er ifølge Sven Aggesen "den dva 
ske, som udelukkende hengav sig til nydelser og 
svirelag .. " og heller ikke Saxo har meget 
tilovers for ham. Han beskriver ham som 
en kristenhader og fortsætter: "Uagtet 
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denne konge skal have været en meget stor 
mand at se til, så svarede det indvortes dog 
kun slet til det udvortes .. " Lidt af en ned 
gøring må man sige. 
Thyra er derimod stik modsat og i det 

hele taget den centrale figur i beskrivel 
serne. Nærmest forelsket skriver Sven 
Aggesen om hende: "Denne Thyra ... var 
altså en ved alle mulige herlige egenskaber 
iøjnefaldende kvinde, hvem naturen havde 
beflittet sig på at velsigne med utallige gaver. 
Thi både smykkede en beundringsværdig ynde 
hendes åsyn, og rose parret med lilje havde 
malet purpur/ arvens skær på hendes kinder; 
ligervis var hun kysk, blufærdig, vittig og til 
overflod fyld al alskens finhed i sit væsen". 
Saxos beskrivelse er knapt så malende, 
men også hos ham har Thyra en høj stjer 
ne - bl.a. fordi hun lod Danevirke opføre, 
eller som han skriver: "dronning Thyra 
(tog) sig for, med vold og grav, at indhegne 
landet fra Slesvig til Vesterhavet .. "Ved hen 
des død, fortsætter han, "var (der) intet 
hus, der ej genlød af kvide over så stort et tab, 
og de troede, at med denne ene kvindes død var 
også Danmarks lykke ude". 
Harald Blåtand omtales ligeledes hos 

begge forfattere - mest indgående hos 
Saxo. Her får vi indtryk af en konge, der 
udrettede meget, men som heller ikke 
skyede noget middel for at opnå det, han 
ville. Det gav ham mange fjender og et 
blakket omdømme, men i slutningen af 
sin beskrivelse minder Saxo os dog om, at 
Harald var kongen, der indførte kristen 
dommen. Eller med hans egne ord: "Thi 
fædrelandet, der ofte lidet skønner på hvad 
godt det har i eje, fik bagefter øjnene op for den 
gudfrygtige høvdings værk; og havde man ej 
hyldet ham videre i levende live, så ærede man 
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ham des mere efter hans død, viste ham ved 
hans ligfærd al mulig hyldest og godhed og tog 
venligt mod den mands støv, som man i leven 
de live kun havde vist hån og had. " 

Ny interesse for Jelling 
Også i sagaernes livfulde verden møder vi 
fortællinger om Gorm, Thyra og Harald, 
men ellers skal vi helt frem til renæssan 
cen, før interessen for historie og dermed 
for Jelling-dynastiet igen blomstrer op. 
En væsentlig årsag til periodens kultur 
opsving var bogtrykkerkunsten, som fra 
midten af 1400-årene spredte sig ud over 
Europa. Den første danske bog, som 
udkommer i 1495, er Den danske Rim 
krønike - en danmarkshistorie på vers, og 
op gennem det næste århundrede følger 
den første trykte Saxo-udgave i 1514 og 
den vejlefødte Anders Sørensen Vedels 
Saxo-oversættelse eller snarere danske 
gendigtning fra 1575. En andet værk, som 
fik stor betydning, var kansler Arild 
Huitfeldts Danmarks Riges Krønike i 10 
bind fra 1596 - 1603. 

Den gryende historiske bevidtshed, 
som udgivelsen af disse værker var udtryk 
for, var naturligvis rettet mod landet som 
helhed og ikke specielt mod Jelling. Men 
Jelling spillede en betydelig rolle ikke 
mindst som stedet, hvor den tidlige kon 
gemagt og kristendommen blev forenet. 
På samme tid begyndte man også at inter 
essere sig for selve landsbyen Jelling og 
for dens usædvanlige monumenter. I 
1586 lod lensmanden på Koldinghus, 
Caspar Markdanner, den store runesten 
grave fri, og i forbindelse hermed blev 
der i kirken opsat en tavle med en tolk- 



ning af indskriften. Og fem år senere 
udgav den kgl. statholder i hertugdøm 
merne, Henrik Rantzau, et kobberstik 
visende Jellings høje, kirken og den store 
runesten. 

Markdanners og Rantzaus initiativer 
blev indledningen til, at man i datidens 
boglige verden blev opmærksom på den 
lille landsby med den storslåede fortid. 
Både fra 1600-tallet, men især fra 1 700- 
årene kendes der flere beskrivelser og 
beretninger om besøg i Jelling. I 1643 
udgav lægen og historikeren Ole Worm 
værket Danicorum Monumentorum ... bl.a. 
med et træsnit af Jelling, og i 1704 fore 
toges der på kongens (Frederik 4.) befa 
ling endog en udgravning i toppen af 
Thyras høj. Udgravningen skyldtes nu 
ikke et forsøg på at finde dronningens 
grav; formålet var det mere jordnære at 
forbedre den brønd, som fandtes på 
højens top. 

I slutningen af 1700-tallet og i begyn 
delsen af 1800-årene tog Jellings berøm 
melse til. Den omtaltes i stadig flere skrif 
ter samtidig med, at der kom flere nye 
tegninger og beskrivelser fra dem, der 
trodsede rejsens strabadser og selv tog til 
Jelling. Selv om der endnu ikke kan tales 
om en egentlig turisme, var byen - med 
en moderne vending - kommet på land 
kortet. Da f. eks. den venezuelanske fri 
hedshelt, general Francisco de Miranda i 
marts 1788 rejste gennem Danmark fra 
København til hertugdømmerne, skrev 
han i sin dagbog lige efter at have krydset 
Lillebælt ved Middelfart: "På kroen fortalte 
man mig, at der er et gravmæle over Harald og 
hans hustru Thyra Dannebod, der ligger i 
Jelling fem mil borte". Selv om den gode la- 

tinamerikaner tilsyneladende ikke helt 
har haft styr på navnene, viser hans dag 
bogsbemærkning tydeligt, at Jelling alle 
rede på dette tidspunkt var en seværdig 
hed, som man gerne ville vise frem. 

Ikke alene i den lærde verden, men 
også i den folkelige bevidsthed kom det 
gamle kongesæde og dets beboere til at 
spille en rolle. Hjulpet godt på vej af 
middelalderhistorikernes meget positive 
fremstilling af Thyra, var det dog først og 
fremmest hende, der blev folkeeje. Thyra 
var den gode, den kloge og ikke mindst 
blev hun som Danevirke-byggeren, be 
tragtet som landets vogter. Desuden blev 
hun til tider tillige fremhævet som kri 
stendommens beskytter. Det sidste kan 
undre, men det skyldes en henkastet 
bemærkning hos Saxo, som antyder, at 
hun kan have været kristen. Selv om det 
senere hos samme Saxo tydeligt fremgår, 
at hun på hedensk vis blev begravet i en 
høj, fik tanken om Thyra som kristen 
dronning lov til at brede sig. Det gjorde 
den i den officielle historieskrivning, og 
det gjorde den i særdeleshed i de mange 
folkesagn, som opstod om Thyra. Det er 
vanskeligt at afgøre hvorfor, men det har 
givetvis været med til at fremme den nær 
mest kultagtige status, der på et tidspunkt 
blev Thyra til del. I billedet af denne både 
gode og forstandige dronning ville det 
passe dårligt, hvis hun var en af de grum 
me hedninge. 

En væsentlig årsag til den store udbre 
delse, som myten om Thyra fik, skyldes 
uden tvivl den sjællandske præst, Laurids 
Koks Thyra Danebods Vise fra 1695 - bedre 
kendt som Danmark dejligst vang og vænge. 
I visen beskrives, hvordan Danmark er 
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"luk(ke) t med bølgen blå" på alle sider 
med undtagelse af i Sønderjylland, hvor 
"ledet er af lave". Her er det dronning 
Thyra griber ind med sin befaling om 
bygningen af Danevirke, således at det 
led, som tidligere var i uorden, nu bliver 
en "snæver sti". Nu skal "om forlov " hver 
mand bede, hvis han agter ind at træde, nødig 
skal han atter fare, hjem med stjålen vare!" 

Med visens letforståelige billeder hen 
tet fra datidens hverdagsliv og med dens 
klare forsvarspolitiske budskab blev histo 
rien om dronning Thyra pludselig nær 
værende. Imidlertid var det omkring 
1700 kun et mindretal, der kunne læse, så 
det var først, da der i begyndelsen af 
1800-tallet blev sat melodi til, at Danmarks 
dejligst vang og vænge fik sit store folkelige 
gennembrud. Samtidig blev visens popu 
laritet yderligere styrket ved, at både 
Oehlenschlåger og Grundtvig udgav 
flere nybearbejdede udgaver af den. 

Dronning Thyras århundrede 
1800-tallet betød dybtgående ændringer 
af det danske samfund på snart sagt alle 
områder: erhvervsmæssigt, økonomisk, 
politisk og kulturelt. Hvis man ser på de 
sidstnævnte områder, er der især to ting, 
der springer i øjnene. For det første blev 
1800-tallet århundredet, hvor den brede 
befolkning fik mæle. Omkring 1800 
havde enevælden endnu sit faste tag i lan 
det; med systemskiftet 1901 var folkesty 
ret fuldt slået igennem. Samtidig med 
denne udvikling havde opfattelsen af"det 
nationale" ændret sig radikalt. Omkring 
1800 var man først og fremmest kongens 
undersåt, dernæst jyde, sjællænder, hol- 
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stener, friser, nordmand eller hvad man 
nu var. 100 år senere var man dansker 
med stort D. Dels var landet med tabet af 
først Norge og siden Hertugdømmerne 
skrumpet ganske betydeligt, dels var de 
nye tanker om den monokulturelle natio 
nalstat slået igennem. Det nye Danmark 
havde stadig kongen til fælles, men det 
var først og fremmest sproget og histori 
en, der bandt sammen. 

I denne nye nationale selvopfattelse fik 
historien en forstærket betydning. Fra at 
være en beskæftigelse i den litterære ver 
den blev kendskabet til historien spredt 
til alle samfundslag. Det at kunne føre sit 
folks historie langt tilbage gav selvværd og 
en stærk følelse af, at folk, historie og 
land hørte sammen. 

I dette billede passede Jellings budskab 
perfekt: Mere end noget andet sted 
kunne man i Jelling finde beviset på, at 
Danmark var et ældgammelt kongerige 
med eget sprog og tilmed med den 
samme religion i århundreder. Men det, 
der især gav Jelling betydning i 1800-tal 
lets Danmark, var dronning Thyra. Som 
Danevirkes bygger blev dronningen sam 
men med den gamle vold brugt som et 
slagkraftigt symbol i utallige sammen 
hænge. Først og fremmest meget konkret 
i forbindelse med den dansk-tyske kon 
flikt om Sønderjylland, som kom til at 
dominere århundredets anden halvdel. 
Men allerede et godt stykke tid før kon 
flikten brød ud i 1840-erne, havde 
Grundtvig sat Thyra på barrikaderne. Det 
skete i 1816 med udgivelsen af det første 
nummer af hans tidsskrift Danne-Virke, 
hvor Thyra fra første side indtager en 
central rolle. 



Grundtvig brugte her den gamle 
grænsevold som et symbol på den åndeli 
ge kamp, han ville vække til. Eller som 
han i det første nummer skriver i et hyl 
deistdigt til Thyra: 
"Dannevirke skal så fage(rt) 
som i gamle Thyras Dage 
stå forklaret op påny. " 
Det var en kamp mod 1700-tallets for 
nuftsbetonede kristendomsopfattelse og 
for "alt det ægte danske" og for "den forun 
derlige historiske ånd, som stedse hvilede over 
Danmark". Denne særlige grundtvigske 
kombination af kristendom og historie fik 
senere med højskolerne en markant plat 
form, og også her kom Thyra og Dane 
virke til at stå som to meget centrale sym 
boler. 

Det blev dog især som symbol på det 
nationale forsvar, at Thyra og Danevirke 
slog igennem i den brede offentlighed. 
Da købmand P.C. Koch fra Haderslev i 
1838 begyndte at udgive den første dan 
ske avis i Sønderjylland, blev den som 
Grundtvigs tidligere tidsskrift kaldt 
Dannevirke, og også her var Jelling-dron 
ningen med i indledningsdigtet: 
I fjerne Oldtids Dage 
Den ædle Dannebod 
Et Dannevirke reiste 
Mod Vold og Overmod. - 
Den Muur, som mægtig kneiste, 
I Muld er sunken hen, 
Men Aanden, som den reiste 
End overlever den. - 
Herefter møder vi Thyra og Danevirke 
som nationale symboler i utallige sam 
menhænge som regel i forbindelse med 
kampen om Sønderjylland: I taler og 
sange, i litteraturen og i billedkunsten. 

I løbet af J 8(JO-tallet blev Dronning Thyra motiv for utal 
lige kunstværker. Her en ca. 2 m høj gipsstatue, som bil 
ledhuggeren H. W Bissen ( 1798-1868) i 1854 fremstille 
de til Dronningens Trappe i det 2. Christiansborg. Slottet 
brændte i 1884, men statuen blev reddet. 
Ny Carlsberg Glyptotek, udstillet prl "Kongernes Jelling". 
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Med til at gøre Thyra-myten nærværende 
var, at Danevirke ikke kun var et histori 
ske begreb. Det lå der stadig som en mar 
kant jordvold og indgik i begge slesvigske 
krige i militærets strategiske overvejelser. 
Omvendt gav den historiske dimension 
Danevirke en symbolsk kraft, som i den 
indledende fase af 1864-krigen af mange 
blev forvekslet med militær styrke. For 
den danske offentlighed var det derfor et 
chok og et moralsk nederlag af kæmpe 
format, da hæren den 6. februar trak sig 
tilbage fra Danevirke-stillingen uden 
kamp. 

Når Thyra-myten fik så stor en gen 
nemslagskraft, skyldtes det ikke alene for 
fattere og kunstnere, men også at den af 
tidens faghistorikere blev præsenteret 
som fakta. I denne sammenhæng fik især 
to historikeres bøger en afgørende betyd 
ning. I 1840 udgav historikeren C. F. 
Allen (1811-77) sin Haandbog i Fædre 
landets Historie, som nåede at udkomme i 
syv udgaver. Endnu større udbredelse fik 
den lidt yngre kollega A. D. Jørgensen 
(1840-97) med sine 40 Fortællinger af 
Fædrelandets Historie, som udkom første 
gang i 1882 og som siden er udkommet i 
adskillige udgaver og oplag - den sidste så 
sent som i 1998. Her finder vi bl.a. den 
klassiske udgave af fortællingen om dron 
ning Thyra, der tog initiativ til opførelsen 
af Danevirke ved at indkalde mandskab 
fra rigets forskellige egne: Skåningerne 
byggede mod vest, mens sjællænderne og 
fynboerne tog sig af den østlige del. 
jyderne maatte derimod skaffe Fødevarer til 
den hele Hær, som Aar efter Aar samledes for 
at skaffe et trygt Værn til Veje for Land og 
Rige. Da det endelig var rejst, kaldtes det 
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''Danevirke", Danernes Borgvold, og Dronnin 
gen selv fik det skønne Tilnavn "Danmarks 
bod" eller "Danebod", den som "bødede" 
Danmark. For sønderjyderne fik 40 fortæl 
linger.. en særlig betydning, idet den - tak 
ket være Carlsbergs I.C. Jacobsen - blev 
uddelt gratis til 10.000 danske hjem syd 
for Kongeåen. 

Videnskaben tager over 
Fra de historiske værker gled myten om 
Thyra videre til skolebøgerne, hvor den 
havde sin selvskrevne plads helt frem til 
slutningen af 1950-erne. På dette tids 
punkt havde de livfulde fortællinger om 
Jelingdynastiet dog længe været punkte 
ret. Kort tid efter, at 40 Fortællinger.. star 
tede sin sejrsgang over hele landet, 
begyndte der at rejse sig kritiske røster i 
historikernes egen verden. Ikke specielt 
mod Thyra, men generelt mod at bruge 
de ofte selvmodsigende middelalderlige 
skrifter som kilde til vikingetidens histo 
rie. Kun samtidige kilder kunne bruges, 
og selv de måtte kritisk analyseres, før 
man kunne fæste lid til dem. Med den 
nye generation af kildekritiske historike 
re, der begyndte at gøre sig gældende i 
begyndelsen af 1900-tallet, så det sløjt ud 
for den hidtidige opfattelse af Jelling 
dynastiet. Væk var den kloge, kristne 
dronning Thyra, der samlede de forskel 
lige landsdele i bygningen af Danevirke, 
væk var historien om Gorms død og 
mange af de beretninger, der fandtes om 
Harald Blåtands regeringstid. Tilbage 
blev et kongepar, som man ikke vidste ret 
meget om med sikkerhed, og deres søn, 
der lå i strid med tyskerne og som efter 



eget udsagn "vandt sig hele Danmark og 
Norge og gjorde Danerne kristne". De gode 
historier og personkarakteristikken gled 
lige så stille i baggrunden. 

For mange var det givetvis vanskeligt at 
skulle opgive i særdeleshed det billede, 
der gennem årene var opbygget af dron 
ning Thyra. Det viste med al tydelighed 
den meget følelsesladede "pennefejde", 
der i slutningen af 1920-erne fandt sted 
om den såkaldte "omramningsteori". 
Litteraturprofessoren Hans Brix fremsat 
te med henvisning til en del andre rune 
sten den teori, at betegnelsen "Danmarks 
Bod (Pryd)" på den lille Jellingsten ikke 
gjaldt Thyra, men derimod Kong Gorm. 

Når teorien, som i øvrigt senere er for 
ladt, vakte så stort postyr, skyldtes det ikke 
de sprogvidenskabelige argumenter, men 
snarere at den lille flytning af tilnavnet 
"Danmarks Bod" fik fjernet den sidste 
magiske rest fra Thyra-skikkelsen. Eller 
som Nationaltidende udtrykte det: "Tænk 
på alle de historiske malerier, der nu bliver 
tomme og døde - tænk på al den symbolik, 
Thyras navn før har rummet - den er visnet!" 

Arkæologernes Jelling 
Myten om Thyra blev dog ikke sådan 
uden videre manet i jorden. Dertil var 
den for indgroet. Især den stærkt sønder- 

På grund af den store interesse, som Jelling gennem årene har været omgivet med, findes der talrige illustrationer af kirke, 
runesten og høje. Her et kig fra nordvest i 1861 - året, hvor højene undersøgtes "efter Kong Frederik VIl's Befaling". Som 
det fremgår af det idylliske billede, lå monumenterne fat tilgængelige midt i den lille lands/ry. Blot 50 år senere var de 
omklamret af den nye stationsfrys tætliggende huse. (Tegning: J Kornerup 1861) 
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jysk engagerede historiker Vilhelm la 
Cour (1883 - 1972) havde svært ved at 
opgive Thyra i rollen som rigets og 
Sønderjyllands forsvarer. Både i 30-erne 
og i 40-erne gjorde han sig til talsmand 
for, at Thyra stadig skulle forbindes med 
opførelsen afDanevirke. Og så længe den 
faghistoriske verden ikke kunne blive 
enige, havde skolebogsforfatterne natur 
ligvis også svært ved helt at forlade Thyra 
myten. Her slog den nye mere neutrale 
opfattelse af Jelling-dronningen først 
fuldt igennem i slutningen af 1950-erne. 

Sideløbende med afmytologiseringen 
af Thyra opbyggedes der imidlertid grad 
vist en ny Jelling-bevidsthed - en bevidst 
hed, som havde sit udspring i de arkæo 
logiske undersøgelser, som indledtes i 
Jelling i 1941. Arkæologerne, som ikke 
rigtigt havde taget del i debatten for eller 
imod Thyra Danebod, flyttede fokus væk 
fra den omdiskuterede dronning og over 
på Jellings monumenter. De lå der jo fort- 

sat og imponerede med Danmarks to 
største gravhøje og en runesten i særklas 
se. Monumenterne kunne naturligvis 
ikke som Danevirke gøres til et konkret 
symbol for forsvaret af Danmark, men de 
var vigtige i den danske selvforståelse. 
". Jelling er en Grundpille, maaske den vigtig 
ste, i det danske Riges Historie", skrev lede 
ren af udgravningerne, Ejnar Dyggve, i 
1943 i en første beretning om under 
søgelserne. Men, fortsætter han: "Paa 
Grund af utilstrækkelige arkæologiske 
Undersøgelser har mange modstridende 
Anskuelser og Paastande kunnet florere, og de 
kommer fortsat til Orde saavel i den videnska 
belige Litteratur som i vore almindelige 
Historiebøger og Opslagsværker. " 

Vi befinder os under Besættelsen, men 
til trods for, at der var grobund for en 
øget nationalisme, udtrykte man sig i 
afdæmpede vendinger. Dels har man 
givetvis villet lægge afstand til tidligere 
tiders fordrejninger og det ofte noget 

Thyra eller Gorm Danebod? Debatten om professor Brix' "omramningsteori" var så intens og følelsesladet, at den opnåe 
de den sjældne status for en videnskabelig diskussion: at komme i Blæksprutten. (Tegn.: Herluf Jensenius, 1927). 
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svulstige sprogbrug, dels har bl.a. Det 
tredje Riges misbrug af historien manet 
til eftertanke. Dyggve nøjes med at fastslå, 
atJellingmonumenterne har en "enestaa 
ende national .. Betydning". Og han fortsæt 
ter: "Til denne Stedets ærværdige historiske 
Betydning svarer en ydre Storhed .. "og at "De 
store Høje ... fremhæver et nordisk Særpræg og 
udgør sammen med Sesterhejene i Uppsala og 
Norges Raknehaug et Tegn paa det ældgamle 
Fællesskab i Norden. " 1 Ikke noget med 
Thyra eller Jelling som beskytter af dansk 
kultur, men en stilfærdig understregning 
af et nordisk fællesskab og med et præg af 
slet skjult stolthed. 

Jellinghøjene frem i lyset 
Ved undersøgelserne i 1941/42 fandt 
Ejnar Dyggve hverken Gorm eller Thyra, 
men de omfattende udgravninger, der 
bl.a. betød en fuldstændig gennem 
skæring af Sydhøjen og fundet af det, der 
dengang blev opfattet som resterne efter 
en kæmpestor hedensk kultplads ( det 
såkaldte vi), betød en ny interesse for 
selve monumenterne. I årenes løb var 
højene delvist forsvundet bag den vok 
sende stationsbys huse, men nu skulle de 
frem i lyset. Allerede fra 1913 havde loka 
le kræfter arbejdet på en frilægning af 
højene, men i denne omgang kom initia 
tivet fra København - oven i købet fra sel 
veste Statsministeriet. 

I 1950 nedsatte statsminister Hans 
Hed toft en særlig komite til Jelling-høje 
nes frilæggelse, som to år senere udsend 
te en rapport med forskellige overvejelser 
og forslag. Også heri var ordvalget 
afdæmpet, men tydeligvis båret af en god 

portion national stolthed. Der tales om 
'Jellingkongedømmets betydning/ar Danmarks 
enhed og forsvar" og om, at ''Det danske riges 
magt og anseelse [i vikingetiden] kan aflæses 
af jordmonumenternes gigantiske størrelse. " 
Og endelig i tidens ånd fremhæves det, at 
'Jellingmindesmærkerne binder Danmark til 
Norden". Efter den indledende gennem 
gang af sagens forhistorie fulgte så fire 
forslag, der må siges virkeligt at leve op til 
hensigten: at frilægge højene. De mest 
vidtgående af dem opererede med en for 
lægning af veje og jernbane samt nedriv 
ning af 35 ejendomme og en genhusning 
af ikke mindre end 169 personer! Så dras 
tisk kom det dog ikke til at gå. Resultatet 
blev, det vi kender i dag med en fri 
læggelse af arealet mellem højområdet 
og hovedgaden, men uden vejforlægnin 
ger og fjernelse af husene på den mod 
satte side af gaden. 

Frilæggelsen, kombineret med den 
øgede turisme, betød en stadig stigende 
interesse for Jelling - en interesse der til 
tog yderligere i slutningen af 1970-erne, 
hvor Nationalmuseet gennem flere år 
foretog arkæologiske undersøgelser i kir 
ken. Her fandt man spor efter tre tidlige 
re trækirker og i tilknytning til den ældste 
af dem sensationen: en stor grav med ske 
letdele fra en midaldrende mand. Ifølge 
udgraveren Knud Krogh kunne de tæn 
kes at stamme fra Kong Gorm, som efter 
sønnen Harald Blåtands overgang til kri 
stendommen var blevet genbegravet i 
den nyopførte kirke. Selv om tolkningen 
blev fremført med forbehold, og teorien 
ikke forblev uimodsagt, gled forbeholdet 
i den brede offentlighed hurtigt i bag 
grunden. Løsningen af, hvad der blev 
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kaldt, "gåden om Kong Gorms grav" vir 
kede overbevisende og var i kraft af de 
mange detektivelementer førsteklasses 
pressestof. Samtidig er det jo ikke hver 
dag, man præsenteres for en ny kongelig 
gravkirke. 

Fundet i Jelling Kirke startede en debat i 
den arkæologiske verden, og også i 
Jelling skabte det bevægelse. Fra slutnin 
gen af 1960-erne havde der i et gammelt 
hus lige vest for kirken været en lille 
udstilling, der fortalte om Jellings monu 
menter, men efter de nye fund i kirken 
fremkom der hurtigt forslag om en mere 
fyldestgørende formidling af byens sevær 
digheder; denne gang i form af et egent 
ligt museum. I første omgang kom der 
forslag om en ny udstillingsbygning øst 
for højområdet og senere mod vest ved 
Jelling Kro. I slutningen af 80-erne og i 
begyndelsen af 90-erne arbejdede man 
derefter på lokalt initiativ med projekter 
for et stort vikingecenter, der ud over at 
fortælle Jellings historie skulle være et 
"oplevelsescenter", hvor vikingetidens 
historie i bred forstand kunne formidles. 

Af forskellige grunde var der ingen af 
disse projekter, der kunne gennemføres, 
men derimod lykkedes det kredsen bag 
vikingecentret - ved at ændre konceptet 
og med Velux-fondenes mellemkomst - at 
komme igennem med det nuværende 
udstillingshus, "Kongernes Jelling". No 
genlunde samtidig blev det vedtaget, at 
statens officielle fejring af årtusindskiftet 
skulle finde sted i Jelling, og i forbindelse 
hermed besluttede regeringen via "År 
2000-fonden" at skænke 10 millioner kr. 
til en ny udsmykning af Jelling Kirke. 
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Folkeoplysning og erhvervspolitik 

Det kan være vanskeligt her så relativt 
kort tid efter klart at udrede de holdnin 
ger/hensigter, som disse seneste årtiers 
udvikling i Jelling er udtryk for. Ikke 
mindst fordi billedet synes betydeligt 
mere sammensat end tidligere. Men set i 
forhold til de ældre perioder i Jelling 
monumenternes historie er der nogle 
helt tydelige forskelle. De meget nationa 
le tilkendegivelser er helt væk, og det 
samme synes de tendenser til at se Jelling 
som led i et nordisk fællesskab, som især 
kom frem under og lige efter Besættel 
sen. Hovedvægten syntes i stedet lagt på 
det almene folkeoplysende, ud fra ideen 
om, at det er vigtigt for den enkelte og for 
samfundet, at vi kender til vores rødder. 
Delvist parallelt hermed kom der desu 
den i løbet af 80-erne en helt ny indfalds 
vinkel til mindesmærkerne: en turistmæs 
sig og erhvervsøkonomisk vinkel. Det 
skønnedes, at op mod 150.000 hvert år 
gæstede kongebyen, men den store turist 
strøm gav kun få ekstra arbejdspladser. 
Det var naturligvis en stor lokal udfor 
dring, at forsøge at få skabt nogle flere 
jobs til betjening af de mange gæster. I 
formålsparagraffen i vedtægterne for Den 
Selvejende Institution Vikingecentret, Jelling 
fra 1990 fastslås det derfor, at centret 
"skal . . . tilgodese både forskningsmæssige, 
undervisningsmæssige og turistmæssige for 
mål". 

Det var ikke alene i Jelling, der var gro 
bund for sådanne overvejelser. Turister 
hvervet oplevede i disse år en øget efters 
pørgsel efter oplevelser, og i den forbin 
delse blev man i stigende grad opmærk- 



som på de muligheder for aktiv udfoldel 
se, der lå i de historiske monumenter 
rundt omkring i landet. Nogenlunde 
samtidig med, at man i Jelling arbejdede 
med ideen om et stort vikingecenter, var 
man således i gang med lignende planer 
i Ribe, på Trelleborg, Lindholm Høje og 
Fyrkat, for nu at nævne nogle af de mere 
kendte lokaliteter. Men bølgen blev ikke 
alene båret af turisterhvervets ønsker; 
den var også stærk påvirket af de nye tan 
ker om kulturen som en erhvervslokalise 
rende faktor, som vandt frem i 80-erne. 

Inspireret af bl.a. Holstebros kulturoffen 
siv i slutningen af 60-erne og 70-erne var 
man for alvor blevet klar over, at alsidige 
og gode kulturtilbud kunne spille en 
rolle, når nye virksomheder skulle etable 
re sig i et område. 

Nationalt symbol i en 
international tid 
De initiativer, der er taget i Jelling gen 
nem de seneste årtier, kan således ses som 
led i en generel udvikling. Men alene 

\ 

De~· 29. august 2000 kunne to af Nationalmuseets medarbejdere under overværelse af repræsentanter for stat og kirke 
genbegrave de formodede knogler af Kong Gorm, som i slutningen af 70-erne blev fundet i et gravkammer i Jelling Kirke. 
Over zinkskrinet med knoglerne anbragtes en granitflise med indskriften: "Kong Gorm højsat 959 og siden gravlagt her". 
Dagen efter blev genbegravelsen markeret ved en særlig kirkelig højtidelighed under overværelse af bl.a. kongefamilien. 
(Foto:Jørgen Køll.e). 
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størrelsen af de beløb, der er anvendt til 
frilæggelsen af monumenterne, til kirke 
udsmykningen og til opførelsen af den 
nye udstillingsbygning viser, at Jelling er 
mere end det. Her er det, at Jellings posi 
tion som et nationalt symbol kommer ind 
i billedet. Det ville være usandsynligt, at 
der blev brugt beløb i en tilsvarende 
størrelsesorden på et andet af vore for 
tidsminder. Denne særlige nationale sym 
bolværdi har hele tiden været der, men 
der er en tendens til, at den er blevet 
mere tydelig gennem de seneste år. 
Måske som en reaktion på en stadig mere 
international verden, hvor nationalstaten 
- i hvert fald på vore breddegrader - er 
under forvandling. 

I 1996/97, da vi fik nye EU-pas, valgte 
man at lade motiver fra den store 
Jellingsten indgå i det grafiske design: 
Kristusfigur på indersiden af omslaget og 
dragen og slagen på de øvrige sider. Også 
sidste års genbegravelse af de formodede 
rester af Kong Gorm og fejring af årtu 
sindskiftet i Jelling Kirke er udtryk for det 
oficielle Danmarks brug af Jellings sym 
bolværdi. Især i forbindelsen med genbe 
gravelsen med dens særlige kirkeritual - 
og ikke mindst med spotlyset rettet på 
kongefamilien - fik symbolbetydningen 
godt fat. Så godt, at det ellers obligatori 
ske forbehold om det nu også var Gorms 
knogler, man genbegravede, for en tid 
gled ud. Både i den officielle præsenta 
tion af begivenheden og i den granitind 
skrift, der fulgte med gravskrinet ned 
under kirkegulvet. 

Der er sikkert mange forskellige opfat 
telser af, hvilken betydning man skal 
lægge i begivenhederne i Jelling år 2000, 
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og hvilken betydning man i dag i det hele 
taget skal tillægge Jelling. Ved indvielsen 
af kirkens nye udsmykning den 3/12 gav 
Dronning Margrethe sin opfattelse - en 
opfattelse, der givetvis deles af mange: 
"Her i den nyrestaurerede kirke er vi så tæt på 
vore rødder, som vi overhovedet kan komme. 

Dansk Kultur 
Udgivet i anledning af hendes Majestæt Dronning Margrethe ILs 

besøg i Jelling \l'ed Artuslndfejrløgen 
J. søndag i Advent år 2000 

Fbria;et Rafad-Dansk.KuNur 
ISBN 87·96363s.s.1 

Den 3 / 12 2000 genoplivedes for et kort øjeblik Jellings tid 
ligere stærke symbolske betydning som forsvareren af 
danskheden. Mens gæster fra nær og fjern strømmede i 
Jellings gader uddelte "Dansk Kultur; Foreningen til værn 
om dansk kultur og identitet, ytringsfrihed, demokrati og 
ligestilling" dette blad til de forbipasserende. Indholdet, 
som i form af små artikler og notitser beskæftiger sig med 
forskellige vinkler af dansk historie og kultur, er holdt i et 
neutralt sprog uden de store holdningsmæssige tilkendegi 
velser. Men sammenholdt med foreningensformål om at 
værne dansk kultur og identitet, og at dette bl.a. skal ske 
ved "at afdække de områder i dansk kultur og religion, der 
problematiseres i mødet med islam" synes hensigten tydelig: 
Jelling, og det Jelling står for, skal være med til at forsvare 
dansk kultur imod fremmed indflydelse. 



Under de smukke nye gulvfliser har vi anbragt 
de rester, som vi har lov til at mene, er Gorm 
den Gamles, han som blev stamfader til alle 
senere danske konger. - Uden for døren står ste 
nen med Kristusbilledet, det ældste i Norden. 
Det er seglet på Danmarks dåbsattest og min 
der os om, at fællesskabet i Danmark har en 
tusindårig forankring i vor kristne arv. " 
(Vejle Amts Folkeblad, 4/12 2000) Eller 
sagt i en lidt friere fortolkning: På trods af 
alle evt. forbehold giver vi os selv lov til at 
tro, at monumenterne i Jelling har en 
særlig betydning for skabelsen af to af de 
elementer, som indgår i det danske fæl 
lesskab: konge og kirke. 

Historien om den forskellige brug og 
opfattelse af Jelling gennem tiderne viser 
tydeligt, at vi har brug for myter og sym 
boler, i nogle tidsperioder mere end i 
andre. Vi har brug for myten og for sym 
bolets enkle budskab i en sådan grad, at 
vi undertiden vælger at tolke de histori 
ske kilder, så de passer ind i det billede, vi 
gerne vil se. Det er der hverken noget nyt, 
mærkeligt eller farligt i. Myte og virkelig 
hed har altid været tæt forbundne; kun 
hvor de forveksles kan det gå galt. 

Som Danmark harJelling, har mange andre lande også "et sted, hvor det hele startede". I Island er det Tingvalla Sletten, 
i Sverige Gamla Uppsala og i Norge kan vi bedst sammenligne med Stiklestad, hvor Olav den Hellige bleu dræbt i 1030. 
Både ved Stiklestad og ved Gamla Uppsala (billedet) er der som i Jelling inden Jor de sidste par år åbnet nye udstillings 
huse. (Foto: Bengt Lundherg, RAA) 
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Noter: 
1. En tilsvarende holdning med understregning af 

det nordiske fornemmer man i den tale, som 
Nationalmuseets direktør, Poul Nørlund, den 
1/7 1946 holdt ved indvielsen af vikingeborgen 
Trelleborg ved Slagelse: "Vi skal i vore Dage ikke 
lave falsk Vikingeromantik. Det var noget Tyskerne i 
Nazitiden var svært forfaldne til, de forelskede sig i 
Vikingeidealet. Men som vi beundrer det kunstfærdige 
snilde i Norges stolte Vikingeskibe... således maa vi 
ogsaa beundre den Klogskab og den Indsigt, den Magt, 
den Daadkrafl den Sans for Linieskønhed og for ratio 
nel Organisation, der ligger bag et anlæg som 
Trellebog." (Sorø Amtstidende 2/71946). 

Anvendt litteratur m.v.: 
Inge Adriansen og Birgit Jenvold: Danske myter - 
Fra dronning Thyra til krigen i 1864. - Fortid og 
Nutid 1998,1. 
Sven Aggesen: Kortfattet historie om Danmarks 
konger. Oversættelse ved M.Cl. Gertz. - København 
1967. 
Leif Baun Christensen: Jelling - kronen på værket, 
Jelling 1991. 
Ejnar Dyggve: Jelling Kongehøje. - Fra National 
museets Arbejdsmark 1943. 
Steen Hvass: De kongelige monumenter i Jelling, 
2000. 
Leif Ingvorsen: Myten om Dronning Thyra, 
Højbjerg 1988. 
Jelling-højenes frilæggelse. Forslag udarbejdet af 
det af statsministeriets komite til frilæggelse af 
Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg> København 
1952. 
A.D. Jørgensen: 40 Fortællinger af Fædrelandets 
Historie. 7. Oplag - København 1941. 
Knud Krogh: Gåden om Gorms Grav, 1993. 
Vilhelm la Cour: 
- Sønderjyllands Historie I, København 1930. 
- Danmarks Historie, Bd. I. - København 1939. 
- I Schultz Danmarks Historie I - København 1941. 
Miranda i Danmark, v/ Haavard Rostrup. - 
København 1987. 
Saxo, oversættelse v/ Jørgen Olrik. - Gyldensdals 
jubilæumsudgave, København 1970. 
Vejle Museums arkiv. 
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Horsens Gasværk 1860-1985 

Af John Jubler Hansen 

Nutidens mennesker har ingen forestilling om at leve uden lys og kraft. Vi 
har ikke prøvet at undvære kunstigt lys, for slet ikke at tale om at undvære 
al den energi, der i dag driver samfundets hjul. Fredag den 15. juni 1860 
skrev Horsens Avis: "Vor Byes Gader har i de to sidste Aftener hav et liv 
ligt og forandret Udseende ved at de nye Gaslygter, der for første Gang 
bleve tændt i Onsdags, nu have afløst de triste og vidt Spredte 
Tranlygter." Med åbningen af Horsens Gasværk var kunstlyset nu også 
nået til denne by. Teknikken blev siden en del af grundlaget for de mange 
forandringer, der i de følgende år revolutionerede menneskenes liv. Men alt har sin tid. Ændrede 
forbrugsmønstre og ny teknik lukkede gasværket 125 år senere. Artiklens forfatter, John juhler 
Hansen var ansat på Industrimuseet 1997-98 som leder af et miljøhistorisk projekt. Materialet 
til denne artikel blev indsamlet i forbindelse med museets udstilling i 1997 om H arsens Gasværk. 

Det var dog ikke noget helt nyt med 
offentlig forsyning af gas. Allerede i 1853 
åbnede Danmarks første gasværk i 
Odense. Allerede samme år havde der 
været bestræbelser i gang, for også at star 
te et gasværk i Horsens. Samfundsmæs 
sigt var de økonomiske muligheder til 
stede. Ophævelsen af den engelske korn 
lov i 1849 havde givet en stærk, uventet 
opgang i den dansk-engelske samhandel, 
der ellers havde ligget delvist stille siden 
1807. Danske forretningsmænd tjente i 
de år formuer på kornhandelen med 
England. 

En af dem var danskeren Regnar 
Westenholz, der slog sig ned i 
Horsensområdet, da han vendte hjem fra 
London. Han købte herregården Mat- 

trup ved Horsens, og herfra repræsente 
rede han "Det danske Gaskompagni"." 
Dette firma havde henvendt sig til byens 
borgmester, og Horsens Byråd skrev en 
"foreløbig kontrakt" med firmaet. Et 
møde blev holdt på rådhuset den 11. 
marts 1853, men der må ikke have været 
stemning for at få et lokalt gasværk. 
Sagen omtales ikke mere i den lokale avis. 
"Det danske Gaskompagni" havde mere 
held i andre danske byer, for i perioden 
1853 til 1860 stod de bag opførelsen af 
hvert andet af de da opførte gasværker: 
1853 i Odense, i 1854 Flensborg, Hel 
singør, Ålborg, i 1855 Assens, Randers og 
Ålborg. Herefter fulgte i 1859 Vejle og 
Viborg, samt i 1860 Frederiksberg 
Gasværk." 
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Horsens Gasværk i drift 
13. juni 1860 

blev overladt til to gasingeniører, firmaet 
Th. A. English og C. J. Hanssen." Støbe 
godsleverancerne gik lokalt til byens to 
jernstøberier: Møller & Jochumsen samt 
J. Stallknecht. Til at lede opførelsen i 
selve Horsens sendte firmaet den da 24- 
årige ingeniør CJ. Clausen, der efterføl 
gende blev boende i byen og fik en 
hovedrolle i opførelsen af mange lokale 

Horsens Byråd vedtog den 23. maj 1859 
selv at opføre et kommunalt gasværk, og 
værket blev færdiggjort på bare et år. 
Udgiften var 80.000 Rigsbankdaler, som 
blev finansieret gennem et kommunalt 
obligationslån. Den tekniske projektering 

Gadeplan med Gasværkets beliggenhed og bygninger indtegnet ca. 1930. Bemærk retorthuset, som fra 1921 til 1969 lå 
på havnen. 
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industrier frem til sin død i 1886. 
Placeringen blev af praktiske årsager lagt 
uden for byen, men tæt på havnen, og 
den vej der førte forbi gasværket kom 
meget naturligt til at hedde Gasvej. 

I datiden fik gasværkets åbning i 1860 
ikke den store omtale i byens presse. Lidt 
redaktionel omtale, samt en annonce 6. 
juni 1860 fra "Comiteen for Gasanlægget 
i Horsens". Heri hed det, at nedlægnin 
gen af gasrør var sluttet og byens "Huus 
og Gaardeiere her i Staden" kunne i de 
følgende 14 dage gratis få indlagt stikrør. 

Udover det i indledningen citerede, lød 
den samlede omtale af gasværkets åbning 
i Horsens Avis 15. juni 1860 således: "/ 
den samme Omkreds, hvor tidligere brændte et 
halvthundrede søvnige Tranlygter, flammer nu 
c. 175 klare Gasblus, der tage sig godt ud i 
vore Smukke, lige Gader. I Boutikker og 
Værelser sees Gassen allerede tildeels at have 
afløst Olielamperne, og det er at vente, at 
denne behagelige og billigere Belysning efter 
haanden vil blive almindelig overalt. Vi lykøn 
ske vor By til dette Fremskridt, der væsentlig 
skyldes vor virksomme Borgemester. " 

Murer ansat som gasværksbestyrer 
Gasværkets første bestyrer blev murer 
Chr. Fussing. I sin ansøgning til byrådet 
var det ikke kendskab til gasfremstilling 
han slog på, men at han var ansat som 
murer på Aarhus Gasværk og dermed 
havde kendskab til at indmure nye retor 
ter i ovnene, efterhånden som de blev for 
brændte." Gasværkets første anlæg 
bestod af 7 retortovne, hver med 3 støbe- 

jernsretorter og simple ristefyr. En retort 
er det sted, hvor kullene afgasses. 
Herefter blev gassen renset i 3 kalkrense 
kasser og ledet videre til en gasbeholder, 
som rummede 550 m3 gas. Ved folketæl 
lingen 1870 havde Horsens 10.071 ind 
byggere og samme år opgives antallet af 
gasmålere for første gang i de skriftlige 
kilder; da var der 500 gasmålere.5l 

Værkets bestyrer blev tituleret gasmester, 
og Chr. Fussing virkede som sådan i 20 år 
fra 1860 til sin død i 1880. Hvor meget 
personale, der ellers var på gasværket, 
fremgår ikke af kilderne. Selv havde 
Fussing ansvaret for driften alle årets 365 
dage. Først i maj 1879 fik gasværket tilla 
delse til at ansætte en mand, der blev 
oplært i alle gasværkets funktioner og 
kunne afløse gasmesteren under sygdom 
osv. 

Gas - en epokegørende 
teknisk nyskabelse 
I Danmark før 1853 sænkede mørket sig i 
bogstaveligste forstand over land og by. 
Dengang var lyskilderne begrænset til tæl 
lelys og olielamper. Eller som man i 1880 
skrev i Opfindelsernes Bog: "Spørgsmaalet 
om kunstig Belysning er et af de vigtigste, 
hvormed Videnskab og Industri kunne beskjæf 
tige sig; det er ikke for meget sagt, at der er et 
Sammenhæng mellem den moralske Tilstand 
og Belysningen. " 6> 

Forsøg med at udvinde gas af kul begynd 
te i 1792. Datidens opfindere havde svært 
ved at overvinde de første, tekniske van 
skeligheder, som skulle løses for at 
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komme i gang med rationel gasfremstil 
ling. Mange brændstoffer kunne bruges 
som råmateriale for gasfremstilling, tørv, 
brunkul, træ og som det vigtigste: Kul. 
USA var først fra 1801 med gasværker til 
brug for belysning i større omfang. Og i 
Europa var det dampmaskinens opfinder, 
James Watt, der i 1802 i England lod sine 
værksteder oplyse med gasbelysning. I 
1814 fik Danmark sit første, primitive 
hobbygasværk i København. Blikkensla 
ger Johs. Irgens opstillede det i bagloka 
let til sin butik i Købmagergade. Gassen 
drev to gaslygter foran butikken, og byens 
indbyggere stimlede sammen om natten 
for selv at se fænomenet, så byens politi 
mester forbød Irgens at holde dem 
tændt. 

I 1843 trådte gassen i industriens tjeneste, 
da et bomuldsvæveri i København instal 
lerede gaslys. Og som ovenfor nævnt var 
den første by, der fik gasværk her i landet, 
Odense, mens København fulgte efter i 
1857. 

Gasfremstilling - kort beskrevet 
Gasfremstilling foregår kort beskrevet 
sådan: Kul fyldes i lange ovne (retorter), 
og opvarmes til ca. 1.000 grader i den 
lufttætte ovn. Gassen og spildprodukter 
ne fra kullene frigives og opsamles i en 
beholder. Gassen føres frem til en kon 
denser, hvor luftarterne afkøles. Derved 
fortættes de til tjære og ammoniakvand. 
Gassen renses for tjære, kulsyre, svovl 
brinte og ammoniak. Derefter ledes gas 
sen over i gasbeholderen, og videre ud 
gennem rør i byens gader til forbrugerne. 
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I alt har der været 110 gasværker i drift i 
Danmark. Den anvendte teknologi gen 
nemgik en kolossal udvikling, og det var 
landvindinger, som fik stor betydning for 
den industrielle udvikling. Her skal blot 
nævnes udvikling inden for transport af 
kul fra miner til havne, ved skibstranspor 
ter og til gasværker. Det betød udvikling 
af nye ovnkonstruktioner samt udvinding 
og udnyttelse af gasproduktionens bipro 
dukter. Først og fremmest koks, der er 
afgassede kul. Derefter var det vigtigste 
spildprodukt udvinding af tjæren, og de 
anvendelsesmuligheder som den førte 
med sig. Andre spildprodukter var 
ammoniak og benzol. Udviklingen betød 
mange flere indtægter for gasværkerne, 
og den nye teknologi kom også forbru 
gerne til gode gennem lavere gaspriser. 

Horsens Gasværk i god drift 
De første støbejernsretorter i Horsens fik 
ingen lang levetid på gasværket. Allerede 
i 1865 blev de afløst af lerretorter, som 
også reducerede vedligeholdelsesomkost 
ningerne. Samtidig blev rensning af gas 
med kalk afløst af den billigere myre 
malm. Det første år producerede gasvær 
ket 235.000 m3 gas. Ti år senere var den 
årlige produktion 276.000 m3 gas. Fra 
starten i 1860 var kubijkmeterprisen 25 
øre, som i 1868 faldt til 20 øre, og i 1879 
var nede på 18 øre. En væsentlig årsag var, 
at salg af koks gav gasværket 20 - 30% af 
dets årlige indtægt. 

Siden slutningen af 1860' erne blev gas 
anvendt til madlavning. Det medførte en 
mærkbar stigning i gasforbruget. Gas- 



værket selv lavede også reklame herfor. 
Som i 1878, hvor man udgav en pjece om 
anvendelse af gas til kogning. I april 1878 
besluttede gasværket sig for, at låne for 
brugerne penge både til at få lagt gas ind 
og til anskaffelse af kogeapparater. En 
anden og ny indtægtskilde blev fra 1876 
gasmotorer. De blev også fremstillet af 
lokale fabrikanter i Horsens, som P. 
Jonasen, Graven 11, der drev urmager 
forretning og på bestilling fremstillede 
sin patenterede 2-hestes gasmaskine." 

I 1869 fik værket ny gasbeholder. Men 
gasforbruget blev ved med at stige år for 
år. Firmaet Th.A. English og CJ. Hans 
sen, som i 1860 anlagde gasværket, frem 
lagde i juni 1876 for byrådet sit forslag for 
udvidelse af værket." Hovedpunkterne 
var at udvide ledningsnettet, at få opret 
tet et lille laboratorium til at undersøge 
gassens lysstyrke, renhed og tryk samt en 
modernisering af ovnanlægget, som blev 
gennemført i 1877. Retorthuset blev for 
længet og ombygget til 8 ovne med 32 re 
torter. Det betød også forlængelse af 
rense- og kulhuset. Værkets årlige kapaci 
tet var mere end fordoblet siden starten. 
I 1879 havde gasværket 484 målere for 
belysningsgas og 247 målere for kogegas. 
Samme år vedtog byrådet at anbringe en 
gaslygteopstander med vandkummer og 
en femarmet gaskandelaber på Torvet. 

Værkets første gasmester, Chr. Fussing, 
døde i 1880. Som ny gasmester blev ansat 
vinhandler Jens Theilgaard, der blev pen 
sioneret i 1909. I 1882 fik værket endnu 
en gasbeholder, og i dette driftsår var pro 
duktionen på 493.000 m3 gas. I 1886 blev 

der anskaffet en exhaustor (kompressor), 
drevet af en dampmaskine. Det betød 
10% større gasudbytte. 

Strid om prisen på Auer-brændere 
I 1889 blev der bygget 3 nye retortovne 
med generatorfyring, og i samme periode 
blev ledningsnettet udvidet. Året efter i 
1890 opførte man den bestyrerbolig, der 
stadig ligger som den ældste bevarede del 
af gasværket, ud mod Gasvej. Byens ind 
byggertal steg fortsat, så forbruget af gas 
voksede. 

Næste udvidelse fandt sted i 1894/95, 
hvor et nyt retorthus blev opført, samtidig 
med en ny gasbeholder. Værkets daglige 
kapacitet blev 9.000 m3

• Tallene i byrådets 
årlige driftsberetning fortæller om en 6- 
dobling i gasforbruget i 40-års perioden 
1860 til 1900 fra 235.000 m3 til 1.450.000 
m3

• Udviklingen ses også i antallet af gas 
målere, som i 1890 var på 1.100, år 1900 
var der 2.620, mens tallet i 40-års perio 
den fra 1870 til 1910 blev IO-doblet til 
5.000 gasmålere. 

I 1896 var gasværksbestyrer Theilgaard 
på studietur i Tyskland." Her fik han selv 
undersøgt anvendelsen af de nye gasglø 
delys, Auer-Brændere. De gav tre gange 
så stærk belysning som hidtil, og gasbe 
sparelsen dækkede de årlige udgifter til 
fornyelse af disse i byens gadelamper. 
Udvalget vedtog at anskaffe dem i 
Horsens inden udgangen af 1896. Men 
Theilgaard kom i oktober 1896 i strid 
med firmaets danske agentur, Nordisk 
Auer s Gasglødelys Aktieselskab, da de 
opdagede, at Theilgaard købte gasgløde- 
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nettene direkte fra Tyskland og til en 
betydelig lavere pris. Sagen endte med, at 
den danske grossist leverede til Horsens 
Gasværk til samme pris som i Tyskland.I 
november 1896 gik der ild i gasværkets 
kokslager'?'. Udvalget besluttede derfor at 
isolere rummet med to lag jernplader 
med asbest imellem, for at undgå en lig 
nende situation igen. 

I 1897 var spørgsmålet om elprodukti 
on for første gang til debat i Horsens. 
Året før havde elektriker Emil Møller 
købt trævarefabrikken Bastian og startet 
sin fabrik for telefoner. Hans henvendel 
se om at installere el i 4 private ejendom 
me blev behandlet af gasværksudvalget 
den 29. februar 1897. Svaret var nej med 
den begrundelse, at teknikken i gasbelys 
ning, specielt med gasglødenet, havde 
udviklet sig, samt at Horsens Kommune 
havde nedsat prisen på belysningsgas. 
Første gang gasværksarbejdernes forhold 

omtales i de skriftlige kilder var på udval 
gets møde i januar 1897.11) Theilgaard 
foreslog 2-holdsdrift ændret til 3-holds 
drift, da gasværksarbejderne ved deres 12 
timers arbejdsdag var overanstrengte og 
manglede fritid. Indførelse af 8-timers 
arbejdsdag fandt udvalget for dyrt. Men 
allerede i 1898 blev der gennemført 3- 
holdsdrift for fyrbøderne, der samtidig 
også fik 1/2 times spisepause og deres dag 
løn forhøjet fra 2,80 kr. til 3 kr. 

Gode penge i salget af tjære 
En større og større indtægtskilde for gas 
værket blev kultjæren. I starten blev 
tjæren mest brugt til imprægnering af 
træværk, samt imprægnering af nyt pap 
til anvendelse som tagpap. En af de store 
aftagere fra Horsens Gasværk var Stjern 
holms Fabriker, der åbnede sin fabrik 
med 25 ansatte i 1889. 

Håndkoloreret tegning af den da ny gasbeholder opført 1894. 
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Rent fysisk lå firmaet nabo til gasværket, 
hvor man eksempelvis i 1896 købte 90 
tons tjære. Fabrikkens blev startet af far 
maceut Ch. Krøger, der inden havde 
arbejdet med at bruge tjære industrielt. 
Ved Den store Nordiske Industriudstil 
ling i København 1888 fik han en pris for 
træpræparater, fremstillet af kultjære. 
Fabrikken tilvirkede imprægneringsstof 
fer for træ mod forrådnelse og svamp, 
samt fabriksmæssig produktion af tagpap 
og tjærepræparater. Fra 1906 blev kon 
kurrencen fra Dortheasminde Tagpap 
fabrik i Uldum tydelig mærkbar, så denne 
produktion blev nedtrappet for helt at 
ophøre med udgangen af 1912, mens fir 
maets trælast fortsatte under samme 
navn. 

Tjæren fandt også andre anvendelsesmu 
ligheder. I 1898 begyndte vejvæsenet 
rundt om i landet at tjære mellem bro 
sten. Tjæring afveje begyndte i 191012>. I 
Skanderborg Amt begyndte man efter 1. 
verdenskrig at anvende tjære på amtsveje 
ne. Det blev udnyttet på Horsens Gas 
værk, da den nye retort fra 1921 gav en 
tjære, der var velegnet til vejtjære. Sam 
tidig med fandt man også en anvendelse 
for det gamle retorthus på gasværkets 
grund, som blev indrettet til tjæredestilla 
tionsanlæg. Det blev en økonomisk suc 
ces: Fra en årsproduktion det første år på 
450 tons, steg salget i 1926 til 1.400 tons, 
og i 1929 til 2.400 tons tjære. Gasværket 
måtte indkøbe både tjære, beg og asfalt 
hos andre gasværker, for at kunne følge 
med den voksende efterspørgsel. Men 
Horsens Gasværk var ikke alene om 
denne produktion, for andre så også de 

økonomiske muligheder i en sådan pro 
duktion. Tjæredestillationen fortsatte 
indtil 1956. 

Rygende varme koks til afkøling 
De første mange år fik gasværket alle sine 
kul fra engelske kulminer. De blev kørt 
fra Horsens havn til gasværkets kulhus. 
Der var altid et lager af kul til 3-4 måne 
ders forbrug, så man var sikret råvarer, 
både under isvintre og ved konflikter hos 
leverandører. 

l!B[&lst Beklædnim - !aiasin, . St•:::::::. s, 
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Tegningen på vejviseren forestiller tagpapfabrikken med 
gasværket i baggrunden. 
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En vigtig ting var at undgå selvantændel 
se, som følge af temperaturstigninger i 
stakkene. Inden afgasning blev kullene 
knust til ens størrelse, og herefter kørt i 
retorthuset. Her blev de tømt i ladema 
skiner, som med lange, skeformede skov 
le førte kullene ind i retorterne. Arbejds 
forholdene stillede store krav til arbejder 
nes fysik. Tømning af retorterne foregik 
hver 6. time, hvor koksene ved udtagning 
havde en temperatur på 800 grader, 
inden de blev afkølet. Der slap altid lidt 
svovlgas ud i retorthuset, så det var nød 
vendigt med en kraftig ventilation. Blæ 
sten stod ind gennem porte og luger til 
de svedige fyrbødere. 

Horsens Elværk opført 1906 
I 1906 fik Horsens kommune endnu en 

forsyningsvirksomhed, da der blev opført 
et elværk ved siden af gasværket. Elvær 
kets maskiner kunne drives med sugegas 
eller lysgas, og på gasværket var der rige 
ligt med koks. I Horsens Vejviser 1909-10 
stod der, at begge værker blev ledet af 
Jens Theilgaard, der her blev benævnt 
belysningsdirektør. Gasværket havde da 1 
funktionær og elværket 3 funktionærer 
ansat, samt på begge værker 55 arbejdere. 

Det nye elværk betød fra 1910 stagnation 
i gasforbruget. For at stimulere salget 
begyndte gasværket fra 1912 at reklamere 
for gas, og et udstillingslokale med for 
skellige former for gasapparater blev åb 
net på værket, hvor apparaterne kunne 
købes på afbetaling. I 1909 gik Jens 
Theilgaard på pension. Ved hans død i 
1919 skrev branchens fagblad, at Theil- 

GASVÆRK 
1905. 

Tegning af Horsens Gasværk 1905. Bestyrerboligen til højre, kulskuret bagved samt de 4 sammenbyggede huse på Gasvej, 
som siden fik bygget ovenpå, så de kunne rumme Belysningsvæsenets kontor. Bygningerne er i dag de synlige minder i 
Horsens om værket. 
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gaard, som medlem af den tyske forening 
for gasfagmænd ofte var påvirket af det, 
han så af nyt i gasbranchen i Tyskland, og 
fik det med hjem til Danmark. '3l I nekro 
logen fremhæves, at Horsens Gasværk 
under hans ledelse var først med at udnyt 
te gasvand som kunstgødning, og først i 
provinsen med at indføre generatorovne. 
Samtidig interesserede Theilgaard sig 
også for regnskabsvæsen og afskrivning, 
og medvirkede dermed til at Horsens gas 
værk under hans ledelse blev landets 
finansielt bedst stillede. 

Ny gasværksbestyrer i Horsens blev Johan 
nes Quist, der havde stillingen fra 1909 til 
1931. Han blev lige så kendt i fagkredse 
som sin forgænger, blandt andet som fo 
redragsholder på Polyteknisk Læreanstalt 
og gennem sit arbejde med at modernise 
re og standardisere gasudstyr og installa 
tionsforskrifter for hele Danmark. 

Vanskeligt at få kul under 
1. verdenskrig 
I 1914 brød 1. verdenskrig ud, men de 
første krigsår gik det nogenlunde for 
Horsens Gasværk med at få kul. Men i 
november 1916 udeblev de 4.600 tons 
kul, der var bestilt til vinterforbruget. 
Måneden efter kom blot 566 tons kul, og 
da Tyskland den 1. februar 1917 erklære 
de uindskrænket ubådskrig, havde gas 
værket 200 tons kul tilbage. Det var kun 
nok til 5 dages forbrug, så gadebelysnin 
gen blev indstillet, og de private forbru 
gere fik besked om at nedsætte deres for 
brug med 30%. 

Det blev nødvendigt at finde alternativt 

brændsel, da man i perioden fra 1. juni 
1917 til 1. juli 1919 kun fik halvdelen af 
de nødvendige kul til gasværkets drift. Fi 
re af værkets 8 retortovne kørte på skift 
med træ og tørv. Afgasningstiden for det 
te brændsel var kun 2 timer, så ovnene 
måtte lades tre gange så hyppigt. Lige 
ledes blev der opført et primitivt vandgas 
anlæg, som fremstillede 200-250 m" gas i 
timen. Dermed kunne Horsens Gasværk 
levere det samme antal kubikmeter gas 
som hidtil, men i de to år det stod på, var 
gassen væsentligt ringere end før og med 
lavere brændværdi. De vanskelige forhold 
betød også, at gasværket i årene 1917 til 
1921 kørte med underskud; på 5 år blev 
værkets underskud 1,7 mill. kr. 

Det træ, der blev brugt, var først og frem 
mest bjergfyr, og de afgassede trækul blev 
brugt til at lave sugegas til Horsens 
Elværk. 

I 1918 havde gasværket sit eneste drifts 
stop i sine 125 år, og årsagen var en arbej 
derstrejke. Gasværksbestyrer Johs. Quist 
havde fyret gasværksarbejder Valdemar 
Nielsen. Horsens Venstreblad skrev den 
20.08.1918, at fyringen skyldtes, at Quist 
tog ham i at save brænde til sig selv i 
arbejdstiden. Horsens Socialdemokrat 
havde en anden vinkel på fyringen. 
Johannes Quist kom fra Tyskland, og bla 
det skrev, at strejkens baggrund var, at der 
var for meget "prøjser" i gasværksbestyre 
ren. Strejken varede blot 10 timer, hvor 
efter der blev indgået et kompromis. 

Nielsen blev genansat, men hans fagfore 
ning erkendte, at fyringen havde været 
berettiget. Byrådet erkendte dog, at der 
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var problemer i ledelsen af gasværket og 
det blev løst ved at ansætte en arbejdsfor 
mand til at forestå den daglige ledelse på 
gasværket. 

Helt nyt retorthus i 1921 
Byens gasværk blev efter 1. verdenskrig 
for fjerde gang gennemmoderniseret. 
Siden opførelsen af en ny retortbygning i 
1894, var gasforbruget i de følgende 10 år 
frem til 1904 fordoblet. Og i de følgende 
7 år frem til 1911 tre-doblet. Under og 
efter l. verdenskrig stod det klart, at den 
gamle retortbygning var helt nedslidt. I 
april 1919 vedtog man sammen med Vejle 
Gasværk at udarbejde fælles planer for 
udvidelse, da begge gasværker havde de 
samme problemer. Byrådet i Horsens ved 
tog i april 1919 at bygge en helt ny retort 
bygning på Horsens havn. '4) Bygningen 
var med 3 vertikalkammerovne, hver med 
6 lodrette retorter på 4'/2 meters højde. 
Hver retort rummede 1.600 kg kul - eller 
10 gange så meget som hvert enkelt retort 
i det gamle anlæg. 

Tre dødsulykker på gasværket 

Et gasværk har altid været en farlig 
arbejdsplads. Alligevel gik der 50 år, in 
den værket havde sin første dødsulykke. 
Det var den 21. april 1910, da gassuge 
rummet sprang, og maskinmester Holger 
Christensen omkom. Rummet var blevet 
fyldt med gas fra et utæt rør, som derefter 
blev antændt af en gasmotor. 

De to sidste dødsulykker skete i begyndel 
sen af 30'erne. Den 21. maj 1931 var to 
mand ved at fylde kul i retorten, da eleva 
toren ikke blev hængende i sin øverste 
stilling. Gasværksarbejder Jens Jensen 
skubbede en tipvogn ind i det tomme 

Anlægget blev taget i brug den 12. marts 
1921, og gasbestyreren beskrev anlægget i 
tre artikler i Casteknikeren.!" Der var 
anskaffet en lastbil til intern transport. 
Alle retorterne var lufttætte, så de opvar 
mede kul brændte ikke, og den udskilte 
gas blev suget ud af ovnen. Retorterne 
blev fyldt med et 40-50 cm tykt kullag, 
som derefter var 16 timer om at blive 
afgasset. Herefter blev beholderen tømt, 
og de glødende koks gik gennem et sluk 
kekammer og kunne så køres til kokssku- Gasværkets retorthus på Horsens havn, i driji fra 1921 til 
ret."? 1969. 
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rum og styrtede ned i tårnet, hvor han 
blev dræbt. Den sidste ulykke skete 3. 
marts 1932, hvor et vandstandsglas var 
sprunget. Kedelpasser A.H. Andersen 
ville skynde sig at hente et nyt på lageret, 
men styrtede i en åben ventilbrønd på 
værkets grund og druknede. 

De døde fisk i Horsens Havn 
For det omkringliggende miljø var 
Horsens Gasværk synligt. Da Den danske 
biologiske Station i 1930 undersøgte for 
ureningstilstandene i Danmark, var man 
også i Horsens. Formanden for byens fi 
skeriforening, Chr. Petersen, fortalte 
blandt andet, at gasværkets spildevand, 
der indeholdt tjære, ved østlig vind øde 
lagde fiskene i Fiskerihavnens hyttefade. 
Enten blev de uspiselige eller sommetider 
var de dræbte. Som i 1928, hvor 5.000 
pund torsk døde. Og selve gasværksgrun 
den blev forurenet med tjære, opløs 
ningsmidler og myremalm med svovl- og 
cyanidforbindelser. Der manglende den 
gang kendskab til den fare, spildproduk 
terne udgjorde, og derfor udgør grunden 
på Gasvej fortsat i dag en forureningsrisi 
ko. 

Lave gaspriser for at lindre 
den værste nød 
Verdenskrisen 1929 ramte hårdt også i 
Horsens. Byens største arbejdsplads var 
tekstilfabrikken Crome & Goldschmidt, 
der lukkede med udgangen af dette år. 
Den havde nogle år i forvejen beskæftiget 
1.000 arbejdere. Samtidig lukkede også 
en trævarefabrik og en maskinfabrik, 

hver med flere hundrede ansatte. Hor 
sens Kommune forsøgte efterfølgende at 
afbøde de værste følger af den store 
arbejdsløshed i byen. Blandt andet ved at 
holde priserne på gas og koks i ro, men 
krisen kunne mærkes ved at gasforbruget 
ikke i de år fortsatte med at stige. Sam 
tidig med steg kulpriserne fra 1932 til 
1940 fra 16,84 kr. til 39,83 kr. pr. tons. 
Næsten hele byens arbejderbefolkning 
brugte gas til madlavning og fyrede med 
koks i deres kakkelovne. Nye forbrugere 
kom dog til, da ledningsnettet i samme 
periode blev udvidet fra 53 til 60 km. 

El- og gasværket fik i 1932 fælles admini 
stration under navnet "Belysningsvæse 
nets Kontor". Året før havde el- og gas 
værket åbnet fælles demonstrationslokale 
på Torvet. Og her kunne gasapparater 
fortsat købes på afbetaling, og i særdeles 
hed stegeovne blev en populær artikel. På 
samme tid var automatgasmålere efter 
spurgte i mindrebemidlede hjem, hvor 
det kneb med at få lagt penge til side til 
gasregningen. I 1932 havde gasværket 
9.480 målere, hvoraf de 1.846 var med et 
sådant møntindkast. 

Gasværksbestyreren sendt på 
"rekreationsorlov" 
Kort tid efter opførelsen af den nye re 
tortbygning i 1921 fremsatte gasværksbe 
styrer Johs. Quist krav på et honorar på 
20.000 kr. fra Horsens Kommune, for 
projekteringen af anlægget. Kommunen 
tilbud på 5.000 kr. blev afslået af Quist, 
som i 1928 anlagde retssag mod sin 
arbejdsgiver, Horsens Kommune. Han 
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tabte sagen i Vestre Landsret og Horsens 
Social-Demokrat skrev med en slet skjult 
ironi: "Quist blev ikke overbebyrdet med 
Arbejde, hvilket ses deraf, at han ved Siden af 
udførte Arbejder for flere andre Gasværker og i 
Vejle mente at have Krav paa 18. 000 Kr. for 
sin Assistance der." '7> 

Quist førte sagen videre til Højesteret, 
hvor han vandt sagen og fik tilkendt 
12.000 kr. Men hans forhold til Horsens 
Kommunes Belysningsudvalg lå i ruiner 
efter den lange sag. I 1931 blev Quist 
sendt på "rekreationsorlov". Om det 
skyldtes svigtende helbred, eller der var 
andre årsager hertil, fremgår ikke af de 
lokale, skriftlige kilder. Den 1. januar 
1932 gik han på pension. 

Crome & Goldschmidt lukning bevirke 
de, at en 45-årig tekstilingeniør, Hans 
Bekkevold, i oktober 1929 søgte en ledig 
stilling som driftsassistent på gasværket, 
som han fik. Mens Johannes Quist var på 
orlov, blev Bekkevold konstitueret gas 
værksbestyrer. I 1932 da Horsens El- og 
Gasværk blev Jagt sammen, blev Bekke 
vold udnævnt til belysningsdirektør, en 
stilling han havde til sin pensionering i 
1956. 

Rationering af gas under 
2. verdenskrig 
Straks efter at 2. verdenskrig brød ud 
september 1939, blev byens gasforbruge 
re opfordret til frivilligt at formindske 

Gasværkets samlede personale ca. 1930. Yngste mand, i midten på forreste bænk, var gasværkets da konstituerede besty 
rer, Hans Bekkevold. 
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deres forbrug. Fra juni 1942 til 1948 var 
der en egentlig gasrationering, hvor hver 
husstand fik tildelt 10 m" gas om måne 
den samt 4 m" pr. person i husstanden, 
dog kun 3 m3 pr. barn under 2 år. 
Overforbrug blev straffet med forhøjede 
gaspriser. Og overskridelse med mere 
end 50% medførte lukning i det antal 
dage, man havde overskredet sin tilde 
ling. 
Jo længere krigen varede, jo sværere 

blev det at få ordentligt brændsel til gas 
værket. Først i august 1945 var der igen 
ordentlige forsyninger af kul. Efterkrigs 
tiden blev igen præget af moderniserin 
ger. I sommeren 1945 fik man en læsse 
traktor til kul- og kokstransport. En 
moderne kokssilo i jernbeton blev opført, 
og kultransportanlægget blev modernise 
ret. Også byens gadebelysning kom i 
efteråret 1945 igen i gang, dog først efter 
en renovering, da de fleste lygter var ble 
vet stærkt medtagne under krigen. 

Gasrationeringen skabte travlhed på 
Belysningsvæsenets kontor. De fleste kla 
ger blev klaret direkte på kontoret, mens 
andre skrev om deres problemer med at 
få den sparsomme gas til at slå til."? Værst 
var det for de få husstande i byen, der 
udelukkende havde gas som kraftkilde. 
En skrædder i Smedegade havde proble 
mer med at have sit pressejern kørende 6- 
7 timer hver dag, da huset samtidig med 
havde gasbelysning og gaskomfur. Eller 
fru Frederiksen, der fik en regning på 33 
kr. for et overforbrug på 11 m3, et kvan 
tum gas der i normale tider ville have 
kostet 3,85 kr. Fru Frederiksen skrev til 
kontoret: "Det er ogsaa forkasteligt, at 

Arbejderne skal give 3 Kr. for 1 Kb. Gas. Lad 
dem betale, der har Raad til det. De maa nok 
hellere lukke for Gassen, da jeg ikke kan betale 
den Pris." 

En anden klage kom fra et ægtepar, hvor 
manden havde siddet 4 år i dansk og tysk 
koncentrationslejr og hustruen 2 år i tysk 
koncentrationslejr. Der var lukket for gas 
sen i 10 dage: "Efter at min Hustru har 
været indespærret i ca. 2 Aar, nu kommer 
hjem, forlanger De uden videre, at hun skal 
være inde i alle Rationeringens Krinkelkroge ... 
Vi maa lave Mad ved Hjælp af laant 
Brændsel og et gammelt Komfur, som til alt 
Held findes i min Lejlighed." De to hjem 
vendte koncentrationslejrsfanger fik 
åbnet for gassen igen. 
Rationeringen gav også problemer for 
gasværkets allerstørste kunder som 
Cykelfabrikant Hede Nielsen, Kr. Kirks 
Telefonfabrikker, Kommunehospitalet, 
Møller & Jochumsen og William Peter 
sens Maskinfabrik. De fik alle jævnligt 
kraftige henstillinger om også at overhol 
de det årlige forbrug på 20.000 m", de 
havde tilladelse til. I 1944 var byens 3 
største gasforbrugere cykelfabrikant 
Hede Nielsen med et årsforbrug på 
60. 737 m", hvorefter fulgte William 
Petersens Maskinfabrik med et forbrug 
på 36.920 m3 og Kommunehospitalet 
med et gasforbrug på 32. 789 m3• 

Nye forbrugsmønstre efter krigen 
I 1949 administrerede Belysningsvæse 
nets Kontor 12.747 gasmålere og 18.600 
elmålere. Da gasrationeringen året før 
var ophørt, steg forbruget igen. Hvor 
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byens borgere hidtil havde varmet vand 
på gasblussene, kom der nye tider med 
gennemstrømningsvandvarmere med 5- 
eller IO-liters varmtvandsbeholdere. 

I slutningen af 1950' erne blev gasradi 
atorer almindelige. De krævede ingen 
påfyldning af brændsel eller asketøm 
ning. Og man slap for lugt og støv. Alene 
i København blev der installeret 60.000 
gasradiatorer. Ellers var dette tiår præget 
af en svag stagnation i gasforbruget. Det 
skyldtes høje kulpriser, og dermed også 
høje gaspriser. Men efter 1957 faldt kul 
priserne, og især oliepriserne blev lavere, 
en tendens der holdt sig indtil energikri 
sen i 1973. I 1958 vurderede Horsens 
Gasværk rigtigt, da de forventede flere 
gaskomfurer, gasvandvarmere og gasradi 
atorer. '9) I de følgende år steg gassalget, 
og samtidig kulminerede antallet af kun 
der med 14.425 gasmålere. Belysningsvæ 
senet lå heller ikke på den lade side med 
at reklamere for bygassen, blandt andet 
ved at indrette et demonstrationslokale 
på gasværket. I årene 1958 til 1969 lod 
man regelmæssigt afholde offentlige gas 
udstillinger. Og i juli 1959 blev gasprisen 
nedsat. 

Med den store udflytning til byens nye vil 
lakvarterer faldt antallet af kunder gen 
nem 60' erne, men de tilbageværende 
brugte til gengæld mere gas. Og stignin 
gen i årsproduktionen var imponerende. 
Fra regnskabsåret 1861 på 235.000 m", til 
det sidste fulde regnskabsår 1968 med det 
gamle kulgasværk på 5.500.000 m3!20) Som 
rumopvarmning blev gassen gennem 
1960' erne udkonkurreret af billig olie. 
Grundlaget for kulgasværkets drift 
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begyndte at skride. Fra 109 danske gas 
værker i drift i 1955, var de 25 ophørt ti år 
senere. Af 84 tilbageværende gasværker i 
1965, var der 40 tilbage som kulgasvær 
ker. På det tidspunkt var det gamle kul 
gasværk i Horsens efter næsten 50 års 
drift nedslidt og det blev derfor nedlagt i 
november 1969. Afviklingen af landets 
gasværker gik i de år stærkt, og det sidste 
kulgasværk i drift blev Odder Gasværk, 
der lukkede 1. januar 1995. 

Nyt butanspalteanlæg tages i brug 
i november 1969 
I en pressemeddelelse skrev Forsynings 
udvalget, at man i 10 år havde været klar 
over, at det gamle gasværk var nedslidt og 
derfor var meget mandskabskrævende. 
Der var 4 muligheder: Bygge et nyt gas- 
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værk, købe gas i Århus og nedlægge et 
rørnet mellem de to byer, blande flaske 
gas med luft og sende det ud i byens gas 
rørnet - eller nedlægge offentlig gasforsy 
ning og lade forbrugerne overgå til el, fla 
skegas eller fjernvarme. 

Man nåede frem til, at opførelsen af et 
nyt gasværk, et spalteanlæg, var den bed 
ste løsning på det tidspunkt. Spaltegas 
værket anvendte som råstof butan og be 
stod af to spalteovne med tilhørende 
spildvarmekedler. Opførelsen kostede 3 
mil!. kr., mens en totalnedlæggelse af gas 
værket blev beregnet at ville koste gaskun 
derne alene ved ændring fra gas til andre 
energiformer 20 mil!. kr. 

Det nye anlæg blev sat i drift i november 
1969.21> Fra et tankanlæg på havnen fik 
det butan, der flydende blev spaltet til 
propan og methan - og dermed ændret til 
almindelig bygas. 

Gassen skulle ikke renses, og man slap for 
den giftige kulilte. Også på personalesi 
den var der besparelser. Fra 30 ansatte på 
det gamle kulgasværk i 1969, til 10 ansat 
te på spaltegasværket. 

Gasværket nedlægges i 1985 
Helt frem til 1973 var gas billig at produ 
cere, men det år organiserede de oliepro 
ducerende lande sig og satte priserne 

Belysningsvæsenets vognpark, rned reklame for gasudstilling i Vesthallen marts I 969. 
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voldsomt op. Vesten var blevet afhængig 
af olie - og var samtidig med den rigeste 
del af verden, blandt andet som følge af 
den billige energi. Det var en rigdom, 
som olielandene ville have del i. Derfor 
steg energipriserne generelt, også på kul. 

Det vigtigste for Danmark var nu, at det 
kunne betale sig at udnytte de ressourcer 
af naturgas og olie, der lå i Nordsøen. I 
1983 begyndte gassen at strømme ind fra 
Nordsøen, og fra 1984 nåede det nyetab 
lerede naturgasnet Horsens. Det var godt, 
for gasværket havde et stort gastab på led 
ningsnettet; et tab i det sidste driftsår var 
på 50,4% af den producerede bygas. 

Gasværkets problem var, at den gamle 
kul gas var "fedtet", og dermed tørrede 
rørsamlingerne selv i de ældste gasrør fra 
1860 ikke ud. Men den egenskab med at 
"fedte" rørene til, havde den ny spaltegas 
ikke.?" Det sidste år i 1969 med det gamle 
kulgasværk, var svindet i rørnettet på 
12,7%. I det første driftsår 1970 med spal 
tegasværket steg svindet til 16,5%. Tabet 
voksede år for år, og i 1985 var det nået 
op over halvdelen af den samlede gaspro 
duktion! 

I maj 1982 besluttede Horsens Byråd at 
afvikle byens gasforsyning i 4 etaper. 
Således at de fjernest liggende forbrugere 
ophørte med at modtage gas den 31. maj 
1983, mens bygas sidst ophørte i centrum 
af Horsens den 30. september 1985.2'l 

Fra oprydning til Industrimuseum 
Det gamle retorthus på Horsens havn var 
allerede nedrevet i 1970, hvorefter fulgte 
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demonteringen af de øvrige maskiner fra 
kulgasværket. Kort efter lukningen i 1985 
blev resten af gasværket demonteret. 
Alene jernet i den største gasbeholder fra 
1932 vejede 180 tons. 

Det sidste var oprydningen af forurenin 
gen på gasgrunden. Opgaven blev overgi 
vet til det rådgivende ingeniørfirma 
Kriiger A/S i Horsens. Den fandt sted fra 
1988 til 1996.24) Det blev kaldt den "lille" 
oprydning, der kom til at koste 9 millio 
ner kroner. I 1998 overdrog Horsens 
Kommune gasværksgrunden med de til 
bageværende bygninger til Industrimu 
seet. 

Forside til den pjece, Horsens kommune udsendte i 1982 
om afviklingen af gasfonyningen. Luftfoto af gasværket 
på pjecen er taget i 1950 



Museet har fået særudstillingslokaler i 
Belysningsvæsenets gamle administrati 
onsbygning ud mod Gasvej, og med ind 
dragelsen af den store grund kommer 
Industrimuseet ikke i de kommende år til 
at lide under pladsmangel. Er man inter 
esseret i at læse mere om museets planer 
for området i de kommende år, kan man 
få en tryksag herom udleveret på 
Industrimuseet. 25> 

Noter: 
1 Norman V. Steenstrup: Fra grueild til gas. 

Gasværket i Århus 1855-1955, Århus 1955, s. 49 - 
50. 

2 A/S Det danske Gaskompagni 1853 - 1953, 
Odense 1953, samt driftsleder A.W. Edwards 
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(Industrimuseets Arkiv, branche 155, lb.nr. 
3:98). 

3 Firmaet var stiftet i 1849, og ydede deres pioner 
indsats ved montering af gasværker i provinsen. 
Kilde Ole Hyldtoft: Det lysende gas. Etablerin 
gen af det danske gassystem 1800 - 1890. 
Herning 1994. 

4 Ansøgning dateret 19.11.1859, i Horsens Gas 
værk arkiv, Landsarkivet Viborg. 
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"Uddrag af Horsens Byraads Forhandlinger samt 
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8 Uddrag af Horsens Byråds .... , beretning 1876, s. 
154-157. 
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repræsentant katalog: "Oversigt over nyere 
Apparater for Gasværker." Udgivet 1909, 347 s. 
Kataloget giver et enestående indblik i datidens 
indretning af gasværker såvel i mindre bysam 
fund som i Europas hovedstæder. 

15 Gasteknikeren, nr. 5, 6 og 7, maj - juli 1921: J. 
Quist, Dessauer Vertikal Kammerovn Anlæget i 
Horsens. 

16 Den bredeste beskrivelse af Horsens Gasværk 
(omtaler forhold i hele perioden 1860-1930) fin 
des i Gasteknikeren nr. 12, december 1930: J. 
Quist, Om Horsens Gasværk, s. 354- 73. Artiklen 
beskriver indretningen af byens gasværk, den 
lokale gasforsyning samt værkets reklame for sit 
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17 Social-Demokraten 13. november 1928. Sagen 
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gasværksbestyrernes generalforsamling i Vejle 
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Gasværk. Vejle Social-Demokrat skrev herom: 
"Enten må (Quist) have gjort særligt bedrøvelige 
Erfaringer og lidt Skuffelser ud over det almin 
delige i Samarbejde med sit Udvalg, eller ogsaa 
omfatter han sit Værks Ve og Vel med en saadan 
temperamentsfuld Nidkærhed, at han gaar rent 
"amok" af den Grund." Gasteknikeren nr. 12, 
1931 skrev om hans ophør, at han på grund af 
svigtende helbred, efter et års rekreationsorlov, 
pr. 01.01.1932 gik på pension. 

18 Industrimuseet, div. breve ang. gasforbrug 1940- 
46. Brancenr. 155, lb.nr. 28:80. 

19 Horsens Folkeblad 12.02.1963, der også skrev, at 
der alene i Horsens var installeret 400 gasradia 
torer, samt at 70% af gasværkets omsætning blev 
anvendt i byens køkkener. 

20 Udvalgte, årlige produktionstal for Horsens 
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Gasværk, fra driftsberetningerne: 1878: 392.000 
m", 1900: 1,45 mill. m", 1912: 2,9 mil!. m", 1918: 
4,3 mill. m", 1931: 3,8 mill, m", 1959: 5,5 mill. m'. 
Samme år i 1959 var der 40 ansatte på gasværket, 
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42 gaslygter blev nedtaget. Det største tal gasga 
delygter nævnes i 1938 med 561 gaslygter. 

21 Dagbladet Aktuelt 27.11.1969: Danmarks mest 
moderne gasværk indviet i Horsens. Horsens 
Folkeblad 27.11.1969: Horsens har fået landets 
mest moderne butangasanlæg. 

22 Horsens Folkeblad 31.l 2.1973: Om seks år ind 
stilles gasforsyning i Horsens. 

23 Bygasforsyningen nedlægges. Information fra 
Horsens Kommune. 16 s., Horsens 1982. 

24 Det firma, der stod for oprensningen, udarbej 
dede to rapporter: 
A) Horsens Gasværksgrund. Forurenings 
undersøgelse. Rapport, bind 1 og 2, februar 
1990. Udarbejdet af I. Kruger A/S, 2860 Søborg. 
B) Svend Bertelsen, Udarbejdet af: Horsens 
Gasværk. Tilsynsrapport i forbindelse med 
udskiftning af forurenet jord. Udg. af Kruger 
A/S, Horsens, februar J 996. 

25 Danmarks industrimuseum Horsens. Nutid & 
fremtid. Realitet & vision. Industrimuseet, 
Museet for arbejder-, håndværker- og industri 
kultur. 16 s. Kan fås ved henvendelse til museet, 
på tlf. 75 62 07 88. 
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Med rutebil til Horsens 

Af Marius Wellner Jen sen 

Tilbage i attenhundredetallet spændte man for hestevognen , læssede even 
tuelt de dyr , der skulle sælges og kørte af sted. Da automobilet kom til for 
små hundrede år siden , startede driftige folk -pudsigt nok ofte de lokale 
smede - fragtmandsruter fra landsbyerne ind til den nærliggende købstad. 
En af dem var smed P. Villiam Jensen i Ris ved Skanderborg, I neden 
stående artikel fortæller Marius Wellner Jensen, formand for Historisk 
Forening for Horsens og Omegn 1980-88 og medlem af VAHS bestyrelse, 
historien om den tid da rutebilen endnu var et uundværligt led i forbin 
delsen mellem land og by 

Markedet for levende dyr i købstaden var 
en vigtig sag for mange landmænd . Her 
kunne de sælge de overskydende dyr fra 
besætningen, eller de kunne supplere, 
hvis det var nødvendigt, men en stor del 
af handelen skete hjemme mellem land 
mændene, så for at kunne handle til den 
rigtige pris måtte man jævnligt på marked 
for at studere pris og kvalitet.Tilbage i 
attenhundredetallet spændte man for 
hestevognen, læssede eventuelt de dyr, 
der skulle sælges og kørte af sted. Da au 
tomobilet kom på mode for små hundre 
de år siden, startede driftige folk -pudsigt 
nok ofte de lokale smede - fragtmandsru 
ter fra landsbyerne ind til den nærliggen 
de købstad. Fragtmanden påtog sig at 
fragte dyrene til og fra markedet eller 
besørge diverse ærinder for landmænde 
ne. Af amtsrådsprotokollen for Skan 
derborg amt ses det, at et stadigt stigende 
antal ansøgninger om tilladelse til fragt 
mands-kørsel behandles i amtsrådet, 

nogle får 'Ja", andre "nej". Amtsrådet vur 
derede, om der var et grundlag for en 
rute, og om det kunne skade en i forvejen 
eksisterende bevilling. Een af de, der fik 
tilladelse, var smed P. Villiam Jensen i Ris 
ved Skanderborg, og hans koncession for 
nyes for 5 år ad gangen helt frem til 2. 
verdenskrig. 

Mennesker og dyr 
Ellen Koch Hansen fra Horsens husker 
fra ca. 1921 en køretur, hun var da 5 år 
gammel. Hun skulle besøge familie i 
landsbyen Elling, en tur hun sammen 
med sin mor hidtil havde taget med jern 
bane til Stenbjerg station og derefter 3 
km spadseretur til Elling. Så en dag skul 
le turen foregå med automobil. Hun blev 
af hjælpsomme landmænd løftet op over 
bagsmækken af automobilet, hvor der på 
ladet var anbragt et par bænke langs 
siderne, og når alle var på plads, kørte 
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smed P.Villiam Jensen af sted mod Elling, 
Ejer og Ris.Efter vel overstået person 
transport blev bænkene fjernet, og 
Jensen satte så kursen mod Horsens for at 
hente de handlede dyr eller andre effek 
ter landmændene måtte have købt. ( om 
morgenen var rækkefølgen omvendt, 
først dyrene ud og derefter hente folk). 
Jo, det var sandeligt noget andet end først 
at skulle have spændt for hestevognen, 
køre de 10-15 km til byen, spænde fra og 
have hestene opstaldet, igen spænde for 
og så den lange tur hjem efter at have 
besørget ærinder og eventuelt drukket 
lidkøb. Fragtmanden fik da også en bedre 
udnyttelse af sit automobil. Hvor lang tid 
denne løsning på persontransporten stod 
på, er det ikke lykkedes mig at finde ud 
af, men af amtsrådsprotokollen fremgår 
det, at i September 1923 behandler man 
regler for befordring af personer og giver 
koncession til de fleste af de, der har søgt 
tilladelse til rutebilkørsel, men desværre 
er der ikke nævnt navne under dette 
dagsordenpunkt.Fru Ellen Koch Hansen 
mener at kunne huske, at hun ca. 1925 
har gjort turen til Elling med en ordinær 
rutebil. I November 1926 giver amtsrådet 
koncession til Hannibal Petersen, Hor 
sens, til rutebilkørsel fra Horsens over 
Elling, Ejer, Ris, Tåning til Skanderborg, 
men det fremgår ikke om det drejer sig 
om fornyelse af en tidligere given konces 
sion, eller det er en nyoprettet rute. 

Chaufførens job 
Koncessionen, som amtsrådet gav, havde 
som tillæg en af rutebilejeren udarbejdet 
køreplan. Typisk kørte " mindre ruter "ud 
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fra købstaden om morgenen og returne 
rede efter en kort pause ved endepunk 
tet. Ligeledes kørtes en sen eftermiddags 
tur. Med en sådan køreplan kunne folk 
komme til byen, nå at handle og være 
hjemme til aften og ikke blot på mar 
kedsdage, som det var tilfældet da fragt 
manden kørte. Køreplanen tog hensyn 
til, at de fleste rutebiler havde post med 
ud til de lokale postudleveringssteder, og 
om eftermiddagen havde man de nyud 
komne stedlige aviser med til fordeling. 
Viggo Sørensen fra Vestbirk har fortalt 
mig, at han som syv-årig hjalp sin far, der 
lige efter krigen kørte ruten Elling-Ejer 
Tåning, med at rulle aviserne, lægge 
bånd om, og på turen sad han så lige bag 
faderen og kastede de enkelte aviser ud 
gennem et lille hul i sideruden, når ruten 
passerede de forskellige abonnenter. 
Nogle af aviserne blev lagt ind til 
købmænd eller brugser, hvor abonnen 
terne selv kom for at afhente avisen, de 
skulle måske alligevel derind for at hand 
le, men det var nu undertiden også for at 
få en snak - og det kunne godt irritere 
købmanden sådan at skulle holde varme 
stue. Aviserne var et af de mange bijobs, 
der var knyttet til rute-bildriften. Et andet 
var besørgelsen af pakker. Virksomheder 
og handlende i Horsens sendte varer til 
smede, købmænd, og til enkeltpersoner 
på ruten, pakkerne skulle afleveres og var 
Maren ikke lige ude ved vejen,ja så måtte 
man jo en tur i stalden eller haven for at 
finde hende og få betalingen. Det var nok 
ikke forudset i køreplanen, men passa 
gererne tog det roligt, for næste gang 
man ikke selv var færdig, og chaufføren 
viste at man skulle med, så ventede han 



de 5 minutter. Chaufføren kendte folk på 
ruten, deres vaner og især uvaner. Det 
kunne i enkelte situationer give proble 
mer. Bl.a. kan jeg endnu se for mig - det 
var sidst i 30-erne - hvorledes mejeribesty 
reren i Elling for ud af mejeriet, ud på 
gaden, hvor han spejdede efter rutebilen, 
tog den sorte kasket af kløende sig i nak 
ken, ind på mejeriet og ud igen, efter 
hånden med en noget mørkere ansigts 
farve. Han ventede på den nye syre til flø 
den, og nu havde fløden netop den rigti 
ge temperatur, det kunne skade de føl 
gende dages produktion af smør, hvis den 
syre ikke snart kom. 

Der var mange forskellige gøremål for 
chaufføren, listen over ting, der skulle 
købes til husholdningen, var ofte lang, 

der skulle måske hentes medicin på apo 
teket til nogle på ruten, andre havde brug 
for grovskåren tobak til den lange pibe. 
Det blev til besøg i mange forretninger 
hver dag. En kone på ruten stolede så 
meget på chaufføren, at han fik til opga 
ve at købe brystholder til hende. Da han 
senere blev spurgt, hvorledes det endte, 
sagde han, at det havde nu ikke været 
noget problem "jeg har altid haft et godt 
tag på damer, " men det var vel ikke altid, 
at missionen lykkedes første gang. 

Rutebilstationen 
Op igennem 20'erne havde de fleste rute 
biler fra Horsens standplads på Sønder 
gade, herfra afgik og ankom bilerne, det 
var praktisk for passagererne, de var nær 

Shellgården. 
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de forretninger, hvor der skulle handles, 
det var nemt for de, der skulle have varer 
med ud af byen, og gaden var jo bred 
nok. Ifølge min skolelærdom var Sønder 
gade provinsens bredeste hovedgade. 
Men rutebilerne skulle vaskes, ses efter og 
have bensin, så i 1929 laver rutebilejerne 
en aftale med Shell om at benytte Shell 
gården midt på Søndergade som rutebil 
station, her kunne rutebilerne serviceres 
og også passagererne havde rimelige for 
hold, aftalen skulle løbe i 10 år, dog med 
en opsigelsesmulighed efter 5 år. Statio 
nen blev synet af myndighederne, der 
sagde god for forholdene. I Januar 1931 
ansøger et konsortium om tilladelse til at 
etablere en rutebilstation i Gl. Jern 
banegade. Byrådet godtager ideen og 
laver en aftale med et af konsortiet opret 
tet aktieselskab, beslutningen vedtages 
med stemmerne 12 for og 10 imod - det 
skal bemærkes, at 2 af konsortiets 4 delta 
gere var byrådsmedlemmer - . I aftalen er 
indeholdt en klausul om nedlæggelse af 
"Shell-gården" som rutebilstation. 

Rutebilejerne var imidlertid ikke til sinds 
at opgive "deres" station, dels havde de 
forpligtet sig til at betale afgift til Shell i 
mindst 5 år, dels var beliggenheden midt 
på Søndergade praktisk for både passage 
rer og vareleverandører. I Juni 1931 ud 
vikler sagen sig til en regulær krig mellem 
byrådet og rutebilejerne. Byrådet får poli 
tiet til at anordne, at busserne skal køre 
til stationen i Jernbanegade. Rutebil 
ejerne bøjer af ved at køre til den nye sta 
tion, standse kort, uden at køre ind på 
stationen, ( der vil de ikke ind med min 
dre det er gratis og uden forpligtelser)og 
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derefter køre op til " Shell-gården " med 
passagererne. Efter fornyet pres fra byrå 
det anordner politiet, at rutebilerne skal 
køre ind på den nye station efter politiets 
anvisning. Rutebilerne kører ind holder 
kort og kører straks ud igen. 

Rutebilejernes svar kommer få dage sene 
re, den motorsagkyndige afprøver ud 
kørslen fra den nye station, og da han må 
bakke flere gange for at komme ud med 
en rutebil, erklærer han, at det går ikke. 
Politiet udsteder forbud mod personbe 
fordring mellem de to stationer. Rutebil 
ejerne svarer igen ved at billettere ved by 
grænsen, kørsel inde i byen er derfor fri. 
Da politiet en tid senere kontrollerer i 
Jernbanegade, vil man notere de perso 
ner, der ikke stiger ud inden viderekørsel 
til Søndergade. Men passagererne bliver 
siddende, bl. a. seminarieforstander Jens 
Byskov", der siger ''.jeg ser ingen grund til 
at stige ud,jeg sidder udmærket". Samme 
Jens Byskov havde nogen tid forinden i et 
læserbrev i "Horsens Folkeblad" gjort 
opmærksom på, at det nok ikke ville tjene 
de handlendes eller landboernes interes 
se, at blive sat af uden for byen. Det 

Rutebilstationen i Gl. Jernbane Gade. 



kunne tænkes, at der var købstæder, der 
ville være mere kundevenlige og dermed 
tiltrække landboerne, også baron Wedel 
fra Daugård blev noteret for at blive sid 
dende. Byrådets næste træk blev en kør 
selsruteplan for busser inden for byg 
rænsen, den skulle forhindre busserne i 
at komme på Søndergade. De påtvungne 
gaderuter forhindrede imidlertid de fle 
ste af busserne i at komme til posthuset, 
og postbesørgelse var vigtig for postvæse 
net, så også dette tiltag mislykkedes. Midt 
i August rejses der sag mod rutebilejer 
Roldsgård og hans chauffør for overtræ 
delse af de forskellige anordninger fra 
politiet - Roldsgård var formand for rute 
bilejernes forening. Retsmødet blev efter 
en kort forhandling udsat med henblik 
på at få et forlig mellem parterne, det lyk 
kedes ikke og efter yderligere 5 retsmø 
der kendes d. 19. oktober 1931 for ret: 
"Rutebilejerne kan ikke tvinges til at 
bruge stationen i Gl. Jernbanegade, da 
den ligger på privat grund." Shellgården 
var i brug til sidst i 1933. Der var som tid 
ligere omtalt en opsigelsesmulighed efter 
5 år. Rutebilerne blev større og antallet 
var stigende, så det faldt helt naturligt at 
finde en mindelig afslutning på striden. 

Ruten: Elling - Ejer 
Som tidligere nævnt fik Hannibal Peter 
sen koncession på denne rute, men alle 
rede i Marts 1932 overdrager han den til 
smedemester Ejnar Rasmussen, Elling, 
der herefter driver ruten ved hjælp af en 
chauffør frem til begyndelsen af 1941. Da 
overgår koncessionen til gdr. Marius 
Jensen, Elling. Baggrunden for dette skif- 

te var, at smedemesteren havde optaget 
lån til driften af ruten, og nu var långive 
re og nogle kautionister ved at være 
bange for at tabe penge . Det blev beslut 
tet, at Marius Jensen midlertidig skulle 
drive ruten, og så skulle revisionsfirmaet 
C. Jespersen i Horsens udrede det regn 
skabsmæssige med henblik på at få låne 
ne afviklet og driften belyst på en sådan 
måde, at ruten senere kunne sælges. 
Revisors udredning fandt jeg blandt min 
faders efterladte papirer og er den direk 
te grund til dette forsøg på at beskrive 
forholdene i rutebiltidens første år. 
Revisor Jørgen jespersen? skriver i sin 
rapport "regnskabsføringen har været 
meget mangelfuld, idet der ikke er ført 
nogen egentlig kassebog, men kun visse 
periodiske oversigter for den første del af 
det undersøgte tidsrum, og for den sene 
re tid er intet regnskab ført", det var såle 
des en besværlig opgave at opstille et 
regnskab. Af rapportens tekst fremgår 
det, at revisor har spurgt hos kommunen, 
hvad der er udbetalt til gratis befordring 
af syge, hos de handlende i Horsens - to 
baksfirmaet Petersen & Sørensen, Hor 
sens Jern og Stål og andre - hvad de har 
sendt varer for, dagbladene blev kontak 
tet om avisudbringningen o.s.v., derefter 
var det muligt at opstille et regnskab, 
hvortil blev føjet overskudet fra årene 
1941-1943, så da ruten i November 1943 
sælges til Arne J. Olsen er der dækning 
for alle forpligtelser. Når det blev min 
fader, der skulle søge koncessionen, hæn 
ger det sammen med, at rutebilen havde 
generator og med det skovareal min 
fader havde, ville han kunne levere den 
fornødne mængde generatortræ. Der 
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skulle bruges 5 a 6 sække bøgetræ dagligt 
hugget i små stykker på ca. 10+7+7 cm. 
Min fader begyndte den daglige produk 
tion, mens jeg var i skole, men hjemkom 
men var det mit job at sikre det nødven 
dige kvantum .Der skal mange hug til, før 
fire-fem sække træ er klar, og det er ret 
vanskeligt at regne matematiske opgaver 
eller skrive dansk stil med økse i hånd, så 
det blev som regel til memorering af de 
franske verber i alle casi, men også det 
lille kort med alle de matematiske form 
ler kom til at sidde i hukommelsen 
næsten til i dag. 

Ruten Elling-Ejer gik op over de højeste 
punkter i Danmark, det krævede ekstra 
fyring, og det var samtidig en hård belast 
ning for Triangelbussen, så det var ikke 
underligt at forsinkelserne blev endnu 
større end førhen. I de hårde vintre 
under krigen måtte chaufføren ofte opgi 
ve at gennemføre ruten. I Februar 1943 
husker jeg en hel uge uden at have haft 
øksen i hånden, - hurra -. Snekastningen 
foregik med skovl i hånd og med de 
meget store snemængder, der var karak 
teriske for tiden 1941-1945, - den gang 
havde vi jo vinter i Danmark-skete det 
ofte, at rutebilen kun nåede til Elling 
eller Ejer, inden den måtte returnere til 
Horsens. Da ruten blev solgt sidst i 
November 1943, glædede jeg mig til at 
slippe for generatortræet, men ak og ve, 
en kondition ved handelen var, at fader i 
hvert fald foreløbig skulle levere træ til 
ruten, så det var først da eksamensforbe 
redelserne til studentereksamen begynd 
te (April 1945) at flækøksen slap ud af 
min hånd. 
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Kørsel med generatorbil 

Den tidligere omtalte køreplanspraksis 
med to daglige ture i hver retning mel 
lem rutens endepunkter forhindrede, at 
vi, der gik i skole i Horsens, kunne bruge 
Elling-Ejer rutebilen som befordringsmu 
lighed. Eneste chance for at undgå en 
mindst 12-timers skoledag var cyklen. Der 
var derfor stor begejstring, da DSB i 
August 1942 fik koncession på en skole 
rute fra Århus, over Hovedgård, Gedved 
til Horsens. Der blev indsat en 18-perso 
ners generatordrevet rutebil, og kørepla 
nen lød på ankomst til Horsens lidt før kl. 
otte. Det var dog forbundet med visse 
problemer at drive ruten. Det var som 
nævnt en 18-personers bus, men når vi 
nærmede os Horsens var der gerne det 
dobbelte antal indenbords. Det kunne 
give anledning til en del larm,der var ikke 
siddepladser nok, luften kunne være tem 
melig tung. Men værre var, at en overbe 
lastet bus ved enden af sin kørselsrute var 
ved at have brugt den sidste antydning af 
kulilte fra generatortræet, og nu skulle 
den så op over Stejlbakken i Horsens nor 
dre udkant. Når bussen begyndte at 
hakke var der forskellige løsningsmulig 
heder, var det småhak, blev en af drenge 
ne sendt om til generatoren. Ved at stikke 
en finger i luftsuget fik motoren mere 
gas, måske nok til at komme over bak 
ken, og så var det nedad til rutebilstatio 
nen. I andre tilfælde var situationen mere 
alvorlig,så måtte nogle af de større dren 
ge ud og skubbe bussen over toppen, 
men det er også sket, at buschaufføren 
måtte ud og fyre med ekstra træ, og så 
varede det lidt, inden der igen var gas til 



videre drift. Med god vilje og lidt hånd 
kraft kom vi i skole hver dag og måske var 
øvelse i tålmodighed ikke nogen ringe 
ting. 

Nekrolog 
Efter krigen fik de mange busruter nye og 
bedre biler, bensin blev billig, - og folk fik 
råd til at købe egen bil .I takt hermed for 
svandt grundlaget for mange af de busru 
ter, der i 30-40 år havde været livsnerven 
for de små landsbysamfund. Passagererne 
væk, ærindebesørgelse væk, også Elling 
Ejer ruten forsvandt, til sorg? til glæde? 
Jeg husker en episode fra begyndelsen af 
60-erne, jeg gik en aftentur i Elling. Der 
stod et ungt par ved vejen, de var tydeligt 
glade for hinanden, men efterhånden 
begyndte de at blive urolige. De gik ned 

til mejeriet og spejdede - jo, der holdt 
bussen, en god kilometer borte,oppe ved 
skolen. Der har nok ikke været flere pas 
sagerer, så Willy har nok ment, at han 
ligeså godt kunne gå ind til degnen og få 
sin aftenskaffe. Det unge par kom ikke i 
biografen den aften. 

Noter 
l. Marius Wellner Jensen, se årbog 1992 
2. Koncessioner: Skanderborg Amtsråds Protokol 

ler fra 1922 og til 1945, som er valgt som skæ 
ringsår. 

3. Rutebilstationen. Kildemateriale: Horsens Folke 
blad 1931 

4. Jens Byskov, seminarieforstander på Gedved 
Seminarium, i en periode undervisningsmini 
ster, * 1955 

5. Revisor Jørgen Jespersen var også behjælpelig 
med at ud rede trådene, da regnskabet for elek 
tricitetsselskabet i Elling skulle gøres op, se 
årbog 1992 

Skolebussen ved Tingstedholm 1943. 
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Nyt om nogle urmagere i Vejle Amt 

Af Søren Manøe 

I årbogen 1983 side 25 - 46 er der en artikel "Bidrag til urmageriets histo 
rie i Vejle amts landdistrikter" af urforskeren Jens Lampe. Artiklen afrun 
des med en mesterliste over urmagere i amtet. I den forbindelse skriver 
Lampe bl. a.: ''Enhver biografisk navneliste - også denne - er forløberen for 
en anden og bedre".! forbindelse med forarbejdet til bogen ''Mette Magrete 
Tvistman - Danmarks første kvindelige urmager", der blev udgivet af 
Ølgod Museum i 1997, stødte jeg på enkelte urmagere i Vejle amt. Ved at 
sammenholde disse oplysninger med J Lampes artikel, kan der føjes rettel 
ser og yderligere oplysninger til mesterlisten. 

På side 40, 2.spalte omtales: 

Christen Høy 
Han hed Christen Andersen Høy og født 
1768. Han var svigersøn til sognedegn og 
urmager Niels Christensen Høy (se næst 
følgende) i Seest og Inger Hansdatter. 
Han blev i 1793 gift med deres datter, 
Christiane. Christen Andersen Høy 
betegnes som bonde og urmager. Udover 
de af J. Lampe nævnte steder for bevare 
de standure af ham, kan føjes et ur i 
Fovslet og et i Vonsild. 

Niels Christensen Høy 
Han blev født i 1735 i Ringkøbing som 
Niels Christensen. På et senere tidspunkt 
tog han navnet Høy. Hans forældre var 
smed, Christen Jensen, og Maren Niels 
datter. Sammen med forældrene og sine 
fire søskende flyttede han omkring 1740 
til Frørup sogn ved Christiansfeld. Hans 
far var som nævnt smed, men omtales 
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her også som urmager. Antagelig har 
Niels lært urmagerfaget af faderen. Han 
blev i 1757 viet i Seest kirke til Inger 



Hansdatter. Hun var født i 1721, som dat 
ter af "[ohannis Christiani, Diaconi" i 
Seest. Niels Christensen Høy ernærede 
sig som sognedegn og urmager i Seest, og 
der berettes, at han også lavede urkasser, 
hvoraf en opbevares på Museet på 
Koldinghus. De fik to døtre, Maren, født 
1758, og Christiane i 1759. Maren blev i 
1782 gift med Jørgen Hansen fra 
Haderslev, medens Christiane i 1793 blev 
gift med bonde og urmager Christen 
Andersen Høy (se denne). I 1789 døde 
Inger Hansdatter, 67 år gammel. Niels 
Christensen Høy blev ikke gift igen. I 
Seest kirkebog findes imidlertid en dåbs 
indførsel d. 1. april året efter: "Anne 
Friises uægte Barn, Inger. Til Barnefader 
blev udlagt Niels Høy, Degnen her i Seest 
Menighed". Niels Christensen Høy døde i 
Seest 9 / 4 1796, 61 år gammel. I oven 
nævnte bog er gengivet et standur af 
ham, nu på Middelfart museum. 

På side 42, 2. spalte: 

Jens Lindum Christensen 
Jens Christensen blev født i 1731 i 
Ringkøbing, som det ældste barn af smed 
Christen Jensen og Maren Nielsdatter. 
Omkring 1740 flyttede familien til Frørup 
sogn ved Christiansfeld, hvor de slog sig 
ned i Geil i den nordlige del af sognet. 
Her virkede faderen som smed og urma 
ger. Jens, der sikkert har lært urmagerfa 
get af faderen, tog på et tidspunkt navnet 
Lindum som mellemnavn. I 1752 boede 
han i Ødis sogn, hvor han omtales som 
husmand og urmager. I 1756 blev han i 
Ødis kirke gift med MarenJensdatter fra 
Bramdrup. Sammen fik de tre piger: 

Gunder Marie, Inger Catrine og 
Christiane. I 1760 flyttede familien til et 
fæsteboel Lindbjerg i Jels Skov, Jels sogn. 
Her ernærede han sig som urmager. I 
1776 flyttede de til Nagbøl i Skanderup 
sogn, hvor han omtales som "vanfør 
Skoleholder og Uhrmager". Han var 
omgangslærer i Nagbøl, hvilket vil sige, at 
han gik omkring i sognet og underviste 
børnene, der samledes i bestemte gårde. 
Familien boede i et lille hus beliggende i 
præstegårdens kålhave. Han lærte 
præstens søn, Johannes Højrup, at lave 
ure. I 1782 døde hans kone, Maren. Han 
blev derefter gift med Anne Kierstine 
Jacobsen, der var 58 år og gift for tredje 
gang. Da hun døde i 1796, blev han gift 
med Anne Marie Hansdatter. Det var hen 
des andet ægteskab. I 1803 ansøgte han 
biskoppen i Ribe om et bedre embede, 
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idet det ikke var muligt her i Nagbøl at 
kunne skaffe føde nok til en ko, anfører 
han. Biskoppen hjalp ham, og samme år 
blev han forflyttet til Veerst, hvor han i en 
alder af 72 år blev udnævnt til degn for 
Veerst og Bække sogne og skoleholder 
ved rytterskolen i Veerst. Her fik han 
bistand af en hjælpelærer. Skolen var i en 
elendig forfatning og blev først sat i stand 
efter hans død i 1813. Han har lavet en 
del ure, hvoraf der findes eksemplarer på 
Museet på Koldinghus, Skive Museum 
samt i privat eje. 

På side 46, 2. spalte: 

Ahlert Peter Tvistman 
Den i årbogen 1983 nævnte person af 
dette navn var ikke urmager men gård 
mand og trompeter i Sdr. Stenderup og 
senere Agtrup syd for Kolding. Han hed 
imidlertid Ahlert Tvistman Johansen og 
levede fra 1695 til 1768. Hans sønnesøn 
Ahlert Peter Tvistman var derimod urma 
ger og gårdejer i Geilgaard, Frørup sogn 
ved Christiansfeld. Han var søn af Johan 
(Ahlert) Tvistman og Mette Magrete 
Tvistman, født Christensdatter. Johan 
Tvistman betegnedes som boelsmand og 
urmager i Geil. Han var søn af Ahlert 
Tvistman Johansen og Ane Jepsdatter. 
Ahlert Peter har antagelig lært urmageri 
et efter sin moder Mette Magrete 
Tvistman, der var datter af smed og urma 
ger Christen Jensen i Frørup. Ahlert 
Peter Tvistman blev født i Geilgaard, 
Frørup sogn o. 1764. I 1786 blev han i 
Geilgaard gift med Christiane Cathrine 
Margrethe Anholm. Hun var født i 
Aabenraa i 1760 og datter af skipper Nis 
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Anholm og Christina Marie Jørgens 
datter. Ved giftermålet betegnedes han 
som boelsmand i Geil. 0. 1783-85 overtog 
han Geilgaard efter sin moder. Det gik 
skidt, og til sidst måtte familien forlade 
gården. I 1793 var de bosiddende i Ødis 
sogn. 1795 optræder de i Holstebro, hvor 
han virkede som urmager, og hvor der er 
en retssag mellem ham som urmager og 
en konsumptionsbetjent (tolder). Samme 
år forlod de købstaden og flakkede nu 
rundt. I 1797 fik de en søn, Nis Peter, 
døbt i Egtved kirke. De boede da på 
Ballegård Mark i sognet. Året efter optræ 
der familien i en kartoffeltyskerkoloni på 
Randbøl hede, hvor Vorbasse sogn opgør 
skifte i boet hos hustruen og seks små 
børn i alderen trekvart til ti år, medens 
Ahlert Peter Tvistman sad arresteret i 
Kolding efter et tyveri af 29 rdl. 4 ski. i 



"Hykkelbjerge" syd for Kolding. Efter 
fængselsstraffens udståelse er de antage 
lig flyttet til hans moder, Mette Magrete 
Tvistman, i Holstebro. Her synes de at 
være til oktober 1800, hvor de flyttede 
bort fra byen, hvorhen vides ikke. I 1835 
var hustruen Christiane Catharine An 
holm bosat i Møllegade 147 i Aabenraa. 
Hun var da 76 år og ernærede sig ved 
spinderi. Hun flyttede senere til en datter 
i Rønnebjerg skole i Vrejlev sogn syd for 
Hjørring. Her døde hun 811/2 år gammel 
i 1841 og blev begravet. Præsten noterede 
da, at hun er enke efter den i Aabenraa 
afdøde urmager Ahlert Peter Tvistman. 
Han ses imidlertid ikke død i Aabenraa by 
eller omegn. Han skæbne er uvis. 

Om han kan regnes med blandt urmage 
re i Vejle amt er usikkert, men da han har 
opholdt sig i bl. a. Egtved-området, samt 
at det må formodes, at han i sin omflak 
kende tilværelse har udført ure, bør han 
med forbehold medtages. På Ølgod 
Museum er udstillet et af hans ure, 
erhvervet 1995 i Kolding. Uret skulle 
stamme fra Sjølundgaard i Sdr. Bjert 
sogn. Desuden kendes et standur i privat 
eje i Horsens. Urene er gengivet i omtal 
te bog om "Mette Magrete Tvistman". 

Tilføjelse: 

Mette Magrete Tvistman 
Hvor og hvornår hun er født, er det ikke 
lykkedes at påvise, men med stor sand 
synlighed er det i 1740 eller 1741 i Frørup 
sogn ved Christiansfeld, hvortil hendes 
familie, bestående af faderen, smed 
Christen Jensen, og moderen, Maren 

Nielsdatter, sammen med sønnerne, Jens 
(Lindum) Christensen, og Niels Christen 
sen (Høy), samt pigerne, Karen Chri 
stensdatter, og Johanne Christensdatter, 
var tilflyttet fra Ringkøbing. Bortset fra 
Mette Magrete er alle børnene født i 
Ringkøbing mellem 1731 til 1740. 

De bosatte sig på Geilgaard i sognets 
nordlige del. Her virkede Christen Jensen 
som smed og urmager, samt drev et min 
dre landbrug. Han har nok stiftet 
bekendtskab med urmageriet i Ring 
købing og har med stor sandsynlighed 
lært sine sønner, Jens og Niels, samt dat 
teren, Magrete, og hendes mand, Johan 
(Ahlert) Tvistman, at lave ure. Mette 
Magrete har så lært faget videre til sin 
søn, Ahlert Peter Tvistman. 
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Af Christen Jensen kendes kun et ur, et 
standur i privat eje i Lyngby. Uret ligner 
til forveksling, de af sønnerne og datte 
ren kendte ure. 

Mette Magrete Christensdatter blev o. 
1760 gift med Johan (Ahlert) Tvistman 
fra Sdr. Stenderup. Han var født i 1721 og 
20 ældre end hende. De fik to børn: 
Mariane født i 1761 og i 1784 viet i 
Frørup kirke til rebslager og skomager 
Knud Hansen Weiler fra Vejle, og Ahlert 
Peter født 1764, se denne. Johan 
Tvistman døde i 1769. I 1771 giftede 
Mette Magrete Tvistman sig med en 
Christen Jensen. Med ham fik hun datte 
ren, Anne Johanne, der i 1793 blev gift i 
Ølgod kirke med Mads Christensen fra 
Medumgaard i Ølgod sogn. Mette 
Magrete bliver skilt fra sin anden mand, 
og dette sker før 1785, hvor han betegnes 
som bortrømt. Efter sin første mand over 
tager hun Geilgaard i 1769. Hun beteg 
nes som såvel gårdejer som urmager. 0. 
1783-85 sælger hun gården til sønnen, 
Ahlert Peter Tvistman, for at flytte til 
Vejle. Her betegnes hun som urmager og 
boende i Nørregade nr. 21. Da Nørregade 
brænder d. 25. april 1786, lykkedes det 
kun at redde "et Sængs Klæder" tilhøren 
de hende. Da Nørregade byggedes op, 
flyttede hun ind i nr. 30. Forinden sin flyt 
ning til Vejle, havde hun i 1785 købt en 
gård i Agersnap i Ølgod sogn 
Vestjylland. Hertil flyttede hun fra Vejle i 
sommeren 1787. I Ølgod virkede hun 
som gårdejer og urmager fra 1787 til 
1795. Hun blev antagelig bosiddende i 
sognet til 1798, hvorefter hun drog til 
Holstebro. Den første tid boede hun i 
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Skolegade, men købte året efter hus i 
Vestergade. I Holstebro betegnes hun i 
folketællingen 1801 som urmager i byen. 
I 1818 afhændede hun sit hus til datteren 
Mariane. Hun var da 77 år og flyttede til 
sin yngste datter, Anne Johanne Medom, 
i Snejbjerg vest for Herning. Her døde 
hun d. 9. februar 1827 87 år gammel. 

Af Mette Magrete Tvistman kendes p.t. 38 
ure, heraf 37 standure og et vægur. 
Mange af hendes ure kan henføres til 
Koldingområdet. Alle urene er afbildet i 
nedenstående kilder. På Ølgod Museum 
er udstillet tre af hendes ure. 

Som det fremgår af ovenstående, blev her 
tale om en hel urmagerfamilie, som kom 
fra Ringkøbing og bosatte sig i Frørup 
sogn, men hvor to sønner, en datter og 
måske en dattersøn udførte ure i Vejle 
amt. 

Kilder: 
Søren Manøe: "Mette Magrete Tvistman - Danmarks 
første kvindelige urmager - 1741-1827", 1997, 126 
sider, Ølgod Museum. 
Søren Manøe: "Mette Magrete Tvistman - Danmarks 
første kvindelige urmager - 1741 - 1827, suppleren 
de nyt" i Ølgod Museum, 1998, side 77 - 84. 

Fotos: Palle Hestbech. 



Nyt om fortiden i Vejle Amt år 2000 

Af Lars Bjørneboe 

Redaktionen har bedt museer og arkiver om at fortælle os om, hvad der er 
sket i år 2000. Ikke alle har mulighed for at følge med. Kun de mere spek 
takulære ting når frem til aviser, radio og TV, og ikke alle har tid til at 
kigge indenfor på de talrige udstillinger. I det følgende vil vi prøve at give 
en fornemmelse af det brogede billede, der tegner sig af et begivenhedsrigt år 
og af det store arbejde, der er blevet udrettet i amtets kulturhistoriske muse 
er og lokalarkiver. 
Indsamling, forskning og formidling af kunst og kunsthåndværk påvirker 
vores opfattelser og vores forestillinger nok så meget som den øvrige kulturproduktion, ikke mindst 
gennem sin internationale orientering. Alligevel har vi i denne omgang valgt at set bort fra 
denne del af den kulturelle aktivitet i Vejle Amt. Vi takker for den velvillighed kunstmuseerne har 
vist os og håber, at vi næste omgang vil kunne finde den rigtige form for formidlingen af deres 
indsats. 
Navne og adresser på de museer og arkiver, der har bidraget, finder læseren til sidst. Måske har 
det givet anledning til at kigge på lofter og i kældere. Måske er der en kommentar eller en histo 
rie, der skal fortælles? 

Med denne årbog tager vi fat på et nyt årtusind. 
2000-TALLET er begyndt. Vejle Byhisloriske Arkiv 
markerer vendepunktet på værdig vis ved at 
arbejde videre med projektet "Vejle i Mandtal". 
Projektet tager sigte på intet mindre end at foto 
grafere alle byens borgere omkring årtusindskif 
tet! Gade for gade indkaldes til digital fotografe 
ring. Der afholdes specielle arrangementer i for 
skellige dele af kommunen. Projektet afsluttes i 
2001. Horsens Museum markerede årtusindskiftet 
med en stor indsamling af private hverdagsfotos 
fra Horsens kommune i samarbejde med 
Byarkivet. Billederne dannede grundlag for 
udstillingen "Hvem var vi i år 2000?", der blev 
opbygget af designere fra Designskolen i 
Kolding. 

Men det nye år skabte også nye muligheder for at 

arbejde med de tidligere. 24.marts åbnede kul 
turministeren den landsdækkende hjemmeside 
for de danske arkiver (www.danpa.dda.dk). Mu 
seerne i Fredericia åbnede et nyistandsat og nyind 
rettet Bymuseum under festlige former den 30. 
juli. Baggrunden var Fredericias 350 års jubi 
læum. I oktober åbnede Historioteket, et samar 
bejde mellem museerne og lokalarkivet i 
Fredericia, der skal være et nyt serviceredskab for 
borgerne, hvor man kan hente information og 
hjælp til afklaring af historiske spørgsmål, 
f.eks.datering af gamle arvestykker o.l. En byhi 
storie om Fredericia 1650-1970 er på trapperne. 

En af de genstande Fredericia Bymuseum ønskede 
at udstille var en brøndkarm, dvs. en hel udhulet 
egestamme, som blev brugt til brønd. Karmen fik 
med bistand fra Vejle Amts Konserveringsværksted et 
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specialfremstillet skelet af rustfrit stål, så den 
kunne udstilles på højkant, som den oprindelig 
havde stået. Samme Konserveringsværksted er 
iøvrigt også flyttet til nye, tidssvarende rammer i 
Kellers Gård i Brejning. 15.maj var der kombine 
ret 25 års jubilæum og indvielse af de mange fine 
faciliteter, bl. a. Røntgenrum til identification af 
arkæologiske metalgenstande, mens de ligger i 
jordblokken og ikke er fuldt udgravede endnu. 
Konserveringsværkstedet har iøvrigt fået bevilget 
en frysecontainer, som kan gå ned til minus 38 
grader. Frysecontaineren kan lånes af museerne, 
når der er konstateret skadedyr i magasinerne. 
Borebiller, klannerlarver, møl og andre skadedyr 
bekæmpes effektivt og miljøvenligt ved en hurtig 
nedfrysning! 

Men ellers er året gået sin gang med store og små 
arrangementer i museer og arkiver. Der var 
Åbent Hus arrangementer i Kolding Stadsarkiv 
(en kulturlig nat) og Vej/,e Stadsarkiv (med varme 
hveder på St.Bededags aften) med film og foto 
grafering. Bygningskulturens dag havde som 
tema skure. I Glud Museum udstillede 5.klasse fra 
Glud skole billeder af disse ydmyge, nyttige og 
stemningsfulde bygningsværker. I Egtved foretog 
museet en registrering og fotografering med 
efterfølgende udstilling af forskellige former for 
skure rundt om i kommunen. 

Sådan en dag kan blive forløberen for det mere 
systematiske arbejde med de kulturhistoriske 
minder i amtet. Egnsmuseet i Egtved registrerede 
husene i landsbyen Randbøldal som led i i arbej 
det med en bevarende lokalplan. Planen blev 
taget af bordet, men registreringen havde ikke 
været forgæves. Den blev udgivet i samarbejde 
med Teknisk Forvaltning, Egtved Kommune. 
Desuden blev to gårde og et hus registreret og 
fotodokumenteret og beboerne interviewet. Det 
samme skete i Vestergade i Egtved, og denne 
undersøgelse dannede grundlag for en udstilling 
i arkivet. Bredsten lokalhistoriske Arkiv er gået i 
gang med at registrere håndværkerhuse i byen. I 
[erleo lokalhistoriske Foreninger de også i gang med 
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at registrere huse, og det samme har de til hen 
sigt i Ødsted lokalhistoriske Forening. De forskellige 
registreringer skal samarbejdes til et Kulturatlas 
for Egtved Kommune, som Egnsmuseet er i færd 
med at udarbejde med hjælp fra Teknisk For 
valtning. For Egtved Museum har cand.mag 
Vibeke Skørt været ansat til at foretage en regi 
strering af alle dambrug i Vejle Amt. På grund af 
miljøbestemmelser nedlægges en række dam 
brug i disse år, og registreringen har dannet 
grundlag for udpegningen af særlig bevarings 
værdige dambrug. 

Men chancerne for at tingene får lov til at over 
leve er blevet større. Det 165-årige Emmas hus i 
Hedensted blev revet ned, da det lå i vejen for 
bytorvet i Hedensted. Det var oprindeligt stue 
hus i Birkelgaard, som blev udflyttet. Siden blev 
det reservekro, hvor folk kunne overnatte og kir 
kegængere få deres heste opstaldet. Ved nedriv 
ningen blev bindingsværket nummereret og 
bevaret. Nu arbejdes der på at få det genopført 
og indrettet som egnsmuseum med de mange 
spændende ting, som nu findes i den lokalhisto 
riske samling i den gamle stationsbygning. 

Om det får lov at ske afhænger dog, som 
Hedensted, af opbakningen lokalt og det enga 
gement, der kan mobiliseres. Det var de med til 
at skabe i Vejle. Som kommentar til Vejle Kom 
muneatlas, der netop var udkommet, travede en 
gruppe børn rundt i Vejle sammen med muse 
umsinspektør Anneken Appel Laursen. Derefter 
producerede de en rapport illustreret med egne 
fotooptageiser, hvor de beskrev, hvad de syntes 
var "de fede"og "de lede" bygninger i Vejle. Det 
kom der nogle gode kommentarer ud af, som 
f.eks.. hvorfor man ikke har gjort mere ud af 
områderne omkring byens åer og vandløb? Helt 
i tråd hermed har Vejle Byhistoriske Arkiv haft en 
udstilling om fotografer i Vejle. 

1900- TALLET er nu blevet forrige århundrede. 
Det vil sikkert falde de fleste svært. Vores hold 
ning til tiden har ændret sig. Gennem de sidste 



100 år er måden, vi bruger tid på, ændret dra 
matisk. Vejle Museums udstilling: "Ting ta'r tid" 
gav eksempler på, hvordan produktiviteten er 
mangedoblet, og hvordan det har givet os en 
markant bedre levestandard end den, vore bed 
ste- og oldeforældre havde. De besøgende kunne 
forsøge at beregne hvor meget rugbrød de 
kunne have købt, hvis de omregnede den tid, de 
tilbragte i udstillingen, til arbejdsløn. På den tid 
det tog for 100 år siden at tjene til et rugbrød, 
kan vi i dag tjene til en 10-11 stykker af slagsen! 

I de sidste 30-40 år er landbrugserhvervet for 
vandlet til ukendelighed, og der ligger et stort 
arbejde i at fastholde erindringen om, at det 
engang handlede om hænder, enkle maskiner og 
fysisk udholdenhed. På Glud Museum åbnede 
sæsonen med en udstilling af enkornsåmaskiner 
til såning af roer og andre rodfrugter fra museets 
samling af disse små husmands og gartnerimaski 
ner, der kunne trækkes af en pony, en stor dreng 
eller af konen. Ved porten til Badensminde 

havde man lavet et bed, der viste såning på flad 
mark og på lave, hvælvede bænke. Endnu en 
dimension kunne man opleve på Glud Museum 
hvor efterårsferien i år levede op til sit navn: kar 
toffelferien. Museets kartoffeloptager var truk 
ket frem og cafeen serverede kartoffelsuppe. I 
den gamle skolestue vejledte Valborg Petersen i 
skråskrift med pen og blæk. I montrerne kunne 
man se museets samling af svejtserklude, prøve 
stykker med forskellige syninger som skolepiger 
skulle lave som øvelse 

Nemmere går det med at genskabe stemningen 
fra fortidens sociale samvær. Der var markedsdag 
i den første weekend i august på Glud Museum. 
Arrangementet er vokset fra en enkelt dag til at 
strække sig over to dage, da mange frivillige gør 
et stort arbejde for at give de besøgende mulig 
hed for at opleve de gamle motorer og maskiner. 
Om søndagen stod musik og folkedans i centrum 
som på et rigtigt dyrskue. Turen til marked og 
dyrskue har Giveegnens Museums ponyvogn fra 

Publikum hyggede sig ved møllemarkedet omkring den nymalede hvide Vejle Vindmølle, og det er helt sikkert, at markedet 
nu bliver en tradition, lover Vejle Museum. Foto: Benny F. Nielsen. 
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omkring 1907 sikkert taget et par gange inden 
den kom på pension i en åben vognport. Nu er 
den endt på museum og skal stå i hedebondens 
gård. Men det lange ophold i vognporten havde 
sat sine spor i form af møl, mus og fugt. Derfor 
har den været en tur omkring Vejle Amts 
Konserveringsværksted i Brejning. På grund af de 
mange forskellige materialer, blev det en større 
opgave, hvor alle specialer på værkstedet blev 
udnyttet. I juni var der Møllemarked ved Vejle 
Vindmølle arrangeret af Vejle Museum. Gæsterne 
nød godt af det gode vejr, som gjorde det muligt 
at lade de flagsmykkede møllevinger dreje rundt 
flere gange om dagen. Fortid og nutid fik hver 
sit: Om lørdagen underholdt New Orleans 
Quartet med glad jazz og om søndagen var der 
folkedans med tilhørende musik. Der blev bagt 
vafler på det gamle Hess-komfur og en lille hånd 
fuld boder havde god handel. Successen har fået 
museet til for fremtiden at lade dette møllemar 
ked erstatte det gamle julemarked. 

Kortest mellem fortid og nutid bliver der ved 
juletid, hvor de fleste hjem finder de gamle ting 
frem fra gemmerne og levende lys stadig er en 
del af tilværelsen. julestuen i Glud Museum fandt 
sted i den første adventsweekend. Der var fyret 
op i museets ildsteder, og da mørket sænkede sig, 
blev der tændt i lamperne.I Rasmus Thomessøns 
stue brændte tællelys, mens Badensminde blev 
oplyst af petroleumslampernes klare skær. Det 
var en skærende kontrast, men alligevel langt fra 
vore dages lyshav. Horsens Museum havde i decem 
ber en udstilling om "Julens traditioner" om 
juletræer, juleskikke, julehistorier og julemad, 
men Oldeforældre-klubben sørgede selvfølgelig 
for daglige julefortællinger for besøgende bør 
negrupper Det traditionsrige julemarked i Den 
Smidtske Gård i Vejle havde i 2000 temaet 
"Pakker, pynt og lys". I byudstillingen i Den 
Smidtske Gård kunne man som sædvanlig gøre 
en god gammeldags julehandel hos museums 
købmanden og i museumsbutikken. Historien 
om julegaverne og deres indpakning, særligt de 
hjemmelavede, var i fokus, ligesom den alleræld- 
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ste juleskik,julelyset. Julemanden blev vækket og 
der blev spundet garn, bundetjulebukke, drejet 
i ler, syet de sødeste forklæder og klippet jule 
pynt. Op til weekenderne bød Foreningen af 
Aktive Kvinder på kaffe og kage i "teatercafeen". 
For Vejles små skolebørn blev der spililet dukke 
teater om Robin Hood og hans lystige svende. 

Børn ogjul hører sammen. Men findes der noget 
bedre end en god legetøjsudstilling? Fra april til 
juni kunne man i Vejle Museums udstilling "Set i 
børnehøjde" møde ting som har omgivet børn 
fra slutningen af 1800-tallet til 1970erne: Tøj, 
legetøj, møbler, bøger samt billeder af børn gen 
nem 100 år. Hvad legede mormor med da hun 
var lille? Skulle farfar hjælpe til derhjemme, da 
han var dreng? Hvordan så tingene ud i mors 
børnehave? Hvad fik man tiden til at gå med, 
inden der kom Lego? Samlede oldemor på glans 
billeder? Var der forskel på legetøj i i byen og på 
landet? Udgangspunktet var børnenes nutidige 
verden med fjernsyn, computerspil og jojos. To 
dage i maj var der "fortælledage" i børneudstil 
lingen, hvor der blev berettet om, hvordan det 
var at være barn i "gamle dage". I hele Vejle var 
der 23 fortællearrangementer. 

I Jelling har Jellling Lokalhistoriske Arkiv sammen 
med Jelling Bibliotek deltaget i Projekt Dansk 
Identitet med projektet Børneliv i Jelling 1950- 
2000. Det har betydet mange værdifulde arkivali 
er med tilknytning til børnenes vilkår i perioden. 
Det gav sig også udslag i en legedag, vor der var 
mulighed for at lege både gamle og nye lege. 
Projektet munder ud i en udstilling og en film og 
en udvidet udgave af det lokalhistoriske årsskrift 
"svundne tider". 

I august-september kunne man i Vejle Museum se 
Danmarks Biblioteksforenings vandreudstilling 
med et udvalg på 20Q glansbilleder fra Maria 
Lyster-Nielsens samling på 45.000, som gav et 
historisk rids fra de ældste glansbilleder fra 1860 
frem til i dag. I oktober var der sammesteds 
mulighed for at se påklædningsdukker, et stykke 



Et glansbillede med velopdragne børn og masser af blom 
ster. Sådan så de udfor 40 år siden. De ældste af slagsen 
stammer faktisk helt tilbage fra 1860. 

legetøj som små og store piger har tilbragt 
mange timer med: Dronning Margrethe som 
barn og voksen sammen med prins Henrik, bar 
nestjernen Shirley Temple fra 1930erne og Pipi 
Langstrømpe fra 1970erne - alle er de foreviget 
ved at blive trykt som påklædningsdukker. Også 
her var det Danmarks Biblioteksforening og 
Maria Lyster-Nielsens samling, der stod bag ar 
rangementet 

Både på Museet på Koldinghus og på Horsens 
Museum åbnedes nye permanente legetøjsudstil 
linger. På Horsens Museum blev der adgang til 
"Pilfingrenes Paradis", hvor besøgende børn ( og 
små voksne!) kan lege med kopier af gammelt 
legetøj og gå på opdagelse i museets store lege 
tøjssamling. Udstillingen ledsages af 100 fotos af 
legende børn fra 18- og 1900-tallet. 

I foråret 2000 kunne man på Egnsmuseet i Egtved 
danne sig et indtryk af traditionerne omkring 
overgangen fra barn til voksen på en udstilling: 
"Ind i de voksnes rækkerkonfirmation 1936- 
1999". Året før havde Egnsmuseet indsamlet 
beretninger fra konfirmationen i 1999. Disse 
dannede grundlag for udstillingen, der blev sup 
pleret med beretninger og indsamlede ting fra 

1930 og fremefter. Til udstillingen knyttedes et 
undervisningsforløb for de kommende konfir 
mander år 2000 i form af rollespil, som blev en 
stor succes! Vejle Museum har i øvrigt fået 
forærende et næsten komplet boligudstyr fra en 
ungpigehybel i Vejle i 1950erne og en Vølund 
vaskemaskine med centrifuge fra slutningen af 
l940erne. Det er en såkaldt opgangsmaskine, 
som blev installeret i moderne etagebyggeri. 

Men i voksenlivet er det jo ikke blot det gamle 
landbrugserhverv der har forandret sig. De 
gamle fabrikker bliver til græsplæneindustrier og 
de gamle, ofte meget flotte bygninger rømmes. 
Vejle Museum erhvervede en række genstande i 
forbindelse med lukningen af De danske Bom 
uldspinderier. Stadsarkivet har modtaget fabrik 
kens arkiv i flere omgange. Men hvad med byg 
ningerne? Museumsinspektør Anneken Appel 
Laursen ønsker bygningerne i Danmarksgade 
fredet som et vidnesbyrd om Vejles industrielle 
udvikling og et minde om al den mandkraft , de 
barkede næver og alle de spinderipiger, der har 
arbejdet her gennem årene. 

Lokalhistorisk Forenings arkiv i Hedensted havde 
juni måned en udstilling "Råstoffer i Hedensted 
Kommune" som med billeder mm. fortalte om 
de fire teglværker i Daugård, Løsning, Stubbe 
rup og Ølsted og om områdets mergelgrave, tør 
vegrave og grusgrave. 

Museerne i Fredericia modtog en stor og fin sam 
ling malerredskaber fra et malerfirma, der gen 
nem flere generationer virkede i oplandet. Den 
forandring i bybilledet, som har fundet sted, er 
det heldigvis nemt at dokumentere. Ca. 5000 lys 
billeder af Koldings gader fra perioden 1970- 
2000 fra tidligere bogholder Mogens Hansens 
dødsbo er afleveret til Kolding Stadsarkiv. 

Tider og tilstande! Det enkelte navngivne men 
neske i fuld figur møder vi sjældent på museet, 
men engang imellem sker det. I tilknytning til 
Holmboe-musikfestivallen i Horsens markerede 
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Horsens Museum komponisten med en udstilling 
"Rejse-mennesket og komponisten Vagn Holm 
boe." 

1800-TALLET er blevet tipoldeforældrenes tid. 
Den levende erindring eksisterer ikke mere. Men 
der er lagt en god grund i musernes samlinger 
og der arbejdes! Museet i Glud har støbt funda 
ment til Martha Henriksens hus. Huset stod 
oprindeligt blot på syldsten. Betonen skal forhin 
dre stenene i at forskubbe sig. Fem nye flexjob 
på museet har gjort det muligt at gå videre med 
klargøring af bindingsværket. Stuehuset på den 
firlængede gård Badensminde på Glud Museum 
er blevet nyindrettet, så det i højere grad svarer 
til den periode lige efter 1900, som rumindde 
lingen repræsenter. Der er kommet langbord i 
folkestuen og fine møbler i kakkelstuen, som 
husbondfamliens private stue kaldes på disse 
kanter. Storstuen er møbleret med forbillede i en 
tegning af Museets grundlægger Søren Knudsen. 
På Museumsgården Stjernholm i Nim havde man to 
udstillinger. Den ene gjorde under overskriften 
"Opfindsomhed" opmærksom på den aldrig 
svigtende menneskelige opfindsomhed, når det 
drejer sig om at løse problemer eller gøre til 
værelsen lidt mere overkommelig. Den anden, 
"Stjernholmslægter" fortalte med luftfoto, male 
rier og fotos om slægterne på gården. I somme 
rens løb kom der mange nye oplysninger til, idet 
personer fra slægtens sidegrene henvendte sig 
og leverede bidrag i form af slægtstavler og fotos, 
eller hsitorier fortalt af tjenestefolk om livet på 
gården. 

I tilgift til en udgravning af grave fra vikingetiden 
ved Højgaard i Fredericia Kommune frilagde 
Vejle Museum et større stykke af Fredericias yder 
ste forsvarsanlæg, den såkaldte Ryttergrav. 

Souvenirs blev opfundet i denne tid, i hvert fald 
for menigmand. Men det kan være mange ting. 
Et sølvbæger som for flere år siden blev testa 
menteret til Vejle Museum er nu indgået i museets 
samling. Ifølge inskriptionerne er det givet til 
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"Kammerraad Brorson til Rodinggaard 1852" 
som "erindring med tak for udviste tjenester i 
Aarene 1850-51 fra I.W. og E.M.B.Belle". Museet 
har også modtaget et par halefjer fra en australsk 
lyrefugl, sat i glas og ramme i 1864 og hjembragt 
til Danmark.Fra Lokalhistorisk Arkiv i Nørup sogn 
og Børkop Lokalhistoriske Arkiv meldes om mange 
henvendelser fra slægtsforskere og udlændinge, 
især fra USA, der er på jagt efter oplysninger om 
deres udvandrede forfædre. Når opgaven lykkes 
er glæden stor for begge parter! 

I november vendte 10 meter kommunale arkiver 
hjem til Kolding Stadsarkiv fra Landsarkivet, deri 
blandt Kolding Kommunes ældste byrådsproto 
kol fra 1865-73. I Vejle vendte 100 hyldemester 
kommunale arkiver fra Vejle kommune og sog 
nekommunerne tilbage. Alt kommunalt materia 
le for Vejles vedkommende efter 1868 og for sog 
nekommunerne vedkommende efter 1842 er nu 
tilgængeligt i Vejle. Arkivar Karin Conradsen for 
sker i sundhed og sygdom i Vejle i 1800-årene. På 
Vejle Stadsarkiv har der været udstilling og fore 
drag herom. 

1700-TALLET er de store herregårdenes og 
landboreformernes tid. På Museet på Koldinghus 
er der igen mulighed for at se det fine Arenfeldt 
panel. I 1703 lod adelsmanden Jørgen Arenfeldt 
koret i Fuglslev kirke indrette til familiebegravel 
se. Langs væggene opsattes et træpanel, der iføl 
ge traditionen skulle forestille riddersalen på 
slægtens hovedsæde siden 1579. Det perspektivi 
ske søjle-interieur må have taget sig besynderligt 
ud i den lille middelalderlige landsbykirke, men 
man beholdt dem til 1900. På Glud Museum gem 
mer sig en stor sjældenhed: en afregningsbog fra 
en fæstebonde i Åstrup for hans mellemværende 
med herskabet på Palsgård i perioden 1774- 
1848. I årets løb er indkommet endnu en af disse 
afregningsbøger fra en gård i Sdr, Aldum fra 
1719-53. Bøgerne giver muliged for at danne sig 
et billede af fæstebøndernes økonomi før og 
under de store reformer og de urolige pengefor 
hold omkring statsbankerotten i 1813. Museet 



efterlyser lignende regnskaber andre steder. 
Transportforholdene i området var endnu uvej 
somme, selvom et større landevejsbyggeri blev 
påbegyndt i slutningen af århundredet. Histo 
rien om de gamle og nye veje blev fortalt på 
udstillingen "Historiske veje i Vejle Amt" der 
blev til i samarbejde mellem museet i Hjortsvang, 
Højderyggens Egnsmuseum og Kongeåmuseet. 

Herskabernes, derunder kongens, jagt må have 
været datidens svar på marathonløb eller golf. To 
knækkede vildtbanesten har genfundet deres 
bedre halvdele, er blevet repareret og opstillet i 
fuld størrelse på grænsen mellem Brædstrup og 
Tørring-Uldum kommuner. Brædstrupegnens 
Hjemstavnsforening tog initiativ til, i samarbejde 
med Vejle Amts vejvæsen at lede efter de afbræk 
kede nederste halvdele. Det lykkedes at finde 
dem dybt i vejkanten. Miljøministeriet bevilgede 
1000 kr. til reperationen og nu står de bag auto- 

Den genrejste vildtbanesten i Koda/en sydvest for Nim. 

værnet i Kodalen lidt syd for Nim. Her har i 
mange år været grusgrav, og da stenene stod for 
snært på sidevejen, eller fordi lastbilerne blev 
større og større, skete der skade på stenene. For 
få år siden sørgede foreningen for, at to andre 
vildtbanesten, lidt nordøst for Nim blev flyttet til 
deres oprindelige plads ved den ældgamle passa 
ge- og vandskelsvej en smule øst for landevejen 
mellem Nim og Underup. 

Fra starten af 1700-tallet produceredes Europas 
fineste porcelæn i Meissen i Tyskland. Dette også 
i Danmark elskede kunsthåndværk kunne man 
stifte bekendtskab med i efteråret på Museet på 
Koldinghus. 

FRA 1600-TALLET bliver sognepræsterne vigtige 
folk på egnen. Den ældste kirkebog for Glud 
Sogn er fra 1666-1730. Anna Laursen, Glud 
Lokalarkiv har taget oplysninger fra det første år 
1666. Mange fortrolige steder dukker op: 
Holmen, Stenvad, Over Glud, Sønderby, 
Bidztholdt, Nørby og Hjarnø. Søren af Stougård 
og Ane Sørensdatter udi Vanborre er kendte 
navne. Kirkebogen beretter, at der er begravet 10 
personer, viet 6 par, født 10 børn, publice absol 
veret 4 personer (for bekendelse af deres syn 
der). Vejle Museum har foretaget udgravning, 
opmåling og registrering af væggene og et bro 
lagt gulv i en kampestensat kælder samt hidtil 
ukendt kældernedgang under Aale Præstegårds 
stuehus fra 1672. Kælderen er 7*5,5, m og 1,8 m 
dyb. Den er nu bevaret og tilgængelig.I.april 
2000 flyttede Aale lokalhistoriske Forening Arkiv ind 
i de nyerestaurerede lokaler i Aale præstegård og 
har dermed fundet sin naturlige plads i sognet. 

Som danefæ er indleveret ni mønter fra 1500- 
TALLET fra Korning Kirkegård til Vejle Museum. 

MIDDELALDERÅRET i 1999 satte gang i mange 
gode initiativer, og nogle af dem kunne endnu 
opleves i 2000. På Museet på Koldinghus kunne 
man endnu i Januar møde Jomfru Maria og stif 
te bekendtskab med den rige religiøse, kunstne- 
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riske og kulturelle udvikling som hun har været 
centrum for siden den tidlige Middelalder. 
Hendes indflydelse - ikke mindst som kvindelig 
rollemodel - var ikke slut med Reformationen. I 
anledning af udstillingen udgav Museet en bog: 
Birgit Jenvold (red.), Jomfru Maria- aspekter af 
Vor Frue. 

I den nationalromantiske periode i 1800-tallet 
kom nogle af Danmarks dronninger i Middel 
alderen, Thyra Danebod, Dagmar, Margrete I, 
Christian lis Elisabeth til at fungere som natio 
nale forbilleder og kvindelige rollemodeller. Det 
var temaet for Museet på Koldinghus' udstilling 
Danmarks Dronninger- fra Thyra Danebod til 
Dorothea. Udstillingen ledsagedes af en bog: 
Birgit Jenvold (red.) Danmarks Dronninger fra 
Danebod til Dorothea og indgik i et samarbejde 
med Fredriksborgmuseet i anledning af 
Dronning Margrethes 60 års og Dronning 
Ingrids 90-års fødselsdag. 

Renoveringen af Vejles hovedgade fortsatte.Vejle 
Museum fandt spor af tre brolægninger og adskil 
lige rester af husfundamenter. Se artiklen i dette 
års årbog. Vejle Kommune har bekostet tre vin 
duer med belyste kig til brolægningen nede 
under gadeniveau. Som en kommentar til Vejle 
Kommuneatlas udarbejdede Vejle Museum mate 
riale med tekst og billeder til en byrundtur i 
Vejle, hvor deltagerne gik rundt de steder, der er 
knyttet til middelalderbyen 

Som Danefæ er indleveret til Vejle Museum en 
stentøjskande fra middelalderen, der blev fundet 
ved dykning i Lillebælt. Hvem mon har tabt den 
på vej over bæltet? 

VIKINGETIDEN var en glorværdig periode i 
Vejle Amt. Da lå kongssædet i Jelling og store 
ting fandt sted. Indvielsen af den restaurerede 
kirke mellem højene og det nye besøgscenter vil 
sikre at disse nationale symboler også i fremtiden 
vil stå stærkt i bevidstheden. Se artiklen i denne 
årbog. Men vikingetiden er andet og mere end 
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konger og kristendom. Vejle Museum har udgravet 
en gravplads med 5 urnegrave fra Ældre 
Jernalder og 36 jordfæstegrave fra Vikingetid 
ved Højgaard i Fredericia Kommune. Gravene 
fra Vikingetiden indeholdt spor af både bul- og 
plankekister og der var fund i 10 af dem, hoved 
sagelig knive og bæltespænder. I nærheden blev 
der fundet spor af yderligere fire vikingetidsgra 
ve samt bopladsspor fra ældre Jernalder.Ved 
Kalvehavegård, Fredericia Kommune fandt Vejle 
Museum spor af mindst 17 langhuse, hvoraf det 
største var omkring 40 meter langt og 7 meter 
bredt med let buede vægge. De øvrige har været 
mellem 8 og 18 meter lange og 4-6 meter brede, 
også med let buede vægge. Dertil syv grubehuse 
af forskellig konstruktion. Der er sandsynligvis 
tale om en enkeltgård med udskiftninger og 
tilføjelser af bygninger over en periode gennem 
germansk jernalder og vikingetid. 

I JERNALDEREN fra 400 f.v.t. til ca.750 e.v.t for 
mes det danske bondesamfund, sådan som det 
dukker frem, da de skriftlige kilder omsider 
begynder at flyde i 800-tallet. Fra gammel tid har 
det været udviklingen omkring Romerriget i syd 
der fastlagde tidsforløbet. Går vi ligesom arkæo 
logerne baglæns gennem tiden og begynder med 
Germansk Jernalder udgravede Vejle Museum på 
en bakketop på Almlund Mark ved Lindeballe 
spor af en gård fra ældre germansk jernalder 
med et langhus på 21 *6 meter, med let krumme 
de vægge og et mindre hus på 9*5 meter. Mod 
vest, nord og øst var husene omgivet af et hegn 
med "cykelskursudhæng". Ved hegnet blev der 
fundet to slaggegruber fra jernudvindingsovne. 
Fra Romersk Jernalder har Vejle Museum udgravet 
et gårdsanlæg ved Lucinaborg i Taulov, der 
bestod af syv samtidige bygninger. Hovedbygnin 
gen var 22*5 metermed bevarede båseskillerum 
og dele af vægforløb. Der var fire udhuse, hvoraf 
nogle har afløst hinanden. Nordligst lå der to 
"staklader". Det indhegnede areal har været 
mindst 1000 m2• Gården knytter sig uden tvivl til 
en tidligere undersøgt landsby umiddelbart nord 
herfor, og dens størrelse antyder, at der kan være 



tale om en stormandsgård. Vejle Museums under 
søgelse af den fredede vold Margretediget ved 
Øster Nykirke viste, at volden oprindelig har haft 
en længde på lidt over 300 meter, hvoraf de 250 
kan ses i terrænet. Anlægget kan følges ved hjælp 
af graven, til det både i øst og vest knytter an til 
bakkedrag. Voldgraven lå mod syd og var op til 
1. 75 meter dyb. Volden har sandsynligvis været af 
tilsvarende højde. På grund af ligheder med bl.a. 
sønderjyske forsvarsvolde skønnes diget at være 
opført i første halvdel af I.årtusind e.kr. Vejle 
Museum har afdækket et bopladsområde ved 
Skinbjerg i Jelling med tre gårdtomter med lang 
huse på op til 30 meters længde og en 18-20 min 
dre huse og staklader, formentlig rester af Jelling 
landsbys forgænger, der ligesom andre af samti 
dens landsbyer blev flyttet rundt i landsskabet. 
FørromerskJernalder er sværere at få et indtryk 
af, men skovrejsning, udstykning og vejarbejder 
bringer museerne ud i landskabet. Museet jJå 
Koldingshus har været på færde talrige steder og 
fundet spor af vore forfædre i Jernalderen, gru 
ber, kulturlag, stolperster, spor af huse og gårde, 
men også mere konkrete ting, som spor af et 
broncestøberi i Juelsminde fra førromersk jer 
nalder og en velbevaret boplads ved Toftegård, 
begge ved Vonsild. 

Vejle Amt har fine traditioner hvad angår vigtige 
fund fra BRONCEALDEREN.Ved Egtvedpigens 
grav arrangerede Egnsmuseet i Egtved sidst i juli en 
række aktiviteter med forbindelse til broncealde 
ren. Professionelle håndværkere viste deres kun 
nen.I tilknytning til Vejle Museums udgravning af 
en gård fra jernalderen ved Almlund Mark ved 
Lindeballe fandt man en del stolpehuller og 
kogegruber med skår fra broncealderen.l forbin 
delse med udgravninger ved Skinbjerg i Jelling 
undersøgte Vejle Museum resterne af en hidtil ure 
gistreret høj fra Broncealderen. Centralgraven 
var tilsyneladende uforstyrret, men desværre 
uden spor af den døde eller evt.gravgaver. 

I BONDESTENALDEREN bliver landet tættere 
og mere solidt bebygget. På et næs der afgrænses 

i nord af Tøs by sø og i syd af et engareal, frilagde 
Vejle Museum et område på ca. 6.000 m2 med en 
boplads fra begyndelsen af bondestenalderen. 
Bopladsens fulde areal har nok været omtrent 
det dobbelte. Der blev udgravet kogestensgru 
ber, stolpehuller, gruber og to anlæg, der måske 
er små dødehuse. På en kommende industri 
grund i Eltang afdækkede arkæologerne fra 
Museet på Koldinghus sporene efter to såkaldte 
midtsule huse. 

Adresser 
Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings lokalhi 
storiske Arkiv 
Det gamle Tinghus 
Østergade 9 
8740 Brædstrup 
Hjemmeside: www.braedstruparkiv.dk 
kontaktperson: Ruth Dam, Brokhøjvej 29, 
8740 Brædstrup 
e-mail: ruth dam@post.tele.dk 

Børkop Lokalhistoriske Arkiv 
Ågade 6 
7080 Børkop 
te!. 75 86 60 27 
Kontaktperson: Preben Mikkelsen, 
Poppelvang 20, Brejning, 7080 Børkop 

Egnsmuseet,Egtved Kommune og Randbøl 
Lokalhistoriske Arkiv 
Grindstedvej 30 
7184 Vandel 
te!. 75 88 54 89 
e-mail: Egnsmu@egtved.dk 

Egtved Lokalhistoriske Arkiv 
Kirkevej 41 
6040 Egtved 
te!. 75 55 28 88 
e-mail: mogensbach@egtved.dk 
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Glud Museum 
Museumsvej 44, Glud, 8700 Horsens 
tlf. 75 68 30 82 e-mail: post@gludmuseum.dk 

Horsens Museum 
Sundvej lA 
8700 Horsens 
tel. 75 62 29 33 
e-mail: horsensmuseum@horsens.dk 
Hjemmeside: www.horsensmuseum.dk 

Kolding Stadsarkiv 
Koldinghus Staldgård 
Postbox 21 
6000 Kolding 
tel. 79 30 10 30 
fax 79 30 10 31 
e-mail: arkiv@kolding.dk 
Hjemmeside: www.kolding.dk/stadsarkiv 
Hjemmesiden giver en overskuelig oversigt over 
arkivets samlinger, derunder foreningsarkiver, og 
hvilke kirkebøger og folketællinger, der kan ses 
på arkivets læsesal. Der er også links, først og 
fremmest til de danske arkivers fælles hjemmesi 
de (www.danpa.dda.dk), hvor man kan søge i 
registreringen af alle danske privatarkiver (fore 
ninger, virksomheder, personer) 

Lokalarkivet for Glud,Hjarnø og Skjold Sogne 
Gludvej 54, Glud, 8700 Horsens 
Kontaktperson: Anna Laursen, 
Øster Bisholtvej 10, 8700 Horsens tlf. 75 68 30 84 

Lokalhistorisk arkiv for Jelling kommune 
Jernbanevej 26 
7300 Jelling 
kontaktperson: Inge Møller 
e-mail: jelbib@jellingbib.dk 

Lokalhistorisk Arkiv for Nørup Sogn 
Nørup Skole, kælderen 
(indgang i den lille skolegård) 
Tørskindvej 3, Ny Nørup 
7182 Bredsten 
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e-mail: lokalarkiv.norup@mail.dk 
kontaktperson: Johanne Bindesbøl, Nybovej 108, 
Ny Nørup, 7182 Bredsten 

Lokalhistorisk Forenings Arkiv 
i Hedensted Kommune 
Jernbanegade 1 
8723 Løsning 
Kontaktperson: Karsten Dalsgaard Knudsen, 
Teglværksvej 12, 8723 Løsning, tel. 75 65 11 13 

Museerne i Fredericia 
Jernbanegade 10 
7000 Fredericia 
tlf. 72 10 69 80 
fax 72 10 69 81 
e-mail: musj@fredericiakom.dk 

Museumsgården Stjernholm 
Skanderborgvej 1, Nim 
8700 Horsens 
Kontakt: Se ovenfor: Brædstrupegnens Hjem 
stavnsforenings lokalhistoriske Arkiv 

Nebel Sogns Egnsmuseum 
Nederbyen 1, Serridslev 
8700 Horsens 
kontaktperson: Anna Rathleff, Bledvej 12, 
Serridslev, tel. 75 66 73 17 

Vejle Amts Konserveringsværksted 
H.O.Wildenskovsvej 22, 7080 Børkop 
te!. 76 62 11 55 
Kontaktperson: Lise Ræder Knudsen, Risbøge 
14, 6640 Lunderskov, 75 55 92 40 
e-mail: lrkogmhr@worldonline.dk 

Vejle Byhistorisk Arkiv og Stadsarkivet 
Enghavevej 2, 7100 Vejle 
tlf.75 83 47 44 
e-mail vba@vejlekom.dk 
hjemmeside: www.lokalarkiver.dk/Vejle 
Hjemmesiden har oplysninger om samlinger, 
personale, Vejle leksikon, bogsalg, månedens bil 
lede. 



Vejle Museum 
Flegborg 18 
7100 Vejle 
te!. 75 82 43 22 
fax 75 82 59 22 
e-mail: vkh@vejlekom.dk 

Aale Lokalhistoriske Forening 
Aale Præstegård, Sognehuset 
Aale Bygade 28 
7160 Tørring 
kontaktperson: Eske Frandsen, Korshøj 3, Aale, 
7160 Tørring, te!. 75 67 61 18 
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Jens Egeskov 

Det var vemodigt, da vi 
i januar dette år mod 
tog meddelelsen om, 
at Jens Egeskov var 
død. De senere år 
havde svækket hans 
fysik, hvorimod han til 
det sidste i sit 85 år 
lange liv bevarede vid, 

humor og hukommelse. 
Jens Egeskovs navn står prentet i enhver, 

der interesserer sig for fædrelandets, 
egnens og folkets historie. Ingen gik derfor 
fra hans selskab uden at være blevet spurgt 
ud eller have fået en beretning med på 
vejen. Om slægter og gårde, om tiders ori 
ginaler og hændelser omkring dem, om alt, 
der rørte sig. 

Et omvandrende historisk leksikon var 
han. 

Jens Egeskovs - eller Jens, som han helst 
ville kaldes - interesse for forfædrenes 
historie blev vakt allerede i hans tidligste 
barndom, hvor bedstefaderen levende for 
talte ham om dragonen Niels Kjeldsens dra 
matiske skæbne. Den interesse og så hans 
evne til at have øjne og øren med sig gik 
lykkeligt i spænd og skabte hans livslange, 
usvækkede interesse for lokalhistorie. 

Da den unge familie i 1945 købte ejen 
dom ved Nørre Snede, arbejdede Jens ud 
over med de hjemlige gøremål også ved for 
skellige· anlægsarbejder, og stødte han her 
på ting i jorden, der så spændende ud, fik 
han lov til at tage dem med hjem til nær 
mere undersøgelse. Han var samler om en 
hals! 

Men det var ikke kun de døde ting, der 
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interesserede ham. På sin vej i 16 år gen 
nem egnens postdistrikter som reservepost 
traf han utallige mennesker, og de fortalte 
ham mange gode historier, som han ube 
sværet og levende nedskrev og dermed 
bevarede for eftertiden. 

Egeskov var derfor naturligt hurtigt med på 
banen, da tanken om et egnsmuseum i 
Nørre Snede meldte sig. Mange ting var 
allerede betroet museet, og fra støttefor 
eningen i 1972 så dagens lys, var han med i 
bestyrelsen, der fik kommunens opbakning 
og i tilgift lokaler i byens gamle forskole. De 
fleste af årene frem til 1991 var Jens museets 
formand og var et med museet, hvis ve og 
vel og udvikling betød alt for ham. 

Gennem årene bevarede Jens sin entusi 
asme og historiske interesse og kombinere 
de den med sin store kærlighed til naturen. 
Som led i sidstnævnte var han med i front i 
havekreds og naturfredningsforening, og 
som ivrig jæger kom han i berøring med 
ligemænd og overværede, når vordende 
jægere tog jagttegn. 

Alle disse kontakter kom hans ihærdige 
arbejde for det lokale museum tilgode. Han 
spurgte, lyttede, huskede og noterede ned. 
Han var i besiddelse af en sjælden indsigt 
og evne til at se sammenhænge, og han var 
viljestærk, når ideer skulle føres ud i livet. 

Vi vil bevare mindet om Jens Egeskov som 
et menneske, der var lysvågen for "alt skønt 
og stort herneden". En humanist, der elske 
de dette lille vers: Syng til dit arbejd, syng til 
dit virke. Syng i din skole, syng i din kirke ... 

Ragna Jørgensen 



Litteratur om Vejle Amt 2000-2001 

Ved bibliotekar Jørgen Gram Christensen, Biblioteket for Vejle By og Amt 

Litteraturfortegnelsen omfatter bøger med historisk-topografisk indhold udgivet i perioden 1. juni 
2000 til 1. juni 2001, samt enkelte tidligere udgivelser, som ikke har været medtaget i litteratur 
listen i Vejle Amts Årbog. Fortegnelsen er et uddrag af Dansk Lokalbibliografi (DLB), Vejle amt, 
som venligst er stillet til rådighed af Biblioteket for Vejle By og Amt. Lokalbibliografien er edb-base 
ret og dækker fortrinsvis tidsrummet fra 1994 og frem. Der kan søges i lokalbibliografien på bib 
lioteket eller via bibliotekets hjemmeside på Internettet: www.vejlebib.dk 

Andersen, Niels Jørgen 
Fredericia Havn's historie: 1650-2000. - 2. 
udgave. - (Fredericia) : Eget forlag, 2000. 
- 27 sider : ill. 

Den Bruunske Familiegravplads på 
Egeskov Kirkegård / forord: Eva Ohlsen 
og Inga Nielsen ; fotos: Eva Ohlsen. - 
Fredericia : Vejlby Sogns Menighedsråd, 
2000. - 22 sider : ill. 

Damsgaard, Nina 
Albert og Jeppe : erindringens malere / 
redaktion og tekst: Nina Damsgaard ; 
fotos: Nina Damsgaard ; fotos: Keld 
Jensen ... (et al.). - Vejle : Vejle 
Kunstmuseum, 2000. - 27 sider : ill. 

Damsgaard, Nina 
Udsigt - indsigt : Vejle i billeder / redak 
tion og tekst: Nina Damsgaard ; fotos: 
Keld Jensen, Finn Larsen. - Vejle : Vejle 
Kunstmuseum, 2001. - 36 sider : ill. 

Det startede den 26. august 1899 : 100 års 

jubilæum i Horsens. - Horsens : Ledernes 
Hovedorganisation, Horsens afdeling, 
1999. - 27 sider : ill. 

Engelbrecht, Knud 
Fredericia Sejlklub 1900-2000 : Fredericia 
Sejlklubs 100 års jubilæum / research: 
Else Sørensen . . . ( et al.) ; redigering: 
Esther Hansen. - Fredericia : Fredericia 
Sejlklub, 2000. - Ca. 59 sider : ill. 

25 år for fuld musik : 1975-2000 
Musikskolens jubilæumsskrift / redakti 
on: Flemming Meng Sørensen ... (et al.). 
- Vejle : Vejle Kommunes Musikskole, 
2000. - 84 sider : ill. 

Fredericia Bibliotek 1900-2000 / redakti 
on: Anna Bruntt, Ulla Mather, Helle 
Wiese ; fotos: Lars Lindskov . . . ( et al.). - 
Fredericia : Fredericia Bibliotek, 2000. - 
Ca. 53 sider : ill. 

Fredericia 1650-1970 - drøm, dårskab og 
duelighed / af Jørgen Peder Clausager, 
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Søren Kyed Jakobsen, Bodil Grauslund 
Schelde-Jensen. - Odense : Odense 
Universitetsforlag, 2000. - 303 sider: ill. 

Grønbjerg, Niels Juel 
Jernbanens godtfolk i Fredericia gennem 
tiderne / tegninger: Gunnar Mikkelsen. - 
Trelde : Eget forlag, 2000. - 23 sider : ill. 

Hansen, Tage 
Sigurd Elkjær : Horsensegnens forfatter. - 
Horsens : Tage Hansen, 2000. - 71 sider : 
ill. 

Hjarup - en landsby med mange særken 
der / redigeret af Hans Rømer. - Hjarup : 
Hjarup Sogns Landsbyforening, 2000. - 
11 sider : ill. 

Hoff, Annette 
Horsens-krøniken : glimt af byens historie 
2000-1870 / kort: Ina Damgaard Holst. - 
Horsens : Horsens Museum, 2000. - 40 
sider : ill. 

Holm, Eigil 
Horsensegnen : atlas, natur, miljø, histo 
rie, erhverv. - Horsens : Horsens-Ren 
Fjord ; Gedved : Eigil Holm, 2000. - 232 
sider: ill. 

Holm, Eigil 
Lund : brugsen på sporet : brugsforenin 
gen og Tamdrup Sogn i 100 år 5. marts 
1901-2001. - Horsens : Lund Brugsfor 
ening ; Gedved : Eigil Holm, 2001. - 56 
sider : ill. 

100 år med barnet i centrum : Bredballe 
Børnehjem/Skolehjemmet ved Vejle 
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Fjord 1900-2000 / redaktion: Karry 
Simonsen. - Vejle : Skolehjemmet ved 
Vejle Fjord, 2000. - 92 sider : ill. 

Hvass, Lone 
Egtvedpigen / redaktion: Per Kølle og 
Vibeke Scheuer. - Ny udgave. - Kbh. : 
Sesam, 2000. - 73 sider : ill. 

Hvass, Steen 
De kongelige monumenter i Jelling - 
deres historie, forvaltning og formidling. 
- Jelling : Fonden Kongernes Jelling, 
2000. - 91 sider : ill. 

Jelling : december 2000 / (tekst: Hans 
Edvard Nørregård-Nielsen) ; ( tilrette 
læggelse: Ruben Blædel) ; (fotograf: Per 
Bak Jensen). - (SJ.) : (s.n.), 2000. - 31 
sider : ill. 

Kirke på Nørremarken i 25 år / redakti 
on: Jan Friis og Sigrid Horsholt Pedersen. 
- Vejle : Nørremarkskirken, 2001. - 31 
sider : ill. 

Kolding kommune - prisbelønning : 51 
prisbelønninger af smukt byggeri og 
istandsættelser i perioden 1981-2000. - 
Kolding : Kolding Kommune, Teknisk 
Forvaltning, 2000. - 38 sider : ill. 

Kolding Set. Nicolaj kirke 750 år / Ole 
Jørgensen . . . ( et al.). - Kolding : Set. 
Nicolaj Sogns menighedsråd, 2000. - 11 
sider : ill. 

Kontrapunkt : jubilæumsskrift, udgivet i 
anledning af Fredericia By's 350 års jubi 
læum i juli år 2000 / i redaktionen: Ellen 



Fjeldgaard . . . ( et al.) ; forsiden ... 
Walther Schaldemose. - Fredericia : 
Fredericia Dagblad, 2000. - 32 sider : ill. 

Kousgaard, Palle 
Hvor heden før var gold, nu skov og 
læhegn findes : St. Hjøllund Plantage i 
125 år. - Hampen : St. Hjøllund Plantage 
A/S, 2000. - 128 sider : ill. 

Kristiansen, Ove 
Stiftelsen Fredericia Hospital 250 år. - 
Fredericia : Stiftelsen Fredericia Hospital, 
2000. - 28 sider : ill. 

Købmagergades Skole gennem 100 år : 
1900-2000 / redaktion: Kai Rønnow. - 
(Fredericia) : (s.n.), (2000). - 46 sider: ill. 

Langs Vejle Å : Vejle Sportsfiskerfor 
enings jubilæumsskrift 1926-2001 / 
redaktion: Kurt Jørgensen ... (et al.). - 
Vejle : Vejle Sportsfiskerforening, 2001. - 
140 sider : ill. 

Manthos, Elisabeth 
Danske toner : malere omkring Gudenå 
dalen. - Tørring Tørring-Uldum 
Kunstforening, 2000. - 63 sider : ill. 

Manøe, Søren 
CJ. Jespersen Ensted - en tidlig dansk 
gårdmaler / redaktion: Ole Faber, Jens 
Sørensen og Søren Manøe. - Auning : 
Dansk Landbrugsmuseum, 2000. - 236 
sider : ill. 

Mit præstegårdsliv i Herslev : et minde 
skrift om fru Grethe Balslev / Grethe 
Balslev . . . ( et al.). - Herslev : Herslev 

Sogns Borgerforening, 2000. - 71 sider : 
ill. 

Nygaard, Vagn 
En solstrålehistorie fra Sole : 50 : Sole 
Mink - Sole Gruppen 1950-2000. - Sole : 
Sole Mink - Sole Gruppen, 2000. - 112 
sider : ill. 

Nørremarkskirken 25 år : 1976-2001 / 
redaktion: Mogens Nielsen, Knud 
Pedersen, P. Vermund Jensen. - Vejle : 
Menighedsrådet for Vejle Nørremarks 
Sogn, 2001. - 60 sider: ill. 

Pedersen, Holger 
Den Smidtske Gård, Søndergade 14 i 
Vejle / redaktion: Asbjørn Hellum og 
Holger Pedersen. - Vejle : Byhistorisk 
Forlag, 2000. - 84 sider : ill. 

Rasmussen, Tage 
Til mine oldebørn : fortælling om deres 
slægt og andre historier. - Lunderskov : 
Eget forlag, 2000. - 81 sider : ill. 

Rimestad, Chr. 
Horsens går til modstand : modstands 
kampen i Horsens 1940-1945. - Horsens: 
Åløkke, 1998-2000. 3 bind: ill. 
Bind 3 : Januar 1945-september 1945. - 
2000. - 191 sider. 

Schmidt, Peter 
Forrygende firsere : Fredericias hverdag i 
årene 1980-1990. - Fredericia : Elbo 
Grafiske Hus, 1999. - 27 sider: ill. 

Simonsen, Allan 
Vejle - en by i forandring : en vandring i 
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de gamle fotografers fodspor. - Vejle : Jørgen Eske ; forsidetegning: Kamilla 
Byhistorisk Forlag, 2000. - Ca. 111 sider : Asmussen. - Vejle : Vejle Roklub, 2001. - 
ill. 58 sider : ill. 
Skulpturer i Vejle : langs Sønderå / tekst: 
Nina Damsgaard ; foto: Keld Jensen. - 
Vejle : Vejle Kommune, Fri tidsafdelingen, 
2000. - 16 sider: ill. 

Skærup : spredte træk af sognets historie 
/ samlet af Thorkild Thomsen og Preben 
Mikkelsen. - Børkop : Børkop Lokalhisto 
riske Arkiv, 1999. - 452 sider : ill. 

Sørensen, Torsten 
Kolding Sygehus gennem 200 år : træk af 
sygehusets historie. - Kolding : Kolding 
Sygehus, 2000. - 195 sider : ill. 

Ustrup, Hans 
Ustrups Baadebyggeri / forsideillustrati 
on: Carl Forup. - (Vejle) : Bredballe 
Lokalhistoriske Forening, 2000. - 27 sider 
: ill. 

Vandringer på Endelave / af Svend 
Schou og Steffen Hahnemann ; tegnin 
ger ved Mogens Schou Christiansen. - 
Ørbæk : Steffen Hahnemann, 2000. - 64 
sider : ill. 

Vejle kommuneatlas : byer og bygninger 
2000 / redaktion Jens Kirkegaard ; regi 
strering og manuskript Anne-Grete An 
dersen ... et al. - Kbh. : Miljø- og Energi 
ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen ; i 
samarbejde med Vejle Kommune, 2000. - 
61 sider : ill. 

Vejle Roklub 1901-2000 / redaktion:Jytte 
Vodstrup, Torben Clausen Hansen, 
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Vestergaard, Egon 
Den skrivende bonde fra Mallehøje. - 
(S.l.) : (s.n.), 2000. - 115 sider: ill. 

Voerladegårdbogen 1 / Knud Møller ... 
( et al.). - (Brædstrup) : Brædstrupegnens 
Hjemstavnsforening, 2001. - 150 sider: ill. 



Bøger til salg 

Ældre årgange af Vejle Arnts Arbog kan fås ved henvendelse til Vejle kulturhistoriske Museum, 
Flegborg 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 43 22 

For medlemmer For ikke medlemmer 

1908-1984 . 
1985-1999 . 
Realregister for årgangene 1905-1960 . 
Realregister til Vejle Arnts Årbog 1961-1975 . 

Kr. 
40,00 

100.00 
10,00 
25,00 

Kr. 
60,00 

120,00 
20,00 
35,00 

Udsolgt er årgangene: 1905-1907, 1911, 1916, 1917-1925, 1933-1936, 1937, 1938-1953, 1957- 
1961. 

Desuden sælges følgende bøger, ligeledes fra Vejle kulturhistoriske Museum: 
For medlemmer For ikke medlemmer 

Kr. Kr. 
Abitz og Bredsted: Litterat.ur om Vejle Amt 

,- Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen. 
(Vejle Teaters historie) . 
@Fia LekfflaH11, Den g1!:l':ske TkFoRfelgesffg 
H'l63. (1970) . 
Marius Sørensen & FrandsJohan Ring: 
Jelling nyere historie (1974). 
(Sælges fra kommunekontoret i Jelling) . 
Peder Herschend: Fra min Silkeborg-tid. 
(1980) . 
Leo noii ttp. Bonden, det elskede fugle og 
bloffister (sæftFyl, af Vejle Amts ih bog 1991) 
Hugo Matthiessen: Fredericia 1650-1760. 
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Arsberetning for Vejle Amts Historiske Samfund 
7. juni 2001 i Besøgscentret Kongernes Jelling 

På årsmødet 7.juni 2001 aflagde formanden 
Birgitte Arffmann beretning om samfundets 
virksomhed i det forløbne år: 

På årsmødet den 25.maj 2000 i Skytte 
huset holdt Claus Hagen Petersen fore 
drag om at fortælle historie i TV. Det blev 
et uforglemmeligt foredrag om, hvordan 
man bærer sig ad med at arbejde med 
historisk stof i dette vanskelige medie og 
hvilke overvejelser det kræver før og 
under optagelserne. Kravet om perfek 
tion og gennemarbejdning betyder, at 
der bag hvert minuts udsendelse ligger et 
meget betydeligt tidsforbrug. Resultatet 
ser så nemt og ubesværet ud, men man 
skal ikke lade sig narre! Der var stof til 
eftertanke for tilhørerne 

Sommerudflugten 
gik i år 2000 til Vonsild kirke , hvor sog 
nepræst Klavs Bo Sørensen og arkitekt 
Kuno Mielby tog imod os og fortalte om 
den meget omtalte restaurering, hvor kir 
kens tårn er blevet ført tilbage til sin 
oprindelige skikkelse. En restaurering, 
der medførte ganske gevaldige protester. 
Deltagerne beså kirken både indvendig 
og udvendig og fik en grundig indføring 
i kirkens historie og et spændende ind- 
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blik i, hvordan en kirkerestaurering kan 
sætte sindene i kog. 

Kaffen blev indtaget på Den Gamle 
Grænsekro, hvor der var dækket smukt 
op med ægte Christiansfelder-honningka 
ger. Derefter gik turen videre ud af amtet 
og ad smukke snoede veje til Sønderskov 
slot ved Brørup, hvor en kyndig guide 
førte rundt både inde og ude og fortalte 
om slottets lange historie, samt ikke 
mindst om slottets nutid: de mange spæn 
dende aktiviteter, der nu fylder slottet 
med liv! 

Reception på Amtsgården 
Siden 1987 har det været skik, at Vejle 
Arnt indbyder forfatterne til artiklerne i 
Årbogen, bestyrelsen for Vejle Amts 
Historiske Samfund, Amtets undervis 
nings- og kulturudvalg samt pressen til 
reception i anledning af udgivelsen af 
Årbogen. Det er en nyttig skik, der en 
gang om året giver bestyrelsen lejlighed 
til at mødes med medlemmerne fra 
Amtsrådet, og det er en god måde at få 
sagt pænt tak på til de mennesker, der 
skriver artikler og som ikke får andet ho 
norar end netop denne pæne tak. I 2000 
fandt receptionen sted den 10. oktober. 
Amtsborgmesteren bød forsamlingen vel- 



kommen og redaktør Erik With 
Pedersen præsenterede Årbogens forfat 
tere og deres artikler. 

Vinterens møder 
Møde i Horsens 
Mandag den 6. november 2000 kl.19.30 i 
Håndværkerforeningen, Allegade 16 i 
samarbejde med Historisk Forening for 
Horsens og Omegn. "Gråbrødrekrøni 
ken- Gråbrødrenes endeligt i Horsens" 
ved sognepræst Richardt Riis. Sognepræ 
sten fortalte om "Gråbrødrekrøniken" og 
om Gråbrødrenes endeligt i Horsens- og 
andre steder. Pastor Riis, som vil være 
medlemmerne bekendt fra flere artikler i 
årbogen, førte de 46 deltagere ind i de 
tanker, gråbrødrene gjorde sig om deres 
situation i perioden umiddelbart før 
reformationens omvæltninger. Nogle ste 
der gav den omgivende befolkning mun 
kene en hård medfart , inden de gav op 
og rømmede deres kloster uden videre i 
erkendelse af, at der politisk ikke var støt 
te at hente til at bevare systemet. En vel 
oplagt deltagerskare havde mange 
spørgsmål om munkeordener, klosterliv, 
klostrenes opgaver i de lokale samfund 
og om, hvem der eventuelt overtog disse 
opgaver. Det blev en lang aften inden 
Richardt Riis nåede til vejs ende, men alle 
holdt fascineret ud. 

Møde i Give 
Onsdag den 8. november 2000 kl. 19.30 
på Give-egnens Museum, Donneruplund 
vej 2, Give: "Fra fattigdom til velfærd". 
Forhenværende museumsleder Søren 
Manøe, Ølgod, fortalte de ca. 110 frem- 

mødte deltagere om den store, tavse 
gruppe mennesker fra den nederste del 
af samfundet- mennesker udsat for social 
uretfærdighed, misrøgt og nedværdigel 
se, hvor samfundet fratog dem deres selv 
bevidsthed og værdighed, der gjorde dem 
udstødte i det danske samfund. I foredra 
get blev der fortalt om de fattiges vilkår 
med eksempler fra Give- egnen og om de 
tiltag, der var for at forbedre forholdene .. 

Møde i Kolding 
Onsdag den 29. november 2000 kl. 19.00 
i Set. Jørgens Gård. Koldings oldtid belyst 
udfra nyere fund ved arkæolog Kirsten 
Prangsgård fra Koldinghus fortæller om 
Koldings oldtid udfra nyere fund. Fore 
draget var arrangeret af Lokalhistorisk 
Forening for Kolding og Omegn i samar 
bejde med Folkeuniversitetet. Foredrags 
holderen tog udgangspunkt i de udgrav 
ninger, hun selv havde deltaget i gennem 
de sidste ca. 7 år, hovedsageligt motor 
vejsudgravninger. Mødet var meget velbe 
søgt - der måtte endog ekstra stole til, og 
spørgelysten var stor. 

Møde i Vejle 
Mødet holdes i Jelling den 18. januar 
2001 kl. 19.30, hvor deltagerne fik mulig 
hed for at besøge det nye besøgscenter 
Kongernes Jelling under kyndig vejled 
ning af museumsleder Steen W. Ander 
sen fra Vejle Museum. Besøgscenteret 
Kongernes Jelling er finansieret af år 
2000-Fonden . Det er tegnet af arkitekt 
Claus Wohlert Der var over firs deltagere, 
der denne skumle vinteraften fik mulig 
hed for at se kirken og besøgscentret. 
Provst Leif Arffmann fortalte i kirken om 
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den meget omtalte restaurering af kirken 
ved arkitekt Claus Wohlert og billedhug 
ger Jørn Larsen mens museumsleder 
Steen W. Andersen ledsagede forsamlin 
gen rundt i udstillingen om Jellings histo 
rie. 

Møde i Fredericia 
På selve 200-års dagen for Slaget på 
Rheden var ca. 80 personer mødt frem i 
læsesalen på Lokalhistorisk Arkiv i 
Fredericia den 2. april 2001, hvor VAHS 
sammen med fem andre lokalhistoriske 
foreninger og institutioner fra begge 
sider af Lille Bælt stod bag et foredrag om 
"Lille Bælt under Englandskrigene". 
Lokalhistorikeren Erik Housted gennem 
gik i korthed den engelske flådes angreb 
i København i 1801 og igen seks år sene 
re, da englænderne først bombarderede 
hovedstaden og derpå sejlede bort med 
ca. 70 danske flådefartøjer. Suppleret 
med velvalgte kort og tegninger ridsede 
Housted derefter op, hvilke virkninger 
disse begivenheder fik for den militære 
udvikling i Lille Bælt- området i begyn 
delsen af 1800-årene. Ganske vist slap 
man for egentlige krigshandlinger , men 
egnens befolkning blev vidne til en del 
betydelige troppetransporter frem og til 
bage over bæltet, ligesom kaper-krigen fik 
udløbere til farvandet, indtil kong 
Frederik Vl i 1814 på Hindsgavl Slot 
måtte underskrive den aftale, der betød 
tabet af Norge. 

Bestyrelsesmøder 
14. august 2000 på Hjortsvang Museum 
Efter at have fået en fin gennemgang af 
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museet ved formanden for museet konsti 
tuerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand Birgitte Arffmann 
Næstformand Lars Bjørneboe 
Kasserer Marius Wellner Jensen 
Sekretær Søren K. Jacobsen 
Redaktionsudvalget: 
Lars Bjørneboe 
Benny Andersen 
Lene Grønlund Iversen 
med Vagn Nygaard og 
Erik With-Pedersen som gradvist tilbage 
trædende medlemmer. 
Desuden gennemgik vi de økonomiske 
forhold, vinterens møder samt det evige 
problem: hvervekampagne: hvordan får 
vi flere medlemmer? 

15. november 2000 på Den jyske Idrætshøj 
skole i Vej/,e. 
På Idrætshøjskolen viste forstander Bent 
Seerup rundt på skolen og fortalte om 
skolens virke. Der blev taget afsked med 
foreningens daglige bogholder gennem 
16 år, Anna Marie Christensen og hilst 
velkommen til den nye bogholder Else 
Møller Petersen. Else Møller Petersen vil 
i forvejen være kendt af mange, idet hun 
siden 1992 har været ansat på Vejle 
Museum ( fortrinsvis i Byhistorisk afde 
ling i Søndergade ) . Bestyrelsen rettede 
samtidig en hjertelig tak til både Anna 
Marie Christensen og Aase Thomsen fra 
Vejle Museum for mange års godt samar 
bejde. De har begge siden sidste årsmøde 
besluttet at trække sig tilbage og at over 
lade arbejdet til Else Møller Petersen. 
Bestyrelsesmedlem Lene Grønlund Iver 
sen, der repræsenterer Kolding-området 
måtte desværre meddele, at hun måtte 



trække sig ud af arbejdet på grund af 
arbejdspres. 

31. januar 2001 hos Erik With-Pedersen, 
Dæmningen 10 i Vej/,e 
De to nye redaktører af årbogen, Benny 
Andersen og Lars Bjørneboe gjorde rede 
for deres tanker om den nye årbog og de 
ændringer de havde tænkt sig i forhold til 
2000, bl.a. brug af farver. Bestyrelsen 
besluttede samtidig at skifte trykkeri. 
Kassereren gjorde rede for foreningens 
økonomiske forhold, vinterens møder 
blev drøftet og årsmøde og sommerud 
flugt planlagt. 

21. marts i besøgscenteret Kongernes Jelling. 
Her blev dette årsmøde samt sommerud 
flugten den 25. august til "religiøse ste 
der" i Fredericia planlagt. Redaktørerne 
meddelte at arbejdet med årbogen forløb 
planmæssigt og at der nu var stof nok til 
årbogen. Desuden drøftede man mulig 
hederne for at skaffe flere medlemmer. 
Steen W. Andersen præsenterede et 
udkast til en folder , der skal udsendes til 
biblioteker, museer og andre kulturhisto 
riske institutioner. Endelig blev det drøf 
tet om og hvordan der kunne udarbejdes 
et register over artikler i årbøgerne tilba 
ge til 1976. 
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Vejle Amts Historiske Samfund 
0 

Arsregnskab for perioden Ljanuar 2000-31. december 2000 

INDTÆGTER: 
Tilskud 

Horsens Kommune . 
Fredericia Kommune . 
Jelling Kommune . 
Egtved Kommune . 
Juelsminde Kommune . 
Tørring-Uldum Kommune . 
Vejle Kommune . 
Nørre-Snede Kommune . 
Hedensted Kommune . 
Kolding Kommune . 
Brædstrup Kommune . 
Give Kommune . 
Kommuneforeningen . 
Vejle Amt . 
Vejle Amts Folkeblads fond . 
Lunderskov Kommune . 
Dansk Lokalhistorisk Forening . 

Tilskud i alt . 
Medlemskontingent.. . 
Salg af bøger . 
Renter, bank og giro . 
Obligationer . 
Ordinære indtægter i alt.. . 

UDGIFTER: 
Publikationer 
Trykning af årbogen . 
Pakning og udsendelse af årsbogen . 

Møder 
Årsmøde og udflugt. . 
Vintermøde . 
Indbydelser og porto . 

Kontingent Dansk Lokalhistorisk Forening . 

Diverse udgifter . 

Administration . 

Afskrivning EDB . 

Nedskrivning af boglager . 

Ordinære udgifter i alt. . 

Ordinært overskud 2000 overføres til balancen . 
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2000 1999 
2.483,00 2.417,00 
2.413,15 2.395,00 
1.000,00 1.000,00 
533,00 533,00 
500,00 125,00 
300,00 300,00 

2.704,00 2.703,00 
0 

500,00 500,00 
5.000,00 5.000,00 
480,00 470,00 

1.000,00 500,00 
30.000,00 

10.000,00 0 
7.500,00 0 
250,00 0 

10.000,00 0 
44.663,15 45.943,00 

200.643,80 149.831,00 
4.133,50 6.206,00 

6.864,05 
874,11 -5.989,94 3.170,00 

243.450,51 205.150,00 

97.967,50 
20.064,00 118.031,50 219.381,00 

6.194,16 
6.031,75 

13.861,25 22.910,00 

3.000,00 

3.923,00 

42.811,00 

26.077,16 

2.500,00 

274,00 

15.878,67 

1.000,00 

10.000,00 

173.761,33 

69.689,18 

292.025,00 

( -;-86.875,00) 



Status pr. 31. december 2000 
AKTIVER 
Tilskud 
Bank- og girokonto 
Jelling Sparekasse . 
Sydbank . 
Giro . 

Kontant. . 

Garantbevis Jelling Sparekasse . 

Obligationer /invest . 

Beholdning af bøger . 

Diverse tilgodehavender. . 

EDB-anlæg . 

Aktiver i alt . 

PASSIVER 

Kreditorer 

Jelling Sparekasse . 

Diverse gæld . 

Egenkapital 

Saldo primo . 

Overskud 2000 . 

Passiver i alt . 

Gedved, den 13. marts 2001 
M. Wellner Jensen 

6.566,65 
844,72 

33.675,20 

.;-21.236,77 

69.689,18 

2000 1999 

41.086,57 

297,27 

7.000,00 

12.517,20 

13.000,00 

33.025,00 

4.995,00 

ll 1.921,04 

19.019,00 

19,00 

7.000,00 

12.656,00 

23.000,00 

2.965,00 

5.995,00 

70.654,00 

57.196,63 

6.272,00 85.894,00 

48.452,41 

111.921,04 

.;-15.240,00 

70.654,00 

Ovenstående regnskab er dags dato revideret. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol, samt kontrolleret 
beholdningernes tilstedeværelse og overførsler fra sidste år. 
Fredericia, den 13. marts 2001 
Jørgen Gjedsted Anders Engelbrechi 
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Benny Andersen 
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