
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & 
Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. 
Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan 
du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, 
privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


r 

r :VEJLE AMTS ÅRBOG 1985 



VEJLE AMTS ÅRBOG 
UDGIVET AF 

VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND 

1985 

KONRADJØRGENSENSBOGTRYKKERIAffl.KOLDING 



Redaktion: 
M. Wellner Jensen, Brøndager 9, 8751 Gedved. (66 52 63) 
0. Herskind Jørgensen, Fårbækvej 8, 7000 Fredericia. (95 74 26) 
E. With-Pedersen, Dæmningen 104, 7100 Vejle. (82 20 85) 
K. E. Reddersen, Hammersvej 14, 6000 Kolding. (56 81 48) 



Indhold. 

Forord..................... 7 
Et 12 5 årigt skoleskrift fra 
Vejle og mændene bag det 
Af Chr. Kjeldsen . . . . . . . . . . . . . 9 

Af Gesagergårdens og en 
Gesagerslægts historie 
Af Peter H. Katballe . . . . . . . . . . 20 

Fra krisen mellem krigene 
Af Axel Petersen . . . . . . . . . . . . . 32 

En østjysk kulturpersonlighed 
Nielsine Bie 
Af Sv. Rolig hed. . . . . . . . . . . . . . 51 

Tiden omkring Anden Verdenskrig 
- set gennem 
Anton Berntsens Epigrammer 
Af Kamma Varming . . . . . . . . . . 65 

Laurids Felds Lærdom? 
Af F;jlif Værge . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Frem i lyset . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Jøderne i Fredericia 
Af Mogens Nathan . . . . . . . . . . . 86 



Blade fra en skipperdatters 
barndomserindringer 
Af Charlotte Jensen. . . . . . . . . . . 95 

Gottfried Hoffmanns kort over 
Elbo herred fra 1663 
Af Bjørn Westerbeek Dahl. . . . . . 107 

Uroens mand er borte 
Af Kamma Varming.......... 123 

Nyt fra historien i Vejle amt 1984 125 

Vejle amts historiske Samfund 
1984-1985 150 

Regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

6 



Forord 

Med nærværende årbog 1985 præsen 
terer en ny redaktion sig. En redaktion 
således sammensat, at hele området i 
hovedsagen er repræsenteret, hvilket 
skulle gøre det endnu lettere at opsøge 
egnet stof fra alle dele af amtet. 
En årbog som denne er funderet på en 

solid, fast forankret tradition. Det agter 
redaktionen ikke at bryde med. Men 
man må på den anden side se i øjnene, 
at der til trods for stabiliteten hos Sam 
fundets mange og trofaste medlemmer 
er et generationsskifte i gang, og det må 
der disponeres ud fra. Samtidig vil det 
være en af bestyrelsens hovedopgaver til 
stadighed at appellere til nye kredse af 
historisk interesserede med et medlem 
skab for øje. En alsidig og attraktiv år 
bog må være hovedmålet i disse bestræ 
belser. 
Af disse grunde har redaktionsudval 

get gjort sig visse forestillinger om nye 
mål og midler. På denne årbogs midter 
sider bringes således en ny, fast rubrik 
under titlen »Frem i lyset«, som det er 
vort håb vil kunne skabe ny medlems 
kontakt. Vi ser frem til, at Samfundets 
mange medlemmer vil bidrage til at 

gøre denne rubrik levende og fængslen 
-le ved at lukke op for, hvad skuffer og 
øvrige gemmer måtte rumme af genstan 
de, som ved bistand af sagkyndige kan 
blive analyseret til gavn og glæde for 
alle årbogens læsere. 
Yderligere har redaktionen også den 

opfattelse, at en årbogs kvalitet ikke ale 
ne beror på tilstedeværelsen af en række 
flittige artikelforfattere, men at en snæv 
rere kontakt redaktion og læsere imel 
lem kan være afgørende for en fængs 
lende årbog. Derfor gør vi med disse lini 
er en invitation til et nærmere samarbej 
de med vore medlemmer. Må vi udbede 
os konkrete forslag til den fremtidige år 
bogs sammensætning og stofområder, 
også gerne kritiske bemærkninger til 
den, man har foran sig. I det omfang, 
det er muligt, er det vor agt at bringe så 
danne læserindlæg, eventuelt i uddrag i 
den næstfølgende årgang. 

Såvidt i denne omgang. Tilbage er at 
takke for dette års bidragsydere for et 
uegennyttigt arbejde til gavn for vor 
fælles interesse - historien her på vor 
egn. 

Redaktionen· 



Et 12 5 årigt skoleskrift fra Vejle 
og mændene bag det 
Af Chr. Kjeldsen 

I december 1858 syslede lærer ved Vej 
le Borgerskole Hans Schou med - efter 
anmodning fra skolekommissionen - at 
nedskrive sine tanker om den første sko 
leundervisning, tanker som han allerede 
tidligere havde givet skriftligt udtryk 
for. Han efterkom gerne kommissionens 
anmodning, idet han betragtede arbej 
det som en kær pligt, ikke blot fordi 
han var interesseret i emnet, men også 
fordi en heldig fremgang for den skole, 
hvortil han var knyttet, afhang af, om 
den forberedende undervisning var af en 
sådan beskaffenhed, at den kunne af 
give et brugbart grundlag for den senere 
undervisning. 
Skolekommissionen lod skriftet tryk 

ke i H. Hertz' s Enkes Bogtrykkeri - det 
nuværende Schweitzers Bogtrykkeri - 
og udgav det med et forord, hvori man 
anbefalede det som en bedre læseplan 
for elementarskolerne. De fejl, som man 

der begik, var anført i skriftet, hvorfor 
det kunne anbefales til »Forældrenes 
Opmærksomhed og som følgeværdig 
for Elementarskolernes Lærere og Læ 
rerinder«. Forordet er dateret den 1. fe 
bruar 1859 - altså for 126 år siden. 
Skriftet må nok være gået af minde, 

for til byrådets møde den 25. januar 
1910 fremsendte borgmester P. Th. 
Madsen »et af Vejle Skolekommission i 
1859 udgivet Skrift: »Om den første 
Skoleundervisning af H. Schou«, hvilket 
er tilstillet ham af Boghandler Kous 
gaard, og henstiller, at Skriftet afleveres 
til Opbevaring i -Læsestuen- da det for 
mentlig har kommunal Interesse«, Hvor 
dette eksemplar befinder sig, vides des 
værre ikkel). 

Om skoler i Vejle i 1800-tallet 
I 1811 blev Foghs Friskole sammenlagt 
med skolen bag rådhuset, og der var 
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(i'.. ;. tU. ~øcøbftn, 

Forordet til H. Schou's skrift om den første skole 
undervisning. 

herefter -alene en dansk Skole i Vejle-, 
Foghs Friskole var oprettet for 20 fatti 
ge børn i 1796 i henhold til kammerråd 
Søren Foghs testamente, og den havde 
haft til huse i en ejendom vest for Niko 
laj kirke. Ejendommen blev efter skole 
sammenlægningen indrettet til bolig for 
kateketen. 
I 1836 havde skolen bag rådhuset 243 

elever i nederste klasse, 94 i øverste og 
24 i »realklassen-, og under henvisning 
til disse høje elevtal foreslog sognepræst 
Lerche Jørgensen, at der skulle oprettes 
en fattigskole, således at der ville blive 
to offentlige skoler i byen. Efter en visi 
tats i september måned samme år hen 
stillede biskop Tage Muller også, at der 
blev oprettet en offentlig skole mere, en 
friskole. Resultatet blev, at der ved 

Kirketorvet/Møllegade blev købt en 
ejendom, som dog ikke uden videre 
kunne benyttes til skoleformål. En af 
bygningerne blev helt nedrevet, og en 
ny opført, hvori~od den anden blev 
ombygget, dog ikke til skoleformål. 
I 1839 kunne den ny skole så begynde 

sin virksomhed, men det blev ikke som 
fattigskole eller friskole, men derimod 
som betalingsskole for borgerskabets 
børn. Skolen bag rådhuset fortsatte som 
skole for almuen, altså for fattigfolks 
børn, men mange havde svært ved at 
forstå, at det netop var den gamle byg 
ning, der fortsat skulle bruges af de dår 
ligst stillede. V ed delingen af eleverne i 
den oprindelige skole fik Borgerskolen 
ved Kirketorvet straks præg af en højere 
borgerskole, og den blev allerede fra be 
gyndelsen mere anset end den gamle. 
Det var ved denne skole, Hans Schou 

var lærer. 
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I 1856 havde skolen 12 7 elever, der 
blev fordelt i 1 elementarklasse, 1 øver 
ste pigeklasse og 2 drengeklasser. I 
1859 ophørte fællesundervisningen i 
elementarklassen, og der var da 4 dren 
geklasser og 2 pigeklasser. Pigerne fik 
kun 3 timers daglig undervisning, og de 
blev »foreløbig- henvist til et lejet loka 
le. Fra 1863 blev skolen så en ren dren 
geskole. Eleverne indtrådte i Borgersko 
len i 8-9 års alderen efter at have gået i 
forberedelsesklasser i Friskolen eller - 
hvad der var mest almindeligt for bor 
gerskabets børn - i private forberedel 
sesskoler, fra de var 5-6 år gamle. 
Såvel i den offentlige skole som i de 

Borgerskolen på Kirketorvet i Vejle. Bygningen blev 
indviet af sognepræst Lerche Jørgensen i 1839 og var 
da i en etage. I 1850 blev den forhøjet med en etage 
og stod i denne skikkelse indtil 1903, da den blev 
nedrevet for at give plads til en ny og større skolebyg 
ning. 
Til venstre skimtes tilbygningen i Møllegade fra 

1881. (Foto fra ca. 1900) (Vejle Byhistoriske Arkiv). 

private blev småbørnene undervist af 
lærerinder uden pædagogisk uddannel 
se, for der fandtes ganske enkelt ikke 
nogen lærerindeuddannelse. Lærerin 
derne kom fra alle samfundsklasser, 
hvilket bl. a. fremgår af, at de henholds 
vis benævnes frøkener, fruer, jomfruer 
og madammer, og der kan nok ikke her- 



ske tvivl om, at undervisningen har væ 
ret af højst forskellig værdi, selv om en 
del af dem var meget dygtige og nidkæ 
re. Først fra 1860 kunne der aflægges 
lærerindeeksamen, men faste regler om 
ansættelse af lærerinder i stedet for læ 
rere i købstadskolen og for andenlærere 
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landsbyskolen, blev først udsendt i 
1867. 
Fra 18 7 0 foreligger der en oversigt 

over, hvor børn fra Vejle gik i skole, og 
det er vel sandsynligt, at forholdene 
ikke har været meget anderledes i 
1858-59 end i 1870. 

Fortegnelse over Børn i de forskellige Skoler i By og Omegn-), 

Over Under 
Skole 7 Aar 7Aar Sum 

Krarup 34 34 
Frk. Blauenfeldt 68 13 81 
- Nisted 32 6 38 

Heitlas 17 17 
Fru Bast 19 4 23 
- Warburg 29 4 33 
- Schjøth 37 4 41 
- Ørbek 4 4 For Doktor Ørbek 

Mad. Petersen 25 9 34 
Hagemann 11 4 15 
Christensen 1 5 6 
Hansen 5 2 7 

Jomfru V enborg 7 4 11 
Kirkeiner 8 8 
Schmidt 8 1 9 For Skovfoged Buch 
Henriksen 4 4 

Frk. Grabou 3 3 For Fuldmægtig Steffensen 
- Veis 3 3 

Hornstrup 2 2 
Høien 1 1 
Asyl 4 4 
Søndermarken 74 5 79 
Borgerskolen 81 81 
Friskolen 467 20 487 

937 88 1025 



Skoleskriftet 
Hans Schou var 38 år og havde været 
lærer i fjorten år - deraf elleve i Vejle - 
da han udarbejdede sit skrift: Om den 
første Skoleunderviisning, så der er ikke 
tale om den velkendte kritik af de ældre 
kolleger fra helt unge læreres side". 
Formålet med skriftet var at skabe en 
reform af den første skoleundervisning, 
og forfatteren udtalte det håb, at såvel 
forældrene som lærerinderne ville ræk 
ke hånd til at fremme den. Om foræl 
drenes indstilling anføres: »At kunne 
skaffe deres Børn en god Underviisning 
er i Almindelighed et af Forældrenes 
kjæreste Ønsker, og mange vise i Gjer 
ningen, at de ere villige til i dette Øje 
med at gjøre forholdsviis betydelige Op 
offrelser; desuagtet have de ikke altid 
den Glæde at se dette Ønske opfyldt, 
hvorfor man ogsaa stundom høre dem 
udtale Tvivl om de nuværende Indret 
ningers Hensigtsmæssighed«. Og om læ 
rerinderne hedder det, at deres redelige 
vilje til at fremme børnenes vel ikke kan 
betvivles, og de vil derfor sikkert også 
følge de forslag, der fremsættes, »saa 
meget mere, som det betydeligt vilde let 
te deres besværlige Arbejde, naar de 
ikke mere behøvede at tilsætte en Deel 
af deres Kræfter i en forgjæves Stræben 
efter det Uopnaaelige, men kunde give 
deres hele Virksomhed en naturlig Ret 
ning mod et opnaaeligt Maal-. 
Jo mere undervisningens værdi aner 

kendes i de forskellige samfundsklasser, 
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desto større bliver de fordringer, der 
stilles til skolen, som helst skulle kunne 
bidrage til samfundets udvikling og ikke 
blot følge skridt med den. »En større 
aandelig Begavelse hos Børnene tør vi 
ikke gjøre Regning paa, thi Naturen 
gjør i den Henseende vist ikke Mere for 
den ene Generation end for den anden«, 
og skolen bør derfor overveje, om den 
tilmålte tid ikke kunne anvendes mere 
økonomisk, om undervisningsmetoder 
ne ikke kunne forbedres, og om under 
visningsstoffet ikke kunne afpasses bed 
re efter barnets modtagelsesevne. Den 
opgave, lærerinderne ved forberedelses 
skolerne har at løse, er vanskelig, fordi 
man som voksen kun har få og dunkle 
erindringer fra den tid, da man selv var 
et femårigt barn, og derfor har svært 
ved f. eks. at finde en passende form, 
hvori man kan videregive sine tanker og 
forestillinger. 
Men den er også vigtig, fordi barnets 

senere fremskridt og indstilling til det 
kommende skoleforløb afhænger af den 
første undervisning. Nogle forberedel 
sesskoler giver børnene udenadslektier i 
bibelhistorie og katekismus, undertiden 
efter Balles Lærebog, så snart de går fra 
stavning til læsning. De må møjsomme 
ligt læse ord for ord. Indholdet oversti 
ger deres fatteevne, og frugten af deres 
anstrengelser kan ikke blive virkelig 
kundskab, men kun tilsyneladende. »I 
andre Skoler giver man Børnene, førend 
de endnu kunne læse ordentligt, Uden- 



adslektier i Historie og Geographi, og 
det endog stundom i de samme Lære 
bøger, som bruges i Borgerskolens øver 
ste Klasser. Man hører saaledes sexaari 
ge Børn tale om Jordens Axe, Solhverv, 
Krebsens og Stenbukkens Vendecirkel 
og andre saadanne Ting, hvorom kun 
en temmelig udviklet Forstand kan dan 
ne sig et nogenlunde rigtigt Begreb-. 
Også selve fagkredsen omtales. »I en 

kelte Skoler begynder man at undervise 
i Tydsk efter en Bog, førend Barnet har 
lært at læse Dansk. Ogsaa denne Un 
derviisning vil vise sig uheldig i sine Re 
sultater-. Når forfatteren foreslår at ude 
lade visse fag af forberedelsesskolernes 
skema, skyldes det - forklarer han - at 
den tid, der anvendes på dem, ikke giver 
et rimeligt udbytte, samt at de anvendte 
metoder vil have skadelige virkninger. 
Af naturen er barnet som regel udrustet 
med megen lyst og gode anlæg for at 
lære, men hvis undervisningen ikke ind 
rettes efter barnet, kan dets opvakthed 
og lærelyst blive afløst af sløvhed og 
ligegyldighed. -Især er det Udenadslek 
tierne, som her udøve en skadelig Ind 
flydelse, idet de baade give Anledning 
til, at Børnene overanstrenges og til at 
deres Fritid altformeget indskrænkes. 
Det er saaledes ingen Sjeldenhed, at de, 
efter at have tilbragt maaske 6 Timer i 
Skolen, endnu maae anstrenge sig et 
Par Timer med at indøve Lektier til den 
følgende Dag ordret i Hukommelsen, 
og da denne Opgave desuden i høj Grad 
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vanskeliggøres derved, at de kun med 
Møie kunne læse Ordene og ikke kunne 
fatte Meningen, saa ville de tidt ikke 
være istand til trods al deres Flid, deres 
Udholdenhed og deres gode Villie, at 
løse dem tilfredsstillende-, og den tid, 
børnene anvender på udenadslæren, 
kunne med større fordel anvendes på 
stavning og læsning, så at de, når de 
skal indtræde i Borgerskolen, kunne 
læse i en bog. »Idet Forberedelsesskoler 
ne paa en Maade have paataget sig Bor 
gerskolens Rolle ved ikke blot at med 
dele Underviisning i omtrent de samme 
Fag, som læres i denne Skoles øverste 
Klasser, men endog ofte efter de samme 
Lærebøger, som der benyttes, saa nøde 
de Borgerskolen til igjen at overtage de 
res Rolle og at anvende flere Aar paa at 
lære Børnene at læse, hvortil disse i 
Reglen nu ere mindre oplagte, end da 
de indtraadte i Forberedelsesskolen. De 
Fag, hvorpaa de hidtil have anvendt saa 
megen tid, og som have kostet dem saa 
megen Møie, maae foreløbigen stilles i 
Bero, ofte til Misfornøielse for Foræl 
drene«. 
Schou foreslår, at forberedelsesskoler 

ne »efter Forholdene her paa Stedet 
nøjes med følgende fag: 
1. Læsning fremfor alt. 
2. Forstands-, tale- og iagttagelsesøvel 

ser. »Gaae vi ud med et Barn, da vil 
det ved enhver Gjenstand, som tildra 
ger sig dets Opmærksomhed, rette 
Spørgsmaal til os som: Hvad er det? 
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Hvad bruges det til? Hvem har gjort 
det? Hvorfor har han gjort det? og 
saaledes i det Uendelige, ofte langt 
flere, end vi ere istand til at besvare. 
Dette viser os tydeligt nok, at det er 
Barnet om at gjøre at lære Noget, og 
at det ønsker at orientere sig iblandt 
sine Omgivelser». 

3. Religion. 
»Underviisningen bør vistnok ikke i 
det første Par Aar foregaae efter no 
gen Lærebog eller henlægges til no 
gen bestemt Time, men maae gives 
leilighedsviis eftersom Livets Begi 
venheder«. 

4. Skrivning. 
5. Regning. 

-Finder man det nødvendigt at lade 
Barnet lære Regnetabeller, hvilket 
ikke vel kan undgaaes, forsaavidt 
Multiplikation angaae, saa bør man 
idetmindste lade det selv udregne Ta 
bellerne-. 
Om børnenes daglige skoletid hedder 

det: »I Henseende til den daglige Skole 
tid - sædvanlig 6 Timer - tror jeg, at en 
Indskrænkning vilde være-ønskelig, saa 
vel af Hensyn til Barnets Sundhed som 
for at bevare dets Interesse for Skolen. I 
det første Par Aar burde man vist nøies 
med 2 Timer hver halv Dag og aldrig i 
Forberedelsesskolen gaa høiere end til 5 
Timer daglig«. 
Af skriftet synes det at fremgå, at man 

efter Schous mening mangler en lærer 
indeuddannelse, uden at han dog direk- 

te nævner det. En resolution herom blev 
netop udsendt i 1859, og de første ud 
dannede lærerinder dimitterede i 1860, 
men det varede naturligvis mange år, 
før de var almindelige ved landets sko 
ler. 
Kritikken af udenadslæren i skolen le 

der uvilkårligt tankerne hen på skole 
manden Christen Kold, der var Schous 
samtidige. Allerede som ung var Kold 
kommet under indflydelse af Grundt 
vigs historiesyn, og som lærer kom det 
til at stå ham klart, at levende fortælling 
- ikke udenadslæren - var den rigtige 
form for undervisning i åndsfagene. 
At udenadslæren i åndsfag har været 

benyttet helt op til vor tid, fremgår af en 
artikel i Vejle Amts Årbog 1983 (side 
62-63). 

Forfatteren 
Hans Schou var født den 8. december 
1820 som søn af en landsbylærer, og 
det fortælles, at han begyndte på lærer 
gerningen straks efter konfirmationen. I 
1844 bestod han lærereksamen fra Jel 
ling statsseminarium med hovedkarak 
teren Meget duelig, og fra 184 7 virkede 
han som hjælpelærer i Vejle. Kaldsbrev 
vedrørende den faste ansættelse er fra 
den 1. april 1850. Af en protokol fra 
Borgerskolen/Kirketorvets skole vedrø 
rende året 1862 fremgår det, at han da 
var andenlærer+l, Førstelærere var fra 
1809 til 18 71 de skiftende ordinerede 
kateketer, der i overensstemmelse med 



Forordet til H. Schou's skrift om den første skole 
undervisning. 

skoleanordningen af 1814 havde konge 
lig udnævnelse. En eksamensplan fra 
1863 viser, at andenlærer Schous fag 
var engelsk, geometri, naturlære og geo 
grafi. Efter folks mening var han ikke 
en almindelig seminarist. Han havde 
skaffet sig stor viden efter uddannelses 
tiden, og han betegnes som autodidakt. 
Udvidet kendskab til engelsk havde han 
fået ved at lade en englænder, der var 
på et længere besøg i Vejle, undervise 
sig, imod at han til gengæld underviste 
englænderen i dansk. 
Han nød lokalt stor anseelse som læ- 
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rer, hvilket fremgår af, at skolekommis 
sionen bad ham udfærdige det omhand 
lede skrift, men også på centralt hold 
havde man bemærket ham, og da det i 
186 7 blev bestemt, at lærereksamen 
fremtidig skulle afholdes af en eksa 
menskommission, blev han straks med 
lem af denne, fra den begyndte at virke i 
1868, og han bevarede medlemskabet, 
så længe ham magtede at udføre arbej 
det, dvs. til få år før hans afsked. 
I 18 71 blev han den første lærerud 

dannede skoleleder - førstelærer hed 
det - i Vejle. Ved lov af 1856 var det 
blevet bestemt, at kateketstillingerne 
kunne nedlægges ved vakance, og dette 
blev aktuelt i 1870. Protokollen fra 
Borgerskolen/Kirketorvets skole anfører 
den 28. november 1870, at efter at kate 
ket S. C. Muller er blevet kaldet til sog 
nepræst for Østervelling, Helstrup og 
Grensteen menigheder, foreslår lærerne 
efter konference med skoleudvalget, at 
andenlærer H. Schou blev førstelærer. 

Fra 1876 fik Schou kongelig udnæv 
nelse som inspektør for skolevæsenet i 
Vejle købstad, dvs. for de to skoler, der 
lå henholdsvis ved Kirketorvet og bag 
rådhuset (Klostergades skole). Landsby 
skolen på Søndermarken lå derimod 
uden for hans embedsområde, idet den 
sorterede direkte under skolekommis 
sionen. Stillingen som inspektør for sko 
levæsenet svarer omtrent til den, man 
senere betegnede som stadsskoleinspek- 



tør. Nu til dags ville han kaldes ledende 
skoleinspektør. 
Det var i Schous embedstid, at Bor 

gerskolen blev eksamensskole, idet real 
af gangseksamen af lavere grad ( den lille 
præliminæreksamen) kunne aflægges 
fra 18 7 5 og almindelig forberedelsesek 
samen (præliminæreksamen) fra 1885. 
Lærerinde Marie Munch, der blev an 

sat i Vejle i 18 77, og som vistnok var 
den første uddannede lærerinde, omta 
ler tiden under Schous ledelse som den 
lykkeligste i sin skolevirksomhed. »Han 
besad fremragende Dygtighed både som 
Lærer og som Leder. V ed sin elskværdi 
ge, men dog bestemte Optræden vandt 
han en stærk Stilling«5l. I nogle år fra 
18 7 3 var han medlem af Vejle byråd, 
og fra denne plads virkede han meget 
for at forbedre skoleforholdene. Det 
skyldes nærmest ham, at der ved den 
kommunale realskole (Borgerskolen) 
blev oprettet så mange fripladser til 
gavn for arbejderstanden. »Han mente 
altid, at Arbejderstanden maatte have 
en saa god Uddannelse som muligt for 
derigennem at uddannes til selvstændigt 
tænkende Medlemmer af Samfundet-, 
Skoleinspektør Schou fik bevilget af 

sked i slutningen af 1891 på grund af 
sygdom, og han flyttede derefter til Kø 
benhavn, hvor to sønner var læger. Her 
døde han den 9. januar 1892. 
Han fik et smukt eftermæle i byens 

avisers'. Vejle Amts Folkeblad fortalte 
desuden om ham: » Han var en tro Høj- 
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remand uden dog at tage Del i den poli 
tiske Strid. At Gaardmændene kunde 
gaa sammen med Socialisterne var ham 
en Gaade, og han kunde blive meget 
varm i en Diskussion«. 
Han var tidligt blevet udnævnt til 

dannebrogsmand. 

Skolekommissionen 
Skriftets anbefalende forord er under 
skrevet af samtlige fire medlemmer af 
skolekommissionen. I medfør af skole 
anordningen af 1814 bestod kommissio 
nen af sognepræsten, byfogeden og to 
»skoleforstandere«. De to sidste var, ef 
ter at bestemmelserne om indførelse af 
borgerrepræsentationer fik virkning fra 
1838, valgt af denne. Underskriverne 
var Lerche Jørgensen, 0. M. Hersleb, 
C. W. Ørbeck og C. F. A.Jacobsen. De 
to første var embedsmændene og de to 
sidste de valgte skoleforstandere. 
C. F. A.Jacobsen var købmand og bo 

ede i Vestergade (matr. nr. 357). C. W. 
Ørbeck var læge og boede i Torvegade 
(matr. nr. 56). Hans navn findes i øvrigt 
på den tidligere gengivne fortegnelse 
over børn i de forskellige skoler i by og 
omegn. 
justitsråd 0. M. Hersleb var medlem 

af kommissionen, fordi han var byfoged 
i Vejle (1845-1861). Lerche Jørgensen 
var medlem, fordi han var sognepræst, 
og han var formand. Det var derfor 
ham, der havde det nærmeste kendskab 
til skolevæsenet, ikke mindst fordi kom- 



missionen i de dage også havde det rent 
administrative arbejde, idet dette i lang 
tid ikke var overladt til førstelæreren. 
Efter en visitats den 2 3. september 1841 
- to år efter at Borgerskolen var opret 
tet, og 7 år efter at Lerche Jørgensen var 
kommet til Vejle - skrev biskop Tage 
Muller i Nikolaj kirkes embedsbog, li 
her daticus: -Himlens Velsignelse til de 
res Gerning ønsker jeg af Hjertet den 
retsindige og nøjagtige Embedsmand 
Hr. Provst Jørgensen saavel som alle 
Skolernes dygtige og flittige Lærere-. 
Jacob Lerche Jørgensen, sognepræst 

til Vejle og Hornstrup, var omtrent 80 
år, da skolekommissionen i 1859 udgav 
Schous skrift. Lerche Jørgensen døde i 
1864 og blev begravet på assistenskir 
kegården, den gamle kirkegård mellem 
Missionshuset og Langslinies skole, og 
hans gravsted samt mindestenen over 
ham er velbevarede. 
Det er nok ikke muligt at måle den 

betydning, som skriftet om den første 
skoleundervisning har haft, men det er 
åbenbart, at såvel Lerche Jørgensen 
som Hans Schou har været positive del 
tagere i en fremadskridende udvikling 
af børneskolen. 
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Noter 

1. Vejle byråds forhandlinger fra 1910 og an 
dre år er trykt og findes på Biblioteket i 
Vejle. 

2. H. A. Krarup var bestyrer for den i 1865 
oprettede Privatskolen i Vejle, senere be 
tegnet Latin- og Realskolen i Vejle, Vejle 
højere Almenskole, Vejle kommunale 
Gymnasium, Rødkilde Gymnasium. Med 
Hornstrup og Høien menes landsbysko 
lerne i de to omegnskommuner. Sønder 
marken er den i 1870 oprettede markskole 
- landsbyskole - i Vejle kommune. 
Fortegnelsen over børn i de forskellige 

skoler fandtes i Klostergades skoles arkiv. 
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Da skolen blev nedlagt i 19 7 8, overførtes 
arkivsagerne til et kælderrum på Bibliote 
ket. Nu opbevares de i Byhistorisk Arkiv. 

3. Skriftets indhold er gengivet efter et eks 
emplar fra Statsbiblioteket i Århus. 

4. Gamle protokoller fra Borgerskolen, Kir 
ketorvets skole opbevares på Damhavens 
skole. 

5. Marie Munchs udsagn om skoleinspektør 
Schou er hentet fra Christine Plovs utrykte 
erindringer om tiden som lærerinde i 
Vejle. De findes i Langelinies skoles arkiv. 
Christine Plov blev ansat i 1902. 

6. I Vejle Amts Avis og Vejle Amts Folke 
blad findes artikler i forbindelse med 
Schous afgang i 1891 og død i 1892. 
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Af Gesagergårdens 
og en Gesagerslægts historie 
Af Peter H. Katballe 

Gesager i Hedensted sogn er i dag et 
område med en række større og mindre 
gårde, men for 200 år siden bestod om 
rådet af en eneste gård, Gesagergården. 

Gesagergården er historie, men en hi 
storie, der strækker sig tilbage til fjerne 
tider. 

I katolsk tid hørte området som kir 
kegods under Århus bispestol. Århus 
dornkapitels jordebøger er påbegyndt i 
1103 og blev ført i 400 år. Indførslen, 
hvori Gesager (Gærsakær) nævnes før 
ste gang, skønnes at være fra 13 00-tal 
let. Heri læses under Hedensted kirke 
bl.a.: Item in Gærsakær mark magnum 
agrum. . . (Ligeledes på Gesager Mark 
en stor mark ... ). 
På reformationstiden blev kirkegodset 

inddraget af kongen. Hedensted sogn 
hørte under Stjernholm len, men regn 
skaberne herfra fra årene 1603-1661 

nævner ikke området. Gesager kan føl 
gelig på dette tidspunkt ikke være kron 
gods, men må være privatejet - sand 
synligvis fæstegård under en hovedgård. 
Fra 1633 kendes to skøder udstedt 

ved Viborg landsting. 2. februar et , 
skøde udstedt af Knud Rodsteen på 
Lengsholm til Erik J uell på en anpart i 
gården Gesager i Øster Snede sogn på 
2Yz td. 2Yz skp. hartkorn. 28. september 
et skøde fra samme til Niels Wind og 
jomfru Margrethe Wind til Store Grun 
det på en anpart i en gård i Gesager He 
densted sogn på 2Yz td. 2Yz skp. hart 
korn. 
Selv om de to anparter er af nøjagtig 

samme størrelse, må det dreje sig om to 
forskellige parceller, idet den første an 
gives at ligge i Øster Snede sogn - altså 
vest for sognegrænsen, Gesager å. 
I Danmarks første matrikel fra 1664 

læses: 



Gesagergaard 
(skatter) 

1 td. smør 
2 ørter rug 
1 ørte byg 

7Y2 td. havre 
1 brændsvin 

Gården er altså på dette tidspunkt fæ 
stegård under Højgaard, der hyppigt 
har haft samme ejer som Store Grundet 
ved Vejle. 
I den såkaldte Nye Matrikel fra 1688 

læses: 

(ejer) 
Høygaard 

(hartkorn) 
14 td. 2 skp 

Gesager Gaard 
( ejer) (bruger) Nye Matrikel 
obr.: Mads Jensen Hartkorn 
Garn nu Tønder Skp 

Stig Madsen 11 4 

Indførslen må vel læses således, at eje 
ren er en oberst Garn, medens brugerne 
er far og søn, der i tiden mellem taksati 
onen og protokolleringen har afløst hin 
anden som fæstere. Arealet er nu ud 
målt til 11 td 4 skp hartkorn. 
Stig Madsens søn og efterfølger Mads 

Stigsen, født ca. 1693, blev i 1731 gift 
med Karen Michelsdatter født i Løsning 
og døbt sammesteds 2 8. juni 1 713. I 
1741 døde Mads Stigsen og Karen gif 
tede sig igen i 1 7 4 2 med Anders Jensen 
Bisgaard, der dermed blev mand på går 
den. 
Anders Jensen Bisgaard var en mand 

med stolte aner og store drømme. Hans 
slægt stammede før 1500-tallet sandsyn- 
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ligvis fra lavadelsslægterne Grøn og 
Gjødesen. Til anerne hører endvidere 
herredsfoged Thomas Mikkelsen Dal i 
Vinten, selvejer til l 4Y2 td. hartkorn, og 
dennes sønnesøn, herredsfoged og bir 
kedommer Thomas Pedersen, der havde 
Tamdrup Bisgaard i fæste (derfra vel 
navnet Bisgaard). Thomas Pedersen var 
gift tre gange. I tredje ægteskab havde 
han datteren Inger Elsebeth, opkaldt ef 
ter hans to første hustruer. Inger Else 
beth var Anders' mor. Han fødtes i Kal 
have og blev døbt i Hornborg kirke den 
9. december I 714. I I 7 4 2 ægtede han 
som sagt enken på Gesagergård og over 
tog gården. 
Med så stolte aner var det ikke una 

turligt at drømme om og arbejde for 
selv at skabe et gods. Gesagergården 
havde på forhånd en særstilling i sog 
net, idet den som -enstedsgård- var 
placeret som en selvstændig enhed uden 
for landsbyfællesskabet. I perioden fra 
I 7 3 0 til I 7 44 var dens ejer den danske 
konge. Kongen handlede kun bønder 
gårde i bundter. I salgsdokumentet i 
1744 står: -Med Godset følger de paa 
Gaardenes Grund staaende Huse og 
vornede Sønner samt Jagtrettighed efter 
Loven«. - Vi befinder os under stavns 
båndet, og bondesønner var en slags in 
ventar. 
Anders' første mål har naturligt nok 

været at blive selvejer, og han blev det 
efter 15 år, idet han i 175 7 på auktion 
køber gården med jordtilliggende på 11 
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tdr. 4 skp. 2 fjk. 1 alb. for 1238 rdl. 1 
mk. 13 sk. 10 år efter nåede han et nyt 
mål, idet han køber landsbyen Rim 
merslund. I skøde- og panteprotokollen 
for Viborg landsting i 1767 læses: 

-Underskrevne Jochum de Lichtenhielm til 
Merringgaard, Hans kongelige Maits Cancellie 
raad, bekiender hermed og for alle vitterlig giør 
at ieg have solgt og afhændet, ligesom ieg og 
hermed fra mig og mine arvinger til Anders Jen 
sen Bisgaard i Giesager og hans arvinger, aldee 
les sælger, skiøder og afhænder følgende mit 
Jordegods i Stiemholm Amt, Hatting herred, 
Hedensted sogn og Rimmerslund Bye, nem 
lig ... «. 

Af indførslen fremgår, at købet drejer 
sig om fem gårde og syv huse ( dvs. hus 
mandssteder) på i alt 14 tdr. 1 skp. 1 
fjk. 1 alb., som i alt yder 45 rdl. 1 mk. i 
landgilde. Som pant indsættes både 
ejendommene i Rimmerslund og Ges 
agergården. 
Anders Jensen var nu selvejer over i 

alt 25 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1Y2alb. Købet 
var dog kun muligt ved stor låntagning. 
Anders lånte af assessor Schmidt i Hor 
sens 1500 rdl. til fire pct. i rente og satte 
hele sit gods i pant som første prioritet. 
Pantebrevet er underskrevet på Gesager 
gård den 26. april 1767. Anders kalder 
i pantebrevet sine besiddelser for »mit 
frie og frelst tilhørende jordegods-, et 
udtryk, der strengt taget kun bør anven 
des om skattefri adelsgods. Dette lån 
var imidlertid ikke tilstrækkeligt. I 
1774 måtte Anders låne 500 rdl. af Sø· 
ren Vilstrup i Klaks Mølle og satte i 

den forbindelse sit gods som pant på an 
den prioritet. 
Anders var således tynget af stor 

gæld, men han krævede, at man viste 
ham tilbørlig respekt. Det førte til strid 
om kirkestoleplads i Hedensted kirke. 
Hedensted kirke hørte under Århus 

domkapitel fra 1297 til den store ind 
dragelse i 1660, hvor kirken kom under 
kronen. I 1686 blev kirken solgt til her 
ren på Tirsbæk, Steen Bille, og kirken 
forblev under Tirsbæk gods til 1801. 
Mens Anders sad på Gesagergård resi 

derede fra 1756 det berømte ( eller be 
rygtede) par Maren Loss og Jørgen 
Hvass på Tirsbæk. De restaurerede på 
enestående vis Engum kirke, og i 1759 
tog de fat på Hedensted kirke. Alteret 
og prædikestolen blev sat i stand og sto 
lene i kirken blev udskiftet. Døbefonten 
blev flyttet fra sin gamle plads i tårnet 
til koret. Det drejede sig med andre ord 
om en omfattende restaurering. I den 
anledning forfattede Jørgen Hvass en 
stolestadeinddeling for at hindre og 
forebygge -Confusion og uorden, som 
forhen har været, da enhver søgte sæde-. 
Stridigheder om kirkestolene hørte ti 

den til. Før reformationen var kirkestole 
en undtagelse bortset fra gejstlighedens 
stole i koret. Christian den Anden befa 
lede i sin gejstlige lov, at hvor stole 
fandtes i kirkeskibet, skulle de fjernes. 
Med reformationen fulgte stole og stole 
inddeling for menigheden. Ofte var sto 
lene ganske vist, som prædikestolen, 



kun beregnet til at stå i - det væsentlige 
var, at de afgrænsede den enkeltes plads 
i kirken. Reformationsbiskoppen Peder 
Paladius prædikede for ungdommen 
nederst i kirken om det herlige i, at de 
engang som fromme dannemænd og 
dannekvinder kunne nå frem til de for 
nemme stole højt oppe i kirken - det 
højest opnåelige, før man flyttedes til 
kirkegården. Kort efter enevældens ind 
førelse i 1660 udstedte regeringen en 
rangforordning med meget fin gradind 
deling. Denne rangforordning sås nu 
først og fremmest i kirkerne. Stolene og 
stoleinddelingen var ønsket og befalet 
fra højeste sted. 
Menigheden inddelte nu kirken i et 

kors, idet mænd sad mod syd ( sværdsi 
den) og kvinder mod nord (spindesiden) 
og idet nord- og sydside igen var delt i 
hver to dele, idet gifte sad foroven, 
ugifte forneden som et tegn på luther 
dommens forkastelse af cølibatets vel 
signelse. Indenfor hver afdeling var 
rækkefølgen på landet: Herremand, 
præstens husstand, gårdmand, husmand 
og nederst den fattige -inderste«, som 
var jordløs. Også i den enkelte stol fand 
tes en rangorden, idet fornemste plads 
var ved midtergangen. 
Der forekom masser af stridigheder og 

håndgemæng i denne forbindelse - ikke 
mindst blandt kvinderne. Mange bøder 
faldt, fordi kvinder hev hinanden i håret 
og Fyns Landemode forordnede, at ved 
stridigheder mellem dannekvinder og 
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piger skulle kirkeværgen klare sagen 
ved hjælp af ansete mænd. En adels 
kvinde blev dømt for under prædiken at 
have -Iadet sine Jomfruer og Børn gå 
ind i Præstekonens Stol og træde hende 
blå og blodig!- Mange stridigheder gik 
helt til landstinget - ja, i Hedensted så 
gar helt til kongen. 
Anders Jensen Bisgaard blev nemlig i 

Jørgen Hvass' inddeling flyttet fra 7. til 
14. stol fra alteret. Før inddelingen 
havde en del kvinder, deriblandt An 
ders' hustru, haft plads i gamle stole i 
koret, men nu blev også hun flyttet til 
en plads midt i kirken. Det fandt An 
ders sig ikke i som selvejer af bl. a. den 
største gård i sognet. 
I Århus bispearkiv findes to konge 

breve om striden i Hedensted. 
Det første lyder som følgende: 

Os elskelige, Høyædle og Velbyrdig Hr. Oluf 
Borch de Schousboe, Ridder, Vores Stifts befa 
lingsmand over Aarhuus Stift og Amtmand over 
Haureballegaards og Stiernholms Amter, og 
velædle og Velærværdig Hr. Peder Hygom, Bi 
skop over bemeldte Aarhuus Stift. Frederich 
den Femte af Guds Naade, Konge til Danmark 
og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi 
Slesvig Holsten, Stormarn og Dytmarsken, 
Greve udi Oldenburg og Delmenhorst. Vor syn 
derlig bevaagenhed tilforn! Af din Stiftsbefa 
lingsmand de Schousboes til Os indgivne aller 
underdanigste Forestilling have Vi ladet Os 
foredrage, at, efter at Os elskelig Jørgen Hvass 
paa Tiirsbech, Vores Cancellie-Raad, hafde la 
det den ham tilhørende Hedensted Kirke i 
Stiernholms amt inden og uden fuldkommen re 
parere og udpynte, og ved saadan Reparation 
gjort den forandring inden i Kirken, at hand har 
ladet borttage nogle gamle Qvind-folke-Stoele, 



som stoed i Choret paa Alter-Gulvet, og i deres 
Stæd sat Daabens Font, der tilforn stoed i Taar 
net over en gammel forfalden Begravelse, hvil 
ken med Ejerens Tilladelse er bleven opfyldt, 
saa og igien ladet forfærdige og opsætte andre 
Stoele, samt alle Kirkens Stoele, Alteret og 
Prædikke-Stoelen sætte i god Stand og male, 
med videre udpyntning, og bemeldte Cancellie 
Raad Hvass derefter hafde forfattet en Stoele 
Inddeeling, hvorefter Gaard-Mændene, Huus 
Mændene, lnderster og de unge Folk i Meenig 
heden kunde viide at søge sin tildelte Stoele har 
en Eyendoms Bonde navnlig Anders Jenssen i 
Giesager declareret, at hand med denne lnddee 
ling var misfornøyet og ikke ville holde sig den 
efterrettelig, saasom hand tilforn hafde haft sit 
Sæde i den 7de Stoel fra Alteret, og nu er anviist 
i den l 4de, og hans Koene, som sad i de Stoele 
paa Altergulvet, ligeleedes er needflyttet lige 
overfor Kirke Dørren, og derfore paastaaer, 
endnu at beholde sit Stade i den 7de Stoel, og 
hans Koene, at have et af de øverste Sæder i Kir 
ken; Desaarsag Cancellie-Raad Hvass, for at 
dæmpe et Slags Viitløftighed, som af saadan 
Bønders Paastand kunde ventes, haver indsendt 
den forfattede Stoele-Inddeling til din Approba 
tion, hvilket har anlediget Dig, at lade denne 
Dispute undersøge, da det er befunden, at Can 
cellie- Raad Hvass med stoer Bekostning har la 
det Kirkens Ziir samt Præstens og Menighedens 
Beqvemmelighed, og at hand, ved den giorte 
Inddeeling, har villet hindre og forebygge den 
Confusion og U-orden, som forhen hafde været, 
da enhver har søgt Stoele-Stader, ligesom Dem 
selv got syntes; Efter hvilke foranførte Omstæn 
digheder, og til viitløftig Proces at forkomme, 
Du allerunderdanigst haver indstilt denne Sag 
til Vores allernaadigste Resolution; Thi er i an 
ledning Din Stiftamtmand de Schousboes aller 
underdanig giorte Forestilling, hermed Vores al 
lernaadigste Villie og Befaling, at I paategner 
Eders Approbation paa den forbemeldte forfat 
tede Inddeling, som da skal være og blive den 
Regel og Rettesnor, hvorefter Menigheden skal 
søge de Dem ved Inddelingen anviiste og tildelte 
Stæder; Dog at fornævnte Anders Jensen i Gies- 
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ager og Hustrue faaer lige saa god Stoele Stade i 
Hedensted Kirke, som de hafde tilforn; Derefter 
I Eder allerunderdanigst haver at rette, og ved 
kommende sligt, til Efterretning, at tilkiende 
give; Befalende Eder Gud; Skrevet i vor Stad 
Flensborg den 2den Juni Anno 1759. 

Under Vor Kongelig Haand og Signet 
Friederich R. 

Trods de mange og højtidelige ord an 
viste kongebrevet ikke nogen klar løs 
ning. Anders Jensen kunne med nogen 
grund anse sig som sejrherre, og dette 
understregede han ved hårdnakket at 
benytte sin gamle stol trods herreman 
dens og præstens løsningsforsøg. Sagen 
gik endnu en gang helt til tops, og 
endnu en gang ses det fantastiske, at 
kongen fandt sagen værdig til endnu et 
omfattende kongebrev et år senere. 
Brevet har samme adressering som det 

første og lyder videre: 
Frederik den Femte af Guds Naade, Konge til 
Danmark og Norge, de Venders og Gothers, 
Hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn og Dyt 
marsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst, 
Vor besynderlig bevaagenhed tilforn! Udi en 

til Os indkommen Memorial haver Os elskelig 
Jørgen Hvass paa Tiirsbech, Vores Cancellie 
Raad, allerunderdanigst andraget, at I, i følge 
Vores til Eder under den 2den Juni udi næstaf 
vigte Aar ergangen Allernaadigst Rescript, an 
gaaende, at paategne Eders' Approbation paa en 
af bemeldte Cancellie-Raad Hvass forfattede 
Stoele-Inddeling i den ham tilhørende Heden 
sted Kirke, dog at Anders J enssen i Giesager og 
Hustrue faaer lige saa god Stoele Stade som for 
hen, have approberet denne Inddeeling, dog 
med de Vilkor: at, siden Anders Jensen Bis 
gaard i Giesager, beklager sig at være kommen 
for langt ned i Kirken frem for tilforn, og Sog 
nepræsten har tilbudt ham sine Karles og Pigers 
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Stoele, der, som de næstøverste, ere ligesaa 
gode, som de hand havde, førend Forandringen 
og Inddeelingen skeede, saa skal bemeldte An 
ders Bisgaard og Hustrue, saavelsom de, der nu 
have Stoele Stader med dem, have Sognepræ 
stens Karles og Pigers Stoele, tegnede N°2, og 
bemeldte Karle og Piger de Stoele, disse have 
haft. Men, uagtet saadan Resolution som er ble 
ven forkyndt, skal hand dog vedblive at gaa i 
den Stoel, som hand havde, førend Stoelene 
bleveombygt, hvilket skal foraarsage en ikke li 
den Confusion og Forargelse; Desaarsag be 
meldte Cancellie-Raad Hvass allerunderdanigst 
haver begiert, at bemeldte Anders Bisgaard i Gi 
esager maatte blive tilholdt, enten at søge den 
Stoel, som ham af Eder er tillagt, eller og den 
Stoel hannem efter Inddeelingen er udlagt, un 
der vilkorlig Straf; Da som det af den fra Eder 
herover indhentede Erklæring fornemmes, at 
Anders Jensen Bisgaard i Giesager herudinden 
viiser sig modvillig og stridig, saasom hand har 
faaet lige saa gode Stoele Stader for sig og Hu 
strue, som hand havde tilforn, og at ingen be 
sværer sig derover; Saa er hermed Vores Aller 
naadigste Villie og Befaling, at det skal have sit 
Forblivende ved foranførte Eders paa Inddeelin 
gen tegnede Approbation, dog uden nogen 
tvang eller Straf for oftbemeldte Anders Jensen 
Bisgaard eller andre, om de, ved indbyrdes Føje 
ligheder, ville lempe sig efter hinanden; Derefter 
I Eder allerunderdanigst kunde viide at rette, og 
vedkommende sligt, til Efterretning at tilkien 
degive, Befalendes Eder Gud; Skrevet paa Tra 
vendahl den 27de Juni Anno 1760. 

Under Vor Kongelig Haand og Signet 
Friderich R. 

Det kan undre, at majestæten gad 
have med den slags sager at gøre, men 
grunden var måske, at stoleinddelingen 
i kirkerne mere end noget andet beteg 
nede det lutherske, enevældige konge 
dømme. Kongen havde afløst paven 
som kirkens herre, og i kirkerne sås nu 
klarere end noget andet sted opbygnin- 
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gen af folket i velorganiserede stænder 
under kongens embedsmænd og med 
kongen selv som hovedet. 
Det nøjagtige udfald af striden kendes 

ikke, men Anders har sikkert ikke lidt 
nederlag, idet der helt op i vort århun 
drede eksisterede en stiltiende tradition 
for, at folk fra Gesageregnen sad øverst i 
Hedensted kirke, selv om gården var 
forsvundet for over 100 år siden. 
Derimod led han nederlag hvad gods 

ejerdrømmen angik. Lånene har vel tyn 
get for hårdt. Ialfald solgte Anders i 
1 7 7 7 både Gesagergård og bøndergod 
set i Remmerslund og købte den ni td. 
store Kielsgaard i Tulstrup sogn. 
Anders og Karen fik tre børn. Det 

yngste, Mads ( opkaldt efter Karens før 
ste ægtefælle) fødtes i 1759. Mads fik 
datteren Inger Elsebeth, opkaldt efter 
Mads' førnævnte farmor. Inger Else 
beth blev, som det senere skal omtales, 
husmoder på sin bedstefars gård og fra 
hende stammer Giesagerslægten. 
Anders og Karens datter Ellen blev 

gift i Hedensted med gårdejer Mads Mi 
chelsen. Dette fremgår af følgende skifte 
efter Ellens død i 1 7 81: 
Skifte For-Eening efter salig Ellen Madsdatter 
Gaardmand Mads Michelsens Hustrue i Heden 
sted: 
Anno 1 7 81 den 7 de Martii indfandt sig ... 

udi Stervboen udi Heinsted efter sahlig Ellen 
Andersdatter at foretage en loulig Skiftebehand 
ling mellem den Afdødes Arfvinger, som ere 
hendes efterlevende Mand Gaardmand Mads 
Michelsen i Heinsted og hans med den sahl af 
døde i Echteskab sammenaulede Børn, nemlig: 



- 1 Søn Anders Madsen, 14 Aar 
- 1 Søn Vidrik Madsen, 9 Aar 
- 1 Søn Laurs, 2 Aar samt 
- 1 Daatter Karen Madsdatter 5 Aar gammel 

og vare nærværende Børnenes Morfader Anders 
Jensen Bisgaard, Ejer af Kilsgaard i Tulstrup 
Sogn, samt Børnenes Mosters Mand Degnen L 
Ussing i Stobberup. 

Ovennævnte skifte kan have slægtshi 
storisk interesse, idet Anders muligvis 
gennem Ellen har efterkommere på He 
denstedegnen. 
Som ovenfor nævnt solgte Anders Bis 

gaard Gesagergården i 1 7 7 7. 
Køberen var brigader William Hal 

ling til Williamsborg i Daugaard, svi 
gersøn til Jørgen Hvass og Maren Lass. 
Det er sandsynligt, at han bortfæstede 
gården til Jørgen Hvass' broder, Peter 
Christian, der tidligere havde været for 
pagter på Skjerrildgård. Peter Christian 
ægtede i 1763 Maren Lass' søster Mette 
Cothanna. De to familier var med andre 
ord dobbeltsvagrede. Mette hviler på 
Hedensted kirkegård. Op ad Hedensted 
kirkekors nordvæg står nemlig en gam 
mel ligsten af hvis indskrift man kan 
tyde følgende: 

Her gemmes støvet af 
METTE COTHANNA LOSS. 
Hun var født i Horsens den 22. januar 1724, 
blev det under hendes ægteskaber 
det første med 
Herr Christian Olesen Fløye, 
det andet med 
Herr Peter Christian Hvass 
forundt at blive moder til 3 sønner og 5 døtre ... 
( den øvrige indskrift er ulæselig, men 
det vides, at Mette med Peter Christian 
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Hvass blev moder til en søn og to døtre). 
Peter Christian havde som sagt tidli 

gere været forpagter på broderen Jør 
gens gård, Skerrildgaard, som i 1767 
blev solgt til kaptajn Hans Helmuth v. 
Liittichau. Der råder dog usikkerhed 
om, hvem der egentlig residerede på 
Gesager efter 177 7 idet godserne Willi 
amsborg og Tirsbæks jordebøger angi 
ver, at Gesager i årene 1780-90 var bort 
forpagtet til -Mons, Ms. I. Hvass« - en 
tredje broder Jens, der var præst og ef 
ter sigende en lystig bægersvinger. En 
del af tiden mellem 1777 og 1791 havde 
Peter Christian dog åbenbart haft sin re 
sidens på Gesagergård. I 1790 døde 
nemlig Mettes ældste søn og af skiftet 
fremgår, at et stålsignet udleveredes til 
afdødes moder, »Md. Hvass i Gjesager«. 
I 1791 afgik P. C. Hvass ved døden og 

herren på Williamsborg delte nu Ges 
agergården i to. Den sydlige del tilfaldt 
Hans Friis, hvis efterslægt stadig lever 
på egnen. Den nordlige del, centreret 
om den oprindelige gårds bygninger, til 
faldt Søren Nielsen (Møller) ved føl 
gende fæsterbrev: 

•Jeg, Johan Frederich Schmidten til Williams 
borg stæder og fæster herved til Søren Nielsen 
det halve af Gjesager-gården, således som han 
og hans nabo Hans Friis, have delt bygning og 
ejendommen imellem sig, indtil jeg får i sinde 
ved landmåler at lade jorden skifte og dele, stå 
ende for hartk. ager og eng 5 td. 6 skp. alt såle 
des, at han i sin livstid må nyde, bruge og i fæste 
beholde samme, når han opfylder følgende kon 
ditioner: 
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1: Opfylder fæsterne en for begge og begge for 
en den med Md. Hvass indgåede akkord i alle 
poster, således at ingen billig årsag kan blive til 
klage. 
2: Betaler årlig til sine rette tider uden nogen 

restancer alle nu påbudte, eller herefter allernå 
digst påbyderide ordn. eller ekstraordn. skatter 
og påbudder. 
3: I landgilde betaler han årlig til hvert års 

Martini dag sålænge Madam Hvass lever 2 rdl. 
3 mk., men efter hendes død 20 rdl. 
4: Af hoveri forretter han intet videre end årlig 

2 rejser med karl, heste og vogn når forlanges, 
hver 6 mil eller flere på kortere vej, når samme 
ej overskrider den bestemte vejs længde. 
5: Retter sig i øvrigt efter hans kong!. Maje 

stæts allernådigste love og forordninger, og viser 
mig den skyldige hørsommelighed. Dyrker og 
driver sin jord forsvarlig, og intet af den, moser 
eller heder, til nogen afhænder, lejer, låner, gi 
ver eller i anden måde forøder, samt altid holder 
gårdens bygninger og besætning med inventair i 
den stand, som det ved syn er ham overleveret 
og vedhæftede synsforretning forklarer, hvor 
imod han for indfæstning er befriet. 
Når disse poster i alt opfyldes og efterleves for 

skikkes dette fæstebrev under min hånd og segl 
at holdes, men i modsat tilfælde er det forbrudt. 

Williamsborg den 7. novbr. 1791 
Schmidten 

Ligelydende fæstebrev er samme dato 
udstedt til Hans Friis. 
På dette tidspunkt var Jørgen Hvass 

og Maren Loss forlængst døde i armod. 
Mette Loss levede derimod endnu. Hun 
var næstyngste datter i en søskendeflok 
på elleve, hvoraf Maren var nummer ni. 
Når historien om Maren Loss på Tirs- 

Mette Loss's ligsten ved nordmuren af Hedensted kir 
kes kor. 
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bæk fortælles, skildres hun ofte som 
den fattige hønsepige. Mette og Marens 
far var dog en velstående borger i Hor 
sens, Jørgen Pedersen Loss, og flere af 
hans børn fik velansete ægtefæller, før 
Maren blev husfrue på Tirsbæk. 
På Gesagergård sad da i 1 791 Søren 

Nielsen, gift med Bodil Nielsdatter Bie, 
hvis far var fæstebonde Niels Nielsen på 
Nordbygaard i Lille Dalby. Bodils far 
fars morfar var herredsfoged Anders 
Winter på Stovnbjerggård. Anders' hu 
stru, Kirsten Jørgensdatter, var tidligere 
gift med Laurits Michelsen på Stovn 
bjerggård. I Store Dalby kirke opfyldes 
den gamle kvindedør inde i kirken af et 
stort ligtræ over Laurits Michelsen og 
dennes første hustru Anne Madsdatter - 
døde i henholdsvis 16 5 1 og 1644. Bodil 
stammede altså fra kendte Store Dalby 
slægter. 
Søren døde i 1813 af tuberkulose, 63 

år gammel. Sønnen Jens, født 1796, 
drev gården videre, mens moderen sad i 
uskiftet bo. I 1818 giftede Jens sig med 
en direkte efterkommer af førnævnte 
Anders Jensen Bisgaard, nemlig den 
også førnævnte sønnedatter Inger Else 
beth. En repræsentant for den gamle 
Gesager-slægt boede altså igen på går 
den, men det var vanskelige tider for 
landbruget efter statsbankerotten 
1813, og efter skifte og deling med mo 
deren og de tre søstre forlader de to ste 
det i 1823, hvorefter Jens blev selvejer 
husmand i Løsning. 
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Glimt fra Gesager. Den oprindelige Gesagergård lå i 
forkanten af markenforan ejendommen. På dette sted 
vil omfå år bilerne suse afsted på den jyske motorvej. 

Jens og Inger Elisabeths søn, Mads 
Jensen, blev født på Gesagergård i 
1820. Han blev møllersvend og giftede 
sig i 1845. Han deltog med hæder i tre 
årskrigen 1848-50, blev strejfet af en 
tysk kugle på sin fødselsdag i 1849. 
Kuglen opbevares stadig i slægten. Fra 
1856 samlede han af diverse jordlodder 
Skanderup Skovgaard på Skanderborg 
mark. 
Under krigen fik Mads sit fødesteds 

navn som kaldenavn. I en nekrolog i 
Skanderborg Amts Avis 1914 omtales 
han som Mads Jensen Gjedsager. Af 

Mads' to sønner døbtes den ene Madsen 
Gjesager, den anden Gjesager. Fra disse 
to stammer familien Gjesager. (I paran 
tes bemærket findes der en anden Gjes 
ager-familie, der vist oprindelig stam 
mer fra Gjesagergård i Grejs). 
Søren Nielsens halvgård fra 1791 be 

varede de oprindelige bygningers belig 
genhed i over 70 år, men i 1862 flytte 
des bygningerne bort fra beliggenheden 
ved Gesager å ca. 100 favn mod øst, 
hvor nu gården matr. 3A findes. 
Begge halvgårde blev i løbet af 1800- 

tallet udstykket i en række større og 
mindre gårde og ejendomme og derved 
opstod det nuværende Gesager. 
Egnen var i 1800-tallet påvirket af de 

stærke jyders vækkelse. Allerede i 1841 



oprettedes en friskole af fire familier, 
nemlig Knud Hansens og Jens Christen 
sens fra Remmerslund og Knud Jensens 
og Peder Lauritsen Grunnets fra Gjes 
ager. Lærer blev Peder Lauritsen Grun 
nets 14-årige søn Niels, den senere så 
kendte Niels Pedersen Grunnet, der i 
1885 stiftede »Den evangelisk lutherske 
frikirke«, der i dag bl.a. har en kirke og 
menighed i Løsning. 
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Fra krisen mellem krigene 
Træk fra fredericianske nødforanstaltninger under 
den ulykkeligt store arbejdsløshed i mellemkrigsårene 

Af Axel Petersen. 

I vinteren 1932-33 kulminerede arbejdsløshe 
den i Danmark med over 40 pct. af samtlige ar 
bejdsløshedsforsikrede; for hver 3 mand, der var 
i arbejde, var der altså 2 mand uden beskæfti 
gelse. 
V ed sammenligning med senere krisetider 

med forholdsvis høje ledighedsprocenter skal 
man retfærdigen have for øje, at langt den over 
vejende part af de ledige i trediverne var familie 
forsørgere med hjemmearbejdende husmoder og 
børneflok. 
Siden da er der som velkendt sket det, at kvin 

derne i stort tal er bleven medarbejdere i erhverv 
uden for hjemmet og samtidigt desværre en be 
tragtelig del af den store arbejdsløshedshær. 
Og det har medført, at mange ledige, som 

modtager understøttelse, er gift med/ samlever 
med et menneske, der er i arbejde eller eventuelt 
selv modtager dagpenge som arbejdsløs. 
Samtidigt var understøttelsen i sin tid kun ca. 

en trediedel, når omregnes til 1985-tal, af de sat 
ser, der i dag er gældende. 
Længden af den periode, som den ledige den 

gang kunne hæve understøttelse i, var en ringe 
brøkdel af det, der er mulighed for i vore dage. 
Arbejdsløshed var derfor en langt alvorligere 

økonomisk belastning dengang end under se 
nere kriser. 
Den psykiske belastning dengang som nu 

ufortalt. 
Dengang måtte mange, efter at have opbrugt 

den småt tilmålte understøttelse, henvende sig 
til det offentlige om hjælp. I første omgang gik 
vejen til den kommunale hjælpekasse.I) den så 
kaldte frie fattigkasse, for at søge støtte, så man 
i alt fald for en tid kunne undgå den frygtede 
fattighjælp,2) den med tabet af borgerlige rettig 
heder. 

På nødhjælpsarbejde med 
Kuk-Hans og andre 
gæve kammerater 
Efter nedskæringerne i 19273) kunne en 
maler - det var jeg dengang - kun få i 
alt 70 dages understøttelse pr. år (vinter 
halvår) og kun tre år i træk. Når man 
havde opbrugt alle 3 gange 70 dage i 3 
år, så havde man karensår helt uden 
dagpenge fra arbejdsløshedskassen. Og 
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Fredericia teglværk 7925. 

en malersvend skulle være mere end 
heldig for ikke at skulle gå uden arbejde 
fra begyndelsen af november til hen ad 
påske, altså en fire til fem måneder, så 
de sølle 70 dage - knap tre måneder - 
forslog kun småt og blev naturligvis op 
brugt alle tre vintre på stribe. 
Og så faldt man for bestemmelsen om 

et helt karensår. 
I et sådant karensår måtte jeg gå den 

tunge gang til hjælpekassen. Jeg var 
endnu ugift, så taksten var på IO kr. pr. 
uge. Det var 9 kr. hjemme til kost og 
logi og en krone til mig selv til fire pak 
ker Flag.4) 
Der blev sat jordarbejder i gang for 

langvarigt arbejdsløse. Efter tur blev vi 
udloddede til 3 dages arbejde til gæl- 

dende arbejdsmandsløn. Det lunede da 
lidt omkring økonomien. 
En skønne dag var jeg udtrukken. 
Vi stillede 12 mand en mørk og kold 

og klam vintermorgen på teglværks 
grunden ved Vasebakken, der hvor nu 
banegården og Vasegårdsbygningen lig 
ger over for hinanden. 

Fredericia teglværk 1925 
Teglværket sådan som jeg dengang forsøgte at 
gøre et maleri ud af det. Bagest i billedet ser 
man vejtræerne langs den daværende Vejlevej, 
nu Vesterbrogade (uheldigt navn). Bygningen 
ude ved vejen har hørt til - mener jeg - Vase 
møllen, en hollandsk mølle, der på det tids 
punkt var brudt ned. De øvrige bygninger på 
billedet var dele af det da forlængst nedlagte 
teglværk. De fjernedes i 1926. 
I sine velmagtsdage, inden leret slap op, præ- 



sterede teglværket efter annonce af 1899 fra den 
daværende ejer H. Nielsen & Co.: -Røde Faca 
desten - Formsten - 6 Tommer Sten - Flamme 
de og Brøndsten-. 

Vort arbejde bestod i at afgrave bakker, 
som den der ses i højre side af billedet 
ovenfor, og køre jorden på tipvogne5) 
ved håndkraft ad lange tipspor hen til 
underlag for en kommende gade fra den 
projekterede banegård til gennemskæ 
ringen ved Sjællandsgade, altså den nu 
værende Jernbanegade forbi højhusene, 
museet og det udflyttede Fredericia Ho 
spital. 6) 
Der var 4 tipvogne, og der hørte tre 

mand til et vognsjak, en der gravede fra 
oppe i brinken, og to der læssede og 
kørte og ved vejs ende tippede vognen. 
Der var efterhånden en del ledige, der 

havde været med på dette nødhjælpsar 
bejde mange gange, deriblandt også 
nogle fuldbefarne banebørster. 7) Det var 
svært for en ny mand at holde trit. Man 
havde lavet en slags akkordaftale. Når 
de første elleve vogne var kørt ud, måtte 
vi holde middagspause. Det var gerne 
ved godt ellevetiden. Efter pausen skul 
le 6 vogne pr. sjak være ude, så kunne 
vi lægge an til fyraften. Det blev gerne 
sådan godt og vel almindelig borgerlig 
eftermiddagskaffetid. 
Alle 4 vogne i rækken skulle hver 

gang være læssede med top, inden vogn 
toget med arbejdsformandens velsignel 
se kunne sættes i gang. Og ve de stakler, 
der havde svært ved at få vognen fyldt 
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hurtigt nok, dette her gjaldt akkorden! 
Det var ikke heldigt med to svæklinge 

ved samme tipvogn, og det kunne let 
forekomme. De der var »gamle i tjene 
sten«, en slags faglærte nødhjælpsarbej 
dere, søgte sammen to og to, så kunne 
de uøvede og mindre robuste prøve at 
klare sig med hinanden så godt, det nu 
var dem muligt. Der var en dag en lille 
splejs af en slagter, der var ved at gå i 
gulvet, så klein han var. Ved fyraften 
var hans hænder helt blodige af at holde 
på skovlskaftet, Sølle fyr! 

En rigtig makker 
Det blev min lykke, at jeg straks den 
første dag blev sat i sjak med -Stryge 
ren«, Han var knokkelstærk og mange 
årig velbevandret banebørste. Han viste 
mig allerførst, hvordan jeg skulle bruge 
skovlen for overhovedet at få noget jord 
med op i vognen og ikke bare stå og 
svinge en tom skovl i luften. Og han sør 
gede for, at vores vogn var fyldt med 
top til tiden. Det var ham, der læssede i 
alt fald de to trediedele af toplæsset. 
Men han gjorde det uden anstalter og 
falbelader. Han skulle ikke takkes for 
det. Han var min makker. Det var sagen. 
Han var en førsteklasses arbejdskam 

merat. Jeg har ikke haft bedre fyr ved 
min side på nogen arbejdsplads. 
Men han var ikke en af dem, der al 

mindeligvis regnedes for samfundets 
gode børn, i hvert fald ikke i mit barn- 



domshjem. Han bandede næsten lige så 
voldsomt og rigt varieret som en gal 
hovedet svend, jeg engang hørte herse 
med en forfjamsket læredreng. 
Min makker, Strygeren, skulle omgås 

det sjette bud noget lemfældigt, efter 
hvad de andre påstod, når hans levevis 
sådan med en vis beundring drøftedes 
mand og mand imellem. Jeg kom nu 
kun til at kende ham ude på arbejds 
pladsen, og der var han en eksemplarisk 
makker, hvad han så ellers foretog sig 
efter fyr af ten. 
Man sagde også, at han »strøg« gaden, 

når han gik hjem fra arbejde, deraf nav 
net Strygeren. Og strygningen bestod i 
at gå fra dør til dør og bede om lidt til 
mad og natlogi. Han kunne jo nok se 
temmelig nedbrudt og forarmet ud, når 
han stillede sig an. Og så i det slidte og 
beskidte arbejdstøj sådan lige fra arbej 
det i det fedtede ler. Man sagde, at han 
fint kunne indkassere fornøden kapital 
til nødtørftig afhjælpning af en normal 
fyraftenstørst. 
Han kunne så nok fortælle næste dag, 

at den havde været høj i aftes, men han 
var alligevel arbejdsfahig fra morgen 
stunden. 
Han rangerede nok ikke højt i almin 

deligt omdømme. Han står højt på listen 
hos mig, den over rigtige kammerater. 
Jeg så ham aldrig siden den vinter. Hel 
ler ikke ved senere deltagelser i nød 
hjælpsarbejder. 
Han må hurtigt have rystet Fredericia- 
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støvet af støvlerne og søgt andre stryge 
mulige himmelstrøg. 
Jeg var ham ellers megen tak skyldig. 
Vi var i øvrigt et blandet hold på 

denne arbejdsplads. 
Der var -frelsermanden-.f En rolig, 

stilfærdig fyr, der passede sit job og ikke 
lod sig gå på af, at de andre den første 
morgen sang frelsersange og halleluja 
ede omkring ham. Så det drilleri holdt 
hurtigt op. 
Så var det helt anderledes med -Kuk 

Hans«, Hos ham havde de bedre held 
med sig. Man sagde, at han engang hav 
de været kanonfotograf,9) heraf tilnav 
net Kuk. De kunne gøre ham splitter 
tosset, når de kukkede bag hans ryg. 
Han sprang ned fra brinken, hvor han 
havde sin plads, og dansede rundt, og 
der hvor han vendte ryggen til, der 
sagde det kuk. 
Han gik fuldstændigt amok. Arbejds 

formanden måtte tale donner, og så 
faldt der for en stund ro over gemytter 
ne. Der var dog optræk til tumult flere 
gange i løbet af dagen, når kukkeriet 
tog overhånd, og Hans tabte besindel 
sen. 
En anden særpræget skikkelse var en 

ikke helt ung mand, de kaldte » Tjære 
Kresjan-. Han var tjæremand om som 
meren. Han kørte da rundt med en lille 
bil med kort varelad og tjærede tage på 
gårdene. Han talte også et kraftigt og 
saftigt sprog. Og det var sære ting han 
underholdt med i kaffepauserne, sådan 



bl.a. om hvordan man med passende 
sjat petroleum i tjæren kunne skaffe 
bonden et paptag, der strålede som ny 
lakeret, indtil bonden havde betalt, og 
nok også til det regnede første gang 
efter påsmøringen. Han gjorde lykke 
med sådanne vist temmeligt overdrevne 
historier. 
Han fortalte med et bredt grin, at han 

aldrig havde taget mere for at tjære et 
tag, end det beløb han havde aftalt for 
lods med bonden inden arbejdets påbe 
gyndelse. 
De andre sagde, at der på hans tjære 

vogn stod Tjærekompagniet, Vogn nr. 
12. Han havde kun den ene vogn og 
havde aldrig haft anden, sagde de. De 
antydede også drillende et eller andet 
om vejvæsenets tjæretønder langs vej 
ene. Han bandede bare og grinede og 
slog kors for sig. 
Kuk-Hans ko.ujeg' senere på nærmere 

hold, da jeg kom til at bo i samme kvar 
ter som han. Og jeg kom til at sætte pris 
på ham. Han var nok noget naiv, men 
han var nu god nok. 
Han drev efterhånden lidt svineavl. 

Til opfodring af dyrene indsamlede han 
husholdningsaffald rundt i byen på en 
enspændervogn med en lille islænder 
hest for. 
Ham har jeg haft mangen god og mor 

som snak med. 
Sine første smågrise havde han købt 

hos en slagter, der stod på torvet. Han 
delen var sket dels kontant, men især på 
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afbetaling. Nu havde han nok ikke 
handlet sig til særligt gode grise, i alt 
fald døde de alle tre i løbet af meget 
kort tid. Så ville Kuk-Hans ikke betale 
restbeløbene. Han følte sig rigtig godt 
snydt. 
Sagen endte for retten. Her blev Hans 

dømt til at betale slagteren det i sin tid 
aftalte beløb. Nogle mennesker, der 
havde stået ved siden af under hande 
len, bevidnede den trufne af tale om kø 
bet og prisen og betalingsmåden. 
Hans refererede sagen om vidneafhø 

ringen således for mig: »Å så ka do 
tænk dæ, makker, de var arbedere lisom 
dæ å mæ, å så står di sgu å vimer imo 
mæ!« 
Engang havde jeg købt et læs heste 

gødning til haven. Jeg var nok bleven 
taget lidt ved næsen. Der var rigeligt 
med halm og opf ejning og lidt langt 
mellem hestepærerne. 

»Hør makker,« sagde Hans, -de er sgu 
noe lort, de mog do der har kjøvt.« 
Kuk-Hans var ikke så ringe endda. 

Han var et godt og morsomt bekendt 
skab og i virkeligheden et hjertevarmt 
menneske. 

Fagligt kursus for 
ledige malere 
En slags betalt (ufrivillig) 
frihed til uddannelse 
Tredivernes arbejdsløshedskrise ramte særligt 
hårdt i byggefag som f.x. malerfaget, der jo i for- 
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vejen som sæsonfag normalt måtte regne med 
flere måneders ledighed i vinterhalvåret. Under 
krisen var mange malere allerede ledige fra sidst 
på sommeren. 
For dog at bruge lidt af den lange lediggang til 

noget, der dels kunne betyde en afveksling i den 
daglige trummerum og dvaletilstand, og sam 
tidigt hjælpe til større kendskab til de nye ma 
terialer og metoder inden for faget, fik fagfor 
eningen i samarbejde med Teknologisk Institut 
oprettet et kursus i sprøjtemaling. 
Påsprøjtning med cellulosemaling var den 

gang det sidste nye i malerfaget. 
Som værksted og teorilokale lånte vi hos den 

stedlige garnison en barak ved kommandogår 
den i Gothersgade, der hvor byens nye rådhus i 
dag er beliggende. 

Undervisningen bestod først· og frem 
mest af selve sprøjteteknikken og mate 
rialets behandling. Herudover var der 3 
dage med gennemgang af farvekemi og 
opløsningsmidler og tre dage med farve 
sammensætning og endelig tre dage 
med opmåling og arbejdsregning. 
Malermesteren, som var lærer i det 

rent håndværksmæssige, var velegnet til 
det job. Arbejdet gik med liv og lyst. 
Alle gik vi helt og holdent ind for sagen. 
Der var højt humør i den store barak. 
Ved de øvrige fag, der nærmest havde 
karakter af forelæsninger, var interessen 
temmelig slap. Især da hos forelæseren i 
opmåling og arbejdsregning efter fagets 
prisliste. Hans undervisning var bestemt 



hverken morsom eller inspirerende, for 
nu at sige det pænt. 
Den følgende vinter skulle vi igen 

have et sådant kursus for arbejdsløse 
malere. Fagforeningens bestyrelse førte 
de fornødne forhandlinger med direktør 
Gregersen fra Teknologisk Institut. Vi 
sagde rent ud på alle kollegers vegne, at 
vi denne gang ikke ville have samme læ 
rer som sidste år til opmåling og ar 
bejdsregning. Jeg gjorde på foreningens 
vegne nærmere rede for vor kritik af 
den del af undervisningen. Hvis det var 
en forudsætning for bevillingen af et 
kursus, at vi udover det rent praktiske 
kursus skulle have kemi og farvelære, 
så var vi indforståede hermed, men hvis 
arbejdsregning og opmåling fik samme 
form som sidste år, så ville vi overhove 
det ikke være med i arrangementet. 
Direktøren foreslog os så, at jeg som 

formand for fagforeningen skulle over 
tage denne del af undervisningen. Noget 
letsindigt gik jeg - med tilslutning af 
min bestyrelse - med hertil. 
Men jeg fortrød det snart ved nærme 

re eftertanke de nærmeste dage, efter 
hånden som sagens alvor gik op for mig. 
Dog terningerne var kastede, og kam 
meraterne i bestyrelsen stod bag mig. 
Direktør Gregersen antydede, at han 

formentlig ville komme på besøg ved 
min undervisning til sin tid. 
Kurset kom i gang. 
Vi afholdt det denne vinter i den gam 

le Danmarksgades skole10) på hjørnet af 
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Kongensgade og Danmarksgade overfor 
Trinitatis kirke. 
Til den tekniske del havde vi samme 

underviser som året før, den køben 
havnske malermester. Han var hånd 
værker, han var hyggelig, han var pæ 
dagog og i det hele taget en fortrinlig 
leder. 
Under forelæsningerne i kemi og far 

velære gik det knap så godt. Timerne 
sneglede sig trevent af sted under meget 
ringe opmærksomhed fra deltagernes 
side. De kunne ikke vente til den midt 
på formiddagen fastsatte frokostpause, 
men sad straks efter starten om morge 
nen med kaffeflasken på bordet. Over 
middag var det ligesådan med eftermid 
dagskaffen. Vi måtte en gang imellem 
tage nogle af kollegerne i kraven, når de 
sad og spillede kort i timerne, ganske 
vist under bordene, men alligevel. Flere 
gange måtte vi i bestyrelsen kalde de 
mest urolige og frække i enrum og tale 
donner til dem. 
Hele denne løssluppenhed under fore 

læsningerne de 2 gange 3 dage i kemi 
og farvekundskab havde i høj grad øget 
min nervøsitet, for hvordan skulle det 
komme til at gå, når jeg, deres kollega 
og dus-kammerat, skulle klare mine tre 
dage som deres lærer, ganske vist med 
bestyrelsen bag mig. 
Jeg bad en stille bøn om, at direktør 

Gregersen ville holde sig borte i min 
forestående trængselstid, og at jeg måtte 
slippe så nogenlunde helskindet fra det 



eksperiment, jeg så letsindigt havde ka 
stet mig ud i. 
Med angst og indvendig bæven stille 

de jeg så den første morgen som lærer. 
Starten blev nu bedre end ventet. Der 
var pæn ro over feltet. Jeg brugte den 
første halve dag til ved hjælp af den 
sorte tavle at gennemgå opmåling af lof 
ter og vægge, døre og vinduer, lister og 
paneler. 
Jeg vovede mig lidt for langt ud med 

en gennemgang af den mere indviklede 
opmåling og beregning af oliebeholdere 
med cirkelrunde buede tag. Sådanne be 
holdere fandtes jo i stort tal og størrelse 
på de forskellige olielagre ved havnen i 
Fredericia. 
Det var lige ved at gå galt, de der 

spidsfindigheder skulle jeg have holdt 
mig langt fra. Der var lige ved at blive 
uro i geledderne. Men ellers gik formid 
dagen da så nogenlunde tåleligt. Jeg 
måtte avertere frokostpausen, ingen 
havde - så vidt jeg havde set det - skæ 
vet til klokken. Pausens længde blev 
stort set overholdt. 
Over middag opdelte vi holdet i 5 

sjak, hver med en udpeget sjakhejs. Vi 
havde opdelt den gamle skolebygning i 
5 områder eller akkorder. Et hold fik 
selve undervisningslokalet, et andet sjak 
fik trappegangen, de tre sidste sjak fik 
hver en lille lejlighed. Der havde tidli 
gere været indrettet husvildeboliger i 
bygningen, efter at den var kasseret som 
skole. 
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Til hvert sjak havde vi lavet en opstil 
ling over, hvad der var tænkt som ud 
ført malerarbejde, som altså nu skulle 
måles op til en arbejdsregning, et ak 
kordregnskab til en tænkt malermester. 
Vi havde bestræbt os for, at alle tæn 

kelige behandlinger var med, og at alle 
tænkelige problemer ville møde opmå 
lerne. Vi havde dengang en temmelig 
omfangsrig prisliste for akkordarbejde i 
malerfaget. Nogle ting skulle betales pr. 
kvadratmeter, andre i løbende mål. Ta 
petsering betales efter kvalitet og antal 
ruller. Visse ting skulle betales pr. styk. 
For vinduer var der en særlig bereg 
nings- og optællingsmåde. 
De tænkte arbejdsprocesser var man 

gelunde. V ægge var grundede, spartle 
de, strøgne, marmorerede og lakerede. 
Træværk var efter alle kunstens regler 
behandlet fra bunden og slutteligt staf 
feret og lakeret. Døre ligeledes grundigt 
behandlet og til sidst året som egetræ 
eller mahogni. Der var trukken streger 
og malet borter og friser og der var skre 
ven skilte til trappegangen. Og meget 
andet. 
Den fik alle tænkelige behandlinger - 

sådan i ånden - den gamle ærværdige 
skole. Den ville være bleven bevarings 
værdig, hvis det hele havde været virke 
lighed og ikke blot og bar fantasi. 
Skolen er nu forlængst nedbrudt og 

erstattet af en stor moderne boligejen 
dom. 
Vores plan slog an. Der var en målen 
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og en regnen og en diskuteren både 
oppe og nede. Mine bestyrelseskolleger 
og jeg måtte være alle vegne for at stå til 
rådighed med dåd og råd og anvisninger 
og forklaringer. 
Ingen spillede kort. Ingen drak kaffe i 

utide. 
Jeg måtte højtideligt bekendtgøre bå 

de frokosttid og kaffepause. Og jeg måt 
te til og med også kalde til fyraften, når 
klokken slog. 
Nu bad jeg igen en stille bøn, denne 

gang om at direktøren fra Teknologisk 
Institut ville indfinde sig. 
Han kom ikke! 

U ngdornrnen under krisen 
Særlige foranstaltninger med 
undervisning og arbejdstræning for 
de unge langvarigt ledige 
Efterhånden som krisen varede ved og voksede 
til, opstod der helt naturligt et særligt ungdoms· 
arbejdsløshedsproblem af megen alvor. 
Erhvervslivet, der kørte på neddæmpet blus, 

havde ikke brug for nye arbejdere og kun i me 
get begrænset omfang mulighed for at antage 
unge som lærlinge. Så mange unge gik lige fra 
skolen og konfirmationen ud i lediggang og 
håbløshed. 
Til imødegåelse af denne dybt tragiske udvik 

ling forsøgte man sig med nogle særlige ung· 
domsforanstaltninger, som kommunerne kunne 
sætte i værk med støtte fra staten. 
Det skete efter en særligt vedtaget lov om be 

skæftigelse af unge langvarigt arbejdsløse. 



I Fredericia tog man straks efter lovens 
vedtagelse sagen op og satte sådanne 
ungdomsforanstaltninger i værk. 
De første år omfattede loven kun 2 

måneders kurser med 8 timer daglig for 
delt med en trediedel på undervisning i 
almindelige skolefag og to trediedele på 
jordarbejde. Dette arbejde bestod i før 
ste omgang af planeringsarbejder i ka 
stellet, 11) hvor man under daglig ledelse 
af en kommuneformand skabte baner til 
sport og leg. 
Skolearbejdet, der foregik om efter 

middagen, blev varetaget af en ung læ 
rer fra kommunens skolevæsen, en 
mand der havde særlig interesse for ar 
bejdet med unge. 
Efterhånden som flere og flere unge 

ved 14- eller 18-års alderen gik lige lukt 
ud i arbejdsløshed og deraf følgende le 
diggang, fandt man det nødvendigt at 
sætte 2 hold unge i gang, således at de 
skiftevis var på jordarbejde og i skole. 
Det var i 1938. 
Til det hold, der skulle have sin un 

dervisning i formiddagstimerne, mang 
lede man nu en lærer, og i socialudval 
get fandt man ud af, at det vist var en 
passende opgave for mig. Der var ikke 
ledige, uddannede lærere på markedet. 
Inden vi skulle starte, satte lærer Niels 

Chr. Sørensen, som havde stået for un 
dervisningen de tidligere år, og som 
skulle tage sig af det hold, der skulle gå 
i skole om eftermiddagen, mig ind i, 
hvad hans undervisning gik ud på. 
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Til dansk brugte han Folke Jacob 
sens12) Dansk som Centralfag. Til reg 
ning fandt han Ungdomsskolens Regne 
bog brugbar. 
Det denne regnebog arbejdede med 

var især talbrøker i alle fire regnings 
arter, bl.a. det med at dividere med en 
brøk ved at gange med den omvendte. 
Nu lå det for mit vedkommende så 

dan, at jeg meget vel i min skoletid hav 
de lært alle de brøkregningsspidsfindig 
heder så at sige til hudløshed. Men jeg 
havde bare ikke en eneste gang haft 
brug for disse kundskaber, efter at jeg 
havde rystet skolebænkens støv af buk 
seenden. Jeg havde lavet flere akkord 
regnskaber på større bygninger og end 
videre beregninger af arbejdslønnen til 
tilbud ved licitationer, og det jeg i sådan 
praktisk arbejde havde haft brug for, 
det var decimalbrøker og metersystem 
og ikke talbrøker. 
Så dagen før skolen skulle begynde, 

måtte jeg repetere min børneregnelær 
dom, og det gik endda, da jeg kom al 
vorligt i gang med det, thi som bekendt, 
det man i barndommen nemmer - - - . 
Og så stillede jeg da den første mor 

gen på den gamle skole i Vendersgade.P' 
her hvor jeg 26 år tidligere var mødt til 
min allerførste skoledag, dengang som 
nu med nogen hjertebanken. 
Jeg gik ind i klasseværelset og forsøg 

te, så godt det lod sig gøre, at se rolig og 
fattet ud på min vej gennem lokalet hen 
til hovedbordet. 
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De 30 unge mennesker sad allerede på 
deres pladser. De rejste sig ikke, da læ 
reren kom ind, i stedet lød det omkring 
mig, -Hva fan er det for en læ'er, det er 
sgu da en maler-. Og endvidere »Det var 
satens, ska vi nu lære å maler- 
Nå, jeg gjorde som Kræn Konradsen i 

Hellig Krig hos Jeppe Aakjær, jeg -past 
paa aa hold mi Kondovitter sammel«, 
og da jeg vendte mig til de unge og sag 
de, -Ood morgen, gutter«, og iøvrigt 
talte som en arbejdsløs til arbejdsløse, ja 
så var vi på talefod. 
Vi startede timen med Folke Jacob 

sens dansk. 

Til materialet hørte en lille retskriv 
ningsordbog, en god ting syntes jeg, og 
jeg tog mig straks for at vise de unge 
brugen af den. Og til den ende skrev jeg 
alfabetet op på den sorte tavle. Denne 
uskyldige handling tog, uden at jeg i 
første omgang anede det, kegler. Det at 
jeg på stående fod kunne alfabetet uden 
ad fra A til Ø, og så at jeg kunne i sådan 
en fart tegne bogstaverne, som var de 
trykte, hvad der jo skulle være en let sag 
for en skiltekyndig malersvend, det gav 
min kunnen en ophøjet plads hos mine 
unge - efterhånden - gode venner. 
!øvrigt kom de to måneder til at for 

løbe tilforladeligt, syntes jeg. De proble 
mer, der naturligvis måtte melde sig, fik 



vi da klaret. En noget urolig ung maler 
kollega til mig, der mente at have sær 
ligt langt tøjr i kraft af det faglige be 
kendtskab, og som dertil i kraft af, at 
han var en kendt og beundret bokser, 
hurtigt indtog en høvdingerolle på hol 
det, ham fik jeg efter et lykkeligt indfald 
neutraliseret. Jeg satte ham til at op 
måle lokalet og trappegangen og ud 
skrive mig en arbejdsregning på det. Det 
optog ham helt og holdent. Vi fastsatte 
behandlinger, som lofter, vægge og træ 
værk trængte til, og det trængte faktisk 
hårdt i den gamle bygning. Men altså 
han gik til sagen, og holdet og jeg fik 
fred til vort arbejde. 

Når det hele gik så tåleligt, så tror jeg, 
at det blandt andet skyldtes, at det, jeg 
jo nok manglede som lærer, det opveje 
des af, at jeg på egen krop og sjæl kend 
te det at være arbejdsløs, det at jeg på 
en måde var en af deres egne. 

I starten forlystede en af de unge sig 
med at skyde papirkugler mod tavlen, 
når jeg vendte ryggen til. Jeg lod uan 
fægtet og opdagede ved at skele ud af 
øjenkrogen, hvem synderen var. Efter at 
vi i fællesskab og enrum havde hittet ud 
af, at det jo egentlig var for barnligt 
med de papirkugler, holdt legen op. 

En dag i dansktimen stødte vi på orde 
ne hinanden og hverandre. Da jeg stod 
ved tavlen og gjorde rede for forskellen 
mellem de to ord og deres betydning, 
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lød en stille røst fra et sted i skolestuen, 
»At do da ikke er blevn læ' er.« 
Det tog jeg som et skulderklap. 

Ikke bare læ' er, 
men også arbejdsformand 
Året efter var loven ændret, så der nu 
kunne tilrettelægges seks måneders for 
anstaltninger med statstilskud. Et hold 
unge skulle i gang, i alt 2 5 unge mænd 
mellem 18 og 22 år. 
Man fandt 2 jordarbejder, som de un 

ge skulle tage sig af. Dels en sænkning 
af arealet ved den da planlagte sidste del 
af 6. J ulivej fra Y dunsvej til Treldevej 
og en delvis opfyldning af -Kodam 
men-!" ved hjørnet af Treldevej og 
Huslodsvej. Og dels en afgravning af re 
sterne af ravelinen15l ved volden syd for 
Prangervejen, der hvor byens brandsta 
tion i dag er placeret. 
Selv om socialudvalget og stadsingeni 

øren tog arbejdet med de unge alvorligt, 
så kneb det noget for de øvrige ledere 
under den tekniske forvaltning, som 
trak på skuldrene ad dette -pjattejord 
arbejde-. De kommunale myndigheder 
fandt, at arbejdet i marken ikke var ta 
get alvorligt nok, og at det de tidligere 
år var forløbet temmelig udisciplineret 
og på bedste beskub. 
Man foreslog derfor, at jeg skulle 

overtage såvel jordarbejdet som under 
visningen i de seks måneder. 
Det med at lede jordarbejdet sagde jeg 



bestemt nej til, det havde jeg absolut in 
gen forudsætninger for. Stadsingeniøren 
fastslog imidlertid, at mit arbejde skulle 
bestå i at sørge for disciplin og rimeligt 
tempo og et fornuftigt samarbejdsfor 
hold på arbejdspladsen. Den rent tekni 
ske ledelse skulle hans ingeniørassistent 
og arbejdsformand tage sig af. Og så gik 
jeg beroliget til biddet. 
Det med den tekniske ledelse, det kom 

nu ikke til at holde stik. Bortset fra den 
første morgen kom ingeniørassistenten 
kun det par gange, jeg selv opsøgte 
ham. Den kommuneformand, som skul 
le tilse arbejdet og give mig gode råd, 
han indfandt sig I gang, siger og skriver 
een gang, på arbejdspladsen og nøjedes 
med at betragte os med et fedt grin. 
Men i god tro havde jeg altså påtaget 

mig den ufaglærte del af arbejdet, som 
alene skulle have været mit job, tilsynet 
på pladsen. Nu sad jeg i saksen, jeg 
skulle også klare rollen som faglært 
kommuneformand og halvingeniør eller 
deromkring. 
Det gav mig en række besværligheder 

i starten, at jeg sådan kom til at stå mut 
ters ene midt i min ukyndighed. 
Oven i den del af mine bekymringer 

var der de første dage nogen uro om 
kring foranstaltningen. En eller anden 
påvirkning udefra af de unges indstil 
ling til mig og mit job gav yderligere no 
gen besværlighed, og det gik mig alt 
sammen lidt på. 
Fra visse sider fandt man, at lærerar- 
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bejde selvfølgelig kun kunne gøres or 
dentligt af en rigtig lærer. Den mod 
stand, der herfra kom til orde, sporedes 
sjovt nok helt ind i D.S.U., hvor man 
ved et møde med H. C. Hansen16) bad 
ham tage affære overfor det skandaløse 
i sagen. Om han så foretog sig noget i 
sagen, f. x. henvendelse til statens ung 
domsudvalg, der forestod ungdomsfor 
anstaltningerne, ved jeg ikke, jeg hørte i 
alt fald ikke derfra, om socialudvalget 
har modtaget nogen forespørgsel ovenfra, 
ved jeg ikke. Forøvrigt tror jeg nok, at 
H. C. Hansen var eller havde været 
medlem af folketingets ungdomsudvalg. 
Den anden del af uroen kom fra ar 

bejdsmandsside. Bl.a. kom det frem på 
en generalforsamling i Socialdemokra 
tiet her i byen, hvor man stærkt frem 
hævede det helt utilstedelige i, at en ma 
ler gik og satte højder af og brugte mire 
værktøj som en rigtig arbejdsformand, 
ja ligefrem gik og spillede en slags in 
geniør. 
Det værste af det hele var, at de unge 

blev drillet med spørgsmål om, hvordan 
det så gik med ham klatmaler-skolelæ 
rer- formanden. 
Alt det der skadede i den første tid mi 

ne muligheder for at opbygge et fornuf 
tigt forhold til de unge. Men ret snart 
blev der da ro om vort arbejde. Vi kom 
på talefod de unge og jeg, vi fik det rart 
sammen. Og når jeg nu ser tilbage og 
tænker på denne vinter og disse flinke 
fyre - og det lærte jeg, at de var, stort 
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set ind ad en kant alle til hobe- så står 
dette ungdomsarbejde for mig som en 
virkelig oplevelse, som jeg i høj grad 
skylder de unge mennesker tak for. 

Arbejde, liv, lyst og humør 
Vi startede med jordarbejdet ved 6. Ju 
livej og Kodammen. Den stive lerjord 
der, som jo netop kendetegner Konde 
skæften 1 7l var hen i november så våd og 
umedgørlig, at vi måtte flytte til det an 
det planlagte jordarbejde ved Pranger 
vejen ud for den i sin tid kendte billige 
skøjteløberbane kaldet Femøresbanenls), 
og her var jorden i de gamle volde som 
sukkertøj at grave i, sagde de unge. 
Da planeringen her var i orden, og vi 

De unge ved arbejdet. 

nærmede os foråret, blev vi flyttet til 
bage til 6. Julivej. Arbejdet forløb nu i 
det hele taget, såvel i skole som i mar 
ken, så tilfredsstillende, at vi efter ind 
stilling fra kommunen med tilslutning 
fra statens ungdomsudvalg fik lagt en 
ekstra måned til, så vi i alt kom til at 
virke 7 måneder. 
I det daglige arbejde havde vi det rart 

sammen både ude i den fri luft mel 
lem vore skovle og trillebøre og inde i 
det varme skolelokale. Vi holdt denne 
vinter til på Teknisk skole i Fynsgade. 
Flere af de unge kom til mig i fortrolig 
hed med deres forskellige store og små 
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Julefesten. 

problemer. Jeg rådede dem så godt, jeg 
kunne. Ind imellem havde jeg da også 
held til at råde rigtigt, men der var ting, 
som jeg ikke kunne klare, eller rent ud 
sagt, klarede skidt. 
Ved juletid havde vi en gevaldig fest i 

lokalet i Vendersgades skole. Store teg 
ninger og sindrige neurupinervers pry 
dede væggene. 
Der var oplæsning, sang og musik og 

stepdans. Ungdomsarbejdernes vals, der 
var komponeret af Gerner til tekst af 
Svend, gjorde fortjent lykke. Jeg tror, 
Gerner var elev af Lehar. Æren for 
kunstværkerne på væggene i billeder og 
digt tilkom Svend, Jørgen, Gerner og 
Edmund. 

Virksomhedsbesøg 
I en periode, hvor frosten bandt jorden, 
så udearbejdet måtte ligge stille, gen 
nemførte vi en række virksomhedsbe 
søg. Især blev et besøg hos gårdejer Sø 
ren Sørensen 19) på Ulleruphøj ude på 
Nørremarken, en dag ud over de almin 
delige. 
Vi fik hele landbrugsbedriften gen 

nemgået på kryds og tværs. Der blev de 
monstreret såvel gammeldags som mo 
derne landbrug i gårdens mejeri, stalde 
og lader. Særlig opmærksomhed samle 
de sig om det meget moderne mejeri, 
hvor vi bl.a. så påfyldning af mælkefla 
skerne. Hygiejnen var gennemført. En 
opvisning af malkning med maskine på 
kaldte stor interesse hos os alle. 
Gårdejeren blev for alvor dagens 



mand, da han i loen viste os, at han end 
nu kunne svinge plejlen, 20) så det sang i 
rummet og kernerne sprang. 
Besøget sluttede inde i storstuen, hvor 

kaffebord og hjemmebag stod parat. De 
unge gjorde god besked ved de gode 
ting fra fru Sørensens køkken. Og der 
blev en rigtig god og givende drøftelse 
om emnet by kontra land, og det med 
bønderne, der kunne sagtens og allige 
vel altid klagede sig. Men her var vi 
kommen til den rette. Søren Sørensen 
var oprindeligt uddannet som tømrer og 
havde som ung arbejdet inde i byen, så 
han havde jo mulighed for at drage sam 
menligning mellem de forskellige vilkår. 
Han pegede på, at byen nok betød flere 
penge og mere fritid, men her overfor 
fremhævede han de glæder, der var ved 
at se dyrene trives og ved at følge mar 
kens grøde. 
Han gav de unge et og andet at tænke 

nærmere over. 

Snekastning 
En nat, mens vi endnu havde vor ar· 
bejdsplads ved Prangervejen, blev byen 
fuldstændigt begravet og helt lammet af 
store snernasser. Al kørende trafik var 
umuliggjort. Store styrker af snekastere 
blev sat ind på den næsten håbløse op· 
gave at rydde så meget op i sneen, at 
nødtørftig kørsel med brød- og mælke 
vogne kunne komme i gang. Det var 
endnu den gang hestekøretøjer, det drej 
ede sig om. 
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Jeg stod denne vintermorgen - efter· 
hånden som de unge fik sig maset gen 
nem driverne - med 2 5 raske arbejds· 
glade gutter. Vejen gennem volden var 
totalt spærret for enhver form for kør· 
sel, Prangervejen var komplet ufrem 
kommelig. Vi fandt hurtigt ud af, at der 
her lå en passende udfordring for os. 
Men ak og ve, da vi havde arbejdet med 
liv og lyst og munterhed i et par timer, 
var vores foretagsomhed kommen visse 
højere magter for øre, der kom nu ilbud 
fra stadsingeniørens kontor om øjeblik 
kelig indstilling af denne snekastning, 
der var forbeholdt en ganske anden 
faggruppe. 

Vi måtte så søge ind i vores skurvogn 
og fordrive tiden til middag med en dis 
kussion - til tider højlydt - om faggræn 
ser og den slags. Det varede iøvrigt læn· 
ge, inden byen blev så nogenlunde køre· 
bar mellem tårnhøje snevolde langs ren· 
des tenene. 

Helt komisk virkede det, at mens byen 
den dag lå under en lavine af sne, så 
gik voldmesterens'Pl arbejdsstyrke, der 
åbenbart heller ikke hørte til i de rette 
snecirkler, og kastede sne på opkørsels 
ramperne til volden og på den brede 
spadseresti oppe på volden. Jeg så nu 
ingen der denne dag benyttede den så 
fint ryddede voldsti til en spadseretur. 
Nå godtfolk havde jo da også nok at se 
til med at feje for egen dør, og så for 
resten prøve at forcere de høje snebjerge 



og komme frem til deres påkrævede 
gøremål. 
Jeg forstod voldmesterens dilemma. 

Jeg stod jo selv med en arbejdsstyrke, 
arbejdsklar, men forment arbejde. 

En redningsaktion 
En lille fyr på vort hold, Johannes, var 
skydeskive for de andres drillerier. Jeg 
måtte af og til lægge mig imellem. Bl.a. 
når de nu og da råbte: »pas på, Johan 
nes, nu kommer Gydesen, og han tager 
dig med i brummen«. Gydesen var en 
hærdebred overbetjent. 
En skønne morgen kom Johannes ik 

ke. De andre sagde, at han var da sat i 
kasjotten. Sagen var, at Johannes for en 
eller anden vist nok ret alvorlig fædsels 
forseelse var idømt en efter hans formå 
en temmelig stor bøde. Og nu var han 
altså langt om længe indsat til afsoning. 
Jeg havde fået en lille klat til overs for 

ham, og jeg mente, at det var bedst, om 
han hurtigst muligt kom tilbage til os 
andre på arbejdspladsen. Altså styrede 
jeg mine raske fjed til politistationen og 
arresten på rådhuset i V endersgade. Og 
her spurgte jeg de vagthavende, om jeg 
mod at erlægge hans bøde kunne få Jo 
hannes sat på fri fod. 

Betjentene frarådede, men jeg stod 
fast på mit ønske, og efter en lang par 
lamenteren gik de med til at hente kalo 
rius frem. Jeg forklarede ham, at jeg var 
der for at betale hans bøde, så han kun- 
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ne komme med ud til kammeraterne 
igen. Hans ansigt strålede som en sol. 
Men der gik en sort sky for denne sol, 
da jeg videre fortalte, at jeg så ville 
trække et mindre beløb i hver uge til 
dækning, idet mine penge skulle betrag 
tes som et lån. Johannes havde allerede 
været i færd med at løse sit klisterplet 
tede arrestforklæde, nu bandt han det 
stramt om sig og ville tilbage til cellen 
og klistre bagerposer. 

Et festligt slut 
Ungdomsforanstaltningen sluttedes af 
med en offentlig bespisning på Afholds 
hotellet. Også ved denne lejlighed havde 
en af de unge kunstnere været på spil. 
Et stort maleri fyldte hele endevæggen. 
Man så her livagtigt gengivet arbejds 
gangen med fyldte trillebøre ad lange 
trilleplanker til Kodammen, hvor børe 
nes indhold hældtes ned over et vældigt 
mylder af rotter. 
Festprogrammet bød på fremvisning 

af film, dertil radioavis med skudsmål 
til dem, der i vinterens løb havde hen 
ledt opmærksomheden på sig. 
Det blev en festeftermiddag af format! 
Og så skiltes man. Mange gode, var 

me håndtryk satte punktum for 7 måne 
ders godt kammeratligt samvær og sam 
arbejde. 



Noter: 

I) Den kommunale hjælpekasse: Som afløser for 
-De Fattiges Kasse", der var indført i 1856, og 
hvis midler delvis indkom ved godgørendes 
private bidrag, gennemførte man ved lov af 
1907 -Den kommunale hjælpekasse-, der admi 
nistreredes af kommunen med støtte fra staten. 
Den skulle yde hjælp ved forbigående, ufor 
skyldte trangstilfælde. Den afløstes ved social 
reformen 1933 af kommunehjælpen. 

2) Fattighjælp: Offentlig hjælp med retsvirkninger, 
først og fremmest tab af valgret og valgbarhed. 

3) Nedskæringerne 7927: Under statsminister 
Madsen-Mygdals regering 1926-1929 gennem 
førtes en række omfattende besparelser i de of 
fentlige udgifter ved mærkbare ændringer i tje 
nestemændenes vilkår og ved drastiske stram 
ninger i arbejdsløshedsforsikringen. 

4) Flag: Virginia-cigaretter, -The Flag- i 10 stk.s 
pakninger (upopulært kaldet ligkistesøm). 

5) Tipvogn: En slags jernbanevogn på smalle spor. 
Vognkassen kunne ved en særlig anordning vip 
pes (tippes) til en af siderne, så den pålæssede 
jord kunne væltes ud på det ønskede sted (ude 
på -tippen-), 

6) Fredericia Hos pi tal: Fribolig oprettet I 749 for 
fattige, syge og skrøbelige mennesker. Oprinde 
lig opført i Dronningensgade overfor Trinitatis 
kirkegård. Hospitalet måtte i 1938-39 vige 
pladsen for en udvidelse af Bulows kaserne, og 
henflyttedes da til Jernbanegade overfor Frede 
ricia Museum. 

7) Banebørste: Jordarbejdsmand ved jernbanean 
læg. Børsterne i sjak af passende størrelse flytte 
de med fra sted til sted ved jernbaneanlæggene i 
sin tid, da jernbanerne trak deres spor ud over 
landet. 

6) Frelsermand: Populært navn for officerer og me 
nige medlemmer af Frelsens Hær. 

9) Kanoefotograf Fotograf med stadeplads ved 
monumenter og særlige bygninger, slotte og kir 
ker. Måske kaldt kanonfotograf, fordi apparatet 
kunne ligne en kanon, når han sigtede på en 
kunde. Eller det var måske, fordi han -skød-, at 
man snakkede om kanon. 
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10) Danmarksgades skole: Trinitatis skole (Den 
danske skole) indrettet 1808 på det nordøstlige 
hjørne af Kongensgade-Danmarksgade. Efter 
flere ombygninger og udvidelser i årenes løb 
blev skolen i 1918 nedlagt som uegnet til skole 
brug. Den fungerede herefter nogen tid som 
husvildebolig. Bygningerne blev nedbrudte i 
1954 for at give plads til en moderne beboelses 
ejendom. 

11) Kastellet: En slags fæstning inde i selve den 
store fæstning. I Fredericia er kastellet anlagt i 
det sydøstlige hjørne ved Skanseodden. På dette 
sted lå før Fredericias anlæggelse en skanse op 
ført af svenskerne i 1644. I kastellet befandt sig 
tidligere nogle vigtige militære bygninger såsom 
krudttårn, tøjhus og material- og proviantgård. 
Kastellet var vel i givet fald fæstningens -sidste 
skanse-, og det skulle i tilfælde af byens røm 
ning dække overfarten til Fyn. 

12) Folke Jacobsen: Dansk skolemand. Efter endt 
læreruddannelse underviste han ved forskellige 
skoler, indtil han i 1926 blev skoleinspektør ved 
Københavns Fortsættelseskursus og praktiske 
ungdomsskole. Han underviste også i en peri 
ode på lærerhøjskolen. Han fik i 1925 ejendom 
men Ellekilde stillet til rådighed for arbejdet 
med forskellige centralfagssystemer og uddan 
nelse af lærer. Han udgav en række undervis 
ningsbøger, heraf flere med bestemte fag som 
centralfag. 

13) Vendersgades skole: Michaelis skole ( den tyske 
skole) blev opført i 1724. Efter forskellige om 
bygninger og udvidelser i tidens løb blev den i 
1 918 nedlagt som uegnet til skolebrug og deref 
ter bl.a. anvendt som husvildeafdeling. Den 
ældste del af skolen er nu grundigt istandsat og 
benyttes som menighedshus for Michaelis sogn. 

14) Kodammen: 2 ret dybe vandhuller ved hjørnet 
Treldevej-Huslodsvej. Dobbeltgraven har for 
mentligt fået sit navn, Kodammen, fordi man 
her vandede køerne nu og da på vej til eller fra 
græsmarken uden for voldene. Dammen funge 
rede til sidst som en slags ikke godkendt losse 
plads, og den var ved vor opfyldning af den bo 
liger for en tusindtallig rottesværm. Nu er area 
let planeret og bebygget. 



15) Ravelin: Halvmåneformet ( deraf det franske 
navn) befæstningsanlæg foran indgangene til 
fæstningen. 

16) H. C. Hansen: Dansk politiker, 1906-1960. 
1929 landssekretær for Danmarks Socialde 
mokratiske Ungdom, 1933-1939 landsformand 
for organisationen. Partisekretær 1939-41 (fra 
trådt efter tysk krav indtil 194 5 ). Finansminister 
1945. Handelsminister 1947-50. Udenrigsmini 
ster 1953. Statsminister 1955-1960. 

1 7) Kondeskæften: Marken lige uden for volden, 
det område der i fæstningsfagsproget hedder 
Glaciset, og som altså stødte op til overkanten af 
Contreskarpen, den udvendige skråning mod 
voldgraven modsat Eskarpen, hovedvoldens for 
side. I daglig tale kaldtes marken ( det nuværen 
de villakvarter langs 6. Julivej og Bulowsvej) 
Kondeskæften, eller i det sprog, man kaldte 
Kallemuksproget, -æ Kondeskæfter-. 

18) Femøresbanen: På voldgraven nedenfor Hol 
stens bastion var der i sin tid, når isen iøvrigt var 
bæredygtig, indrettet en billig skøjteløberbane, 
der kunne benyttes formedelst 5 øre pr. dag. 
Nord for den dengang smalle dæmning ud for 
Sjællandsgade, hvor der var en overgang over 
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volden, havde man den anden skøjtebane for 
skøjteløberforeningen. Den var for de lidt mere 
velbeslåede løbere. På de store skøjtesøndage i 
de rigtige vintre kunne der være orkesterkoncert 
på denne bane, til ret at skøjte efter. 

19) Søren Sørensen: Gårdejer, medlem af Fredericia 
byråd 1929-1958, bl.a. medlem af det sociale 
udvalg fra 1933. Ejer af gården Ulleruphøj ved 
Vestre Kobbelvej på Nørremarken. 

20) Plejl: Redskab til tærskning af korn ved hånd 
kraft. Plejlen bestod af 2 stokke -Slaglen og 
Stokken«, der var forbunden i hinandens læng 
de med et læderhængsel. Kornet, der skulle tær 
skes, blev lagt på logulvet med aksene samme 
vej, og ved at svinge med stokken i begge hæn 
der slog man slaglen mod kornet, så kernerne 
sprang fra halmen. 

21) Voldmesteren: Den daglige leder af voldenes 
vedligeholdelse og beplantningens pasning. Ef 
ter kommunens overtagelse af befæstningsan 
lægget, henhørte han og hans lille arbejdsstyrke 
under forskønnelsesudvalget. I dag sorterer vol 
denes pasning sammen med byens parker og 
pladser under parkudvalget. 



En østjysk kulturpersonlighed 
Nielsine Bie 
1845-1933 

Tanker på en landevej 1844 
En efterårsdag 1844 gik der en mand på 
vejen fra Vejle mod Bredal. 
Hans navn var Niels Madsen, 1) han 

var lærer og havde taget sig en fridag 
for at forrette nogle indkøb i Vejle. Alle 
indkøbene var foretaget, og så havde 
han som noget helt ekstra købt en te 
kande, der skulle være en gave til hans 
kone, Mette Marie. 2) 
Under vandringen lod Niels Madsen 

tankerne have frit løb. - Der var så 
mange ting, der rørte sig i tiden og som 
kunne optage sindet. 
Netop denne sommer havde det store 

møde på Skamlingsbanken fundet sted. 
Grundtvig havde udkastet sin tanke om 
oprettelse af en højskole, og Danmarks 
lærdeste bonde, Niels Jokum Terman 
sen, havde stået og lyttet til timelange 
taler og følt det som korte minutter. 
Allermest lod Niels Madsen sine tan- 

ker kredse om den lykke, han selv hav 
de været omgivet af. 
Som ung havde han fået lyst til at 

blive lærer, og så havde han efter da 
tidens skik henvendt sig til en ældre læ 
rer, hos hvem han fik lov til at være 
med i skolen en hel vinter. 
Da vinteren nærmede sig sin afslut 

ning, var der ingen tvivl. Niels Madsen 
var født med evnen til at undervise og til 
at fængsle for børn. 
Så var vejen gået til seminariet i Jel 

ling. Det var en hel ny bygning, der blev 
taget i brug 1841. Ja, alt havde føjet sig 
helt eventyrligt med uddannelse og 
kald, som det hed dengang. - Men det 
allerbedste ved hele hans liv var, at han 
havde fundet Mette Marie. 
Hun havde som andre på den tid fået 

en almindelig skolegang; men så var 
hun kommet til at tjene i præstegården i 
Sønder-Omme. Her tjente hun hos hele 



tre præster, nemlig Sørensen, Gottlieb 
og Vilhelm Birkedal. 3) Af disse tre præ 
ster var det Vilhelm Birkedal, der fik 
den allerstørste betydning for hende. 
Han var munter og spøgefuld; men bag 
det muntre lå en stærk kristentro og en 
stærk national overbevisning. 
Vilhelm Birkedal var en meget bety 

delig præst, og ofte kom der besøgende, 
der ønskede hans vejledning i livets svæ 
re spørgsmål. Når der kom gæster, var 
det næsten altid hestekøretøjet, der var 
befordringsmidlet, og ofte blev gæsterne 
så længe i præstegården, at der måtte 
spisning til. 
Fru Birkedal havde ikke de store ev 

ner til husligt arbejde, og derfor blev det 
Mette Marie, der i hast måtte slagte 
nogle høns og sørge for, at ingen gik 
sultne fra bordet. 
Jo, Mette Marie var dygtig, og hun 

havde levet med i meget fint og godt, og 
så var hun oven i købet smuk. I den 
grad at drengene, hun gik til konfir 
mandundervisning med, foranstaltede et 
helt slagsmål for at vinde hendes gunst. 
Niels Madsen glædede sig til at kom 

me hjem til hende. Ja, han glædede sig 
endnu mere til det store, der skulle ske 
hen på sommeren, for da skulle Bredal 
Skole ikke bare bestå af Niels Madsen 
og Mette Marie Madsen. De ventede de 
res første barn. 
Mens alle disse tanker optog Niels 

Madsen, havde han slet ikke lagt mærke 
til, at hans skridt var blevet kortere og 
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kortere; men nu opdagede han det og 
blev bange, for trætheden begyndte at 
overvælde ham, og pludselig var det, 
som om alt stod stille for ham. Han hav 
de den største lyst til at sætte sig et kort 
øjeblik for at samle kræfter; men hans 
tanke var så klar, at han vidste, at det er 
noget af det farligste, et overanstrengt 
menneske kan gøre. 

Da hørte han pludselig den dejlige lyd 
af en frisk kilde, og han var ikke sen til 
at pakke den tekande ud, der skulle væ 
re en gave til Mette Marie. Han fyldte 
tekanden med det dejlige, iskolde vand, 
og så drak han i store slurke. 
Den iskolde drik og det lille pusterum 

fyldte ham med ny energi, og han fort 
satte mod Bredal Skole. 

En ond vinter og en sen sommer 
V ed hjemkomsten blev Niels Madsen 
pænt modtaget. Han overrakte gaven, 
og de satte sig til at snakke om turen og 
om fremtiden. 
Da lagde Mette Marie mærke til, at 

der var noget svagt over hendes mand, 
og til sidst måtte han fortælle, at han på 
hjemvejen var blevet dødtræt og havde 
tyet til udvejen med at drikke det is 
kolde vand fra kilden. 
Det blev en forfærdelig vinter for de 

to mennesker i Bredal Skole. Ofte gik 
Niels Madsen i seng om eftermiddagen, 
når skoledagen var slut, og ofte måtte 
han kæmpe en umenneskelig kamp for 



at bevæge sig fra sengen til katederet i 
skolestuen om morgenen. 
Mange dage var humøret helt nede i 

kælderen hos de to mennesker; men en 
dag kom der et hårdt tiltrængt lyspunkt, 
idet et hestekøretøj holdt for døren. Det 
var ingen anden end pastor Vilhelm Bir 
kedal, der var på egnen og havde fået 
lyst til at hilse på sin gamle, afholdte 
tjenestepige. Da han kørte, havde han 
givet de to unge mod, og nu talte de om, 
at Niels Madsen sikkert ville blive rask, 
når sommeren kom. 
Men sommeren kom meget sent i 

1845, og Niels Madsens helbred blev 
dårligere og dårligere. 
Den 28. maj var vejret smukt, og fug 

lene sang; Mette Marie havde forlængst 
forstået, at døden med ubarmhjertige 
skridt nærmede sig, og netop denne dag 
sagde hun til sin mand: -Nu må vi nok 
sige hinanden farvel, lille Niels.« Dertil 
svarede Niels Madsen: -Åh nej, jeg dør 
jo ikke så snart.« 
Ti minutter senere drog han sit sidste 

suk. 

Fra Bredal ved Vejle til 
Omvrå ved blåhøj 
Da Niels Madsen var død, skulle der na 
turligvis ansættes en anden lærer ved 
skolen, og så var der ikke mere plads til 
Mette Marie. V ed Blåhøj lå hendes fa 
ders gård, og ved den var der opført et 
aftægtshus, der flyttede Mette Marie 
ind. 

53 

Den 2 7. september fødte hun en lille 
pige, der var både lille og mager, og alt 
tegnede til, at den nyfødte ville få en 
kort levetid. Mette Maries fader døbte 
den lille og gav hende navnet Nielsine 
efter den afdøde fader. 
Få dage efter Nielsines fødsel var der 

en slægtning, der væltede med et kom 
læs og blev dræbt. Da bestemte famili 
en, at når nu Nielsine døde, så kunne 
hun komme i samme kiste. 
Naturligvis talte familie og andre om, 

at det ville være det allerbedste, hvis 
den lille nyfødte døde, for Mette Marie 
var kun 26 år gammel, hendes mand 
var død, og hendes datter svag at se på. 
- Måske kunne der endnu være mulig 
heder for en ny tilværelse, hvis hun 
skulle blive alene. - Men Nielsine døde 
ikke. Hun begyndte så småt at blive et 
yndigt lille ham, og yndig blev hun ved 
at være hele livet igennem. 

Nielsine viser vilje til livet 
Årene gik, og en dag var Nielsine blevet 
så gammel, at hun måtte begynde sko 
legangen, og det blev en oplevelse for 
hende; men det blev også en oplevelse 
for skolelæreren, for han havde fået en 
forunderlig lille størrelse i klassen. 
Hun var så lille og fin, at det skete, 

han fik ondt af hende, når hun efter sko 
letid skulle spadsere hjem, og så tog han 
hende op på armen og bar hende hjem. 
Mellem de få ting, Nielsine havde til 

erindring om sin far, var en Bibel, og en 
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dag havde hun fået lov af sin mor at 
tage Bibelen med til skolen, så læreren 
kunne se klenodiet. 
Læreren var naturligvis imponeret og 

sagde til hende, at nu skulle hun passe 
godt på den fine bog, når hun gik hjem. 
Denne dag benyttede Nielsine en gen 

vej, der havde den ubehagelighed, at 
hun måtte over et vandløb; men nogle 
trædesten sikrede, at man kunne gå tør 
skoet over. 
Da Nielsine stod på en af trædestene 

ne, blev hun pludselig vandsvimmel. 
Hun syntes, at den sten, hun stod på, 
begyndte at sejle. For at få balance 
strakte hun begge arme ud til siden, og 
så faldt hendes kære Bibel i vandet. 
Da græd Nielsine utrøsteligt. - Hel 

digvis kom en stor, stærk karl forbi, og 
han reddede både pige og Bibel; men 
moderen måtte anvende mange timer og 
mange presninger for at få bogen gjort 
brugelig igen. 

Fra Blåhøj-egnen til Hjarnø 
i Horsens Fjord 
Da Nielsine var otte år gammel, traf 
hendes moder en bestemmelse, som nok 
kan føles mærkelig. Hun bestemte, at 
hendes datter skulle til at gå i skole på 
Hjarnø. 
Når bestemmelsen blev truffet, hang 

det sammen med, at skolelæreren på 
Hjarnø hed Jens Madsen4) og var en 
broder til Nielsines afdøde fader. 
Havde Nielsine savnet en fader, skulle 

hun nu lære at kende en mand, der på 
mange måder lignede den fader, hun 
aldrig oplevede at se. 
Det var en forfærdelig overgang for 

den stakkels pige. Ikke alene sproget 
var anderledes, men også menneskene. 
Heldigvis så hendes farbror, at hun 

led, og så skulle der gøres noget ved 
sagen. 
En dag kaldte han på sine to sønner, 

Kristian og Jens, og sagde til dem, at de 
måtte gøre noget for, at deres lille ku 
sine kunne blive glad. De to drenge 
spurgte straks Nielsine, om hun ville 
med ud at gå en tur, og hun svarede 
glædestrålende ja. 

Så gik de tre børn ud til Hjarnøs kyst, 
og der lå en mængde sten i strandkan 
ten. De to drenge begyndte straks at 
springe fra sten til sten; men Nielsine 
skulle ikke nyde noget. Hun huskede, 
hvordan det gik med hendes Bibel. 

Da drengene kom ud på den yderste 
sten, fandt den ene på, at han ville for 
søge at sætte sine ben på samme måde, 
som storken gjorde. Denne manøvre 
mislykkedes, og han faldt i vandet. Da 
han kom ind på fast grund, erklærede 
Nielsine, at det var usundt at gå med 
vådt tøj. - Den våde fætter måtte da 
trække alt sit tøj af, og derefter van 
drede de tre børn fra kysten og ind til 
skolen. Det vakte naturligvis opsigt med 
den nøgne fætter; men det var mindre 
væsentligt. Det væsentlige var, at fra 



denne dag begyndte Nielsine at leve 
med på Hjarnø. 

Boller Slot og en blind komtesse 
Nogle få kilometer øst for Horsens lig 
ger Boller Slot, og mens Nielsine havde 
sin skoletid på Hjarnø, havde grev Frijs5) 
sine spekulationer på slottet. Det var 
ikke økonomien, der plagede ham, men 
tankerne om, hvordan det skulle gå 
hans stakkels datter, komtesse Emmy 
Frijs. 
Hun havde været næsten blind, til 

hun fyldte 16 år, og da hjalp en opera 
tion hende så meget, at hun kunne skel 
ne nat fra dag, men ikke så meget, at 
hun kunne læse eller sy. 
På en rejse havde hun truffet land 

skabsmaleren T orald Læssøe, 6) en bro 
der til Frederik Læssøe, der faldt i 
Istedslaget 1850. 
Greven var yderst betænkelig ved det 

te bekendtskab, og da ægteskab kom på 
tale, erklærede han, at det ville han al 
drig gå med til. 
Nu prøvede han, om han kunne finde 

på noget, der kunne optage datterens 
tanker, så hun kunne glemme land 
skabsmaleren. 
Der blev oprettet et hjem for vanske 

lige piger i nærheden, og dette arbejde 
optog komtesse Frijs. 
Ved det samme hjem ansattes Nielsi 

nes moder som medhjælper, og Nielsine 
måtte gennem tre år friste en tilværelse 
mellem de vanskelige piger, men samti- 
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dig i nær forbindelse med moderen. 
Trods grevens afledningsmanøvre 

holdt datteren fast på sin landskabsma 
ler, og da de engang mødtes, aftalte de, 
at hvis de ikke måtte blive gift med hin 
anden, ville de slet ikke giftes. Dette 
kom greven for øre, og han forstod, at 
de blot gik og ventede på, at han skulle 
dø, så der kunne blive bryllup. 
Han gav sit ja og holdt et strålende 

bryllup, hvorefter de nygifte fik et dej 
ligt hjem i den gamle latinskole ved 
Klosterkirken i Horsens. 

En konfirmandforberedelse 
af de sjældne 
Nielsine havde nu nået den alder, hvor 
der skulle tænkes på hendes konfirmati 
on, og det var ikke så lige en sag. Mette 
Marie ville naturligvis gerne, om hendes 
datter kunne have gået til forberedelse 
hos Vilhelm Birkedal; men han var flyt 
tet til Ryslinge på Fyn. 
Heldigvis var der noget, der hed 

Skjold Kirke, og heldigvis var pastor 
Fog denne kirkes præst. 
Han havde indført Grundtvigs Festsal 

mer i sin kirke og havde engang udtalt, 
at han ofte syntes, det var så lidt han 
kunne give gennem sin prædiken; men 
når menigheden sang salmerne, følte 
han, at hele menigheden var med til at 
holde gudstjeneste. 
Nu kom Nielsine i huset hos pastor 

Fogs, og det blev en uforglemmelig op 
levelse. 



I præstegården var to døtre, og Niel 
sine knyttede sig meget nær til den ene, 
Louise Fog. 
Louise Fog var forlovet med cand. 

theol. C. Baagøe, der senere blev en 
kendt højskolelærer på Testrup. 
Netop den vinter, Nielsine var i præ 

stegården, skulle brylluppet stå, og der 
skulle ikke spares. 
En kendt kunstner blev tilkaldt, og 

han tegnede brudesløret, hvorefter den 
vordende bruds veninder syede hver sit 
lille stykke, og mellem disse udvalgte 
var også Nielsine. 
Alt tegnede lyst og godt; men så fik 

Louise skarlagensfeber og døde. Det 
hele skete så hurtigt, at man ikke kunne 
nå at sende afbud til bryllupsgæsterne, 
som kom rejsende langvejs fra og så fla 
gene på halv stang. 
Louise Fog blev begravet på sin bryl 

lupsdag vest for Skjold Kirke, og det 
kostbare brudeslør kom med i kisten. 

En kunstner søger en barnepige 
Da Nielsine var 1 7 år gammel, skete der 
noget fantastisk. Den kendte billedhug 
ger A. V. Saabye7l ville sammen med sin 
kone og toårige søn på en rejse til Rom. 
Nu spejdede de efter en barnepige, så 

fru Saabye ikke skulle sidde ene, når 
hendes mand var sammen med kunst 
nervenner i Rom. 
Fru Saabye var ungdomsveninde med 

komtesse Emmy Frijs, og komtessen an 
befalede Nielsine til stillingen. 
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Alt blev ordnet, og i 1862 begav sel 
skabet sig på rejse. Under rejsen gjorde 
de ophold i Munchen, og her traf de den 
norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, 8) 
der glædede sig over den lykke, -Svn 
nøve Solbakken« havde gjort. 
Han blev så glad, da han erfarede, at 

Nielsine havde læst »Synnøve«, at han 
forærede hende sit portræt, og dette 
portræt bevarede Nielsine hele livet. 

Rom, den evige stad 
I Rom lejede Saabyes en lejlighed, og 
der boede de i næsten tre år. Saabyes 
havde ansat en romersk tjenestepige, og 
af hende lærte Nielsine italiensk. De 
købte en italiensk ABC, og så lærte 
Nielsine udtalen, mens den romerske 
pige lærte bogstaverne. 
Kunstmaleren Carl Block,9) der var i 

Rom i samme periode, arbejdede på sit 
bekendte billede »Jairi Datter-, og han 
manglede en model. Det blev Saabyes 
romerske tjenestepige, der udfyldte den 
ne plads. I Den skandinaviske Forening 
samledes nordboerne, og i 1864 var den 
norske digter Henrik Ibsen'P' til møde i 
nævnte forening. 
På et bord lå et eksemplar af Illustre 

ret Tidende med et billede af den sven 
ske statsminister Manderstrom, og en el 
ler anden havde sværtet hans tre fingre 
sorte og tilmed tegnet en galge med reb 
om højhedens hals. 
Det skete skulle naturligvis hentyde 

til, at Manderstrom ikke havde holdt sit 



løfte om at hjælpe Danmark, hvis der 
blev krig med tyskerne. 
Svenskerne var rasende og truede med 

at gå, idet de mente, at det måtte være 
en dansker, der ville provokere dem. 
Midt i svenskernes trussel om at 

sprænge foreningen rejste Henrik Ibsen 
sig og sagde: -Det var jag!- 
Så faldt svenskerne til ro. 
I det hele taget var Henrik Ibsen få 

mælt og bitter over, at danskerne ikke 
fik hjælp til krigen af broderlandene 
mod nord, og når fru Ibsen gik tur med 
sønnen Sigurd og mødte Nielsine med 
Saabyes søn, Johannes, beklagede fru 
Ibsen sig over, at hendes mand fortalte 
forfærdelige eventyr for Sigurd om 
huldrer med lange kohaler; så den stak 
kels dreng havde mareridt. 
En anden stor personlighed, der gæ 

stede Rom, var den norske højskole 
mand Christoffer Bruun, 11) der havde 
deltaget som frivillig i tyskerkrigen. 
Denne norske personlighed betog 

Nielsine så meget, at hun i al stilhed 
strikkede et par strømper og forærede 
ham. 
De tre år i den evige stad kom til at 

betyde umådelig meget for Nielsine, og 
hun følte, at hun stod i stor taknemlig 
hedsgæld til hr. og fru Saabye og til de 
res lille dreng. 

Atter i Danmark 
Foråret 1865 kom Nielsine tilbage til 
Danmark. Hun skulle først og fremmest 
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besøge sin mor i pigehjemmet, for selv 
om der var skrevet utallige breve mor 
og datter imellem, var der så mange ting 
fra de sidste tre år, der kun kunne beret 
tes mundtlig. 
Der blev aflagt besøg i Skjold Præ 

stegård, på Boller Slot og hos familien 
i vesteregnen, og alle steder nød de at 
høre den vidtberejste Nielsine fortælle 
om sine oplevelser. 

Hvad med Saabyes 
Det var ikke alene Nielsine, der havde 
set, at Saabyes var prægtige mennesker. 
Saabyes havde også forstået, at Nielsine 
var nogt helt enestående. 
Nielsine rejste ind til dem i Køben 

havn, og de var så opsat på at få hende 
knyttet til familien, så hun fortsat kunne 
læse eventyr for Johannes, og de fablede 
om, at når Johannes blev for stor til at 
høre eventyr, kunne Nielsine vente, til 
Johannes blev gift og fik børn, og så 
kunne hun fortsætte med eventyrene 
hos dem. 
Over for alt dette eventyrvæsen måtte 

Nielsine melde fra, og selv om det i før 
ste omgang blev optaget ilde, modtog 
hun senere mange venlige breve og ga 
ver fra familien. 

Hos Kristen Kold i Dalum 
Danmarks største skolemand, Kristen 
Kold,12) flyttede 1862 til Dalum, og ån 
den havde hvisket til ham: »Byg stort-. 
Nielsine blev yderst betaget af Kolds 



personlighed, da hun var blevet elev hos 
ham. Det var en genoplevelse af mode 
rens forbindelse med Vilhelm Birkedal 
og hendes egen forbindelse med pastor 
Fog i Skjold. 
Hun fik et stort udbytte af Kolds ejen 

dommelige og beåndede foredrag; men 
hun var ikke blind for hans kantede 
sider. 
I Dalum oplevede hun en dag ved 

morgenbordet, hvor pigerne sad ved to 
borde og måtte -lange- til fadet med 
mælkegrød, at der ved det ene fad var 
spor af en mus. Ved nærmere undersø 
gelse viste det sig, at musen var druknet 
i fadet, hvilket medførte, at pigerne blev 
stramme i ansigtet og naturligvis ikke 
skulle nyde noget. 
Pigerne ved det andet bord godtede 

sig og spiste løs; men da de nåede bun 
den af deres fad, lå der også en død 
mus. 
Højskoleopholdet og Kristen Kold be 

tød uendelig meget for Nielsine, men 
hvad nu? 

Privatlærerinde i Gramrode 
i Bjerre Herred 
Uden at have modtagen en egentlig ud 
dannelse ansattes Nielsine i hele tre år 
(1866-69) som privatlærerinde hos en 
proprietær i Gramrode. 
Ellers var der sket mange ting. Pige 

hjemmet, hvor Nielsines moder havde 
været, var nedlagt, og hun var flyttet til 
Vrigsted Højskole, hvor hun under nav- 
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net -Bedste« var til stor hjælp med sin 
erfaring og sit menneskekundskab. - 
Kunstneren Saabye havde mistet sin 
kære hustru, og han havde bedt Niel 
sine komme til København. Det var vist 
den sværeste gang for Nielsine at sige 
nej. 

Hos kommandør F. A. Paludan 
i København 
Inde i København boede en ensom 
mand. Det var kommandøren over linje 
skibet -Christian den Ottende- i slaget 
ved Egernførde den 4. april 1849. 
Dette slag, der havde udsigt til at blive 

sejrrigt, endte med at blive en katastrofe 
for danskerne. Efter slaget kunne det 
opgøres, at danskerne havde mistet 105 
døde, 61 sårede og 900 fanger mod fjen 
dens tab på 2 døde og otte sårede. 
Affæren ved Egernførde er ret ufatte 

lig, og samtiden var tilbøjelig til at give 
kommandør Paludan13) en væsentlig del 
af skylden. 
Da Nielsine kom til at tjene hos Palu 

dan, var han 80 år gammel. Han var ret 
velhavende og havde tjener, husbesty 
rerinde, pige - og så Nielsine, der skulle 
læse op for ham og følge ham til venner 
og bekendte, til teater og til kirke. 
Mens Nielsine tjente hos ham, rasede 

krigen 18 7 0- 71 mellem Tyskland og 
Frankrig. Han håbede så inderligt, at ty 
skerne ville få de klø, han ikke havde 
været i stand til at give dem ved Egern 
førde, og Nielsine kunne ikke læse for 



ham af avisen om franskmændenes ne 
derlag uden at græde. 
Næsten hver søndag gik Nielsine i 

Vartov Kirke, og der havde hun lejlig 
hed til at høre N. F. S. Grundtvig. Hun 
skrev hjem til -Bedste« og gengav ind 
holdet af prædikenerne med forståelsen 
af, at hun aldrig i sit liv ville møde en 
større åndspersonlighed, og at den sal 
mesang, der lød i Vartov, aldrig kunne 
lyde kraftigere noget andet sted i Dan 
mark. 
Den tid kom, da den gamle komman 

dør ikke mere kunne holde ud til at sid 
de i teateret; men så måtte Nielsine gå 
alene og ved hjemkomsten fortælle om 
oplevelsen. Det var især Henrik Ibsens 
»Kongsemnerne«, der gjorde et ufor 
glemmeligt indtryk på hende. 
Jo, den udvikling, der begyndte for 

Nielsine i Rom, fortsatte hos den gamle 
kommandør i København. 
Det var ganske naturligt, at Nielsine 

ofte aflagde besøg hos Saabye, der hav 
de giftet sig igen. Hos Saabyes traf Niel 
sine mange kunstnere, som hun allerede 
havde mødt i Rom, og på gaden så hun 
forrige århundredes allerstørste skue 
spillerinde, Johanne Luise Heiberg, 14) 
der som den første kvinde i Danmark 
fik fortjenstmedaljen i guld ( 1882), og 
hun så den senere allermest berømte 
dansker, eventyrdigteren H. C. Ander 
sen. 
Den 3. januar 1872 døde kommandør 

Paludan, og arvingerne forærede Niel- 
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sme 200 rigsdaler og nogle kunstgen 
stande. 
Men allermest glad var Nielsine for et 

brev, der fulgte med pengegaven. I bre 
vet stod: 

Idet vi meddeler Dem ovenstående, 
undlader vi ikke at gentage vor person 
lige tak til Dem for den omhu for vor 
afdøde slægtning, som De stedse har 
vist under udøvelsen af de ofte besvær 
lige pligter, der påhvilede Dem, me 
dens De var i hans hus. 

Nielsine sørgede bybt over tabet af det 
fine menneske, kommandør Paludan, 
og nu fulgte en periode med forskellige 
planer. Måske skulle hun lære hushold 
ning og blive husbestyrerinde. Måske 
skulle hun uddanne sig i modebranchen 
og starte en forretning sammen med sin 
moder i Sønder-Omme eller et andet 
sted i Jylland. 
Nielsine oprettede en syskole i Barrit i 

Bjerre Herred og stred sig gennem tre 
lange år, der kun blev afbrudt af nogle 
måneders undervisning på højskolen i 
Vrigsted. Hun fik et tilbud om en ny 
rejse til Italien, men sagde nej. Når det 
var vanskeligt for Nielsine at træffe et 
valg, hang det nok sammen med, at hun 
følte, der måtte en eller anden uddan 
nelse til, så der var en vis garanti for 
fremtiden. 

På Galtrup Højskole 
- og så til Hatting ved Horsens 
Sommeren 1877 var Nielsine elev på 



Galtrup Højskole på Mors. Det var 
Poulsen- Dal, der var forstander, og atter 
oplevede Nielsine noget, der var med til 
at modne hende. 
På gården »Østerhåb- i Hatting ved 

Horsens søgte proprietær Søren Win 
ther en privatlærerinde, og Nielsine var 
så heldig at kende proprietærens kone, 
så der blev hun ansat. Gennem et par år 
underviste hun Winthers børn sammen 
med enkelte andre, og i 18 7 9 oprettedes 
Poge- og Håndgerningsskolen i Hatting 
By. Nielsine fik embedet, og hun var 
som født til det. Det var ikke en konge 
lig gage, der blev tilbudt hende; men 
hun havde fået et fast arbejde, og hun 
tog fat med liv og lyst ... 
En kendt højskolemand har engang 

sagt, at hvis et menneske har pædagogi 
ske evner, behøver det ikke at have stu 
deret så meget for at kunne undervise. 
Udtalelsen er selvfølgelig rigtig, for den, 
der har pædagogiske evner, vil også 
have evnen til at sætte sig ind i det stof, 
der er nødvendigt i et skolearbejde. 
Nielsine havde ingen seminarieuddan 

nelse; men hun kunne undervise, og 
hun var så stor en personlighed, at hun 
kom til at betyde uendelig meget for 
skolebørnene. 

Et sognefogedhjem og 
et ungdomsarbejde 
I Hatting var et godt ungdomsarbejde i 
gang på denne tid. Der samledes de unge 
til oplæsning og leg. Der spillede de di- 
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lettantkomedie og foretog udflugter, og 
de bedste hjem åbnede deres døre for 
Nielsine. Det blev dog i sognefoged Jens 
Peters Bie' s hjem, Nielsine befandt sig 
allerbedst. 
Sognefogeden havde datteren Stine og 

de fire sønner Niels, Laurs, Christian og 
Rasmus. 
Det varede ikke længe, inden Nielsine 

forstod, at hun aldrig ville møde bedre 
mand end Laurs Bie, og heldigvis for 
stod han også, at han aldrig ville møde 
bedre kvinde end Nielsine, og den 1. au 
gust 1880 lovede de hinanden at følges 
ad gennem livet. 
Nielsine var på dette tidspunkt 35 år, 

og Laurs var 28. 
Han havde været elev på Vallekilde 

Højskole hos Ernst Trier,15) og han hav 
de været på Tune Landbrugsskole. Des 
uden havde han været karl på en gård 
på Samsø. 
Den 1. april 1882 blev bryllupsfesten 

holdt hos den kære sognefoged i Hat 
ting. Det blev et stort bryllup, og både 
præst og lærer havde skrevet sange for 
at glæde brudeparret. 

-Bikuben« etableres 
Midt mellem byerne Flemming og Horn 
borg købte Laurs Bie et husmandssted, 
der ved jordkøb et par år efter blev til 
en gård. Stedet fik ganske stille navnet 
-Bikuben-. 
Det er givet, at det var en stor omvælt- 
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Bikuben, tegning af Jens Peter Bie. 

ning for Nielsine at blive husmandsko 
ne. Hun havde f.eks. aldrig prøvet at 
malke en ko, og nu stod der hele fire i 
stalden, der skulle malkes tre gange om 
dagen. Men hun tog fat. Hun malkede, 
passede hus og have, var med i marken, 
bryggede øl, bagte brød og skånede al 
drig sig selv. Hun fik endog tid til at un 
dervise nogle børn, der ikke havde nået 
den undervisningspligtige alder. 
Den 1. februar 1883 samledes nabo 

konerne i -Bikuben-, for en barsling 
stod for døren. 
Nielsine lagde mærke til, at naboko- 

neme virkede nervøse, og derfor gik 
hun ind i soveværelset, klædte sig af og 
kravlede i seng og kaldte nabokonerne 
ind med ordene: -Nu skal I høre!- 
Og så oplevede de nervøse nabokoner 

at høre Nielsine læse op af Ludvig Hol 
bergs -Barselstuen«, til fødslen fandt 
sted. 
Det blev en dejlig dreng, der i dåben 

fik navnet Jens Peter Bie16) efter sogne 
fogeden i Hatting. Denne dreng blev 
tegner og maler og er manden. for Tor 
denskjold på tændstikæskerne. 
Den 26. juli 1885 skulle der igen fø 

des et barn i »Bikuben«. Det var en søn 
dag, og Nielsine gik ude i haven, da ve- 



erne meldte sig. Netop på samme tids 
punkt ringede kirkeklokken i Hornborg 
til gudstjeneste, og denne gang citerede 
Nielsine St. St. Blicher: 

De pust begynnt ved kjerketie, 
da di had ringed sammen. 

Denne gang blev det en dejlig pige, 
der fik navnet Marie. Hun blev gift med 
forfatteren Sigurd Elkjær.17) 
I december 1888 flyttede Nielsines 

mor -Bedste- ind i -Bikuben-, og der 
med blev Nielsine aflastet for en masse 
indendørs arbejde. 
Der blev aldrig den store velstand i 

-Bikuben-: men der levedes et rigt ånde 
ligt liv. Både Laurs og Nielsine tog del i 
det kirkelige, folkelige og politiske liv. 
Nielsine var en enestående tilhører; 

men hun kunne også selv tage ordet. 
Politikeren Jens Busk måtte opleve, at 
han under en lang indledning til et fore 
drag blev afbrudt af Nielsine med orde 
ne: »Lad os nu komme til sagen!« 
Han hævnede sig siden ved at erindre 

Nielsine om, at når kvinder ikke havde 
skæg, var årsagen den, at de ikke kunne 
holde munden stille så længe, at skæg 
get kunne få lejlighed til at gro. 

Afsked med » Bedste- 
Det er sjældent, man hører om så inder 
ligt forhold mellem mor og datter, som 
fandtes mellem -Bedste« og Nielsine, og 
derfor var det meget svært for Nielsine, 
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da døden tog Mette Marie Madsen, kal 
det -Bedste-, i 1901. 
Det tog så hårdt på Nielsine, at det va 

rede måneder, før hun kunne tage sig 
sammen og få fjernet den dødes klæder. 

Livet skal leves videre 
-Bikuben- var stedet, hvor unge kunne 
lide at komme. Det var betagende, når 
Nielsine satte ordsprogslege i gang, når 
hun satte mennesker i gang med at syn 
ge, og når hun læste og fortalte. 
Det kunne nok rykke lidt i Nielsine, 

når bekendte tog på rejse til udlandet; 
mest rykkede det, da hendes egen søn, 
Jens Peter, i årene 1903-07 var på rejse 
i Tyskland, Schweitz og Italien; men 
gennem sønnens breve og skitsebøger 
med masser af tegninger oplevede hun 
glimt af sin egen ungdoms rejser. 
Blandt et utal af evner, Nielsine var 

i besiddelse af, var også evnen til at 
-rime«. Utallige er de sammenkomster 
hos familie og venner, hvor hun med en 
sang var med til at højne festen. 
Da Europa stod i brand 1914-18, 

havde Nielsine det svært. Hun kunne 
ikke forlige sig med tanken om alle de 
unge mennesker, der lå i skyttegravene. 
Det er kun få mennesker, der som 

Nielsine forstod at udvikle sig. Hun 
købte en italiensk Bibel, og selv det 
latinske sprog fandt hun glæde i at stu 
dere. 
Nielsine og Laurs Bie blev midtpunk- 



tet i familien og langt ud over familiens 
grænser. 
Ved en sammenkomst var der en af ta 

lerne, der pludselig vendte sig mod æg 
teparret Bie og udbrød: »I er et par rare 
gamle folk«. 
Dertil svarede Laurs Bie omgående: 

»]a, det passer, Nielsine er gammel, og a 
er rar.« 
Nielsine var den ældste; men det blev 

Laurs Bie, der døde først. Det skete den 
27. december 1924. 
Nede ved bækken lå en sten, som bør 

nene havde leget på. V ed hestenes hjælp 
blev den trukket ind på det tørre. Den 
skulle være gravsten over Laurs, og på 
stenen skrev Nielsine fra Ingemann' s af 
tensalme: 
Den barnesjæl er bjerget godt, som 

skjuler sig i Guds rige. 

At modnes til høst 
Det tog hårdt på Nielsine, at hun nu 
ikke mere havde sin mand; men hun fik 
lov til at leve en lille halv snes år endnu. 
Det blev en lungebetændelse, der den 

11. februar 1933 afsluttede et sjældent 
virksomt liv. 
Nielsine og Laurs Bie' s svigersøn, for 

fatteren Sigurd Elkjær, har fortalt mig, 
at hans svigermor de sidste år ofte var 
præget af vemod og måske følte, at ung 
dommens gyldne løfter ikke var blevet 
indfriede. 
Ak, ja. - Nielsine havde så helt fan- 
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Nielsine Bie, vignet tegnet af Jens Peter Bie, til 
80-års fødselsdagen 27. september 1925. 

tastiske evner. Hun var, hvad man med 
rette kan kalde et fint menneske. 
Men kan et menneske nå højere, end 

til at præge sin slægt og sin egn? Jeg 
tror det ikke. 
På Hornborg kirkegård står gravste 

nen med et vers, Nielsine skrev til en 
venindes bryllup. 
En gang imellem lister jeg hen til ste 

nen og læser med betagelse: 

Gud unde os alle at modnes til høst 
igennem en grødefuld sommer. 

Sv. Rolighed.w) 



Noter: 

I. Nielsines far: Niels Madsen ( 1816-4 5) født i Blå 
høj sogn. Lærereksamen fra Jelling 1844. Lærer i 
Bredal og kirkesanger i Engum, Engum sogn. 

2. Nielsines mor: Mette Marie Hansdatter ( 1819- 
1 90 I) født i Ørbæk, Hoven sogn. 

3. Birkedal, Vilhelm, dansk præst(l809-92). Præst 
i Sdr. Omme (1840-49) Ryslinge (1849-85) der 
af (1868-85) i Ryslinge Valgmenighed, Dan 
marks første. 

4. Madsen, Jens Videbæk, lærer på Hjarnø, Niel 
sines farbroder. 

5. Frijs, Christian Emil Kragjuel-Vind-Frijs (1817- 
96). Ejer af Frisenborg ved Hammel og Boller 
ved Horsens. 

6. Læssøe, Torald (1816-78) dansk landskabsma 
ler, gift med Emmy Krag-Juel-Vind-Frijs, der 
døde 1863. 

7. Saabye, August Vilhelm (1832-1916). Billedhug 
ger, påvirket af H. V. Bissen. Mest kendt: H.C. 
Andersen i Rosenborg Have. 

8. Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910). Norsk dig 
ter. Mest kendt: Synnøve Solbakken, Arne, En 
glad Gut og Ja, vi elsker dette landet. 

9. Bloch, Carl (1834-1890). Kunstmaler, påvirket 
af Marstrand. Bibelske billeder: Samson, Jairi 
Datter. Historiske: Christian den Anden i Sønder 
borg Fængsel. 

10. Ibsen, Henrik (1828-1906). Norsk digter. Mest 
kendt: Kongsemnerne, Brand, PeerGynt, Et Duk 
kehjem, Gengangerne og Vildanden. 

11. Bruun, Christoffer (1839-1920). Norsk teolog. 
Oprettede folkehøjskole. Mest kendte skrift: Fol 
kelige Grundtanker. 

12. Kold, Kristen (1816-1870). Dansk skolemand. 
Fortaler for den levende fortælling. Opretter af 
friskole og højskole. 

13. Paludan, F. A. Dansk kommandør, ca. I 792- 
1872. 

14. Heiberg, Johanne Luise, f. Patges (1812-90). For 
rige århundredes største skuespillerinde. 

15. Trier, Ernst (1837-93). Dansk højskolemand. 
Forstander på Vallekilde Højskole (1865-93). 

16. Bie,Jens Peter(l883-57). Dansk tegner og kunst 
maler. Søn af Nielsine og Laurs Bie. 
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17. Elkjær, Sigurd (1885-1968). Født i Haurum ved 
Hornborg. Til 1925 lærer i Århus. Derefter lærer 
i Hillerød til 1949. Fra 1949 forfatter med en me 
get stor produktion af folkelige romaner fra bon 
de- og almuemiljø. Gift med Marie Bie, datter af 
Nielsine og Laurs Bie. 

18. Sv. Rolighed, født 1923. Læreruddannelse 1943. 
Forstander ved Flemming Efterskole (1961-83). 
Fra 1983 oplæser, foredragsholder og skribent. 
Angående emnet -En østjysk Kulturpersonlig 
hed- kendt med slægten Bie gennem en lang ræk 
ke personlige kontakter og studier. 



Tiden omkring Anden Verdenskrig 
- set gennem Anton Bemtsens Epigrammer 

Af Kamma Varming 

I en lang årrække på omkring 20 år 
skrev digteren Anton Berntsen lørdags 
rim til lokalsiden i Vejle Amts Folke 
blad. Perioden strækker sig fra omkring 
1933 til tæt på hans død i 1953. 
Lørdagsrimene, også kaldet epigram 

mer, er firliniede strofer med rim og ryt 
me. Emnerne er spredt over hele sam 
fundslivet og hele verden. . . fra de 
mindste kræ - en orm på vejen - til kri 
genes gang. De kom derfor også til at af 
spejle krigens forløb, såvel dagligdagen 
i Danmark som ideologiernes kamp. 
Anton Berntsen havde allerede før be 

sættelsen taget sit standpunkt mod na 
zisme og fascisme. I 1938 kunne han 
endnu sige tingene lige ud. Epigram 
samlingen fra julen dette år var illustre 
ret af Chr. Hoff, og han var heller ikke 
bange for at lade illustrationen under 
strege versets udsagn. 
Da besættelsen kom, måtte de politi 

ske udsagn dæmpes ned. Alligevel kan 
Berntsens datter fortælle, at redaktøren 

ofte var meget bekymret ved at trykke 
nogle af de skarpe synspunkter. Det var 
mere uskadeligt, når danskerne selv fik 
et ord med på vejen. 
Her skal et udvalg af lørdagsrimene 

have lov til selv at fortælle om nazis 
mens fremmarch og krigens gang. 

V, smeder Vaaben med Kunst og Snille 
til grumt at dræbe hverandre med, 
vi hader, myrder og lider ilde, 
- hvorfor gør vi dog hverandre Fortræd! 



7936 
Naar Fører-Mangel volder Slægten Kval 
man klarer sig som Regel ved at sætte 
en lille Mand højt paa en Piedestal 
og sværge paa, at han er just den rette. 

7937 
Vi smeder Vaaben med Kunst og Snilde 
til grumt at dræbe hverandre med, 
vi hader, myrder og lider ilde, 
- hvorfor gør vi dog hverandre Fortræd! 

7938 
Een elsker Orden og Titler 
en anden elsker den Laub' ske Koral. 
Du sværmer maaske for Hitler. 
Jeg foretrækker Niels Dael.1) 

7939 
Man hamstrer Sukker, Benzin og Tobak, 
Ligtomeplaster og Neglelak; 
en Ting dog mangler i Hamsterens Bo 
den gode samvittigheds trygge Ro. 

At vi i Barberiet synker ned, 
den Paastand tør dog vist ingen vove; 
man gaar i Krig med god Samvittighed 
og myrder efter Folkerettens Love. 

En Hær der var velbevæbnet og kæk 
drog frem for en Landsby at hærge; 
men tænk Befolkningen var saa fræk 
sit Hjem og sin Frihed at værge. 
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7940 
At følge Fornuften i smaat og stort, 
saa vidt kan Hjertet ej strække sig; 
naar Hjertet har talt og Valget er gjort, 
kan Fornuften gaa hen og lægge sig. 

En Fjende bør vindes paa ædel Vis, 
sank gloende Kul paa hans Ho' de. 
Men med Nutidens Brændselspris 
er det dog en kostbar Metode. 

794 7 
Eneren finder en knudret Sti 
hvor kommende Slægter skal vandre; 
en Flok ham følger og staar ham bi 
med at trampe den til for os andre. 

Det er bedre at lide et Nederlag 
i kampen for Sandhed og Ret 
end at vinde en straalende Sejr i et Slag 
for en Sag, der er vitterlig slet. 

Paa Kamplysten bør man vel holde Styr 
længst muligt paa hæderlig Vis; 
men Freden bliver dog alt for dyr 
hvor Sandheden gives til Pris. 

7942 
Sæt Laas og Lukke for din Mund, 
naar Sindet er forstemt; 
der kommer nok en Solskinsstund, 
hvor Ærgrelsen er glemt. 

De svære Tider bringer den Frugt, 
at Tingene bliver omvurderet; 
man udnytter mangt et Biprodukt, 
som før uden Skaansel blev kasseret. 



P aa andres Plads man tit i Aanden ser sig 
og sukker over Chancen, der gik tabt, 
dog er det haabløst, at som Helt man ter sig, 
hvis man til Narrens Rollefag er skabt. 

7943 
Om hver en Mening, du har er rigtig, 
den Sag er ej saa særdeles vigtig, 
hvis blot det Livssyn, du kalder dit, 
gør Livet frugtbart og stærkt og frit. 

Verden blev ond og gudløs, 
og Slægten fik onde Kaar, 
for den der er sjæleligt hudløs, 
er Tiden ulidelig haard. 

Judas blev vel kaldt vor Herres Ven, 
dog kun som Forræder han mindes; 
hvad fordum er sket kan ske igen, 
en Judas der altid kan findes. 
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Mennesker kæmper og lider, 
mangen en Stridsmand faldt; 
det er onde og mørke Tider, 
men Julen kommer - trods alt. 

Man kunne tro, at maj 1945 ville gø 
re, at den spidse pen kunne lægges i 
skuffen. Disse to rim fra befrielsestiden 
viser tydeligt, at Anton Berntsen stadig 
var parat til at sige os sandheder, når vi 
trængte til det: 

Nu nyder vi Fredens signede Dage 
og kævles flittigt om mit og dit; 
men det skal vi ikke særligt beklage, 
det viser, at Ordet i Danmark er frit. 

N aar Krigsbasunen kalder paa 
Slagets onde Dag, 

man holder sig forsigtigt tilbage; 
men er først Sejren vundet, man hejser 

kækt sit Flag, 
saa er der en Begejstring uden Mage. 

Litteraturhenvisninger: 
Anton Berntsens epigrammer udgivet som pri 
vattryk hos J. Strandbygaard i Skjern, l 936(?)- 
1952. 
Om Anton Berntsens epigrammer. 1953. J. 
Strandbygaard, Skjern. 
Anton Berntsen: De mange Aar, jeg har i Ver 
den levet. Munksgaard. 1950. 
Anton Berntsen - Liv og digtning. Vejle Amts 
Historiske Samfund. 1973. 

Note: 
1) Niels Dael var forstander på Liselund Høj 
skole. 



Laurids Felds Lærdom? 
Af Ejlif Værge 

Fra min ungdom har jeg været skeptisk 
over for den glorie, som man har sat om 
Grundtvigs lærer i Thyregod præste 
gård pastor Laurids Feld. Og ved studi 
er, især i Landsarkivet i Viborg, har jeg 
fundet ud af, at denne min skepsis ikke 
er ubegrundet. Jeg kunne skrive et væ 
sentlig større bidrag til dette, men jeg vil 
her nøjes med at gå ind på et forhold: 
Laurids Felds lærdom eller ikke lær 
dom. 
Han var søn af pastor Michael Feld, 

sognepræst til V ammen, Bigum og Lin 
dum. Denne havde i sin ungdom været 
lærer ved Nykøbing Mors latinskole og 
derefter kapellan ved Nykøbinh Mors 
kirke. Efter Elle Jensens bog: -Pietismen 
i Jylland« var han en nidkær pietistisk 
præst. Med sin første kone havde han 
levet et kort, men barnløst ægteskab. 
Men han var da ikke mere pietist, end at 
hans hjerte tændtes i brand, da han i en 
købmandgård i Skive så købmand 
Svindts purunge datter, som han så hur 
tigt som muligt giftede sig med. 
Han var da kommet til Vammen som 

sognepræst, og der var sket det, at kon 
firmationen var blevet indført i 1736. 
Hans unge kone var imidlertid ikke 

konfirmeret, da hun var 1 7 år ved dens 
indførelse. Men for Michael Feld var 
konfirmationen en mageløs indretning, 
der nødvendigvis måtte bringe en ny kri 
sten guldalder til Danmark. Derfor var 
det en tom i øjet på Feld, at hans unge 
kone ikke var blevet konfirmeret; og da 
han var blevet gift med hende omkring 
1. oktober 1738, satte han hende ind på 
et konfirmandhold, og hun stod da også 
på kirkegulvet sammen med andre kon 
firmander ved forårskonfirmationen i 
1 7 3 9. Og så skete der det mærkelige, at 
en pietistisk præst besvangrede en af 
sine konfirmander, idet Anne Marie 
nedkom med deres første barn i oktober 
1739. Der var dog den undskyldning, at 
det var med sin kone, som han var ble 
vet gift med et halvt årfør konfirmatio 
nen og et helt år efter sin vielse til hen 
de. Senere, da konfirmationen kom ind 
i fastere rammer, kunne man slet ikke 
blive gift uden først at være konfirme 
ret. Nå, men det vigtigste var dog, at 
hun var sin mand en god kone, som fød 
te ham fire sønner og en datter. 
Den første af sønnerne var Niels, der 

forsøgte sig som skuespiller på -den 
kongelige komedie-, hvad han dog iføl- 
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ge Overskous teaterhistorie ikke duede 
til. Han tog derfor den korteste juridi 
ske eksamen og blev prokurator bl.a. 
ved landsretten i Viborg med bolig i 
Daugbjerg. Men ham hører vi ikke mere 
om. Det lader til at han er blevet borte 
for familien, idet hans søster Tryfæna, 
der holdt hus for sin broder Laurids i 
Thyregod præstegård, ved sin brors 
dødsbo ikke vidste, hvor man kunne fin 
de ham. 
Den anden af Anne Maries sønner var 

Kristian, der fik den betydning for Lau 
rids Feld, at da han to et års orlov fra 
sin skoleholdergerning i Udby i Syd 
sjælland for fuldende sine studier til 
attestats, da blev Laurids vikar for ham 

Thyregod Præstegård. Tegning fra slutningen af 
7 800-tallet, udført af pastor C. J. Carlsen, Thyregod. 
Bygningen til venstre den nuværende hovedbygning 
fra 7847. Bygningen til højre vist nok den oprindelige 
hovedbygning. 

og gjorde et godt indtryk. Især lagde 
man mærke til ham i præstegården, 
hvor han blev en ven for livet, og da 
Kristian kom hjem med sin teologiske 
eksamen, blev Laurids huslærer i præ 
stegården. 
Efter Kristian kom så Tryfæna, som 

vi skal høre mere om senere, da hun var 
husbestyrerinde hos to af sine brødre. 
To år efter hende kom Laurids 1750 og 
så i I 7 54 den yngste Michael. 



Foruden de børn, de blev voksne, fik 
de dog også en del børn, der døde meget 
meget tidligt, således i 1 7 5 2 en søn, der 
blev kaldt Michael. Fra udskrifter fra 
kirkebogen kunne man således få en 
dåbsattest på en Michael, født 175 2, og 
så ham der blev lillebror 1754. Det be 
nyttede han sig af, idet han brugte dem i 
flæng. Men han var også en munter fyr, 
som folk nok skulle lægge mærke til. 
Den ældste søn Niels blev oplært til 

optagelse på den latinske skole i Viborg 
af sin fader. Men da denne døde allere 
de i 1760, da Laurids var 10 år, og de 
res moder var flyttet til Skive, satte hun 
sine andre sønner i pleje hos forskellige 
præster og degne, for at disse skulle for 
berede dem til latinskolen. De to af dem 
klarede sig også ypperligt, Kristian og 
Michael, medens vi intet ser om Lau 
rids, der nok på det tidspunkt ikke har 
kunnet samle sig om latinen. Hvad han 
så har tilbragt sin tidlige ungdom med, 
kan jeg ikke få opklaret. En gang, da 
den smukke præsteenke blev tilbudt til 
en af sine sønner det julske stipendium, 
som dog kun måtte bruges ved universi 
tetet, valgte hun da også den mindre 
årige broder Michael, som i sit » Vita 
også fortæller, at han allerede som barn 
var indskrevet til dette legat. Men til 
sidst forbarmede en morbror, der var 
købmand i Ålborg, sig dog over Laurids 
og fik ham ind i Ålborg latinskole. Det 
var dengang købmændene havde meget 
at sige. På landsarkivet findes dog Lau- 
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rids kun en gang i latinskolens papirer, 
da den første regnskabsbog, der er beva 
ret derfra, først begyndte i 177 3. Vi ser 
der, at Laurids 23 år gammel blev til 
delt et legat på 26 rdl. Til sammenlig 
ning tjener, at hans mor fik 28 rdl. om 
året i enkepension. Men jeg har indtryk 
ket af, at legatet først måtte bruges på 
universitetet. Og så blev han da i 1773 
med disse 26 rdl. i lommen sendt til Kø 
benhavns universitet for at tage artium, 
eller det, vi nu kalder studentereksa 
men. 
Han bestod dog ikke. Det ser vi i 

Smiths: -Københavns Universitets Ma 
trikelbog«. Her findes hvem, der bestod 
artium i 1773; men i første øjeblik bli 
ver man skuffet, idet Laurids ikke næv 
nes blandt dem, der tog artium fra Ål 
borg latinskole. Men under det hele står 
der så en streg; og under den står der: 
-Følgende bestod ikke eksamen, men 
blev under betingelse af kommende flid 
optaget blandt de akademiske borgere«, 
Blandt disse er så Laurids Feld nævnet. 
Den kommende flid skulle blive åbenbar 
ved filosofikum, som dengang egentlig 
kun var en udvidet studentereksamen. 
Dengang skulle studenternr vælge en 

præceptor blandt professorerne, og Feld 
valgte da den juridiske professor Stam 
pe, der også var dimitteret fra Ålborg la 
tinskole. Det blev så professor Stampe, 
der skulle kontrollere hans kommende 
flid; Laurids bestod to år efter filosofi 
kum med karakteren »rnediocris-, hvil- 



ket betyder middelmådig og var den rin 
geste eller næstringeste karakter. Nu 
kunne professor Stampe i hvert tilfælde 
erklære ham dygtig til det teologiske 
studium. Han måtte imidlertid tilbringe 
nogle år med -fattigdom og med at op 
lære unge mennesker i de frie kunster-, 
som han selv skriver i sit » VitaD. En 
hver ordineret præst ved, hvad der me 
nes med Vita, da enhver, der skal ordi 
neres til præst, må aflevere et sådant til 
sin biskop endnu den dag i dag. Feld 
var først huslærer hos provst Bagge 
Friis i Daugbjerg, derefter i V ording 
borg, hvorfra han ofte besøgte sin fire år 
ældre broder, der efter artium og filoso 
fikum var blevet hængende her som 
skoleholder. Laurids Feld må være ble 
vet godt kendt her, da vi ser ham stå 
fadder ved en barnedåb. 
Han fik da her mulighed for at ind 

melde sig til et »akademisk kursus- som 
han skrev i sir Vita. Han har nok ind 
stillet sig til den laveste karakter. Det 
kunne man dengang, og mange benyt 
tede sig deraf, da denne karakter forud 
satte et meget lille pensum. Laurids fik 
da også attestat, som man dengang 
kaldte teologisk embedseksamen, gan 
ske vist med karakteren »non«, den 
mindste karakter. Men da han så kom 
tilbage, ville broder Kristian også have 
attestats og søgte et års orlov; og i den 
tid, han var borte, var Laurids vikar for 
ham. Han blev meget afholdt. Og som 
skoleholder blev han kendt med præste- 
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familien Grundtvig, og blev en ven for 
livet med Johan og Cathrine Marie 
Grundtvig. 
Pastor Johan Grundtvig var en stiv la 

tiner og havde oversat to bøger fra latin 
til dansk og kunne skrive latinske vers 
endnu på sine gamle dage. Han havde 
oplært den ældste søn Otto til den me 
get krævende Herlufsholms lærde sko 
le, hvortil han bestod adgangsprøven, 
og i det hele klarede sig fint. Johan 
Grundtvig havde tænkt sig, at hans an 
dre sønner skulle på Herlufsholm, men 
det glippede for de to næste drenge, Ja 
kob og Niels, måske fordi de ikke var så 
begavede, eller måske også fordi de hav 
de fået en anden lærer, Laurids Feld. 
Han må have haft et tilforladeligt væ 
sen, og især ældre kvinder kunne ikke 
stå for ham. Det ser vi gang på gang. Så 
da broder Kristian kom hjem fra univer 
sitetet med sin attestat, blev Laurids op 
taget i præstegården som huslærer. Ca 
thrine Marie Grundtvig havde fluks af 
sat sin mand som lærer for børnene. 
Hun havde tidligere afsat ham fra 
landbruget, og styrede det mod falittens 
rand. Klog var hun godt nok; men hun 
ville, hvad hun ville. 
Hun mente selv at være af Hvidernes 

æt; altså kunne hun også tælle Absalon 
blandt sine aner. Engang da hun befale 
de folkene, at de skulle i haven at luge, 
protesterede de ganske vist. Rugen var 
tjenlig til at blive bjerget, og degnen ar 
bejdede da også på fuld kraft dermed, 
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da det så ud til at kunne blive regnvejr. 
Men Cathrine Marie sagde: -Pyt være 
med degnen. Jeg vil have haven luget 
NU!« Det blev ganske vist regnvejr der 
efter i fjorten dage, og præstens rug blev 
grøn i toppen. Degnens datter huskede 
det, da hun blev en gammel kone og for 
talte det triumferende videre. 
Nå, men nu skulle de andre børn med 

vold og magt undervises af Laurids 
Feld; og da Laurids Feld lige før jul 
1 7 8 7 blev kaldet til sognepræst på 
Hirtsholmen, måtte de partou følge 
med. Der er ingen, der endnu har løst 
den gåde, at forældrene kunne få sig 
selv til at sende deres drenge til den an 
den ende af Danmark, især da vi er klar 
over, at deres far kunne have blevet dem 
en dygtigere lærer. Men Cathrine Marie 
må have været aldeles forgabt i Laurids 
Feld. Selvfølgelig var der ikke tale om 
forelskelse eller 'erotik for slet ikke tale 
om sex; alt sådant var fortrængt til det 
underste af hendes bevidsthed; men 
man kan jo godt have en lille anelse om, 
at det her alligevel har haft en kraft, der 
har medvirket til at begå den vanvittige 
handling at sende sine drenge med Lau 
rids Feld til Hirtsholmen, hvor de blev 
ødelagt, Ebbe Kløvedal Reich påstår, at 
de har haft en dødsdrift i sig. Hvis det er 
rigtigt, har de sikkert fået den på Hirts 
holmen. 
Feld var selv betænkelig ved at over 

tage dette lille økald. Han ihukom sin 
lillebror Michael, som ganske vist var 

den, der først blev præst, først på den 
lille ø Tunø i Kattegat. Det vil sige: 
Han kunne i virkeligheden slet ikke tåle 
at bo på så lille en ø, men fik det, som vi 
kalder økuller; og da han havde en spire 
til sindssyge i sig, blev han sindssyg og 
måtte rejse til København, hvor han ved 
gode venners bistand kom under læge 
kontrol, så han i virkeligheden ret hur 
tigt kom sig. Men så klog havde han væ 
ret, inden han rejste til København, at 
han havde søgt sin afsked fra dette em 
bede; og hans søster Tryfæna, der hav 
de været med ham på Tunø som husbe 
styrerinde, ordnede hans økonomiske 
forhold ved hjælp fra den gejstlige skif 
teret. Inden den var færdig, var han 
imidlertid blevet rask og var blevet 
præst i Nautrup i Salling. Det kan jo si 
ges at have været en falliterklæring så 
hurtigt at forlade et embede; men havde 
Laurids været lige så klog, var han ble 
vet fri for mange miserer. 
Præstens løn på Hirtsholmen var så 

og så mange fisk, som fiskerne skulle af 
levere i præstegården. Så skulle Feld 
selv sørge for at få dem saltet og embal 
leret; men fiskerne havde forpligtet sig 
til at sejle hans fisk over til videre salg. 
Desuden til at sætte ham med familie 
over til fastlandet 5 2 gange om året. Det 
tænker jeg mig, at Feld har benyttet sig 
flittigt af; og med sig har han haft de to 
grundtvigdrenge, som nok lærte en del 
af Vendsyssels natur at kende, men hel 
ler ikke meget andet. 



Da Feld, efter at være kommet til 
Thyregod kaldet af kongen, rejste en tur 
med drengene til deres hjem i Udby, for 
søgte han at få dem optaget på Herlufs 
holm, men det glippede; derimod lykke 
des det ham at få dem optaget på Vi 
borg latinskole, hvor han satte dem i 
huset hos en provstinde Friis, der skal 
have været meget god ved dem. Carl E. 
Jørgensen fortæller i sin bog om Viborg 
katedralskole, at der var så rigelige lega 
ter dertil, at mange næsten anså det som 
et levebrød og forsøgte at blive der så 
længe som muligt. De to brødre opførte 
sig desværre ikke så godt; den ældste 
var en gang lige ved at blive bortvist fra 
skolen, og den yngste ville lærerne ikke 
indstille til mesterlektien ( de to sidste 
års skolegang). De påstod, at han var 
ganske blank i forkundskab, da Feld af 
leverede ham og slet ikke havde kunnet 
følge med siden. 
Sagen var jo nok den, at han var lud 

doven. Hans far fik imidlertid en aftale 
med rektor og konrektor, om de ikke 
ville tage ham som privatist, og det gik 
de ind på. Undervisningen fik han gan 
ske vist sammen med klassen, hvor han 
dog tog sig så meget sammen, at han 
klarede sig tåleligt. Det var det værste, 
at han som privatist ikke kunne få lega 
ter, så her har fader Johan måttet træde 
til. Men mens de to brødre var på Vi 
borg latinskole, var det, at deres lille 
bror, ham, der senere blev til den meget 
betydelige N. F. S. Grundtvig, kom til 
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N. F S. Grundtvig, malet af C. A. Jensen 7837 (Ny 
Carlsberg Glyptotek). 

Laurids Feld i Thyregod. Feld var året 
før blevet imponeret af denne drengs 
kundskab, og han havde sagt, at hvis 
han næste år, når han kom, kunne Kalls 
verdenshistorie helt udenan, skulle han 
få hans sølvur. Feld måtte også af med 
det næste år. Vi ser i hans dødsboauk 
tion under den gejstlige skifteret, at han 
havde et guldur. Det har han nok købt i 
stedet for sølvuret. 
I 1792 kom vidunderbarnet N. F. S. 

Grundtvig med Laurids Feld til Thyre 
god. DEt lader til, at Grundtvig som 
gammel mand mindedes sin Thyregod 
tid med glæde. Men da han fuldstæn 
digt underkendte latinskolens betydning 
for ham, var han nødt til at lægge an 
svaret for at han var så dygtig en latiner, 
over på Feld. Sine medelever hos Feld 
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havde Grundtvig ikke meget til overs 
for. Men han måtte blive ved at trække i 
ulige åg med den sidste lige til 1796. 
Feld brugte nogle håbløst forældede 

lærebøger: Donat og Aurora. En kender 
af latinskolerne, den før omtalte Carl E. 
Jørgensen, fortæller hårrejsende om, at 
man mange steder blev ved at undervise 
efter disse bøger, ja endda så sent som 
i 1784 skulle man et sted have brugt 
dem. Hvis han havde tænkt på, at man 
endnu i 90'erne brugte dem i Thyregod, 
havde han nok sat to udråbstegn i stedet 
for et. 
Men da den sidste elev var sendt af 

sted, efter at han var konfirmeret i Thy 
regod i 1796, havde Grundtvig og Feld 
to år sammen endnu, inden han ville 
søge optagelse på Århus latinskole i me 
sterlektien; da har den begavede elev 
nok i den tid lært sin » lærer- så meget 
latin, at han turde begynde med et nyt 
hold og her bruge Anchersens latinske 
grammatik. Men i de første fire år, da 
Grundtvig måtte undervises sammen 
med de -mådelige genier«, må han have 
søgt tilfredsstillelse for sin læsetrang på 
anden måde. Han havde dog sine bøger 
med hjemmefra, men de havde ikke 
længere den indvirkning på ham, som 
da han læste dem sammen med sin mor. 
Han skriver derom i digtet -Udby Have« 
fra 1810: -Samme bøger frem jeg tog, 
samme blade op jeg slog, samme stave 
der jeg så: man som blege lig de lå!« Og 
han fortæller om sit hovmod i Thyregod 

over sin nu døde kundskab, som han 
med hovmod og med bram sagde hver 
som høre ville. 
Nu har de forskellige grundtvigfor 

skere peget hen på, hvad hen kunne 
have lært af bøger på Felds boghylde. 
Man gætter, at L. Feld har været en 
meget lærd mand, der vel at mærke 
skulle have været en fremskridtsmand i 
forhold til sin fader, så han lærte at 
tænke de tanker, som dengang brød 
frem. Skade kun, at sådanne bøger ikke 
har været på Felds boghylde. Jeg synes, 
at de lærde skulle have lært af mænd 
som Georg Hansen og Elle Jensen, at 
folks bogliste bedst findes på boglisten i 
deres efterladenskaber, som fandtes i 
auktionsprotokollerne over deres døds 
bo. De findes mest i den gejstlige skifte 
retsprotokol og dennes auktionsproto 
kol, som ganske vist blev af skaffet i 
1806; jeg synes, at der er et meget mere 
sobert indhold i de gejstlige protokoller 
end i juristernes protokoller. Jeg har set 
boglister over Laurids Felds bøger ved 
hans død og har ærgret mig ubeskrive 
ligt over de gætterier, man foretager. 
Men med hensyn til Laurids Felds bog 
liste har jeg ved sidste undersøgelse fun 
det ud af, at mange af bøgerne er købt 
ved præsteauktioner i Felds sidste leve 
år, så de kan nok ikke have kommet 
Grundtvig til gode. Iøvrigt var de fleste 
af bøgerne af pietistisk eller ortodokst 
indhold, og mange var præget af lu 
thersk bodsfromhed. 



Men da Grundtvig kom, har der nær 
mest kun stået de nødvendige bøger for 
en præst på hans boghylde. Jeg tænker 
mig, at Grundtvigs boghylde har været 
fuld, mens hans medelevers kun har 
indeholdt de nødvendige bøger til 
undervisningen. Men så har Grundtvig 
også søgt at få sin læsetrang opfyldt ved 
et pulterskrin, som vel har stået på loftet 
efter forgængeren, et pulterskrin for, 
som han siger -Det danske Magasin- og 
alt muligt andet. Men han slugte det 
hele: -Præsr] ohan og Tyge Brahe, gamle 
skøder ovenpå, Dronning Dorte, Tage 
Tott, messedøden stort og småt. Tær 
skersult og tærskermave man til slig en 
kost må have- osv. (i Udby Have«). 

Og så var der det forunderlige, at der i 
Thyregod sogn fandtes meget belæste 
bønder, som der i øvrigt gør endnu. Hos 
dem lånte han Holbergs komedier, og 
hvad der vel morede ham allermest: 
»Niels Klims underjordiske rejse-. Ja 
Holger Begtrup fortæller, at han hos en 
bonde lånte en dansk oversættelse af 
Snore Sturlasons Heimskringla, som 
Grundtvig i øvrigt selv oversatte senere 
og langt bedre. Jeg vil også gerne have 
vidst, om den latinske bog om Islands 
historie, som var på boglisten over Felds 
dødsbo, allerede var der i Grundtvigs 
tid, så den havde vakt hans opmærk 
somhed; vi hører om, at han senere er 
meget optaget af den. Ligeledes H ybners 
bøger, som dog blev solgt i 1 799 på pa- 
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stor Stalknechts dødsboauktion, ville 
have vakt hans interesse. 
Det var skolebøger i forskellige fag, 

men også en bog med bibelske historier, 
som Salmonsens Leksikon påstår skal 
have været det første forsøg på at drage 
bibelhistorien ind som et selvstændigt 
fag i religionsundervisningen. Men vi 
hører intet herom; kun at han i bibelhi 
storie har hørt Møllmans hæse stemme 
(»Udby Have-). Store dele af bibelen 
havde han nu læst allerede som dreng i 
Udby præstegård, og han havde fået 
med sig et NY Testamente, som fulgte 
ham på »Jyllands hede og på Lavinds 
enge« (Lavind = Langeland). 
Om de bøger, han allerede havde læst 

i Udby og genopfriskede i Thyregod, 
kan vi høre i Michelsens doktordispu 
tats om tilblivelsen af Grundtvigs histo 
riesyn, desuden i Fr. Rønnings bog: 
-Den grundtvigske slægt- og i Schrø 
ders: »Grundtvigs barndom og ung 
dom-. Det er historiske bøger, som folk 
(nu om dage) nødig giver sig i lag med, 
da der nu findes langt mere interessante 
og pædagogisk anlagte historier. Men 
sulten må Grundtvig have været efter 
historie, da han, så snart han kunne 
læse, fandt store folianter med historie 
på sin fars boghylde. Men hvem af de 
lærde kan fortælle om, at Grundtvig 
nogensinde har fortalt om bøger, som 
han har fundet på Felds boghylde? 
En ting lærte Grundtvig dog til gavns 

hos Feld. Denne holdt husandagt, hvad 



ellers ikke mange præster gjorde på den 
tid. Her lærte Grundtvig Kingos salmer 
og hjertesuk at kende. Det må have væ 
ret Kingos -Åndeligt Sjungekor-, som 
man her har gennemgået gang på gang. 
Den første part deraf er just anlagt på at 
bruges ved aften- og morgenandagter. 
Jeg tænker mig, at Feld da har samlet 
hele sin husstand, også karle og piger, 
og det er nok dem, som Kingos ord er 
sunket dybest i. Da der næsten ved hver 
tredie barnedåb i Thyregod kirke stod 
faddere fra præstegården, og det både 
karle og piger, må det have været gud 
frygtige mennesker, som tjente i præste 
gården. Avlskarlen Ivar Sørensen, som 
Feld havde arvet efter sin forgænger, 
købte ved tvangsauktionen på Thyre 
god præstegård alt, som kunne føre 
landbruget videre. Alt blev jo ellers 
solgt. 
Disse tjenestefolk kan have indvirket 

på Grundtvig mere end han selv troede. 
Det kristne fællesskab ved disse andag 
ter har Grundtvig haft godt af. Selv har 
han ikke, dreng som han trods alt end 
nu var, kunnet fatte Kingos dybe toner 
om synd og nåde; men salmerne om af 
tenen og morgensukkene har han allige 
vel lagret i sit sind, selv om han senere 
påstår, at der lagde sig fjelde derover. 
Men så siger han på sit mytologiske 
sprog, at da tiden kom, da slog »Mjøl 
ner dale i Fjeld«, og at der »fra stenhår 
de malme den hellige klang af fædrenes 
salme, højrøstet udsprang og lod mig 
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fornemme, at frelserens stemme af sten 
kan udvirke hans pris- (»Nyårsmorgen«). 
Et sted i -Udby Have- fortjener også at 
blive citeret her: »Med de salmer fagre 
kjære, som jeg efter gammel skik i min 
barndom måtte lære: hver og en mig 
tyktes glemt. Men de havde dybt sig 
gemt i det lukte hjertekammer; men da 
Herrens lyn slog ned, med et brag jeg ej 
kan nævne, gennem dørens brede revne 
fangerne udgik med fryd-. 
Jeg vil altså gøre gældende, at 

Grundtvig lærte mere af Felds fromhed 
end af hans undervisning. Og når han 
senere i sit profetiske digt »Nyårsmor 
gen« kort skal nævne livet i Thyregod, 
gør han det med de korte ord: -Kingo 
på Heden«. Såvidt jeg kan se, holdt Feld 
fast på Kingos salmer i en tid, hvor de 
andre præster pralede af, hvorledes de 
havde fået indført den nye salmebog: 
»Kristelig evangelisk Salmebog-, om 
hvilken senere tider har sagt, at den 
hverken var kristelig eller evangelisk. 
Vi ser i biskoppens kopibog, at Feld 

har fået Nej til at anskaffe sig nogle -sal 
mebøger«, Der står ikke noget om, hvad 
det var for en salmebog, men da Det 
danske Kancelli i lang tid havde opfor 
dret præsterne til at indføre den nye sal 
mebog, ville det nu være underligt, om 
man pludselig nægtede en præst at an 
skaffe den. 
Så når vi skal karakterisere Felds teo 

logi, kan vi gøre det med det ene ord: 
«Kingo-, 



Frem i lyset 

- 



Som omtalt allerede i forordet ønsker 
redaktionen på disse midtersider at ska 
be spalteplads for stof, der kun dårligt 
lader sig dyrke i egentlig artikelform. 
En kort historie omkring en genstand. 
Ny er ideen jo langtfra. Med held har 

den blandt andet været anvendt i TV 
under titlen -Hvad er detr« Men den er 
ny for denne ærværdige årbogs vedkom 
mende. Imidlertid tror vi i redaktionen 
på ideens brugbarhed, og vi håber at 
kunne bevare denne midterrubrik som 
en fast bestanddel blandt årbogens øvri 
ge stof. 
En sådan rubrik kan tjene flere for 

mål. For det første kan man få berettet 
en god historie, noget der altid er rele 
vant, også for en fagbog. Man kan så 
yderligere håbe, at selv sådanne små 
glimt, man kunne kalde dem billedno 
veller, vil være i stand til at belyse kul 
turhistoriens mangfoldige verden på en 
facon, som kan inspirere til en nøjere 
granskning af de emner, som på denne 
vis bringes ind i lyskeglen. Ikke mindst 
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ligger det redaktionen på sinde at give 
læseren et indblik i, på hvilken måde 
man på faglig vis foretager en gen 
standsanalyse. 
Sidst, men ikke mindst, håber vi at få 

skabt en dialog læserne og redaktionen 
imellem. Forhåbentlig vil mange med 
lemmer lade høre fra sig. I første om 
gang er en beskrivelse, måske et foto, 
tilstrækkeligt. 

Såvel henvendelser om denne rubriks 
kommende emner som kommentarer til 
det bragte stof skal være yderst vel 
komne. 
Men leg nu med. På de følgende sider 

bringes først billeder af i alt seks gen 
stande. Forklaring og analyse bringes 
samlet i fortsættelse. Prøv først selv at 
fortolke den lille historie, billedet for 
tæller, før de næste siders tekst, udar 
bejdet af museumsinspektør Steen 
Hvass, Vejle (SH) og museumspædagog 
Vivi Jensen, Kolding (VJ), tages til 
hjælp. 
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Billede nr. I 

(Tilhører Museet på Koldinghus.) 

Billede nr. 2 

(Tilhører Vejle kulturhistoriske Museum.) 
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Billede nr. 3 

(Tilhører Museet på Koldinghus.) 

Billede nr. 4 

(Privat eje.) 
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Billede nr. 5 

(Tilhører Vejle kulturhistoriske Museum.) 

Billede nr. 6 

(Privat eje.) 



Billede nr. 1 

For ganske nylig har museet fået denne 
genstand foræret. Der er tale om et styk 
ke støbejern, der på den ene side bærer 
et kronet monogram. På den anden er 
der? tre cylindriske huller anbragt over 
hinanden. Stykket er 3 cm. tykt, og det 
vejer godt 1800 g. Det er fundet på en 
mark ved Vejstrup kirke. 
Der er ingen tvivl om, at der er tale 

om et jern, brugt til brændemærkning, 
men når det er fastslået, kommer pro 
blemerne. For hvad er det, der er mær 
ket med det? Det er slet ikke den type, 
man brændemærker kvæg med, og det 
ligner heller ikke de mærker, man 
brænder ind i tønder og dritler og den 
slags. 
Vi konsulterede landbrugsmuseet, og 

her siger man, at mærker af den type er 
sjældne, men ikke ganske ukendte. An 
tageligt har de været brugt til at ejer 
mærke større ting som f. eks. vogne og 
redskaber med, og den slags har man 
haft mest brug for på de meget store 
landbrug, hvor folkeholdet var stort og 
skiftende. 
Dateringen? Støbejern har vi kendt i 

Danmark fra Christian III' s tid, men 
før midten af forrige århundrede brug 
tes det i Danmark ikke til meget andet 
end kanoner og ovne. Skrifttyperne på 
mærket peger da også tidligst mod for 
rige århundrede. 
Og hvem er så hr. W. von H.? (For det 
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er jo nok en mand). Trods intens efter 
søgning er det endnu ikke lykkedes at 
finde en oplagt kandidat hverken fra 
Vejstrup-egnen eller andre steder. 

V.J. 

Billede nr. 2 

Mest af alt får jernhatten her os til at 
tænke på Preussernes pikkelhuer. Imid 
lertid er den kun 15 cm bred og knap 
14 cm høj, hvilket vil sige, at den næppe 
har ydet beskyttelse for et hoved, men 
derimod nok for en hånd. -Bulen« er 
hamret ud og foldet sammen som et 
kræmmerhus og holdt sammen af jern 
nitter. Nitterne på den flade krave med 
bronzebelægning har lun været til 
pynt. Bulen har siddet på et nu helt for 
svundet skjold af træ, hen over et hul, 
hvor hånden har holdt skjoldet i et 
håndtag. Skjoldets brædder har været 
samlet bl.a. med sirligt udførte jernbe 
slag ved randen. Både randbeslag, hånd 
tag og skjoldbule er sammen med et 
spyd med jernspids, ridesporer af jern 
med bronzebelægning og mange andre 
sager fundet i en urnegrav ved Erritsø. 
Graven er den fornemste blandt ca. 40 
andre brandgrave. Gravpladsen fra 1. 
årh. efter Kr. f. er udgravet af Ingolf 
Nielsen, Erritsø, for Vejle kulturhistori 
ske Museum i løbet af 1980-85. 

s. H. 



Billede nr. 3 

Dette er den perfekte museumsgen 
stand. Den er af støbejern, og den består 
af et stort lodretstillet tandhjul, der 
drejes ved hjælp af et håndsving. Via et 
lille tandhjul overføres drejningen til en 
vandret akse, hvorpå er monteret en 
dippedut med tre vandrette spidser. Om 
det store tandhjuls akse drejer et lille 
lodret tandhjul, der igen drejer et større, 
vandret tandhjul. Til dette er ved en 
sindrig fjedermekanisme fastgjort en 
smukt svunget opstander, hvorpå er 
monteret noget, der minder om bladet 
på en almindelig kartoffelskræller. Hele 
herligheden kan ved hjælp af en skrue 
fastgøres til et bord. 
Det perfekte, set fra museumsman 

dens synspunkt, ligger deri, at genstan 
den er selvforklarende. På det store 
vandrette tandhjul står der nemlig: PA 
TENTED JUNE 17 & DEC. 16 1856 
TURN T ABLE APPLE PARER 
MANFD BY LOCKEY & HOWLAND 
(patenteret, 1 7. juni og 16. december 
1856, drejelig bord-æbleskræller, frem 
stillet af Lockey & Howland). Om æble 
skrælleren er engelsk eller amerikansk, 
vides ikke, men det vil kunne undersø 
ges. Under alle omstændigheder er der 
tale om en typisk repræsentant for for 
rige århundredes glæde ved mere eller 
mindre nyttige mekaniske indretninger. 
Som museumsmenneske kunne man 

ønske sig, at alle genstande var forsyne- 
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de med tilsvarende gode oplysninger. 
Hvor tit kommer vi ikke ud for sære og 
besynderlige ting, der kræver en special 
viden, som det somme tider kan være 
meget svært at finde frem til. Hurra for 
Lockey & Howland og deres drejelige 
bord-æbleskræller! V J. 



Billede nr. 4 

Et lille redskab af flint, ca. 15 cm langt 
og - hvad fotografiet desværre ikke kan 
vise - for størstepartens vedkommende 
af kun ringe godstykkelse, fra 6-8 mm. 
Det ligger perfekt i hånden og ligner 
mest en godt slidt dolk fra den del af 
oldtiden, vi kalder dolktid, slutningen 
af bondestenalderen. Imidlertid kom 
mer man ved nærmere betragtning af 
redskabets butte ende på en løsning. 
Her ses tydelige spor af knusning eller 
afslibning som følge af gentagen brug 
netop her. Vi kunne være frække og 
kalde den for »Danmarks første Ron 
son«. Den moderne gaslighter har sam 
me funktion som det lille flintredskab - 
en ildsten, som blev brugt i kombina 
tion med et stykke svovlkis eller en fyr 
svamp til at opfange gnisterne, når flin 
ten blev slået mod en sten. Fyrtøjet - el 
ler lighteren - er altså 4000 år gammel, 
men for den øvede lige så anvendelig til 
sit formål som vor tids -Ronson«. Ild 
sten er almindelige som løsfund på mar 
kerne. 

S. H. 
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Billede nr. 5 

En 20 cm lang grå sandsten, godt brugt 
og slidt, lige uundværlig for en skovar 
bejder i det nittende århundrede og en 
landmand i vikingetiden. Henning Karl 
skov var skovarbejder på Damgaard i 
Tinnet fra 1933-1960. Han brugteste 
nen til at slibe leen med. Nøjagtig sam 
me slags sandsten brugte man i vikinge 
tiden, samme form og samme slidspor, 
d.v.s. at de også dengang blev brugt 
som strygesten. I vikingetidens bonde 
gårde, som de kendes fra Vorbasse, fin 
des der mange af den slags sten. Ser 
man dem som løsfund på markerne, for 
tæller de arkæologerne, at der på stedet 
har ligget en vikingetidslandsby - eller 
er de tabt af en skovarbejder i det nitten 
de århundrede? I alle tilfælde er det et 
godt brugt stykke værktøj med over tu 
sind års tradition bag sig. S. H. 



Billede nr. 6 

En kobberskilling fra 1856, 21 mm i 
diameter. En beskeden mønt fra Frede 
rik VII's tid, som ingen møntsamler vil 
se to gange på. Men alligevel - føles den 
ikke lidt mærkelig? 
Ved nærmere eftersyn viser den sig at 

være sammensat af to halvdele, der la 
der sig skille ad. Indeni er der et portræt 
af en kvinde, der ser ud, som kvinder 
gjorde det på grevinde Danners og fru 
Heibergs tid. 
Faktisk er det ikke en mønt, men to 

ens, der er hulet og tildannet således, at 
de kan lukkes tæt sammen. Typen er 
velkendt, og vi ved, at man især i Augs 
burg siden slutningen af 1500-årene har 
fremstillet mængder af såkaldte »skrue 
dalere«, der kunne indeholde religiøse 
billeder eller hele billedserier malet eller 
trykt på papir eller marieglas. For den 
indviede var de lette at kende, for sæd 
vanligvis brugte man to forskellige sølv 
dalere til spøgen. Ofte blev de brugt 
som bryllupsgaver i forbindelse med 
den traditionelle indsamling af penge til 
brudeparret, men det er næppe tilfældet 
med vor »skrueskilling«. Snarest er den 
en lille, tilsyneladende beskeden, men i 
virkeligheden ret så sofistikeret gave fra 
en ung pige til den forlovede, eller en 
ung frue til den kære ægtemand. Des 
værre ved vi ikke, hvem hun er. 

VJ. 
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Litteratur: 
Fritze Lindahl: -En Augsburg-skruedaler - En 
kongelig gave« i -Perega Numimastica Georgio 
Galster- (festskrift til Georg Galster, København 
1969). 



Jøderne i Fredericia 
Menighedens tilbagegang og afvikling 

Af Mogens Nathan, 
dr. med., Hørsholm. 

I vinteren 1982-83 holdt jeg et par fore 
drag, henholdsvis i København og Fre 
dericia, hvori der blev givet en oversigt 
over jødernes historie i Fredericia fra de 
første bosættelser i 16 7 5 til menighe 
dens opløsning i begyndelsen af det 20. 
århundrede. 
Under udarbejdelsen havde jeg lejlig 

hed til at gennemgå en række arkivalier, 
der opbevaredes i Det mosaiske Troes 
samfund i København, omhandlende ti 
den siden 1808, og af hvilke de fleste 
ikke tidligere har været publiceret. De 
var vanskeligt tilgængelige, men slægts 
forskeren, lektor Georg Simon, hjalp 
mig velvilligst med at fremskaffe materi 
alet. Disse arkivalier er senere, sammen 
med størstedelen af trossamfundets øv 
rige arkiv, overgivet til Rigsarkivet, 
hvor der forestår en større gennemgang 
og katalogisering, så det vil formentlig 
vare en rum tid, før disse sager igen vil 
blive alment tilgængelige. 

Den her foreliggende artikel vil ud 
gøre en beretning om Fredericiamenig 
hedens historie i dens sidste periode, 
især bygget på de omtalte arkivalier. En 
udførlig gengivelse af hele foredraget i 
Fredericia findes som manuskript på 
Fredericia Museum. For- sammenhæn 
gens skyld bringes imidlertid her, som 
bilag 1, en oversigt over de vigtigste be 
givenheder i menighedens historie. End 
videre bringes, som bilag 2, en sammen 
ligning mellem antallet af jøder og det 
samlede befolkningstal i Fredericia gen 
nem ca. 200 år. 
Det ses, at den store nedgang af jøder 

i Fredericia indtraf i løbet af det 19. år 
hundrede. Det højest kendte tal var som 
angivet 300 i året 1795. I 1850 var tal 
let 98, og endelig kendes i 1905 kun 2 
eller 3 familier. 
Årsagen til tilbagegangen er let at fin 

de. I 1809 udkom en forordning, der til 
lod jøderne at bosætte sig overalt i riget, 



og i 1814 udstedtes den forordning, der 
på de allerfleste områder skaffede jø 
derne fuld ligestilling med de øvrige 
borgere. Flere og flere jøder fandt, at de 
havde langt bedre muligheder i de store 
byer end i den lille købstad bag voldene. 
Nogle tog til Randers, men de allerfleste 
rejste til København. 
Mange af de kendteste jødiske famili 

er i Danmark har deres stamfædre i Fre 
dericia. Jeg kan nævne navne som Fre 
dericia, Gliickstadt, Ree - men iøvrigt 
tror jeg næppe, at der findes nogen jøde 
herhjemme af de tidligere indvandrede 
slægter, der ikke har en eller flere for 
fædre blandt Fredericiajøderne. 
I et foredrag, som Alfred Heyman 

holdt i 1905, omtaler han vekselerer H. 
C. Hirsch, som gennem et halvt århun 
drede gjorde en meget stor indsats for 
menigheden i Fredericia, og som har 
givet den fyldigste sammenhængende 
beskrivelse af menighedens historie. 
Heyman slutter med disse ord: Hirsch 
døde ca. 1895 - -efter at medlemmerne 
havde forladt ham, enten af gyldig 
grund eller ved bortrejse-. 

Menighedens sidste protokol 
Det materiale, jeg har benyttet, er dels 
Fredericiamenighedens sidste protokol, 
dels pakker med breve og dokumenter 
for tiden 1865 til 1921. 
Protokollen er et vældigt monstrum 

med 474 paginerede blade, d.v.s. 948 
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sider. Pakkerne omtales senere. Proto 
kollen påbegyndtes i 1808, men ophavs 
mændenes forventninger gik ikke i op 
fyldelse. Det sidst refererede møde af 
holdtes 16. august 1906 og findes på 
pag. 134. Ved at gennemblade refera 
terne for de sidste 40 år får man et tyde 
ligt indtryk af menighedens hastige til 
bagegang. 
4. februar 1864 afholdtes et forstan 

dermøde, hvor ligningen af årsbidraget 
foretoges. Der var da 24 bidragydende 
medlemmer, og den samlede ligning ud 
gjorde 273 rigsdaler. 20. april og 30. 
august 1864 behandledes legat-udde 
ling. 6. september behandledes spørgs 
målet om nye lokaler til synagogen, der 
var blevet ødelagt under bombardemen 
tet af byen. Mærkeligt nok findes der 
ingen nærmere omtale i protokollen af 
denne begivenhed, ej heller om genopfø 
relsen ud over lidt om økonomien. Men 
andetsteds findes der udførlige referater 
af grundstensnedlæggelsen den 16. juni 
og indvielsen den 27. oktober 1865 med 
festprædiken af overrabbiner dr. A. A. 
W olff. Foruden selve synagogen var der 
også indrettet en beboelseslejlighed i 
den nye bygning. Alligevel kan det sy 
nes at have været vel optimistisk at 
opføre en ganske anselig synagoge i en 
menighed, der som lige nævnt kun rum 
mede 24 betalende medlemmer og var i 
så tydelig tilbagegang. Det er helt vemo 
digt at læse slutningsverset fra indviel 
sessalmen: 



Synagogen i Riddergade (udat. foto i Fredericia Mu 
seum). Billedet giver ikke indtryk af en »anselig byg 
ning- - mere nok af, hvor naturligt den faldt ind i 
dansk købstadsmiljø. 

Dit ord, som i et Flammehav 
På Horebs Tinde, Du os gav, 
Er nu forkyndt herinde. 
0, lad det leve i vort Bryst, 
At Sjælens Fred og Himlens Lyst 
Vi stedse her må finde. 

- Den sidste gudstjeneste afholdtes 3 7 
år senere. 

En fortsat gennemgang af protokollen 
for de følgende årtier giver ikke noget 
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væsentligt nyt til belysning af forholde 
ne. De vigtigste begivenheder, refereret 
dels efter protokollen, dels efter forskel 
lige bilag, skal nu anføres, og de vil til 
slut blive suppleret med nogle detaljer 
fra protokollen og pakkerne. 
Ved en generalforsamling i 1898 af 

menighedens medlemmer - der står 
ikke, hvor mange der var - valgtes I. 
Beermann og A. Samson til forstandere 
- sidstnævnte med bopæl i Vejle. 
Ved ligningen i 1899 var de 24 med 

lemmer fra 1864 svundet ind til 4, der i 
alt skulle betale 72 kr., og i året 1900 
skulle 3 medlemmer betale i alt 52 kr. 

Sidste gudstjeneste 
Inventaret spredes 
Fra andre kilder ved vi, at den sidste 
gudstjeneste blev afholdt i synagogen på 
forsoningsdagen 1902. Man prøvede 
forgæves at få synagogen udnyttet som 
bymuseum, men i en årrække henstod 
bygningen tom og ubenyttet. Det fortæl 
les dog, at den sidste kantor, Peltin, 

. endnu i nogle år dagligt gik hen til syna 
gogen og forrettede sin andagt, så forbi 
passerende kunne høre hans sang lyde 
fra det tomme gudshus. 
Den 29. april 1906 vedtoges det at 

overdrage menighedens arkiver til opbe 
varing i Det mosaiske Troessamfund i 
København. I protokollen, pag. 132- 
13 3, findes en liste over disse arkivalier 
( et uddrag er gengivet i bilag 3). 
På dette tidspunkt blev det endvidere 
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vedtaget at udlåne til Joseph M. Gold 
schmidt, Ny Kongensgade 6 i Køben 
havn, en række genstande fra synago 
gen i Fredericia. Goldschmidt, der var 
fuldmægtig i Landmandsbanken og til 
lige kontorchef i trossamfundet, havde 
oprettet en privat synagoge i Læderstræ 
de 9 eller 11. (En fortegnelse over disse 
genstande findes som bilag 4.) Joseph 
Goldschmidt døde i 1924, og kort efter 
ophørte denne synagoge at fungere. 
Hvad der blev af tilbehøret, herunder de 
fra Fredericia udlånte genstande, vides 
ikke i detaljer, men ud over enkelte ting, 
der findes hos Goldschmidts efterkom 
mere, synes genstandene at være fordelt 
mellem den officielle store synagoge i 
Krystalgade og menighedens museum i 
Ny Kongensgade. Oplysningerne om 
Goldschmidts synagoge hidrører fra 
hans dattersøn, kasserer Sven Meyer. 
For en ordens skyld skal der gøres op 

mærksom på, at denne synagoge ikke er 
identisk med en af familien Bamberger 
m.fl. oprettet synagoge, der også lå 
i Læderstræde og eksisterede gennem 
flere generationer - eller med en tre 
die, særlig strengt ortodoks synagoge, 
Machsike Hadas, der stadig eksisterer. 
På menighedens museum i Ny Kon 

gensgade findes også andre genstande 
fra Fredericia. Bilag 5 indeholder en så 
vidt mulig fuldstændig fortegnelse over 
de ting på museet, som man kan hen 
føre til Fredericia. 
Som nævnt blev det sidste møde, der 

er refereret i den store protokol, afholdt 
16. august 1906. Det vedtoges her, at 
man ville søge forvaltningen af, hvad 
der var tilbage, d. v. s. den tomme syna 
goge og kirkegården ( + nogle legater), 
overdraget til repræsentanterne for Det 
mosaiske Troessamfund i København. 
A. Samson oplyste, at han på grund af 
bortflytning til København måtte afgive 
sine hverv. Han ville snarest muligt 
sætte sig i forbindelse med overrabbine 
ren samt repræsentanterne i Køben 
havn, eventuelt med statens myndighe 
der og anmode disse om at træffe af gø 
relse og bestemmelse om menighedens 
fremtidige forvaltning. 
I et brev af 20. oktober 1908 henvises 

til endnu et repræsentantskabsmøde, af 
holdt 16. august 1908. I dette brev, der 
er aftrykt som bilag 6, bemyndiges de 
københavnske repræsentanter til at 
overtage forvaltningen af trossamfundet 
i Fredericia, og det nævnes blandt an 
det, at trossamfundet nu kun består af 
de to underskrevne repræsentanter, I. 
Beermann og A. Samson. 

Sidste fødsler og dødsfald 
Ministerialprotokollerne for Fredericia 
menigheden, der også .har omfattet jø 
derne i andre byer i Vejle amt (i hvert 
fald Kolding og Vejle) findes på lands 
arkivet i Viborg; men jeg har set foto 
kopier af de seneste blade. De sidst 
indførte fødsler er for drengenes ved 
kommende Isidor Samson ( 1906) og for 



pigernes vedkommende Karen Hertz 
(1904). De sidst registrerede dødsfald 
er: Kvinder: Charlotte Kirstein, død 
20/6 1904, 64 år gammel; mænd: Benno 
Henriques Levin, død 12/12 1907, tre 
måneder gammel. Desuden fandt der 
endnu nogle begravelser sted på kirke 
gården, senest 1921. 
Og mens vi er ved kirkegården, eller 

-begravelsespladsen-, som det officielt 
hedder, skal det anføres, at en del af det 
nu overflødige areal i 1910 blev afhæn 
det til Voss' fabrikker, der samtidig på· 
tog sig at opføre og vedligeholde en mur 
omkring pladsen. På det bortsolgte areal 
blev der opført en bygning, der siden 
har delt kirkegården i to adskilte dele. 

Diverse sager 
De flere gange omtalte pakker er for af 
slu tningsperiodens vedkommende for 
delt i tre kartotekskasser, omfattende 
henholdsvis årene 1865-1876, 1877- 
1893 og 1894-1925. 
Et par udpluk blandt disse arkivalier 

kan måske give et indtryk af, hvad der 
beskæftigede forstanderne i den hen· 
smuldrende menighed. 
Fra året 1900 foreligger der karre· 

spondance om nogle gravsteder. En obli 
gation er udtrukket. 

2/7 1900 sendte en sagfører resultatet 
af en incassosag: Indgået kr. 18,-, om· 
kastninger kr. 6,-, restbeløbet kr. 12,-, 
hvilket beløb fremsendes med bud og 
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med beklagelse af de store omkostnin 
ger. 
Samme år ansøger en kvinde om et 

legat med den motivering, at hun kun 
har 5 kr. om måneden i alderdomsun 
derstøttelse. 
Flere gange bedes der om fødselsatte· 

ster - f.eks. beder Arnold Melchior i 
1901 om en fødselsattest for sin søn 
Marcus ( den senere overrabbiner) og 
spørger samtidig, om forstanderen A. 
Samson har brug for Melchiors datter 
Sofie i sin husholdning. 
Så korresponderes der videre om lega 

ter, gravsteder og attester. 
I 1903 klager Emilie Wulff, Køben 

havn, over sin families gravsteder og 
sender efter aftale med graver Brodersen 
10 kr. til vedligeholdelsen. 
I 1903, året efter den sidste gudstjene· 

ste, skriver forstanderne til forsangeren 
Peltin og foreholder ham, at han har be 
nyttet genstande fra synagogen i sit eget 
hjem. »de menigheden tilhørende gen 
stande må ikke fjernes fra synagogen, 
badehuset eller kirkegårdshuset-. - 
Beermann meddeler Samson, at han (B.) 
har solgt en nedfalden, ubrugelig mes 
singarm formedelst 3 5 øre. 
Og i 1904 behandles en kompetence· 

strid mellem Samson/Beermann og for 
sangeren. Andre menighedsmedlemmer 
end disse tre var der formodentlig ikke. 

Beboelseslejligheden i synagogen var 
udlejet til en familie Sørensen. 
Efter overdragelsen i 1908 af admini- 



strationen føres den foreliggende korre 
spondance mellem repræsentantskabet i 
København og lokale forbindelser (sag 
fører, graver). 
Som afslutning på denne beretning 

gengives følgende uddrag af et brev af 
2 7 / 1 1 913 til det mosaiske trossamfund 
i København fra sagfører A. Jensen, 
Fredericia: »- - - gøre opmærksom på 
min skrivelse - - - af 25/5 1912 om sy 
nagogens forfatning, den var ikke god 
dengang og er ikke blevet bedre siden, 
og en skønne dag falder både hjørnet og 
Madam Sørensen nok ned, og alt dette 
har repræsentantskabet jo på samvittig 
heden, i stedet for at forære det hele 
bort til en veldædig stiftelse - - - eller 
på anden måde få synagogen ud af ver 
den. Her - - - er ikke en eneste mosait 
eller jøde mere i Fredericia.« 
Synagogen solgtes til nedrivning i 

1914 - forhåbentlig var madam Søren 
sen bragt i sikkerhed forinden. 
Trossamfundet i København admini 

strerer stadig begravelsespladsen. 
I december 1950, ved 300 års dagen 

for Fredericias første købstadsprivilegi 
er, overrakte repræsentanterne en min 
deplade, som nu er anbragt i det nye 
rådhus i Fredericia sammen med lignen 
de plader fra den reformerte og den ka 
tolske kirke, de to trossamfund, der 
sammen med det jødiske fandt et fristed 
i denne by. 
Den jødiske mindeplade har følgende 

ordlyd: 

91 

»I Fredericia By fandt Jøderne 1682 
det første Fristed i Danmark. 
Skænket af det Mosaiske Troessam 

fund i København 1950.« 

Afsluttende bemærkninger 
Det eneste synlige minde om den jødi 
ske menighed i Fredericia er, ud over 
nogle genstande på Fredericia museum, 
kun begravelsespladsen - og en minde 
plade på rådhuset. Men historien om 
denne menighed vil leve videre som et 
væsentligt afsnit af de danske jøders hi 
storie og som et fængslende og karak 
teristisk indslag i byens historie. 
Indbyggerne i Fredericia kan være 

stolte af den menneskelige indsats, der 
her gennem et par århundreder sikrede 
et fristed for en gruppe mennesker, hvis 
trosfæller mange andre steder var udsat 
for svære forfølgelser. De blev forhå 
bentlig til nytte for den by, de levede i; 
og de, der rejste bort, og deres efterkom 
mere, har gjort en stor indsats, ikke blot 
for Det mosaiske Troessamfund i Kø 
benhavn, men også på mange poster i 
det danske samfund, i et af de lande i 
verden, der har budt sine jødiske med 
borgere de bedste kår. 



Bilag 7 
Oversigt over jødernes historie 
i Fredericia 
16 7 5 Første bosættelse (privat gudstjeneste). 
1682 Privilegierne (religionsfrihed, asylret). 
1 7 09 Opførelse af en bygning ved kirkegården. 
Ca. 1700 til 1724 Store stridigheder. 
1720 Første synagoge indvies. 
1738 Første rigtige rabbiner. Egne rabbinere med af- 

brydelser til 1809. 
1743 Protokol med vedtægter. 
1753 Synagogen ombygges. 
1790 Kirkegården udvides. 

1800 Menighedens kulmination. Ca. 300 med 
lemmer, d.v.s. 8-9 pct. af byens indbyggere. 

1809 Nyt reglement.Jødernes -stavnsbånd- ophæves. 
1810 Ny synagoge. 
1814 Forordningen af 29. marts. 
1817 Kateketordning. 
1858 Kirkegården udvides. 
1865 Ny synagoge efter krigsbombardement. 
1895 H. C. Hirsch dør. 
1902 Sidste gudstjeneste. 
1908 Sidste repræsentantskabsmøde. 
1914 Synagogen solgt til nedrivning. 

Bilag 2 
Indbyggere i Fredericia 

Ar Jøder 
Personer Samtlige Familier 

7700 4 
7709 76 57 
7769 2873 
7776 ca. 750 
7795 300 
7800 3474 
7850 98 4326 
7890 47 
7907 72774 
7905 2-3 
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Bilag 3 
Arkivalier, der iflg. protokollat er 
overført til Mosaisk Troessamfund 
København. 
Uddrag: 

1) Ministerialprotokol no. 2, 1814-1850. 
2) Confirmationsprotokol fra 1871 og 1872. 
3) Lommebog af kirkebetjent Marcus Meyer: Fød 

sler 1792-1815 og dødsfald 1798-1869(?). 
11) Protokol af Commissionen, som blev nedsat til 

Paadømmelse af en Del • U ordner i Fredericia jødiske 
Menigheds Forvaltning- fra 13. Marts-9. April 1799 
med 3 Stk. Bilag. 

14) Afskrift af diverse Beslutninger i Forstanderska 
bet i tiden 17 43-ca. 1800 (hebraisk). 

1 7) Manuskript af H. L. Hirsch: Det jødiske Troes 
samfund i Fredericia. 
Endvidere dokumenter og bilag i pakker. Der næv 

nes 46 pakker fra 1808-1896. 
Senere overdroges lignende pakker frem til 1906, 

og i tilsvarende kartotekskasser opbevares yderligere 
den korrespondance, der er ført fra Mosaisk Troes 
samfund i København vedr. Fredericia, idet Køben 
havn nu havde overtaget forvaltningen. 

Bilag 4 
Genstande, der ifølge protokollen for 
Fredericiamenigheden, år 1906, 
var udlånt til Joseph M. Goldschmidt, 
København 

1 sæt sølvtøj til en Thorarulle (nemlig klokker, 
hvoraf der manglede 3, samt -Tas- (plade) og »Jad« 
(pegepind)). 

1 par på pergament håndskrevne Machsorim (bøn- 
nebøger), årstal 5545. 

1 sæt Altonaer Machsorim. 
1 Schofar (vædderhorn). 
1 rødt tæppe (Poreches) eller forhæng. 
1 rødt og blåt tæppe. 
1 hvidt tæppe (•Cachuman«) med overkappe. 
3 hvide Thorakapper. 
1 stort+ 1 lille hvidt ta:ppe -Michso-, til dækning af 

brødet. 
Joseph Goldschmidts kvittering for ovenstående fin 

des i arkivpakkerne, dateret 4. juni 1906. 



Bilag 5 
Uddrag af katalog for 
Det mosaiske Troessamfunds museum 
i Ny Kongensgade, omfattende de ting, 
der formentlig stammer fra Fredericia 
Nr. 
45 Thorapeger, sølv. Tilhørt Israel Ree. Frederi 

cia 1775, Chr. Ernst Strunze. 
46 Thorapeger, sølv, flad. Tilhørt Jospa Gluck 

stadt, Fredericia. Hans Jørgen Mathiesen, Fre 
dericia, I. halvdel af 19. århundrede. 

49 Thoraplade, sølv. Fredericia-sølvsmed fra beg. 
af 19. århundrede. 

52 Thoraplade. Sølv med 3 skjoldformede plader, 
formentlig tysk sølvsmed. 

64 Thorapeger, sølv, ottekantet. Tilhørt Salomon 
Abraham Cohn, Fredericia. 

7 6 Geheimeetatsraad Isak Gluckstadts sølv 
medaille 1872. På reversen: Landmands 
bankens hovedbygning. 

97 Ottearmet malmlysestage fra synagogen i Fre 
dericia ( opr. gave fra den kvindelige sygepleje 
forening i Fredericia). 

102 Synagoge-bønnebog, Fredericia 1780. På titel 
bladet: Navnene på Fredericia menigheds da 
værende forstandere. 

135+ Niels Hansen: Parti af Fredericia mosaiske 
Kirkegaard 1929. Olie. 

200 + Thoraforhæng (H. L. Hirsch, Fredericia). Gave 
til Hirsch på 70-årsdagen 11 adar 5650 = 3. 
marts 1890. 

Bemærkninger: 
+ betyder, at genstandene ikke kunne findes ved en 

foretagen revision af museet. 
Angående nr. 45: Israel Ree levede 1740-1819. Pe 

geren anvendtes første gang på ugefestens dag år 
5535 = 4. juni 1775. 
Angående nr. 52: Gave fra begravelsesselskabet i 

Fredericia, der stiftedes år 5489 = 1724. De skjoldfor 
mede plader indeholder 3 7 navne på begravelsessel 
skabets medlemmer i 1749 (25 års jubilæet). 
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Bilag 6 
Skrivelse af 20. oktober 1908 fra 
repræsentantskabet for 
den mosaiske menighed i Fredericia 
Det underskrevne Repræsentantskab for den mosai 
ske Menighed i Fredericia, der paa et Repræsentant· 
skabsmøde den 16. August 1908 traf den Bestemmel 
se, at der, da den ene Repræsentant, Herr A. Samson, 
nu flyttede til København og derfor ikke mere kunde 
varetage Forvaltningen, og da Menigheden i Frederi 
cia ikke tæller flere Medlemmer end de to Repræsen 
tanter, vilde være at forsøge at træffe en Ordning med 
Repræsentanterne for det mosaiske Trossamfund i 
København angaaende Menighedens fremtidige For 
valtning, - har herved truffet den Bestemmelse at give 
Repræsentanterne for det mosaiske Trossamfund i 
København Fuldmagt til at bestyre og forvalte den 
mosaiske Menighed i Fredericias Sager. 
I den Anledning bemyndiges altsaa de nævnte Re 

præsentanter til med forbindende Virkning for Me 
nigheden i Fredericia at træffe alle saadanne Beslut 
ninger, som Repræsentanter for Fredericias Menighed 
kunde træffe, at besidde Menighedens Aktiver og 
Bøger, at uddele Menighedens Legater, at afholde 
Menighedens Udgifter, at indkræve Menighedens 
Indtægter, at disponere over og sælge Menighedens 
Aktiver, at indkræve og kvittere Menighedens Obliga 
tioner og andre Aktiver, at udfærdige Skjøder paa 
Menighedens Grundstykker og iøvrigt foretage et 
hvert Skridt, som repræsentanterne for Fredericia Me 
nighed maatte (være?) berettigede til at foretage. 
Det er en Selvfølge, at i de Tilfælde af religiøs Na 

tur, hvor Repræsentanterne i Fredericia maatte handle 
i Overensstemmelse med de kirkelige Myndigheder, 
gælder ogsaa dette for Repræsentanterne for det mo 
saiske Trossamfund i København. 
Medens alle saadanne af Repræsentanterne for det 

mosaiske Trossamfund i København foretagne Skridt 
ere fuldt forbindende for Repræsentantskabet og den 
mosaiske Menighed i Fredericia, tilsikres paa den an 
den Side Repræsentantskabet i Fredericia af Repræ 
sentanterne for det mosaiske Trossamfund i Køben 
havn, forsaavidt der nogensinde maatte blive Tale 
om, at der kunde gøres Ansvar gældende imod den 
mosaiske Menighed i Fredericia eller dens Repræsen- 



tantskab af pekuniær eller juridisk Natur, at de nævn 
te Repræsentanter paa Menighedens Vegne, selv paa 
tage sig dette Ansvar uden Regres overfor den mosai 
ske Menighed i Fredericia eller dens Repræsentant 
skab. 

København og Fredericia den 20. Oktober 1908. 

I Repræsentantskabet for 
den mosaiske Menighed i Fredericia. 

sig. A. Samson. sig. I. Beermann. 

Til Vitterlighed. 
sig. Paul Gammeltoft, kand.jur. 

sig. Viggo Houmand, fuldmægtig. 

Til Vitterlighed om 
Herr Beermanns Underskrift. 

sig. J. Fuglede, Læderhandler. 
sig. Gerlach, Vinhandler. 

Litteratur om den jødiske menighed 
i Fredericia 
B. Balslev: De danske Jøders Historie. København 
1932. 
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J. Fischer: Fredericia og den jødiske menighed. Ind 
læg i •Jødisk Samfund- nr. 3, København 1913. 
Fredericia Avis, red. af J. M. Eibeschiitz, 28/10 1865. 
M. Hartvig: Indlæg i •Jødisk Samfund-, København 
1951. 
M. Hartvig: Jøderne i Danmark i tiden 1600-1800. 
København 1951. 
A. Heymann: Fredericia og dens jødiske Menighed. 
Vejle Amts Årbog 1905, s. 125. 
H. L. Hirsch: Det jødiske Trossamfund i Fredericia. 
Fredericia 1896. 
Ewald 0. Jagd: Det mosaiske Troessamfund i Frede 
ricia. Fredericia Minder, Fredericia 1962, s. 11. 
P. Katz: Jøderne i Danmark i det 17. århundrede. Kø 
benhavn 19 71. Senere udgivet af Selskabet for dansk - 
jødisk historie. 
Jul. Margolinsky: De jødiske Kirkegaarde i danske 
Provinsbyer. Det mosaiske Troessamfund i Køben 
havn. 1957. 
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Jul. Margolinsky: Det jødiske Folketal i Danmark ef 
ter 1814, i• Ved 150 års dagen for anordningen af 29. 
marts 1814«. København 1964. 
Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald i Danmark I 963- 
1976. Dansk Historisk Haandbogsforlag 1978. 
Hugo Matthiessen: Fredericia 1650-1760. Køben 
havn 1911. 
Hugo Matthiessen: Fæstning og Fristed. København 
1950. 
Jul. Salomon og Josef Fischer: Mindeskrift i Anled 
ning af Hundredaarsdagen for Anordningen af 29. 
Marts 1814. København 1914. 
J. P. Trap: Danmark. 5. udg., bd. 21, Vejle Amt. Kø 
benhavn 1964. 

Nogle af disse kilder er benyttet i foredraget, men ikke 
i nærværende arbejde. 
Desuden er benyttet en del skriftligt materiale, der 
venligst er tilstillet mig af direktør Herbert Krog 
mann. 



Blade fra en skipperdatters 
barndomserindringer 

Af Charlotte Jensen 

Før jernbanen og senere lastbilerne på 
de stærkt udbyggede veje med motor 
veje og broer var det fortrinsvis små 
skibsfarten, der sørgede for transport af 
varer rundt imellem de danske havne. 
Men også varer fra det nære udland: 
Østersøhavnene, Finland, Sverrig og 
Norge. Alt muligt sejlede de med: mel, 
gryn, cement, træ, kul og sågar is fra 
Norge - og meget andet. 

Disse mindre sejlskibe er efterhånden 
forsvundet. De sidste bliver solgt som 
lystfartøjer - og i nostalgiens hellige 
navn prøver man på at forestille sig, 
hvordan det var at sejle med dem. 
Småskipperne blev kaldt »Havets hus 

mænd« - men det var stolte selvbevidste 
søfolk, der i deres ungdom - de fleste 
fra de var 14 år - havde sejlet på de 
store have med de store sejlskibe til Au- 



Mine forældre. 

stralien, Amerika, Østen -. Der havde 
de optjent deres -sejltid-, som man 
skulle have for at komme på styrmands 
skolen og tage eksamen som skibsfører. 
Men også for at tjene penge til at kom 
me på skole for. Ophold og undervis 
ning og bøger skulle man selv betale. 
Og bagefter drog de ud igen for at tjene 
til at købe eget skib. 
Det tog gerne et par år at tage den 
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eksamen. Og mens man var under ro 
lige forhold, kunne der ske mangt og 
meget: mangen sømand fandt sin pige i 
den by, hvor skolen lå. Og så var der en 
ekstra spore til at skynde sig at få fod på 
eget dæk. 
Sådan gik det også for min far, Knud 

Madsen. Han »læste« i Marstal, og der 
fandt han den pige, der skulle blive 
hans kone og dermed mor til os fire 
søskende. Hun hed Ellen. 
De blev gift i februar 1908, og sam 

tidig bestilte far en skonnert hos den be 
rømte skibsbygger Lindtner, Vejle, der 
byggede mange flotte Vejle-skibe. 
Kølen blev lagt i foråret 1908, og den 

3. april 1909 kunne far sejle ud for før 
ste gang med sit eget skib. Det fik navnet 
-Charlotte« efter apoteker Daugaards 
hustru. 
Apotekeren og bankdirektør Holm og 

skibsbygger Lindtner lånte far de penge, 
han manglede i at kunne købe skibet. 
Det lastede 140 tons dødvægt. De første 
14 år sejlede det udelukkende med sejl. 
Skibsbygger Lindtner var en meget 

dygtig skibsbygger, der gjorde meget ud 
af de skibe, han byggede. Bl.a. tog han 
selv ud i skovene og udvalgte det træ, 
han skulle bruge. Jeg har hørt, at han 
hentede en del ved Rosenvold. 
Skroget skulle have de rigtige linier, 

så det kunne skyde en god fart gennem 
vandet. Far gik på værftet, så ofte han 
kunne, for at følge byggeriet. Da det var 
ved at være færdigt, kom han en dag til 



Lindtner og forlangte, at der også skulle 
indrettes et »Iokum«. Det var fuldstæn 
dig uforståeligt for Lindtner. Det havde 
han aldrig været ude for før. Men far 
holdt på sit. Han ville nemlig have sin 
kone med ud at sejle. Og han ville ikke 
byde hende de -sanitære- forhold, som 
søfolk ellers måtte leve med på sejl 
skibene: at forrette sin nødtørft ude på 
forgrejerne eller i en spand på dækket 
og så smide det ud over siden. 
Der blev så konstrueret et slags skur, 

hvori der var et bræt med en spand un 
der. -Skuret- var meget lille, jeg tror ca. 
80 x 80 cm. Store mennesker måtte gå 
baglæns derind. Der fortaltes en historie 
om en stor bred mand, der sad fast i det, 
og som måtte hives ud. Jeg ved ikke, om 
det er en »skipperhistorie«, men sand 
synlig er den. 
-Skuret« blev surret fast til vanterne 

henne for, lige ud for kabyssen. Alle var 
tilfredse, men det var et særsyn i 1909. 
Det var vist det første skib i Vejle, der 
havde en sådan indretning. 
Men »Charlotte- var et stort flot skib 

med meget høje master. De var 24 me 
ter. Den bageste var den højeste og hed 
stormasten. Den forreste hed skonnert 
masten. Af sejl var der storsejlet, skon 
nertsejlet og fire forsejl. Desuden kunne 
der sættes sejl øverst oppe på masterne. 
De hed gaffeltopsejl. De blev sat, når 
der var særlig god vind, og så kunne der 
sejles stærkt. 
Når jeg tænker tilbage på min barn- 
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doms somre, forekommer de mig · at 
være en lang sejlads med »Charlotte«, 
Når sommerferien nærmede sig, forsøg 
te far at få last til Vejle. Eller i nær 
heden af, så hele familien kunne komme 
om bord. Og så var vi med i hele ferien. 
Mor havde haft travlt i lang tid i for 
vejen med at få vores tøj gjort klart. Vi 
skulle have tøj med til al slags vejr, og 
som noget særligt skulle der syes lange 
bukser eller kedeldragt til mig. Det var 
ikke almindeligt, at piger gik i lange 
bukser dengang, så det var kun til søs, 
jeg havde denne påklædning. Men jeg 
skulle jo også kunne klatre op, ligesom 
min bror, og så var det upraktisk med 
kjole med sløjfer og flæser. 
Men når skoleferien indtraf, var alt 

klappet og klart. Min bedstemor og tante 
Laura var installeret i huset derhjemme. 
De skulle passe hund, kat og papegøje, 
mens vi var borte. Og så var det kun at 
vente på, at far skulle komme. Vi måtte 
sommetider ruste os med tålmodighed. 
Et sejlskib var afhængig af vind og vejr. 
Det kunne ikke komme på klokkeslæt. 
De sidste mange dage inden ferien hav 
de vi været på havnen flere gange om 
dagen og spejdet ud ad fjorden for at få 
den første kending af skibet. Vi kunne 
se det langt ude; det var karakteristisk 
med de meget høje master. Vi kendte 
dem på lang afstand. Når de så langt om 
længe var ankommet, skulle skibet først 
losses. Og der skulle tages proviant om 
bord. Det fik vi hos skibshandler 
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Coops. Der skulle også tages frisk fersk 
vand om bord. Der blev købt ekstra 
meget ind, for besætningen blev jo for 
øget med fire børn og mor. I forvejen 
var der far, bedstemanden, jungmanden 
og kokken. 

Den største del af skibet var indrettet 
til lastrummet. Der var tre luger ned til 
rummet. Den midterste var den største. 
Henne agter var skipperens kahyt. 

Der var et fast bord og en sofa med ska 
be på hver sin side. Så var der nogle felt 
stole, som blev klappet ud, når vi skulle 
spise. Desuden var der en lille kakkel 
ovn med en spytbakke af messing ved si 
den af. I den var der altid en udklippet 
»serviet« af avispapir med tunger i kan 
ten. Ind i skibssiden var der bag en por 
tiere skipperens køje. Der sov min mor 
og far. I den anden side var en »alkove«. 
Den brugtes almindeligvis til forskellig 
proviant. Men når vi var med, sov min 
lillebror og jeg derinde ligesom i en hule. 
Ovenover os var hylden, hvor der opbe 
varedes rugbrød og knækbrød i store 
runde plader. Der duftede dejligt af det 
daglige brød. 
V ed siden af kahytten var der et lille 

bitte kammer. Det kaldtes styrmands- 

Første blad i Skibsdagbogen. Heri indførte skipperen 
daglige oplysninger vedr. destination, kurs, vejr og 
vind, mandskabets beskæftigelse og særlige observa 
tioner. I nederste hjørne ses borgmesterens under 
skrift. 

kammeret. Der boede min storesøster, 
og da hun ikke kunne komme med 
mere, så fik jeg det. 
Henne for i skibet var mandskabs 

lukaf et. Det var meget småt. Der var 
fire køjer - to og to over hinanden. For 
an var der faste bænke, som kunne luk 
kes op. Heri havde søfolkene deres per 
sonlige ejendele. Nogle havde desuden 
en skibskiste, som stod under trappen. 
Men her stod også en lille kakkelovn. 
Når jeg tænker tilbage på det, kan jeg 
næsten ikke forstå, hvordan de kunne 
være der. Her boede så de tre søfolk og 
min storebror. Vi var lidt misundelige 
på ham, for her var sjovt at være. Når 
de var gået til køjs, blev der fortalt nog 
le drabelige historier. Og dem fik vi jo 
ikke del i, min lillebror og jeg. 
Midtskibs oppe på dækket var kabys 

sen, hvor maden blev tilberedt. Der var 
et lille komfur, hvori der fyredes med 
kul, så gryder og pander var meget sorte 
under bunden. Så var der en fast bænk, 
hvor man kunne sidde og holde øje med 
maden. I den bænk var der brændsel, 
som blev brugt til at fyre i komfuret 
med. Rundt på væggen hang gryder, 
potter og pander. Udenfor på hver side 
var der to tønder med ferskvand. De 
blev fyldt, hver gang vi lå i havn. Men 
der skulle altid spares på det ferske 
vand, når vi sejlede, så alt, hvad der 
ikke var nødvendigt at bruge fersk vand 
til, blev lavet af udenbordsvand. Om 
sommeren, når solen bagte på dækket, 



blev vandet i tønderne helt varmt, så det 
var ikke særlig læskende at drikke. Og 
køleskabe kendtes ikke. Men der blev 
brugt særlige opbevaringsmetoder for 
madvarerne. For eksempel blev det fer 
ske kød hejst op i toppen af stormasten 
under en hætte af sejldug. Der var frisk 
luft, og fluerne kom ikke så højt. Men 
ellers var det saltet og røget kød og fisk, 
vi fik. Klipfisk og spegesild var fast på 
kostplanen. Hver morgen til frokosten 
kl. 9 fik de voksne et stykke spegesild - 
lige trukket op af tønden. Det hed bide 
sild. Vi børn kunne ikke lide det, så vi 
slap. Men ideen har været god nok, for 
der er en masse D-vitaminer i sild, så det 
har medvirket til at holde sygdomme af 
vejen. Man kendte ikke til vitaminpiller 
dengang. 
Af og til kunne vi være heldige at fan 

ge friske fisk. Jeg husker særlig engang, 
hvor vi var på vej tværs over Skagerak, 
at jeg var meget heldig og fangede en 
kolossal stor fisk. Min lillebror og jeg 
havde en snøre ude på hver side af ski 
bet. Vi fiskede efter makreller. Men 
pludselig havde vi begge bid i hver sin 
snøre af en fisk, vi ikke selv kunne 
magte at få op. Knuds snøre sprang; 
men min holdt, og far kom til og hjalp 
mig med en bådshage og spand. Jeg tror 
det var en kabliau. Vi havde mad i flere 
dage af den. 
I 1921 havde far som den første af 

små skipperne i Vejle fået installeret en 
motor i »Charlotte«. Det var en 1- 
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cylinder dieselmotor med 35 hestekraft. 
Den var fabrikeret i Ålborg på fabrik 
ken »Densil«. Han havde under l. ver 
denskrig tjent så mange penge, så gæl 
den på skibet var tjent ind, og derud 
over var der penge til en sådan nyan 
skaffelse. Den skulle tjene som hjælpe 
motor, når vi skulle ind og ud af havne 
ne. Han fortrød, at han ikke fik en 2- 
cylinders i. Da de skulle prøve den før 
ste gang, gik han hen for og kiggede ned 
i vandet, og der var til hans store skuf 
felse ingen skum for boven. Den lavede 
også meget støj. Hele skibet rystede, når 
den var i gang. Så det var altid en lettel 
se, når vi kunne stoppe den og sejle med 
sejl. 
Vi var vænnede til livet om bord fra 

ganske små. Der var visse regler, der 
skulle overholdes: ikke kravle op på ræ 
lingen - altid gå baglæns ned ad lejde 
ren. Skulle man hælde vand ud over si 
den eller kaste op ( det hændte at man 
blev søsyg), så skulle det altid foregå i 
den læ side, så man ikke fik det hele i 
hovedet igen. Men først og sidst rette os 
efter en ordre. Ubetinget lydighed mod 
skipper var første og vigtigste bud. Det 
andet hed: plads til alting og alting på 
sin plads. Det var nødvendigt når plad 
sen var så lille, som den var. Trosserne 
skulle være rinket op - sejlene pakket - 
pøse og bådshager stå på bestemte ste 
der. Det skulle gå stærkt engang imel 
lem. Så kunne det være katastrofalt, 
hvis ikke tingene lå der, hvor de skulle. 



Det tredie bud hed: vis hensyn overfor 
hinanden. Vi, der var sammen på ski 
bet, var afhængige af hinanden. Her 
gjaldt det een for alle og alle for een. 
Vi børn deltog i arbejdet om bord alt 

efter alder og evne. Når vi var kommet 
ud af havnen, maskinen stoppet og sejle 
ne sat, så skulle der ryddes op og gøres 
rent efter lastning og losning. Lugerne 
blev dækket til med store presenninger 
af sejldug, som blev spændt fast med 
trækiler, så der ikke kunne komme 
vand ned i lasten. Dækket blev spulet, 
og der blev skrubbet og skuret overalt. 
Alting blev surret fast. Det kunne være 
vi kom ud i hårdt vejr, så både ting og 
små menneskebørn trillede rundt. Vi 
lærte at gå med skrævende ben; så stod 
man bedre fast. 
Vagterne blev sat. Alle om bord skif 

tedes til at passe roret. Vi børn fik også 
lov til at styre. Så gjaldt det om at styre 
lige, så der ikke kom snoninger i køl 
vandet. Far gik i gang med at sætte kur 
sen efter de store søkort, som blev bredt 
ud på bordet nede i kahytten. Så længe 
vi var i nærheden af land, sejlede vi efter 
bøjer og fyr. Men når vi slap landet, så 
styrede vi efter kompasset, som var an 
bragt lige over for rorgængeren i ruf 
taget. Om natten blev der tændt en lam 
pe under det, som lyste op igennem. Vi 
havde mange andre gøremål -. Lanter 
nerne skulle ses efter, glassene pudses, 
og der skulle fyldes petroleum i, så de 
var klar til aften. 
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Kokken gik i gang med maden. Når vi 
var med, overtog mor nu for det meste 
denne rolle, hvis ikke hun var søsyg. 
Hun blev aldrig rigtig søstærk. 
Men der var også altid noget, der 

skulle males. Der bliver altid malet på 
et skib. Når vi var færdige i den ene 
ende, så kunne vi begynde i den anden. 
Og der var sejl, der skulle repareres. 
Det kunne vi børn ikke. Der skulle fin 
gerkræfter til. Far havde en sejlhandske, 
hvor der var indbygget et stykke metal 
med rifler i ved det nederste af tommel 
fingeren. Der stødte man til nålen, når 
den skulle føres igennem den svære sejl 
dug. Nålene var særlige sejlnåle. De 
havde deres plads i et fint, udskåret ko 
horn, der var fyldt med konsistensfedt. 
Der sad nålene, når de ikke var i brug. 
Det bevirkede, at de lettere gled igen 
nem; og så rustede de heller ikke. 
Det var dejligt, når vi sad sammen 

med far på lugen, mens han syede sejl i 
fint solskinsvejr midt ude på havet med 
udsigt til hele horisonten. Så fortalte 
han om skibene, han havde sejlet med 
som ung. Om hvordan det var som 14- 
årig at sejle ud med et stort skib som 
yngste mand om bord. Det havde ikke 
altid været lige sjovt. Men det var spæn 
dende at høre om. Han kunne også syn 
ge de sange, man brugte, når mandska 
bet skulle hive og hale i trosser og skø 
der. Det var rytmesange, som skulle be 
virke, at man holdt takten. 
Vi så marsvin og havfugle og andre 
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Knud i redningsbåden. 

skibe, der dukkede op fra horisonten. 
Sommetider var det skibe, som vi kend 
te, der passerede os. Så kippede vi med 
flaget. Dagene faldt os aldrig lange; der 
var altid noget, vi kunne give os til. Vi 
havde også vore almindelige legesager 
med om bord, Knud sine klodser og bi 
ler, og jeg mine dukker. 
Når vi lå i havn, fik vi lov til at låne 

vores redningsbåd, som vi så kunne ro 
rundt med. Det var ellers en ret stor 
båd, så jeg kan næsten ikke forstå i dag, 
at vi kunne magte den; men det kunne 
vi. Vi trak i hver sin åre, og så gjaldt det 
om at holde trit, ellers drejede vi rundt. 
Vi kunne også ro med een åre. Det hed 
at vrikke. Når far og mor havde tid til at 
tage med os, satte vi en lille mast på og 

et sejl, så vi kunne lære at manøvrere 
båd med sejl. 
Vi var altid spændte på, hvor vi skulle 

sejle hen næste gang. Vi sejlede en del 
til Stettin og Liibeck. Det var mest efter 
kul og briketter. Så kunne det ikke und 
gås, at vi blev sorte som negre. Der 
skulle en større rengøring til, når mor 
skulle have os med i land. Vi sejlede og 
så meget på Sverrig; det var for det me 
ste efter træ. Men ellers var det alver 
dens ting, vi havde med. Jeg kan huske 
engang, vi havde foderkager om bord. 
Det var nogle underlige grå kager; men 
de lugtede dejligt af kokosnød, så jeg 
tog en ordentlig bid af en. Det kom hur 
tigt ud igen. Sikken en skuffelse, men 
jeg blev helt til grin hos kokken, som 
havde set det. 
Vi hentede også mursten fra teglvær- 



kerne. Det var strengt for folkene at la 
ste og losse dem. De stod og langede ste 
nene op - 6 ad gangen - fra mand til 
mand helt nede fra lasten og op på land. 
Det gav sved på kroppen. Vi lavede en 
masse te til dem i den store blå emaille 
rede tepotte. Man drak af tuden - alle! 
Sidst i tyverne fik far den største del af 

sejladsen med melasse fra sukkerfabrik 
kerne rundt i Danmark: Stege, Sakskø 
bing, Nakskov og Assens til blodfoder 
fabrikken i Vejle. Det var en fordel for 
ham at få en sikker indtægt. Det foregik 
om efteråret og vinteren efter roekam 
pagnen. Men det skulle gå stærkt; der 
var ikke tid til at ligge og vente på godt 
vejr. Så besluttede far, at der skulle ind 
rettes et styrehus på -Charlotte«, så ror 
gængeren kunne stå beskyttet for vind 
og vejr. Det var i 1928. Det var lidt af 
en sensation. Jeg tror nok, at -Charlot 
te- var det første sejlskib fra Vejle, der 
fik styrehus. 
De gamle skippere så med megen 

skepsis på dette fænomen. V ar det mu 
ligt at stå inden døre og styre skibet. 
Kunne man se prikker og sømærker? 
Det var nu noget, man skulle tænke 
over. Men der var jo godt nok vinduer 
hele vejen rundt, men de kunne dugge 
og ise til, når det var vinter. 
Det varede dog ikke mange år, før de 

andre fulgte efter, og der blev lavet sty 
rehuse på næsten alle de mindre skibe. 
Den sidste tur, jeg var med på, var i 

1935. Vi skulle sejle til Kristinehamn i 
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den nordlige del af Vånern med gam 
melt jern. Derefter skulle vi til Skoghall 
og Oterbåcken efter træ til Danmark. 
Vi sejlede ud fra Vejle havn i strålen 

de solskinsvejr og med en let vind. Snart 
kunne vi stoppe maskinen, og så gik det 
stille og roligt ud ad Vejle Fjord, rundt 
om Bjørnsknude og nordefter op igen 
nem Kattegat. Da det blev mørkt, gik 
alle vi, der ikke havde vagten, til køjs og 
faldt snart i søvn. Men midt om natten 
blev vi vækket ved et brag, og skibet 
blev slynget fra side til side. Jeg blev så 
forskrækket, at jeg for op ad lejderen; 
men jeg blev ret brutalt jaget ned igen. 
Far råbte kommadoråb til søfolkene, 
som var blevet purret. Vi kunne høre, 
de tumlede med noget meget tungt. 
Der var sket det, at vinden pludselig 

var blæst op til hård vindstyrke. Skødet 
på storsejlet havde stået for stramt, og 
så sprang det. Bom og storsejl svingede 
fra side til side. Det var en risikabel op 
gave at få indfanget bommen. Den er 
meget stor og tung, og hvis den kom til 
at ramme en mand, ville han i bedste 
fald blive smidt over bord og i værste 
slået ihjel. Men de fik sejlet ned og bom 
men på plads. Hvordan ved jeg ikke, for 
vi måtte som sagt ikke komme op på 
dækket. Vi sejlede så videre med resten 
af sejlene, indtil vi fik lavet et nyt skøde. 
Og resten af turen gik planmæssigt. 
Men det er en af de få gange, hvor jeg 
kan huske, jeg var bange om bord. 
Der var nu kommet lidt mere vind; 



men det gjorde ikke noget, så gik det 
bare stærkere. Og snart kunne vi se den 
svenske skærgård ud for Geteborg. Vi 
skulle ind gennem Gotaelven op igen 
nem sluserne til Trollhåttan, Men først 
skulle vi gennem broerne i Geteborg, 
Det var oplukkelige broer. Når et skib 
skulle igennem, så hejste vi flaget på en 
bestemt måde. Så vidste brovagten, at vi 
ville sejle igennem. Vi havde sat flaget, 
strøget sejlene og sat maskinen igang. 
Så blev trafikken på broen standset, og 
broen gik op. Men - -Charlotte- rørte 
sig ikke ud af flækken. Vi var kommet 
ind i det, der kaldes »Dødvande« - det 
er på det sted, hvor det fer ske og salte 
vand mødes ved elvmundingen. Der 
skulle mere maskinkraft til at drive ski 
bet igennem. Maskinen hoppede og pru 
stede af alle sine 35 hestekræfter, men 
lige meget hjalp det. Far skældte ud og 
rykkede i -fuld kraft« håndtaget. Nå, vi 
måtte så svaje rundt engang og prøve 
igen. 
Broen var selvfølgelig blevet lukket 

ned igen. Trafikken kunne ikke vente 
på, at vi kom i gang. Vi prøvede tre gan 
ge, og endelig lykkedes det at få skibet 
til at slippe vandet. Brovagten stod oppe 
i tårnet og truede ad os, da vi sejlede 
igennem. Han var godt irriteret, men 
lettede var vi. 
Nu skulle vi så op igennem sluserne. 

Først igennem de tre, der hed -Lilla 
Edet-. Derefter gik elven ligeud et styk 
ke ind igennem skoven. Og så kom den 
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største stigning ved Trollhåttans fald. 
Jeg mener, der var 5 slusekamre. Man 
sejler ind i kamret. Så bliver portene 
lukket, og vandet fosser ind, så skibet 
stiger op ligesom ad en trappe. Så luk 
kedes portene igen, og vi sejlede ind i 
det næste slusekammer. Sådan bliver 
skibet hævet op højt over havets overfla 
de. Det var jo de gamle sluser, som vist 
nok blev betjent med håndkraft. Men en 
imponerende og spændende oplevelse, 
som jeg aldrig glemmer. 
Vi var nu kommet op i selve Vånern, 

og så gik mor ellers i gang med at vaske 
vores tøj. Nu sejlede vi rundt i fersk 
vand, så nu behøvede hun ikke at spare 
på vandet. Det var ovenikøbet så blødt, 
at sæben skummede over alle bredder. 
Og vi blev også skrubbet og skuret og 
fik vasket hår i det bløde søvand. Der 
var ingen, der tænkte på forurening 
dengang. Og søen var nok heller ikke så 
forurenet som i dag. 
Vi kom til Kristinehamn og fik losset 

det gamle jern, og så gik turen over til 
Skoghall for at laste noget af det træ, vi 
skulle have med hjem. Skoghall var et 
savværk med nogle få huse omkring. 
Her blev træet fløtet til, så det kunne 
blive skåret op til brædder. Vi lå ved en 
bro og lastede. Det tog en tre-fire dage. 
Alt blev langet ned med håndkraft. Vi 
havde nogle dejlige dage der. Det var 
midt ude i de svenske skove. Vi kravle 
de på klipperne og gik i skoven og pluk 
kede vilde jordbær. Jeg har aldrig siden 
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set så mange skovjordbær på et sted. 
Skovbunden var helt rød af bær. Vi 
fyldte skåle og kurve, og mor lavede 
dejligt syltetøj af dem og bagte pandeka 
ger til. Det var en dejlig afveksling i 
skibskosten. Tolderen og savværksar 
bejderne fik også pandekager, så der var 
helt gilde. 

Derefter sejlede vi ned til Oterbåcken 
den sydlige del af søen og fyldte op 

med resten af træet. Først var lasten ble 
vet fyldt, og siden blev resten af træet 
bygget op på dækket til en høj dækslast. 
Både ruftag og kabys var helt skjult af 
træ, så når vi skulle fra den ene ende af 
skibet til den anden, skulle vi balancere 
højt oppe. Det var sværest, når vi skulle 
fra kabyssen hen til kahytten med en 

Skipperfamilien i -udgangspåklædning« 7935. 
Fra venstre Charlotte, Mor, Knud og Far. 

terrin fuld af sødsuppe. Så skulle man 
holde tungen lige i munden. 
Fra Oterbåcken gik det så hjemover 

igen. Dog med stop ved selve Trollhåt 
tan. Far ville have, at vi skulle i land og 
se de store turbiner i elværket. Det var 
noget, som vi børn aldrig havde set før. 
Turen gik derefter til Skive, hvor træet 
skulle afleveres. Og jeg skulle afmøn 
stres og sendes med toget hjem. Jeg var 
den sommer blevet færdig med skolen 
og havde fået læreplads. Og så kom jeg 
aldrig mere med ud at sejle lange ture 
med -Charlotte«. 

I 1942 solgte far »Charlotte«. Krigen 
var kommet, landet besat af tyskerne, 



og havet var fuldt af miner. Min mor 
var syg og trængte til, at far kom hjem 
og var ved hende. 
Det var en tung beslutning for ham. 

Men min ældste bror, Johan, sejlede 
som styrmand i dampskibene, og min 
lillebror Knud var ikke gammel nok til 
at overtage skibet. Det blev solgt til Ål 
borg og siden handlet videre. Hvor det 
er i dag, ved jeg ikke - måske sejler det 
som lystfartøj i Amerika. 
Men sejlskibenes tid var også ved at 

være forbi. Der blev bygget moderne 
jernskibe - coastere - med stærk ma 
skinkraft. Tiden fordrede mere fart på, 
og sejlskibene blev sejlet agterud. Men 
siden er det gået ligesådan med coaster 
ne. De bliver også overhalet; men det 
skyldes for en stor del lastbiltrafikken, 
som har fået gode kort på hånden med 
de store motorveje. 
Smukke og elegante var de, disse ski 

be, når de kom strygende for fulde sejl 
over havet, og en pragtfuld barndom 
havde vi om bord i et af dem. 
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Noter: 
Min far: Knud Madsen, født på lbækgaard ved 
Munkebjerg den 30.6.1880, død i Vejle den 
1.1.1963. Søn af gårdejer Knud Madsen. 
Min mor: Ellen Marie Jensen, født i Nysted 

den 4.8.1886, død i Vejle den 23.2.1946. Datter 
af skorstensfejermester August Vilhelm Jensen. 
Mine forældre blev gift i Vor Frelsers kirke i 

Vejle den 16.2.1908, og jeg, Ellen Marie Char 
lotte, blev født den 16.5.1919. 
Skonnerten -Charlotte- blev bygget på Lindt· 

ners skibsværft i Vejle 1908-09 og gik ud af fa 
miliens eje i 1942. Knud Madsen gik herefter i 
land for at hellige sig andre opgaver, f.eks. som 
formand for Sø-Assuranceforeningen -Kolding-. 
Han var medstifter af -Skipperforeningen- i 

Vejle (stiftet 1912) og medlem af logen -De to 
Søjler-. 



Gottfried Hoffmanns kort 
over Elbo herred fra 1663 
Af Bjørn W esterbeek Dahl 

På Det kongelige Bibliotek i Køben 
havn findes et stort og prægtigt kort 
over Elbo herred, der tilfulde viser kva 
liteten af det arbejde, en af de dygtigste 
kartografer i Danmark kunne præstere i 
midten af 1600-tallet. Kortet er alene af 
den grund opmærksomhed værd, især 
da det ikke før har været draget frem og 
behandlet. i den historisk-topografiske 
litteratur. Kortet er yderligere interes 
sant ved den omstændighed, at der i 
Rigsarkivet findes materiale, der klart 
belyser dets baggrund, entydigt fastslår 
ophavsmanden og tillige antyder, hvilke 
opmålingsmetoder kortet er blevet udar 
bejdet efter. Det kan endvidere fastslås, 
at det er en genpart af et andet og nu 
tabt kort, som en fredericiakøbmand 
bragte med sig, da han den 23. januar 
1664 passerede Vesterport i København 
og indlogerede sig i byens fornemste 
gæstgiveri -Store Lækkerbidsken« på 
Amagertorv. 

Kortet findes i Ny kongelig Samling i 
Det kongelige Biblioteks Håndskriftaf 
deling, hvor det ligger i en pakke med 
1 7 andre kort og planer over jyske loka 
liteter, heraf seks kort fra 1700-tallet, 
men disse skal ikke nærmere behandles 
i denne forbindelse. Af de resterende 
elleve kort, der alle må være fra 1600- 
tallet, er der syv planer over Fredericia, 
to kort over Nørrejylland, der fornylig 
er blevet tilskrevet militæringeniøren 
Gottfried Hoffmann,1l et kort over den 
jyske østkyst fra Kolding til Horsens og 
endeligt det her omtalte kort over Elbo 
herred.v 
Påskrifter, der efter al sandsynlighed 

er fra samme hånd, på bagsiden af flere 
af kortene røber, at de har en fælles 
proveniens. Fire af kortene bærer blot 
påskriften -Fridritz«, et femte er fejlag 
tigt betegnet »Lyngens Odde til Fridritz« 
(det skal være Bersodde). Det sjette - 
Elbokortet - bærer en noget længere 



påskrift, som dog kun er fragmentarisk 
bevaret, da kortets kant er blevet klip 
pet af på et eller andet tidspunkt. Her 
læses: Fridritz angaaende / Jylland med 
Situationen over det lille helt, samt det 
(!) svenske Leyr 1658 ved bredstorf i 
Jylland / ... F III. 
Desværre er proveniensen for de ældst 

registrerede numre i Ny kongelig Sam 
ling vanskelig at fastslå entydigt. 
Grundstammen er dog historikeren P. 
F. Suhms omfattende manuskriptsam 
ling, som biblioteket erhvervede i slut 
ningen af l 790erne. I de følgende år 
iværksattes en storstilet registrering af 
Suhms håndskrifter, men da man ind 
drog en række håndskrifter fra andre 
samlinger, er proveniensen generelt ble 
vet sløret, så det i dag oftest er umuligt 
at finde tilbage til samlingens kilder. 
I l 820erne og l 830erne udarbejdedes 

et stort systematisk katalog over Ny 
kongelig Samling, hvor hvert håndskrift 
blev betegnet ved et løbenummer sva 
rende til den systematiske opstilling. 
V ed senere accession placeredes 
håndskrifterne i denne systematiske or 
den og fik løbenumre med en vedhæftet 
bogstavbetegnelse, f. ex. 409<l.3) 
Den her omtalte pakke med betegnel 

sen -Ny kongelig Samling 409d fol.« må 
altså være blevet indført efter at hoved 
kataloget var færdigudarbejdet, d. v. s. 
efter 1836. Dette gælder også for Ny 
kongelig Samling 387e fol., der omfatter 
kort over Sjælland med omliggende øer, 
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og Ny kongelig Samling 399d fol., der 
indeholder kort over den fynske øgrup 
pe. Denne sidste pakke er indført i det 
håndskrevne katalog med samme hånd 
som 409d fol. 
Om proveniensen kan derfor intet si 

ges med sikkerhed, men der er en mulig 
hed for at disse kort er blevet fundet 
uregistreret i Det kongelige Bibliotek i 
første halvdel af 1800-tallet på et tids 
punkt, hvor der netop skete en større 
omorganisering af biblioteket. Den kon 
gelige Kobberstiksamling blev i 183 5 
udskilt som en selvstændig samling af 
grafik og tegninger, og ved gennemgan 
gen af, hvad der skulle udskilles, kan 
man have fundet de mange kort og pla 
ner, der placeredes i Ny kongelig Sam 
lings kortpakker. 
Selve kortene er første gang nævnt af 

E. Gigas i hans katalog over bibliotekets 
håndskrifter fra 1903. Kortet over Elbo 
herred benævntes her blot »Kort over 
Elbo Herred med Fredericia- uden no 
gen nærmere forklaring.4) 
Dette kort er det største i pakken, 

sammensat som det er af ikke mindre 
end 12 folioark, der er limet sammen 
med en ganske smal overlapning. For 
matet er således ca. 1,4 mi bredden og 
knapt 1 m i højden, og det på trods af, 
at kortet som omtalt er blevet beskåret. 
Vandmærket er det bekendte narreho 
ved med initialerne A (hjerte) C (hjerte) 
P, der ikke er blevet identificeret. 
Det er et smukt kort: I rene røde, 



grønne og blå farver har korttegneren 
vist bebyggelse, skov- og moseområder 
og søer og hav, og ved titelfeltet, der er 
udformet som en halvt oprullet skrift 
rulle, og ved kompasrosen, har han 
kræset med sine virkemidler: På skrift 
rullens oprullede bagside har han f. ex. 
lagt en smuk lyserød lavering og på 
kompasset har han skiftevis brugt 
hvidgrå og mørkegrå farver og dermed 
opnået en smuk grisaille-effekt. 
På skriftrullens forside har korttegne 

ren skrevet kortets titel med hånden i en 
sirlig frakturskrift. Den lyder: Entwurff 
des Stiicks von Jutland./Elboe-Herrit 
vnd der Festung Fridericia,/auch des 
daran streichenden/Mittelfart-Sundes./. 
Bortset fra nogle ganske få stednavne, 
som jeg skal vende tilbage til senere, er 
kortet uden text. Det er altså både ano 
nymt og udateret. Det må dog være teg 
net efter 10. april 1664, da Frederiks 
odde skiftede navn til Fredericia. Det 
passer også godt med den omstændig 
hed, at Kongensstræde er kommet med 
i Fredericias byplan. Denne gade næv 
nes første gang i maj 1664 som en ny - 
og endnu ikke afstukket - gade mellem 
Kongensgade og den planlagte Dronnin 
gens Kanal, der skulle have ligget langs 
med vestsiden af Bjergegade.l' 
Kortet er ikke alene stort i format, 

men det viser også i meget stort målefor 
hold hele herredet. Hvis man måler ef 
ter ud fra fixpunkter som Vejlby og 
Bredstrup kirker og Treldenæs. Bers- 
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odde og Lyngsodde, kan det beregnes, 
at kortets måleforhold er ca. 1 : 14.500, 
d. v. s. det viser et udsnit på ca. 21 x 13 
km og rummer et overfladeareal på ca. 
285 km". Selv om det indeholder en del 
områder uden for herredet - især på 
Fyn -, som ikke er blevet opmålt med 
den samme nøjagtighed som de jyske 
egne, samt en del vandområder, der helt 
er unddraget opmåling, er der altså tale 
om en ganske omfattende kortlægning. 
Noget topografisk kort er det ikke, 

hertil er de almene oplysninger for fåtal 
lige. Tegneren har sat nogle få navne 
ind på kortet, men til gengæld mangler 
andre og vigtige stednavne, f. ex. kirke 
byerne Taulov og Erritsø. På Fyn næv 
nes: Fanø (Fænø), Fanø Kalv (Fænø 
Kalv), Middelfarth og Sophie Odde 
(Strib); i Elbo herred: Bredstorf (Bred 
strup), Schwedisch Lager ( den svenske 
lejr), Ullerupkirch, Stallerup, W eilby, 
Tuede (Tved), Weilbykirch, Gade og 
Idescou (Egeskov), samt naturligvis ho 
vedbyen Fredritzia. Fra Holmans herred 
er Nebbe kommet med. 
Dette udvalg forekommer tilfældigt, 

og på samme måde virker også visse af 
vejforløbene, især omkring Fredericia, 
hvor vejene ikke er ført ind til byens 
porte. Til gengæld er de omhyggeligt 
medtaget andre steder, f. ex. mellem 
Snoghøj og Bredstrup, mellem Ullerup 
og Gudsø og mellem Gudsø og Snog 
høj. Pudsigt er det, at den dæmning, der 
fører vejen fra hovedlandevejen Bred- 
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Endnu i dag genkendes dæmningen over Erritsø bæk 
på Mølleskovvej. BWD fot. april 7985. 

strup-Snoghøj over Erritsø Bæk til Er 
ritsø By ( den nuværende Mølleskovvej) 
er med, men ikke selve vejen. 
Til gengæld synes alle skove at være 

fuldtalligt repræsenteret, herunder de 
nu forsvundne skove i herredet. Enhver 
terrænforskel forekommer også omhyg 
geligt at være registreret i et sådant om- 

Gottfried Hojfmanns kort over Elbo herred fra ca. 
7 664. Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling 
(Ny kongelig Samling 409d-2, nr. 6). 

fang, at man ved at sammenligne kortet 
med Geodætisk Instituts kort i 1 :20.000 
eller 1: 25.000 kan følge hver dalsænk 
ning og hvert åløb, for så vidt som de 
existerer endnu og ikke er blevet sløret 
ved anlæg af landeveje og jernbaner. 
Der er dog ikke tale om et egentligt ni 
vellement, som vi kender fra nutiden 
med ækvidistante højdekurver, men en 
beskrivelse af landskabet i hovedtræk. 
Det fremgår tydeligst i Fredericias nær 
meste omegn ved Erritsø mose, i det ud 
bredte dalsystem omkring Ullerup Dal 
- og selvfølgeligt ved den dramatisk for 
mede Elbodal med sine stejle skrænter. 
Kortets indhold er altså besynderligt, 



men også dets fremstillingsteknik gør 
det til noget helt specielt. Det er - som 
ganske vanligt i 1600-tallet - håndteg 
net, og stednavnene er skrevet med pen, 
men i stedet for at tegne skovene på kor 
tet, har man trykt en skovsignatur ind 
på det: I Egeskov, i Sønderskov og i de 
små skove ved herredsgrænsen ind til 
Brusk herred har korttegneren for at 
markere skovenes udstrækning benyttet 
et stempel, hvori han har indsat et sym 
bol for et træ. Andre skove er tegnet i 
hånden på vanlig vis ( det gælder f. ex. 
skoven på Trelde Næs). At kortet inde 
holder disse typetryk er det bedste indi 
cium for at bestemme ophavsmanden. 
En omtrent identisk signatur - ligele 

des i typetryk - findes på to planer over 
de kongelige fiskedamme uden for 
Østerport i København fra ca. 1660. 
Højden på disse signaturer (8 mm) sva 
rer ganske nøje til højden på de typer, 
der genfindes på kortet over Elbo Her 
red. Og typetrykte træsignaturer i en 
mindre størrelse af 3 mm i højden findes 
på de to håndtegnede kort over Nørre 
jylland, der som omtalt findes i samme 
pakke, og som fornylig er blevet sat i 
forbindelse med en meget stor kopi af 
Johannes Mejers og Isaac Geelkercks 
kort over Danmark og Norge. 6) 
Disse exempler på benyttelsen af ty 

petryk er ganske enestående i 1600- 
tallet, og det er ikke lykkedes at finde 
nogen spor af brugen heraf ud over en 
række kort og planer, der alle kan føres 
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tilbage til militæringeniøren Gottfried 
Hoffmann, der var tilknyttet Fredericia 
fra 1662-1672. Desuden har hans fæt 
ter Christoph Heer, der i en række år i 
l 660erne var i lære i praktisk fortifika 
tion hos Hoffmann benyttet teknikken 
bl.a. i et bind med 22 kort over danske 
og norske fæstninger, som han omkring 
1660 skænkede Frederik den 3. Herud 
over findes typetryk på et kort over 
fæstningen Hachberg i Baden i Sydvest 
tyskland, som Heer tegnede, mens han 
var tilknyttet Strassburg som fæstnings 
ingeniør. 7) 
Først omtrent 100 år senere experi 

menterede den tyske bogtrykker J. G. I. 
Breitkopf med brugen af præfabrikere 
de typer og symboler til kortfremstil 
ling, men disse forsøg havde en helt an 
den karakter, hvor hele kortet fremstil 
ledes ved en trykproces, Den Hoffmann 
ske fremgangsmåde med at blande type 
tryk og håndtegning er derfor ganske 
enestående og er sikker nok til at identi 
ficere ophavsmanden til de mange type 
trykte kort til kredsen omkring Gott 
fried Hoffmann. 8) 

Gottfried Hoffmann havde under sit 
mangeårige ophold som ingeniør i Fre 
dericia direkte reference til Krigskolie 
giets præsident, Hans Schack, og stod i 
livlig brevvexling med ham om alskens 
spørgsmål. 
Mens alle de breve med ordrer og 

spørgsmål fæstningsbyggeriet vedkom- 



mende, som Hans Schack sendte til Fre 
dericia, lader til at være gået tabt, er en 
ganske væsentlig del af, hvad Hoffmann 
sendte til København, lykkeligvis beva 
ret. Her findes nemlig interessant mate 
riale til belysning af Fredericias historie 
i genopbygningsårene efter Karl-Gustav 
krigene (1657 -1660). Selvom korrespon 
dancen var, hvad vi i dag ville kalde 
tjenstlig, blev brevene kun i få tilfælde 
arkiveret af Krigskollegiets sekretær 
Herman Mejer, resten - herunder en 
lang række værdifulde arbejdsrapporter 
fra opførelsen af fæstningen - havnede i 
Hans Schacks privatarkiv, der først ved 
en række afleveringer i årene 1883- 
1903 kom til Rigsarkivet. 
Blandt dette materiale, der senere vil 

blive genstand for indgående behand 
ling, findes et brev fra Hoffmann til 
Hans Schack fra begyndelsen af 1664. 
Det gengives her i sin helhed i en dansk 
oversættelse fra den tyske original:9) 
Af deres Excellences brev til oberst 

løjtnant Busch har jeg erfaret, at De øn 
sker at modtage det store kort over Fre 
deriksodde, hvor der er markeret en pla 
cering af barakker. Dette kort samt et 
kort, som viser hvorledes Frederiksodde 
skal bebygges, havde Deres Excellence 
befalet mig at sende ifølge Deres brev til 
mig af 12. december. Det modtog jeg 
16. december, da jeg allerede dagen før 
havde sendt begge kort med posten til 
Deres Excellence. Da jeg altså må tvivle 
på, om Deres Excellence har fået disse 
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kort, har jeg derfor - for at være vis på, 
at De får det i hænde - givet dette kort 
til en herboende købmand, der p.g.a. 
egne forretninger som førende mand her 
i byen vil opsøge Dem. 
Det viser hele egnen omkring Frede 

riksodde indtil åen herunder Vejlby, 
Bredstrup, Kongsted og Nable, ligesom 
også Stribsodde, Middelfart og Føns 
gavl (Hindsgavl). 
Ved denne å, der går fra Vejlby til 

Nable Kirch (Taulov kirke) eller rettere 
til Oddersted, må jeg hermed allerun 
derdanigst erindre Deres Excellence om, 
at der uden for de almindelige passager 
ved landevejene (Spangen ved Bred 
strup, Vadet eller vadestedet, som det 
bliver kaldt ved Kongsted, og vejen eller 
dæmningen mellem Oddersted og Gud 
sø) også er andre steder, hvor man kan 
komme gennem vandet eller moserne. 
Som nemlig ved Vejlby Kirke, hvor nr. 
l, l, 1 er angivet; ved Østed som 2, 2, 2 
viser og ved Oddersted ved nr. 3, 3, 3. 
Også ved Søholme lader enkelte ste 

der sig passere i tørre somre, men de lig 
ger på begge sider af åen, omgivet af 
højdedrag. 
Jeg burde have udstrakt kortet helt til 

Kolding, men da det i så tilfælde ville 
være blevet uhåndterligt på grund af 
dets store måleforhold, og da jeg også 
på grund af det ustadige og mørke vejr 
lig og det korte dagslys ikke kan operere 
så vidtløftigt - selvom jeg har gennem 
rejst og observeret omegnen flittigt - 



har jeg denne gang måttet udskyde den 
ne opmåling, indtil jeg på et mere pas 
sende tidspunkt kan udføre et andet 
kort med et mindre måleforhold, og til 
jeg kan rekognoscere ved dagslys og 
godt vejr, hvor jeg også kan anvende 
geometriske operationer. Hertil kræves 
iøvrigt, at jeg får vognleje, så jeg altid 
kan have kort og instrumenter ved hån 
den. 
Jeg afventer Deres Excellences nådige 

mening og befaling herom og anbefaler 
mig hermed for Deres Excellence med 
Guds almægtige og nådige beskærmel 
se, forblivende deres Excellences under 
danigste, lydige tjener. 
Gottfried Hoffmann 
Frederiksodde 18.1.1664 

Omtalen af dette kort, som den »herbo 
ende købmand- skulle aflevere til Hans 
Schack er af største betydning for identi 
ficeringen af ophavsmanden til kortet 
over Elbo herred. Det skulle nemlig vise 
det samme område, hele egnen omkring 
Fredericia indtil »åen«, utvivlsomt Span 
ge Å i Elbo dalen ved herredsgrænsen 
til Brusk og Holman herreder. Flere af 
de stednavne, der findes på kortet, kan 
genfindes i brevet. Men alligevel kan 
der ikke være tale om, at dette kort er 
identisk med det, der findes bevaret på 
Det kongelige Bibliotek. Her mangler 
nemlig den nummerering, som Hoff 
mann henviser til, og det må - som det 
er på vist ovenfor - være tegnet efter 10. 
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april 1664. I Hoffmanns brev er der alt 
så tale om et helt andet kort, men allige 
vel et kort, der på en eller anden måde 
må have en nær tilknytning til det beva 
rede. 
Vi kan regne ud, at der må have exi 

steret mindst tre udgaver af Hoffmanns 
kort over Elbo herred: 1) Det kort, 
Hoffmann sendte til Schack i januar 
1664, 2) Det bevarede kort på Det kon 
gelige Bibliotek fra sommeren 1664 el 
ler senere, samt 3) Det eller de kort, 
hvorefter han tegnede kortet på Det 
kongelige Bibliotek. 
I andre sammenhænge er det blevet 

påvist, at dele af Gottfried Hoffmanns 
kortsamling er endt på Det kongelige 
Bibliotek, og at der deri skulle være 
koncepter og rentegninger af hans op 
målinger af Elbo herred fra vinteren 
1663/64 ville vel ikke være usandsyn 
ligt. Gottfried Hoffmanns kortsamling 
fik hans søn Christoph Hoffmann lov til 
at beholde, da faderen døde i midten af 
februar 168 7. Christoph Hoffmann la 
der til at have haft store ambitioner om 
at træde i faderens fodspor som chef for 
fortifikationsetaten, men hvad der er 
sket med kortsamlingen efter hans tid 
lige død i 1693 har ikke kunnet efter 
spores.P' Som tidligere nævnt dukker 
kortene først med sikkerhed op igen i 
begyndelsen af 1800-tallet. 
Det kort, som Hoffmann sendte til 

København med en købmand fra Frede 
ricia, kan følges på vej nogle dage efter 



afsendelsen: Købmanden var utvivlsomt 
en af de to fredericiakøbmænd, Paul 
Bren eller Heinrich Gotthumb, der i føl 
ge Københavns garnisonsjournal for 
1664 passerede Københavns Vesterport 
for indadgående d. 23. januar for at ind 
logere sig i det bekendte og fornemme 
gæstgiveri »Store Lækkerbidsken- på 
Amagertorv. Herefter tabes sporet af 
kortet, men formodentligt må det være 
blevet overdraget Hans Schack umid 
delbart efter de to købmænds ankomst 
til København.11) 
Selv om der er en del af Gottfried 

Hoffmanns kort på Det kongelige Bibli 
otek, er hans kort over Elbo herred et af 
de få helt sikre spor af en af de mest 
energiske og produktive korttegnere fra 
1600-tallets seneste halvdel. 
Hoffmann var født i Lauban i Schle 

sien omkring 1628 og var kommet i 
dansk tjeneste som ca. 20-årig i marts 
1648. I de første år arbejdede han under 
broderen Georg Hoffmanns kommando 
ved opførelsen af Frederiksodde fæst 
ning, men allerede i 16 5 5 blev han in 
geniør med den specielle opgave at be 
fæste Helsingborg, der efter Torsten 
sonskrigen (1644-45) var blevet græn 
seby. Under den 1. Karl Gustav krig 
(1657-58) deltog han i Axel Urups felt 
tog i Skåne. I 1658-1661 opholdt han 
sig i København, hvor han særligt hav 
de opsyn med fæstningens forterræn og 
dens søer og damme. I 1660-1661 ses 
han at have arbejdet med at forstærke 
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Københavns Kastel, men i 1662 kom 
han tilbage til Frederiksodde, hvor han i 
10 år ledede genopførelsen af fæstnings 
værkerne og i det hele arbejdede med 
alt forefaldende ingeniørvirksomhed, 
med udstikning af gader og grunde 
o.s.v. 
Fra 1672 til sin død i 1687 var han i 

København, hvor han i 1684 blev chef 
for kongerigets fortifikationsetat. I 1685 
blev han tillige kommandant i Kastel 
let. I 2) 
Ved siden af disse faste arbejdsopga 

ver af administrativ og praktisk natur 
kan man følge ham som »militærkarto 
graf- med forpligtelse til at sørge for til 
vejebringelsen af kort til rigets militære 
administration. 
Det synes han allerede at have gjort i 

stort omfang så tidligt som i l 650erne, 
da han selv i et lidt senere brev nævner, 
at han i denne periode havde foretaget 
opmålinger af de fleste fæstninger.13) 
Hans evner på dette felt er for nylig 

blevet bekræftiget ved fundet af hans 
genbestalling som ingeniør efter tron 
skiftet i 1670. Det hedder her b. a.:14) 

Sårdelis skall hand offuer alle wore 
f estninger och schantzer wisse ( = kor 
rekte) Carter troligen forferdige, saa 
som de effter af Oss samtyckte dessiner 
hest bor at were fortificerede, dissligeste 
med hoyeste flid sammensanke alle 
qvarteer och schlacht Ordninger; Item 
beschaffenheder aff wore lande och stro- 



me, och alt saadant lefere i Vores krigs 
Collegio til troe verwaring; hand schall 
ey til andere lade udkomme eller nogen 
tage Copier af bemelte Affritzninger el 
ler nogle andre dessiner, som lonlig bor 
at vere, och allene alt dett som hannem 
betroet worder och verdybt bor at hol 
des, ingen in til hans <lodstime aaben 
bare, och udj alle andre forfallende Oc 
casioner sig saaledis schicke och verhol 
de, som det en trolig Ingeniør och tro 
tiener egener, bor och vel anstaar, och 
hand achter at suare, och vere bekient. 

Nærmere er ingen kommet en egentlig 
bestalling som »militærkartograf-. 
Det ses gang på gang i regnskaber og 

breve og i kongelige ordrer, at Gottfried 
Hoffmann også faktisk kom til at arbej 
de med kortlægninger og korttegning. 
Det ses tydeligst i en liste fra 1680 over 
Krigskancelliets kortsamling, hvor 20 
ud af 43 kort var signeret af Hoffmann. 
Og foruden, hvad der endte der, havde 
han sin private kortsamling, der i sit 
indhold lå langt ud over, hvad han på et 
givet tidspunkt beskæftigede sig med: I 
1663, da han havde været knapt 1Y2 år i 
Fredericia, fik han f. ex. bestilling på en 
kopiering af to planer af København, 
hvortil originalerne kun kan have været 
i hans private samling.P) 
Først nærmere undersøgelser på Det 

kongelige Bibliotek og på Rigsarkivet 
vil kunne afgøre, hvor store dele af 
Hoffmanns samlinger, der findes endnu, 
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men i hvert fald er en del af hans privat 
samling endt på Det kongelige Biblio 
tek, herunder hans kort over Elbo her 
red. 
Der er heller ikke nogen tvivl om, at 

vi med hans kort over Elbo herred er i 
besiddelse af et af de tidligste exempler 
på kort, der er opmålt på et fagligt ma 
tematisk grundlag. Han nævner selv i 
slutningen af sit brev af 18. januar 
1664, at han ikke har kunnet udstrække 
sin kortlægning, da han ikke har haft 
tilstrækkeligt dagslys til at anvende »ge 
ometriske operationer-. Hvad der præ 
cist ligger i disse ord, er noget uklart, 
ligesom vi heller ikke ved, hvilke instru 
menter, han transporterede rundt med. 
Det er mest sandsynligt, at han under 
sine arbejder har benyttet sig af en må 
lesnor og et større antal stokke, der har 
fungeret som fixpunkter i hans opmålin 
ger. Ud fra en nøjagtig opmålt basislinie 
har han så foretaget detajlopmålinger 
enten ved at fortsætte med snoren med 
udgangspunkt i sin målelinie eller ved 
vinkelmåling at indlægge terrængen 
standene. Han kan også have indsat de 
ønskede oplysninger ved afskridtning el 
ler ved øjemål. 
At Hoffmann faktisk har arbejdet ef 

ter denne metode ses af regnskabet for 
Fredericia fæstning for årene 1662- 
1664, hvor der hvert år figurerer en ud 
betaling på 10 rdl. til Rasmus Rebslaer 
for konduktørliner.16) Christoph Heer, 
der på dette tidspunkt var tilknyttet 



fæstningsarbejdet, anbefalede mange år 
senere i sin Praxis et Theorie Artis Mu 
niendi fra 1689 samme opmålingsme 
tode.17) 
Der er intet i Fredericiamaterialet eller 

andre steder, der tyder på, at Hoffmann 
har brugt trigonometri, der i Danmark 
indtil da kun havde været benyttet af 
Tyge Brahe, da han omkring 1580 op 
målte Øresundskysterne. Alligevel har 
han fået aftegnet et stort område med en 
betydelig præcision. Hans kort blev 
langt bedre end den berømte Johannes 
Mejers kort over den samme egn, og 
som forelå færdigtegnet i første halvdel 
af l 650erne, og som Hoffmann kendte 
fra sin kopiering af Mejers mange de 
tajlkort over Jylland til Dania-Norvegia 
kortet. 
Nogle ganske få år før Gottfried Hoff 

mann foretog sine opmålingsarbejder i 
Fredericias omegn, var området blevet 
kortlagt af den svenske generalstab un 
der Karl-Gustav-krigene (1657-1660), 
og disse kort har overordentlig stor in 
teresse for områdets topografi. 
Der findes i hvert fald tre håndtegnede 

planer over Lille Bælts kysterne i Krigs 
arkivet i Stockholm, hvoraf det ene er 
tegnet og signeret af den svenske gene 
ralkvartermester under krigen Erik 
Dahlberg, mens de to andre tilskrives 
kredsen omkring ham. Men da disse 
kort ikke har været kendt af Gottfried 
Hoffmann, skal de ikke nærmere be 
skrives i denne forbindelse. 
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Gottfried Hoffmann kendte heller 
ikke det for nutiden så bekendte kob 
berstik over Elbo herred, som Dahlberg 
lod stikke og indgå i Samuel von Pufen 
dorfs store værk om Karl 10. Gustav be 
drifter, der først udkom i 1696.18) 
Hvor betydningsfuldt Hoffmanns kort 

er i kartografisk sammenhæng, får man 
bedst indtryk af ved at sammenligne 
med et af de først trykte kort, der viser 
området, f. ex. kortet, der hører til Erik 
Pontoppidans Danske Atlas, tegnet af 
A. H. Godiche i 1768. Selv om det inde 
holder et meget stort antal stednavne, 
kan det vist nærmest betegnes som et 
kuriosum i forhold til Hoffmanns kort 
lægning.19) 
Den almindelige opmålingssæson var 

i ældre tid fra først i maj til slutningen 
af september, men da Gottfried Hoff 
mann netop i denne periode var travlt 
beskæftiget med fæstningsarbejdet, som 
i løbet af 1663 begyndte at antage den 
planlagte form, fik han først mulighed 
for at foretage opmålinger i slutningen 
af året under ugunstige vejrforhold og 
under mørke, dystre novemberhimle. 
Arbejdet med fæstningen var i 1663 

slut i oktober måned, og i begyndelsen 
af november - efter affattelsen af sin ar 
bejdsrapport for det forløbne år d. 3. 
november - må vi regne med, at Hoff 
mann er taget ud i Fredericias omegn og 
er begyndt sine opmålinger. 20) 
Hans rekognosceringer har taget 

knapt et par måneder før han d. 18. ja- 



nuar kunne sende sin sammentegnede 
kopi til Hans Schack. 
Formålet med Hoffmanns opmålinger 

står ikke helt klart, og kan sikkert heller 
ikke endeligt afdækkes, da det bevarede 
kort netop ikke er et af opmålingskorte 
ne, men - som påvist - en kopi fra 1664 
eller senere. 
Noget røbes dog i hans brev, og dette 

sammenholdt med, hvad der indirekte 
kan læses ud af kortet betyder, at man 
kan komme et skridt videre: Hoffmann 
er meget detaljeret i sin beskrivelse af 
forbindelsesvejene mellem Elbo herred 
og resten af Jylland. Foruden de tre lan 
deveje, der almindeligvis brugtes som 
overgangssteder (fra nord: Spangen ved 
Bredstrup, vadestedet ved Kongsted for 
bi Tårup Skov og vejen til Kolding ved 
Gudsø), peger han på andre lokaliteter, 
hvor man kan passere. Det er ved Vejlby 
Kirke over Rands Fjords udmunding, 
ved Østed ved fjordens inderste vig og 
ved Oddersted. Desuden gør Hoffmann 
opmærksom på, at der ved Søholme 
kan være steder, der kan passeres i tørre 
perioder. 
Alle disse oplysninger viser tilfulde, at 

Hoffmann ikke primært var interesseret 
i at fremstille området kartografisk, 
men derimod havde et begrænset sigte 
med sine opmålinger: Det synes at have 
været at undersøge fæstningens forter 
ræn for at finde ud af, hvilke mulighe 
der en kommende fjende måtte have for 
at nærme sig fæstningsværkerne. Be- 
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mærkningen om højdedragene omkring 
Søholme er i den retning ganske beteg 
nende: Man ville undgå overraskelser 
fra fjendeside. 
Da militærhistorikeren Otto Vaupell 

to hundrede år senere skrev om Frederi 
ciaslaget i 1849, gennemgik han den Sles 
vig-Holstenske hærs forbindelseslinier til 
resten af Jylland, og hans beskrivelse af 
forholdene dengang stemmer i det store 
hele overens med Hoffmanns: Vaupell 
fremhæver vejene ved Gudsø, Tårup 
Skov og Bredstrup og omtaler et vade 
sted 1500 alen vest for Hølsminde mel 
lem Egeskov og Gårslev, altså lidt østli 
gere end det vadested, Hoffmann næv 
ner. Mellem Rands Fjord og Bredstrup 
ud for Østed, er dalen sine steder fast. 
Heller ikke mellem Bredstrup og Gudsø 
havde forholdene ændret sig væsentligt: 
I 1849 havde Slesvig-holstenerne bygget 
tre kolonneveje over Elbodalen, og man 
fristes til at tro, at dalen omkring Søhol 
me, som Hoffmann anviste, kunne have 
været en af de mulige steder, hvor de 
kan have ligget.21) 

Der hersker lidt mystik omkring Hoff 
manns bemærkninger om at udstrække 
kortlægningen til Kolding, og det er 
ikke til at afgøre, hvad formålet med en 
opmåling af dette område kan have væ 
ret, hvis det da ikke blot har drejet sig 
om en rent topografisk kortlægning. 
Det er blevet nævnt i indledningen, at 

der i den samme pakke i Håndskriftaf- 



delingen på Det kongelige Bibliotek fin 
des et kort over Jyllands østkyst fra Kol 
ding til Horsens, omfattende store dele 
af kystområderne, inklusiv hele Elbo 
herred.22) 
Kortet er håndtegnet og uden type 

tryk, og i et betydeligt mindre målefor 
hold og format (310 x 929 mm) end 
kortet over herredet. Det er en kladde, 
hvor det oprindelige grundrids er blevet 
rettet til med pen på det færdigttegnede 
kort, og enkelte byer er blevet flyttet i 
overensstemmelse hermed. Resultatet er 
en kystlinie, der i det store og hele sva 
rer til den, der er gengivet på Elbo kor 
tet. Uden for de områder, der er fælles 
for de to kort, forekommer Kolding 
Horsenskortet nærmest som en grov 
skitsetegning, udarbejdet på et temme 
ligt løst grundlag. 
Også på andre måder afviger Kolding 

Horsenskortet fra kortet over Elbo her 
red: Det store kort indeholder en række 
stednavne, der i flere tilfælde er blevet 
stavet anderledes end på Elbokortet, 
men det kan ikke overraske på et tids 
punkt, hvor man i al almindelighed ikke 
regnede med en fast ortografi, og speci 
elt ikke, når korttegneren ikke var sig 
det danske sprog mægtigt. Selv på kyst 
kortet findes forskellige stavemåder af 
samme ord eller ordforbindelse. Kol 
ding Fjord kaldes -Coldinger Wick«, 
mens Horsens Fjord betegnes » Wiik 
nach Horsnæs«. »Kongstet« optræder i 
en tysk stavemåde og »Østed- med en 
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dansk. At dette kort er tegnet af en tysk 
talende person viser stednavnet -Fi 
scherhåuser- ved Vejle Fjords nordside. 
Med en god portion forsigtighed kan 

kortet derfor tilskrives Gottfried Hoff 
mann så at sige på indicier: Vi ved, at 
han på dette tidspunkt faktisk arbejdede 
med kortlægningen af store dele af dette 
område, og hvis det havde været en ko 
pi, ville det vel heller ikke være blevet 
rettet til for at få den kladdeagtige ka 
rakter, det har. 
Hvad vi kan slutte om dateringen af 

kystkortet, modsiger heller ikke dette, 
men bekræftiger det derimod: Frederi 
cia kaldes her for Frederiksodde, og 
kortet må altså være fra før 10. april 
1664 og dermed ældre end det store 
kort over Elbo herred. Det må til gen 
gæld være fra efter 18. januar samme 
år, da Gottfried Hoffmann efter sine 
egne opgivelser endnu ikke havde op 
målt egnen ind til Kolding. 
Endnu en omstændighed taler for en 

tilskrivning af kortet til Gottfried Hoff 
mann: Der er nemlig markeret en skib 
bro ved Trelde ud mod Vejle Fjord, 
hvor der igennem århundreder har været 
færgesejlads. Gottfried Hoffmann hav 
de selv interesser i færgedrift på dette 
sted. I 1661 havde han nemlig fået til- 
skødet 4 gårde i Trelde som betaling for 
et tilgodehavende hos kongen. Da han 
søgte om at komme i besiddelse af går 
dene, ønskede han tillige at måtte få 
privilegium på et færgested for sig og 
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sme arvinger. Også dette ønske blev 
imødekommet, og da Hoffmann i 1665 
fik yderligere jord i Trelde, blev privi 
legiet bekræftet, men det må være bort 
faldet, da han i 1668 blev tvunget til at 
mageskifte sine ejendomme her med 
jord i Ribe Stift. 23) 

Det er ikke lykkedes at finde yderligere 
materiale om Hoffmanns kartografiske 
arbejder i Fredericias omegn. Hans brev 
af 18. januar 1664 er det eneste skrift 
lige vidnesbyrd om hans omfattende 
virksomhed, og af hans mange kort fra 
opmålingsperioden i vinteren 1663/ 
1664 synes kun en skitsetegning af 
egnen fra Kolding til Horsens at være 
bevaret. 24) 
Til gengæld viser hans store gennem 

arbejdede kort over Elbo herred, at han 
har fortsat bearbejningen af sine kon 
ceptkort også efter april 1664. 

Udsnit af den sydlige del af kladdekort over egnen 
mellem Kolding og Horsens, formodentligt tegnet af 
Gottfried Hoffmann i 7663. Det kongelige Biblioteks 
Håndskriftafdeling (Ny kongelig Samling 409d-2, 
nr. 10). 
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Uroens mand er borte 
Af Kamma Varming. 

Omkring overlærer Ole W arthoe Han 
sen, Randers, som døde den 16. juli 
1985 kort efter sin 70 års fødselsdag, 
stod der et vejr af uro. 
Uroen kom af en aldrig hvilende krea 

tivitet og initiativrigdom, når det gjaldt 
det lokalhistoriske arbejde og lokalhi 
storiens vilkår i Danmark. De lokalhi 
storiske foreninger og især amtssamfun 
dene var Ole W arthoes hjertens- og 
smertensbørn. Han arbejdede utrætte 
ligt for dem i hele sin formandsperiode i 
SLF (1970-82). 
W arthoes årsberetninger var hverken 

korte eller kedelige. De indeholdt ofte 
spontane programerklæringer og nye 
ideer. Ros til de nye initiativer. F. eks. til 
Vejle amts historiske Samfund, da amt 
mand W amberg med held havde gen 
nemført sine hvervekampagner. W am- 

SLF-årsmøde, Klarskovgård 1978 (Lokalhistorisk 
arkiv, Ringsted). 

berg blev indkaldt til årsmøde og fik 
overrakt et warthoesk diplom fulgt af 



megen ros. Samtidig kunne W arthoe 
være revseren, som da han skrev om 
amtssamfundene: (Lokalhistorisk Jour 
nal marts 1982) -Det første tegn på de 
generation er denne indstilling: Den 
slags kan man ikke tage sig af i et histo 
risk samfund, for det er imod lovene, 
Hertil er kun et at sige: Alt i orden! 
Hvis du vil falde væk af dig selv, så følg 
de gamle love i tanke og handling. Hvis 
du vil leve, så lav lovene om - eller lad 
som om de ikke eksisterer.« 
Altid i front - altid fest. Det gjaldt 

skabelsen af Lokalhistorisk Journal, 
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ideerne om lokalhistoriens lokalhistorie, 
om landboreformernes historie (til 1988), 
om lokalhistorisk undervisning - eller 
Warthoe i natskjorte som Jeppe - enten 
med Holbergs tekst eller en hjemmela 
vet ved DHF's festmiddage. 
Foruden alt det og mere til, var Wart 

hoe også selv lokalhistoriker. Han døde 
inden han nåede at afslutte sin næste 
store bog, som typisk nok skulle hedde 
-Uro i Danmark-, om bondestandens 
halmuroer. Han sled sig op for vor sag, 
- vi må prøve at realisere nogle af hans 
visioner. 



Nyt fra historien i Vejle amt 1984 

Børkop Lokalhistoriske Arkiv 
I 1984 modtog arkivet 160 afleveringer af større 
eller mindre omfang. Heraf var 78 nyregistrerin 
ger og 82 supplerende indkomne arkivalier i tid 
ligere år. 
Herudover indgik mange fotos og en del gamle 

brugsting og tekstiler fra egnen. 
Fra Hjemmeværnskompagni Børkop modtog 

arkivet endvidere en omfattende og værdifuld 

samling vedrørende besættelsestiden og hjem 
meværnet. 
Arkivet har haft fast åbningstid i ejendommen 

Overgaden 9, Børkop, hver tirsdag fra kl. 14-1 7 
og herudover efter aftale, bl. a. for gæster, der 
ønsker at foretage slægtsoptegnelser. 
I lighed med tidligere år har arkivets aktivite- 

Lokalhistorisk arkiv, Børkop. Maj 1983 



ter også omfattet optagelser på film og bånd af 
vigtige begivenheder i kommunen, og der er 
foretaget lydoptagelser med ældre borgere, som 
har fortalt om egnens og eget liv. 
Der rådes nu over 80 båndoptagelser. 
Fra visse dag- og ugeblade foretages udklip af 

lokalt stof. 
Ud over ledelsen, der består af Preben Mikkel 

sen, Svend W akefield og Henning Svendsen, er 
der til arkivet knyttet et antal medarbejdere, 
som yder en værdifuld indsats på hver sit om 
råde. 
Siden 1982 har der været henvist langtidsledi 

ge kontorassistenter til registreringsabejde m.v. 
med 20 ugentlige timer. 
Under ledelse af skoleinspektør Preben Mik 

kelsen har der i 1984 været gennemført et in 
ternt kursus for medarbejdere i læsning af go 
tisk skrift. 
I årets løb har arkivet medvirket i foreningsar 

rangementer med lokalhistorisk islæt, og en film 
om restaureringen af Børkop Vandmølle 1978- 
1984 har været forevist adskillige gange i årets 
løb. 
Den 31. maj 1984 udgav Børkop kommune i 

forbindelse med genindvielsen af Børkop Vand 
mølle efter restaureringen en særkuvert med 
»Møllefrimærket- fra 1962, og arkivet forestod 
det praktiske arbejde med salget af kuverterne. 

Der er ikke foretaget nyudgivelser af lokalhi 
storiske bøger i 1984, men til udgivelse i foråret 
1985 er forberedt trykning af afdøde sadelma 
germester og møbelhandler i Vejle Nielsjepsen 
Erngaards skildring af livet på og ved Børkop 
Vandmølle ved århundredskiftet. 
Arkivets drift finansieres af Børkop kommune 

inden for et begrænset budgetbeløb. Bogudgi 
velser skal primært kunne hvile i sig selv, men 
har dog muliggjort finansiering af visse indkøb, 
der ikke har kunnet afholdes inden for kommu 
nens budgetbeløb. 
Til delvis finansiering af en fotokopimaskine 
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har arkivet i 1984 modtaget i alt 6.876 kr. som 
gaver fra henholdsvis Lions Club, 3 pengeinsti 
tutter og en ophørt foredragsforening. 

Henning Svendsen. 

Lokalhistorisk Arkiv Egtved 
Et jævnt og roligt arbejdsår med 45 større og 
mindre afleveringer. 
Biblioteket har hjulpet os med mikrofilm af 

Kolding Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad 
1977 og fortløbende, hvorved et stort plads 
problem er løst mange år ud i fremtiden. 
Fra bogtrykker Tage Petersen, Egtved, har ar 

kivet modtaget Egtvedposten årgang 1960- 71, 
så vi nu har det lokale blad fra 1939 til dato på 
nær årgang 1951 og 1952. 
V ork Brugsforening har ved nedlæggelsen af 

leveret et stort antal regnskabsprotokoller for 
årene 1902-64. 
Fra Landsarkivet i Viborg har arkivet købt 

kopier af kirkebøger: Ødsted 1838-72, Ø. Sta 
mp 1815-83 og Nørup 1814-37, så nu har vi 
snart alt tilgængeligt materiale derfra. Det er en 
stor lettelse for slægtsforskere, som kan spare 
dyre rejser til Viborg. 
Fra Maja og Uffe Nissen, Jerlevvej 11, Meis 

Jing, har arkivet modtaget en stor samling ejen 
domsdokumenter fra 1804-83 angående ejen 
dommen i MeisJing. 
Fra fru bagermester Svendsen, Egtved, en del 

personlige papirer og fotos ang. bageri i Egtved 
gennem 3 generationer. 
Arkivet har kopieret skøder og kort og private 

papirer fra -Højvang- i Egtved, matr. no. 6a fra 
I 7 66-1943, i alt ca. 130 stk. + kort samt mange 
mindre, men alligevel interessante og værdifulde 
afleveringer fra foreninger og private nær og 
fjern. 
Arkivet takker alle hjerteligt for alle store og 

små gaver. Peter Houbak. 



Lokalhistorisk Arkiv 
for Fredericia og omegn 
1984 blev, som 1983, et år med meget arbejde i 
arkivet, hvor mange af de i 1983 nye aktiviteter 
i praksis skulle indkøres og som for en dels ved 
kommende har arbejdet givet større problemer 
end forudset. 
Arbejdsgangen på arkivet følger det engang 

fastlagte skema med åbent hus hver mandag fra 
9 til I 6. I dette arrangement deltager næsten 
alle arkivets medarbejdere, for tiden 28. Tors 
dag aften fra 19 til 21 er der også åbent, men 
her assisterer kun to å tre medarbejdere. Endvi 
dere er der i perioden 1. oktober til 1. april for 
søgsvis åbent om lørdagen fra kl. 10 til 14. 
Den første tirsdag i hver måned afholdes må· 

nedsmøde, hvoraf mødet i februar afvikles som 
generalforsamling med valg til forretningsud 
valg og revisorer, samt fremlæggelse af regnskab 
og budget. Forretningsudvalget, der består af 5, 
udgør den daglige ledelse. Til fire af månedsmø 
derne har der været knyttet foredrag om lokale 
emner, hvortil pårørende og interesserede har 
haft adgang. Disse aftener har da også været vel 
besøgt. 
Arkivet har i årets løb haft en særdeles stor til· 

vækst af arkivalier fra private, foreninger og er 
hverv, heriblandt et omfangsrigt materiale fra I. 
P. Schmidt' nedlagte cigar- og tobaksfabrik. 
Dette materiale er efter et gennemsyn sammen 
med Fredericia Museum - i henhold til aftale 
med fabrikkens indehavere og socialforvaltnin 
gen - fordelt med hensyn til, at I. P. Schmidt 
Gården er tilgodeset med ting af relevant histo 
risk betydning for institutionen. 

Endvidere har arkivet fået et fotografisk ate 
liers arkiv, der omfatter flere tusinde glasplader, 
film og filmsruller. Her forestår et uhyre stort 
sorteringsarbejde forinden en registrering kan 
foretages. Fra en privat er modtaget en omfangs· 
rig familiesamling med billeder, slægtsbeskrivel- 
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se og beskrivelse af lokalhistoriske tildragelser 
spændende over flere generationer. Fra forenin 
ger - både af politiske og faglige observans - er 
modtaget medlems-, regnskabs- og forhandlings 
protokoller. 
Det er her på sin plads at gøre opmærksom 

på, hvilken stor værdi disse arkivalier vil have 
for eftertidens forskere, der herigennem kan få 
et historisk billede af såvel det private som orga 
nisationsmæssige og forretningsmæssige liv i vor 
by gennem tiderne. 
Arkivets samling af smalfilm er i årets løb ta 

get op til eftersyn og registrering. Samlingen 
omfatter 33 spoler. 
Løbende har arkivet tilsendt pressen artikler 

om aktuelle lokalhistoriske begivenheder. Lige· 
så har forretninger og private fået beskrivelse 
om ønskede historiske forhold. I foreninger har 
arkivet holdt syv foredrag om arkiv-, byhistorie 
og minibyen, heraf blev de tre holdt i arkivets 
lokaler. 
En af de aktiviteter, der blev påbegyndt i 

1983, var udarbejdelsen af et ejendomsregistra 
tur for byens ejendomme, foreløbig inden for 
voldene. Baggrunden herfor var de mange hen 
vendelser om oplysninger om ejendomme. Dette 
arbejde fortsætter støt, og mange interessante 
sager er bragt frem. 
I 1984 er der påbegyndt et jævnføringsregi· 

ster. Arbejdet er i sin vorden og meget omfatten 
de, men har fået støtte fra kommunen i form af 
kontorhjælp og fra Byggeriets Realkreditfonds 
Fond for særlige anliggender med et betydeligt 
økonomisk tilskud. 
Arkivet har nu kirkebøger og folketællingsli 

sterne for hele kommunen, indbundne og regi· 
streret, endvidere er skøde- og tinglysnings pro 
tokoller samt brandtaksations protokoller an 
skaffet i fotokopi. Fredericia Dagblads indbin 
ding er ajour. 

Den store tilgang af arkivmateriale, ca. 900, 
har lagt så stort beslag på medarbejdernes ar- 



bejdskraft med journalisering og registrering, at 
en del af arkivets andre områder: avis- og per 
sonregistrering kører noget langsommere. Foto 
og billedsamlingen har også haft en betydelig til 
vækst i 1984. 
Arkivet har deltaget i flere udadvendte arran 

gementer, bl.a. i forbindelse med afholdelsen af 
Fredericia Festuge i begyndelsen af september 
med en udstilling om Den Historiske Miniby, 
der blev besøgt af næsten 150 og over hele året 
har der været 532 indskrevne besøgende.Herud 
over har 7 skoleklasser, fortrinsvis 9. klasser, be 
søgt arkivet som et led i lokalhistorien. 
Arkivet vedtog sidst på året at udsende bogen: 

Møller på Fredericia egnen, efter at der var 
skabt den fornødne økonomiske baggrund, der 
beroede på en stor kommunal støtte samt fra 
fonde og private. Bogen udsendes på eget forlag 
og forventes medio april. 
I Fredericia Museumsforenings repræsentant 

skab har arkivet fået en repræsentant. 
Gunnar Quist. 

Fredericia Museum 
Også i det forløbne år har museets arbejde været 
meget varieret med mange aktiviteter både foran 
og bag -kulisserne-. Tilsyneladende har publi 
kum i højere grad end nogensinde før sluttet op 
om museets aktiviteter, for 1984 blev det hidtil 
bedste, hvad angår besøgende på museet. For 
første gang i museets historie nåede besøgstallet 
over 7 .000 personer - i alt 7 .021. Det er udtryk 
for en glædelig stigning i forhold til den hidti 
dige rekord fra 1980, men samtidig et tal, der 
burde være noget højere. 

Det forløbne år bød på fire særudstillinger: 
Vandreudstillingen -Frem på det rullende 

hjul- fortalte om cyklens udvikling i kulturhisto 
risk sammenhæng, og den blev en meget stor 
publikumsmæssig succes. 
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Museet præsenterede sig selv og sit arbejdsfelt 
gennem udstillingen -Kend dit museum- med en 
belysning af de mange forskellige aktiviteter, 
som finder sted på et moderne museum. 
Fredericia kommunes udvikling fra byens 

grundlæggelse til vore dage blev belyst gennem 
kortmateriale, billeder, stik m.v. under over 
skriften -Fra stabelstad til storkornmune-. 
Endelig sluttedes af med -Gammel dansk 

strikketradition- - en udstilling om strikningens 
udvikling i kulturhistorisk sammenhæng. Der 
vistes strikkede tekstiler og strikkeredskaber fra 
1800-tallet, og udstillingen var produceret af 
den lokale strikke-ekspert Ann Møller Nielsen 
fra Snoghøj. 

Museets permanente udstilling har løbende 
gennemgået mindre forandringer - bl. a. er der 
opstillet en stor montre til udstilling af forskel 
lige uniformer og uniformsdele på en mere over 
skuelig og sikkerhedsmæssig mere betryggende 
måde. 
Ud over modtagelsen af et stort antal skole 

klasser samt andre børne- og ungdomsgrupper 
har der været flere omvisninger for grupper 
uden for museets almindelige åbningstid. Blandt 
andet kan særskilt nævnes, at ca. 50 personer 
fra Kongens Jydske Fodregiments Reserveoffi 
cers-forening holdt morgenmøde på museet den 
6. juli, og foruden besøg i museets samlinger 
modtog de et foredrag af lokalhistorisk indhold. 
Der er udarbejdet en folder med praktiske op 

lysninger beregnet til optakt for skoleklassers, 
foreningers og andre gruppers besøg på museet. 
I weekend'erne 1.-2. samt 8.-9. september 

var der i samarbejde med Fredericia Husflids 
forening »arbejdende værksteder- (bl.a. to baks 
høst, vævning, pilefletning, pottemagerarbejde, 
kartning og spinding). De to følgende weekends 
blev arrangementet yderligere fulgt op af frem 
stilling af jydepotter afsluttende med mile 
brænding. Mange mennesker besøgte disse ar 
rangementer. 
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Museet og Husflidsforeningen arbejdede lige 
ledes sammen om julestue-arrangementet i 
weekend'en 8.-9. december, hvor op mod 400 
mennesker overværede og deltog i fremstilling 
af gammeldags julepynt samt hørte på oplæsning 
og havde mulighed for at smage på glogg, små 
kager m.m. 
Fredericia Museums 1800-tals-stue dannede 

rammen om det nystartede Fredericia Lokal 
TV s første udsendelse. 
I forbindelse med årets oprensning af voldgra 

ven fulgte museet løbende dette arbejde og ind 
samlede effekter fra voldgravens bund. 
Omfattende udstykninger og byggemodninger 

på Lyngs Odde gav anledning til, at museet i 
sommerens løb gennemførte en arkæologisk un 
dersøgelse for at få klarlagt beliggenhed og 
udstrækning for den feltbefæstning, der var 
placeret i området i 1640erne. Undersøgelsen 

Forberedelse til milebrænding. 
Fredericia Museum, september 7984. 

blev foretaget i to etaper af to arkæologer fra 
Moesgård i Århus og gav stort set det ønskede 
resultat. 
Museet har i 1984 forøget sine samlinger med 

i alt ca. 225 genstande. 
Efter lang tids »tovtrækkeri- blev det i august 

måned endeligt afgjort, hvilke lokaler museet 
kunne overtage til nye »fjern«magasiner i den 
nedlagte trælasthandel på Prangervej. Det til 
budte areal var for småt i forhold til det ønske 
de, så en del af museets effekter må stadig opbe 
vares i magasiner flere forskellige steder uden 
for museumsområdet. Flytningen fandt sted i 
september; men indretningen er blevet forsinket 
- bl.a. på grund af mangelen på tilstrækkelige 
tekniske installationer. 



Den væsentligste reparation på museets byg· 
ninger i 1984 var udskiftningen af fem fag vin 
duer i hovedbygningen. De nye vinduer blev ud 
ført som nøjagtige kopier af de gamle, og i så 
stor udstrækning som muligt blev genanvendt de 
originale beslag samt glas. Vinduesudskifmin 
gen medførte yderligere en del tømrer-repara 
tioner - bl.a. på midterpartiet af hovedbygnin 
gens bagside - og efterfulgtes af ret store murer 
og maler-reparationer. 
Der er udskiftet en del bindingsværk i Nørre 

marksladens vestlige ende. 
Der er i årets løb arbejdet videre med at gøre 

museumsområdet mere publikumsvenligt og 
samtidig forsyne det med lokalhistoriske gen 
stande. Denne fremgangsmåde har bl.a. resulte 
ret i opstilling af: et par gamle rød/hvide bænke 
- en stor vejsten med navnene Egumvej og Ege 
skovvej indhugget - den tidligere kirkegårdslåge 
fra Herslev (efter. istandsættelse på amtets kon 
serveringsværksted) - en halv snes store natur 
sten anbragt som -tingsted- bag Kirkestalden. 
Ud over museets stab på tre fast ansatte har 

yderligere fire medarbejdere i årets løb taget del 
i museets daglige arbejde. Årets tiltagende ar 
bejdsbyrde har i det hele taget givet anledning til 
mange overvejelser omkring den mest hensigts 
mæssige opfyldelse af museets voksende behov 
for en personaleudvidelse - et spørgsmål, der 
forhåbentlig kommer nærmere en løsning i de(t) 
følgende år. 

Søren K. Jakobsen. 

Sognearkiverne i 
Gedved kommune 
Siden sidst er Sognearkiverne i Gedved kommu 
ne gået under jorden. Vi er flyttet fra Nørrelide 
plejehjem til kælderen på den nye Gedved skole. 
Flytningen skete i marts måned. Arkivets adres 
se er nu: Kirkevej 16, 87 51 Gedved. Telefon- 
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nummeret er stadig: (05) 66 57 80. Åbningsti 
den er hver mandag eftermiddag fra kl. 15.00 til 
17.30. 
På Gedved skole råder arkivet over to store 

kælderlokaler og et gangareal, der kan bruges 
til skiftende udstillinger, billeder m.v. Det ene 
lokale er inddraget til undervisning, læsesal og 
håndbogsbibliotek, og det andet lokale benyttes 
til arkiv, fotografier og arbejdspladser. Lokaler 
ne fungerer fint, og de er brandsikre. 
I årets løb har 129 mennesker fundet vej til ar 

kivet. Et besøgstal vi er godt tilfredse med - den 
begrænsede åbningstid taget i betragtning. 
Vi har i løbet af året modtaget ca. 80 nye ar 

kiver. Det lyder måske ikke af meget, men nyop· 
rettelsen af arkiver har været nedprioriteret til 
fordel for oprettelsen af billedsamlingen. 
Arkivet har medvirket ved forskellige udstil 

linger. Bl.a. på Hovedgård Messen og ved Ged 
ved Byfest, som fyldte IO år i 1984. Arkivet har 
endvidere samarbejdet med et aftenskolehold 
om en stor udstilling om besættelsestiden, der 
nu cirkulerer på kommunens skoler. Udstillin 
gen er støttet øknomisk af Gedved kommune, 
og det har betydet, at vi har kunnet få udarbej 
det fire træmontre med glas til udstillingsbrug. 
Montre vi senere kan bruge i andre sammen· 
hænge, bl.a. til særudstillinger i banker o.a. 
steder. 
I efteråret 1984 barslede arkivet med en bog 

udgivelse: Billeder fra en svunden tid - i Gedved 
kommune. Bogen er udgivet af et nystartet ar 
kivforlag med samme navn som arkivet. Bogen 
er udarbejdet af undertegnede, og den indehol 
der 60 gamle billeder fra kommunen med tekst 
til. Forordet til bogen er skrevet af kommunens 
borgmester. Vi fik trykt et oplag på 700 stk., og 
ca. 500 er allerede solgt rundt om ved kommu 
nens erhvervsdrivende. 

Udgivelsen af bogen er finansieret af kommu 
nens erhvervsdrivende, og arkivet har ikke selv 
haft udgifter overhovedet. Indtægterne fra salget 



af bogen går ubeskåret til arkivforlaget, og på 
nuværende tidspunkt har vi så mange penge, at 
vi tænker på den næste udgivelse. Det næste 
projekt er udgivelsen af Kattrup-bogen, som et 
aftenskolehold under Gedved kommunale Af 
tenskole har arbejdet på i 7 år. 
Måske kunne andre arkiver i amtet bruge vo 

res ide? Ved at indsamle penge hos de erhvervs 
drivende, som er meget positive over for arkivet, 
kan man dels få en bog trykt og dels få avisom 
tale og startkapital til andre udgivelser. 

Niels Jørgen Andreasen. 

Lokalhistorisk samling og arkiv 
for Give kommune 
Sidst på året 1983 arbejdede til dels frivilligt 
mandskab på at indrette nyt arkivlokale til Thy 
regod sogns arkivalier i Thyregod skole. Det 
rum, arkivet hidtil havde haft til rådighed, var 
inddraget til andet formål. I det nye er der et 
brandfrit rum og et dejligt lokale med skabe og 
egen indgang. Faciliteterne, der delvis er finansi 
eret af den stedlige sparekasse, stod færdige i be 
gyndelsen af 1984. Indvielsen fandt sted ved en 
lille reception, hvortil gæster fra byråd, skole, 
hovedarkiv, lokale håndværkere og sparekassen 
var indbudt. 
Fhv. gårdejer Søren Søndergaard, formand for 

det kommunale arkivudvalg, ønskede folkene i 
Thyregod til lykke med de nye lokaler, der får 
åbningstid fredag kl. 15-1 7. Han mindedes også 
sognets ihærdige samler Johannes Krusborg, 
hvis enke var blandt de indbudte. Mange af gæ 
sterne udtalte ligeledes gode ønsker. 
Hovedarkivet, Jernbanegade 15, Give, har i år 

investeret i en kopimaskine, en uvurderlig hjælp 
i arbejdet. Endvidere har vi fået kopier affolke 
registrene 1787, 1834, 1845, alle kommunens 
kirkebøger op til ca. 1880. 
Som noget særligt kan nævnes kopier af afsnit 
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Første cykel i Give - fast gummi. Ca. 7 896. 
Den unge mand er Elmer Schou, St. Rejstrup. 

udvalgt af lærer Planck, Give, fra N. P. Ottosens 
selvforfattede håndskrevne egnsbeskrivelse i fire 
bind foliostørrelse, venligst udlånt af J. Alsted 
Ottosen, Mallehøje. 
Der er foretaget ca. 150 registreringer af ny 

indkomne arkivalier. I Thyregod har fire frivilli 
ge hjælpere omregistreret de tidligere arkivalier 
til 250 registreringer efter SLA-systemet, som 
benyttes af hovedarkivet. 
Arkivet har reflekteret på et tilbud fra Haders 

lev Museum på gårdbilleder og modtaget ca. 
350 med tilknytning til Give kommune. 
Gadbjerg filial har oprettet en støttekreds, der 

tæller ca. 60 medlemmer. Arkivet har i lighed 
med de senere år været med ved 4-H børnedyr 
skuet i Gadbjerg og arrangeret en udstilling i 
skolens gymnastiksal. Udstillingen havde fint 
besøg. I efteråret fortalte Tage Bonde, Gad- 



bjerg, meget interessant om -Mi nabo, Per 
Smed-, der virkelig boede nabo til hans barn 
domshjem -Skovkrog- og intet har med Anton 
Berntsens sang at gøre. Det blev en oplevelse, de 
mange tilhørere endnu taler om. 

Hans Nicolaisen. 

Lokalarkivet for 
Hedensted kommune 
1984 har været et godt arbejdsår. En del nye 
ting, billeder, skøder og pantebreve er indkom 
met i årets løb. Der har også været en del besø 
gende. Fra Landsarkivet er bestilt kopier af kir 
kebøger fra alle kommunens sogne. 
Efter lang tids forhandling mellem kommunen 

og DSB ser det ud til, at kommunen lejer den 
gamle stationsbygning. Efter en tiltrængt restau 
rering er det meningen, at Lokalarkivet skal flyt 
te ind der. Derved får arkivet bedre plads og be 
tydelig bedre adgangsforhold. Forhåbentlig kan 
indflytningen ske i løbet af 1985. 

H. P. Johansen. 

Byarkivet i Horsens 
Byarkivet i Horsens har haft et travlt år med ak 
tiviteter på mange områder. Der er i øjeblikket 
tilknyttet 3 langtidsledige til arkivet, som yder 
en god indsats. Desværre kan de jo ikke erstatte 
uddannet og fast arbejdskraft, hvilket har ført til 
en lidt uholdbar situation. Problemet er, at By 
arkivet har haft en stor stigning i antallet af be 
søgende (hvilket vi naturligvis samtidig er glade 
for), men at de langtidsledige ikke er i stand til 
at besvare alle de forespørgsler, der bliverrettet til 
arkivet. Denne situation ser dog ud til at kunne 
ændres inden for det kommende år. Der skal på 
de kommende budgetforhandlinger i Horsens 
kommune arbejdes på at få ansat en arkivar. 
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Om kort tid afgøres det endeligt, om Byarki 
vet skal flyttes til det gamle rådhus, hvilket der 
er en meget stor chance for. Fra Byarkivets side 
har vi peget på, at indflytning i disse blivende 
lokaler bør forestås af en uddannet leder, så 
samlingens opbygning fra grunden kan blive op 
timal. 
Alle aktiviteter i og omkring Byarkivet fore 

stås stadigvæk af en gruppe på en halv snes fri 
villige medarbejdere. Vi har i året, der gik, haft 
besøg af to foreninger, og et tredje besøg er 
planlagt. Desuden har der været arrangeret to 
byvandringer og yderligere to er planlagt. 
For publikum har der været gennemført flere 

udstillinger og en række er under forberedelse. 
Interessen har været særdeles stor, selv om om 
fanget har været beskedent. Det primære formål 
med udstillingerne er jo også at skabe interesse 
for lokalhistorie og derigennem forøge afleverin 
gerne til arkivet. Byarkivet arbejder i øjeblikket 
med to udstillinger om besættelsestiden, en på 
Horsens Bibliotek og en på Horsens Museum i 
samarbejde med museet. Udstillingerne bygger 
på resultaterne af den indsamlingskampagne 
vedrørende arkiver fra disse år, som Byarkivet 
har haft i gang siden efteråret. Det indsamlede 
materiale har fortrinsvis været billeder og inter 
views, men også mange andre overraskende ting 
er dukket op. Specielt bør nævnes en diasserie 
på 100 farvebilleder fra hele besættelsestiden. 
Det mest omfattende arkiv, vi har modtaget i år, 
har været fotografThuesens arkiv, som omfatte 
de langt mere end 10.000 billeder. 
Vi har i 1984 modtaget 18.500 kr. fra Hor 

sens kommune. Af øvrige indtægter har vi haft 
salget af to publikationer. Dels den årlige kalen 
der, som her i 1984 udkom for fjerde gang, dels 
Svend Nørregaard Hansens bog: Herfra til an 
dre steder - veje omkring Horsens. Begge publi 
kationer har solgt godt. 

For arkivforeningens medlemmer har der væ 
ret arrangeret en tur til Vejle Byhistoriske Ar- 



kiv. Desuden har der gennem folkeuniversitetet 
været afholdt to foredrag med speciel interesse 
for foreningens medlemmer. Medlemsbladet 
-Nyt fra Byarkivet- er i år udkommet med fire 
numre med i alt 72 sider. Bladet er blevet trykt i 
et større oplag og sendt ud til skolerne. Det har 
givet mange positive reaktioner, og bl.a. også re 
sulteret i ca. 25 nye medlemmer. Samarbejdet til 
skolerne er i øvrigt blevet udbygget gennem en 
nylig afholdt lokalhistorisk dag i samarbejde 
med skoleforvaltningen og Amtscentralen. Vi 
håber, at dette samarbejde kan udbygges i de 
kommende år og resultere i ansættelse af pæda 
gogisk arbejdskraft til at formidle de kulturelle 
institutioners mange tilbud. 

Niels Kolind. 

Arbejder-, Håndværker- og 
Industrimuseet 1984 
En kølig novembermorgen ankom 15 elever fra 
9. klasse på Ødsted Skole til Industrimuseet, 
hvor ingeniør Leif Adler Petersen ventede dem. 
De blev delt i 5 hold, der straks gik i gang med 
at tænde op i 5 feltesser. I løbet af formiddagen 
smedede hver elev et merlespir og en knage. Ar 
rangementet havde til hensigt at aktivisere ele 
verne mere end de traditionelle spørgeark og 
give dem en stærkere oplevelse af smedens ar 
bejdsforhold. Forsøget faldt så heldigt ud, at det 
nu er et stående tilbud til skolerne. 
Stentrykkeriet har været i livlig aktivitet året 

igennem. I samarbejde med Frantz Pedersens 
Kunsthandel har flere grafikere trykt billeder i 
værkstedet, bl.a. Svend Wiig Hansen, Jørgen 
Brynjolf, Mogens Balle, Mogens Andersen og 
Bøje Givskov. 
Stentrykkeriet er nu ikke længere det eneste 

grafiske fag på Industrimuseet. Op til efterårs 
ferien åbnede et bogtrykkeri fra l 930erne. Det 
er udstyret med hjælp fra fagets organisationer 
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og viser en alsidig virksomhed med maskinsæt 
teri. Her kan trykkes alt fra aviser til visitkort. 
Museets særudstillinger er hver på sin måde 

udtryk for det frugtbare samarbejde med virk 
somheder, organisationer og enkeltpersoner, 
som er helt uundværligt for museets trivsel. En 
privatsamler, John Hansen, Middelfart, stillede 
både sin samling af emaljeskilte og sin store vi 
den om emnet til rådighed for museets forårsud 
stilling. Under titlen -Emaljeindustrien og uden 
dørsreklamen- kunne man i april måned se ca. 
200 af de farvestrålende skilte, som især i mel 
lemkrigstiden lyste op ved banegårde og butik 
ker. John Hansen skrev desuden en bog med 
samme titel som udstillingen. Det er den eneste 
oversigt over danske virksomheder og agenturer 
for emaljeskilte. Den gengiver over 40 reklame 
skilte. 

To jubilæer blev markeret med særudstillin 
ger i foråret. Horsens Bryghus fyldte 125 år 10. 
maj, hvilket museet fejrede med udstillingen 
-Horsens-øl gennem 125 år«, som stod i forbin 
delse med vort eget hvidtølsbryggeri. Materialet 
til udstillingen var lånt på bryghuset, som også 
leverede naturalierne til museets eget jubilæ 
umsbryg, der blev udskænket til udstillingsgæ 
sterne. 
Dansk Møllerforening holdt i maj måned 100- 

års jubilæumskongres i Horsens, og til den lej 
lighed lånte museet udstillingen » Vinden og 
Møllerne- af Langelands Museum. Ved åbnin 
gen, hvortil møllerforeningens medlemmer var 
indbudt, blev vist et videoprogram om vindmøl 
ler produceret af Dansk Møllerforening og en 
film om Horsens Dampmølle fra 1874. 
En gruppe havnearbejdere i Århus har lavet 

en lille plancheudstilling om deres egen hver 
dag. Gennem fine billeder og en nøgtern tekst 
beretter de om livet på en hård og risikofyldt ar 
bejdsplads. Udstillingen kunne ses på Industri 
museet i september. 
Efterårets særudstilling -Svendestykker- var 



en selvstændig produktion, hvortil museet hav 
de ansat mag. art. Michael Ottosen. Udstillin 
gen trak linien op fra den lavsbundne uddannel 
se før næringsloven af 185 7 til nutidens EFG 
uddannelser. Der blev vist svendestykker fra en 
lang række fag og diplomer fra de forskellige or 
ganer, som har påtaget sig at arrangere svende 
prøver siden 1862. 
Årets nyerhvervelser har i højere grad end tid 

ligere samlet sig om hjemtagelse og registrering 
af hele miljøer. I samarbejde med Arkitektsko 
len i Århus blev N. P. Rasmussens træskofabrik 
i Nykøbing Falster opmålt med genopstilling for 
øje. 22 studerende deltog i arbejdet, som omfat 
tede bygningsarkæologisk opmåling, fotografe 
ring og interviewning af tidligere medarbejdere. 
Senere blev maskiner og inventar hjemtaget af 
Industrimuseet. 
Museet erhvervede i efteråret J. Rasmussens 

maskinbyggeri, Horsens. Virksomheden havde 
specialiseret sig i fremstilling af maskiner til 
teglværksindustrien. Virksomheden startede ca. 
1 900 og flyttede til de nuværende bygninger 
1929. Hele maskinværkstedet med modelværk- 
sted og smedje er hjemtaget. 
Siden 1979 har museet udstillet 2 arbejderbo 

liger, som viser boligstandarden ca. 1880 og 
1910. Nu har vi mulighed for at føje mellem 
krigstidens bolig til, når vi får egnede lokaler. 
Maskinmontør Harald Madsen blev gift 1931 
og flyttede ind i en lejlighed i Ole Rømersgade i 
Århus. Her stod hjemmet uden store ændringer 
til 1984, da det blev overtaget af museet. 
De store nyerhvervelser rummer perspektiver 

for fremtidige udstillinger og permanente afde 
linger. Jacob B. Jensen. 

Lokalhistorisk Arkiv 
for Jelling Kommune 
Lokalhistorisk Arkiv for Jelling Kommune har 
også i det forløbne år fået flere betydningsfulde 
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nyerhvervelser. Nævnes må for det første et 
smukt ordnet arkiv fra det nedlagte andelsmejeri 
i Ådal. Til forskel fra Jelling mejeris arkiv, som 
vi modtog for flere år siden - iøvrigt også i møn 
stergyldig orden - rummer Ådal-arkivet proto 
koller, der går helt tilbage til mejeriets opret 
telse. 
Endvidere modtog vi efter afdøde Harald 

Frandsen, tidligere gårdejer og sognerådsfor 
mand i Jelling, det hidtil mest omfattende pri 
vatarkiv. I den anledning blev der i november 
måned afholdt en mindeudstilling i arkivet, der 
foruden billeder, kort og forskellige papirer 
fremviste Harald Frandsens værdifulde samling 
af oldsager fra egne marker. 
I den forløbne vinter har kopier af materiale 

fra arkivet dannet grundlag for et aftenkursus 
om Jellings historie. 

Leif lngvorsen. 

Glud Museum 
På Glud Museum har arbejdet i 1984 været 
præget af sagen omkring flytningen af gården 
-Badensminde« til arealet ved museet. Museet 
købte i 1982 bygningerne til nedtagning og flyt 
ning - tilskyndet af bl.a. professor Bjarne Stok· 
lund, rigsantikvar Olaf Olsen og kendte folk fra 
Frilandsmuseet i Lyngby. 
De købtes for midler, som blev bevilget af for 

skellige fonde på grundlag af anbefalinger fra 
disse mennesker. 
Statens Museumsnævn blev løbende orienteret 

om vore planer, men i 1983 var nævnet kommet 
på de tanker, at gården skulle fredes og blive 
liggende. 
Møder og forhandlinger med nævnet ændrede 

ikke denne indstilling, og nævnet drog Fred 
ningsstyrelsen ind i sagen. 
Tiden gik, og museet kunne ikke foretage sig 

noget uden opbakning. I et møde med Fred 
ningsstyrelsen i april 1984, hvori deltog Statens 



-Badensminde« Bryggerset, efter at 2 lag cementgulv 
er .fjernet, ser man det oprindelige stenprikkede gulv 
og den store bageovnfra 1871. 

Museumsnævn, Juelsminde kommune og Vejle 
amt, gjorde de forskellige instanser rede for 
deres synspunkter i sagen. Museets planer blev 
kraftigt støttet af Juelsminde kommune, men 
efter lange forhandlinger ville Fredningsstyrel 
sen indbringe sagen for Det særlige Bygningssyn 
og få en udtalelse derfra. 
Telefonisk meddelte kontorchef Sys Hart 

mann fra Fredningsstyrelsen i maj 1984, at Det 
særlige Bygningssyn i et møde enstemmigt hav 
de indstillet gården til fredning, men Frednings 
styrelsen ville gerne have et møde med museet 
hurtigt. 
Dette møde fandt sted på rådhuset i Juelsmin 

de den 30. maj 1984. I mødet deltog kontorchef 
Sys Hartmann fra Fredningsstyrelsen, forman 
den for Statens Museumsråd, museumsdirektør 
Mogens Bencard, Juelsminde kommunes borg 
mester J. Bjerre Rasmussen og museets bestyrel 
se. Linjerne blev igen trukket meget kraftigt 
op. Juelsminde kommune, som hele tiden har 
støttet museets bestræbelser både moralsk og 
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økonomisk, og bestyrelsen stod fast på planerne 
om flytning som den bedste og eneste løsning. 
Mødet sluttede med, at kontorchef Sys Hart 

mann ville henstille til nævnet, at gården blev 
fredet og beliggende på sin nuværende plads. 
Den 26. juli 1984 meddelte Fredningsstyrel 

sen i et brev til museet, at fredning var frafaldet. 
Brevet slutter: 
-Imidlertid har museet i en årrække ønsket 

gården nedtaget og flyttet til det lokale frilands 
museums grund. Bestyrelsen er blevet støttet i 
denne tanke af de lokale myndigheder, af rigsan 
tikvaren, af frilandsmuseet og af forskellige fon 
de, der har bidraget til gårdens overtagelse, og 
bestyrelsen har under flere drøftelser under fred 
ningssagens behandling fastholdt denne indstil 
ling. 

Fredningsstyrelsen finder herefter, under hen 
syn til sagens forløb og efter en afvejning af de 
økonomisk/administrative konsekvenser ved gen 
nemførelsen af en fredning efter bygningsfred 
ningsloven af gården -Badens Minde-, at en 
fredning ikke bør gennemføres.« 
En henvendelse fra museet til Statens Mu 

seumsnævn, som i mellemtiden havde fået ny 
sammensætning, om dettes indstilling nu efter 
fredningskravets frafaldelse, gav et venligt og 
positivt indstillet svar, hvori man bl.a. nævnte 
muligheden for at søge rådighedssummen under 
Statens Museumsnævn om midler til Badens 
minde. 
Museet genoptog opmålingsarbejdet pr. I. 

september ved ansættelse af den konstruktør, 
som påbegyndte arbejdet i 1983, og Juelsminde 
kommune anviste en langtidsledig medhjælp. 
Arkitekt Gert Bech-Nielsen, Århus, er fortsat 
ansvarlig for arbejdet. 
Juelsminde kommune har erhvervet det nød 

vendige jordareal - godt I td. land - og stil 
let dette til rådighed for museet samt bevilget 
yderligere I 00.000 kr. til arbejdet. Vejle amt 
bevilgede i november I 00.000 kr., og fra Sta- 
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tens Museumsnævn har vi senere modtaget 
100.000 kr. 
Arbejdet med nedtagning af stuehuset er i fuld 

gang. Pr. nytår 1985 er alt -nyt- i stuehuset fjer 
net. Brændehuset er nedtaget og lagt på paller, 
efter at hver sten er forsynet med nummer, og vi 
forventer, at stuehuset er nedtaget og flyttet i 
løbet af 1985. 
Arbejdets forløb vises løbende på en plan- 

-Badensminde-. Brændehuset, man ser, hvorledes 
hver sten er forsynet med nummer. 

cheudstilling på museet fra sæsonens begyn 
delse. 
Ved hjælp af klækkelig støtte fra Statens Mu 

seumsråd har vi på museet fortsat udbygningen 
af tyverisikringen med bygningsmæssige og tek 
niske ændringer, så den også omfatter påbe- 



gyndt dagsikring. I landbrugshallen er der fore 
taget nogle afskærmninger og rokeringer til 
forebyggelse af tyveri. Det giver lidt mindre fri 
bevægelse for publikum, men ved hjælp af en 
betydelig bedre belysning har det givet en meget 
bedre oversigt over de udstillede effekter. 
Der er sket tilsvarende ændringer i Hjarnø 

huset og i aftægtsstuen. Samtlige orienterings-og 
oplysningstavler er udskiftet med nye, der er for 
synet med større bogstaver, så teksterne er lette 
re at læse på afstand. Endvidere er tavlerne for 
synet med tysk tekst. 
Juelsminde kommune har også i 1984 stillet 2 

langtidsledige til rådighed for museet, hvilket 
har været en god hjælp. 
I februar stillede museet lokaler til rådighed 

for Foreningen af Folkedansere til optagelse af 
en film om folkedans i gammelt interiør. Fil 
mene fra optagelserne er nu ubeskåret i museets 
arkiv. 
Museet har også i 1984 haft den glæde at 

modtage mange fine gaver, hvoraf specielt kan 
nævnes sølvskeer, bøger og et skomagerværk 
sted. 
Museets sølvtøjssamling er nu endelig blevet 

udstillet i en tyverisikret montre, så publikum 
kan glæde sig over disse skønne ting. 
Besøgstallet var i 1984: l 0.505, det er en lille 

tilbagegang i forhold til året før - iøvrigt en 
tendens, der har været gældende for de fleste 
museer. Anders Bager. 

Lokalhistorisk Samling, 
Kolding Kommunebiblioteker 
Lokalhistorisk Samling har i 1984 kunnet ud 
vide sit personale med ansættelse af en biblio 
tekar på halv tid. Det er desuden lykkedes at få 
bevillingen til det ejendomshistoriske jobskabel 
sesprojekt forlænget i et år frem til 1. oktober 
1985, så det bliver muligt at udarbejde manu- 
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Tuschtegning udført af maleren Anton Schrøder til 
apoteker Arnold Hansen, Kolding Svaneapotek. 

skript til en bog om de gamle huse i den centrale 
del af Kolding. 
Ud over den fortsatte registrering af oplysnin 

ger om ejendomme i Kolding by er det lykkedes 
at få gennemført en registrering af arkivets kort 
samling, der tæller mere end 400 stk. og påbe 
gyndt en registrering af den meget omfattende 
billedsamling. Ved årsskiftet var registreret ca. 
8000 billeder. Billederne ordnes efter decimal 
klassesystemet. 
Arkivet har modtaget ca. 150 arkiver og bil 

ledsamlinger fra privatpersoner, foreninger og 
erhvervsvirksomheder. Desuden er fra borgme 
sterkontoret afleveret arkiverne fra de sogne 
kommuner, der i 1970 blev sammenlagt med 
Kolding. Denne aflevering har betydet, at Lo 
kalhistorisk Samling nu ligger inde med den vig 
tigste samlede kildegruppe til studiet af omegns 
sognenes historie fra midten af 1800-tallet og 
frem til 1970. Desværre har det dog kunnet 
konstateres, at meget store dele af de løse sags 
akter er blevet kasseret inden afleveringen til 
Lokalhistorisk Samling. 
Der har i 1984 været l 05 7 besøgende på ar 

kivets læsesal. I samarbejde med biblioteket er 
arrangeret et eftermiddagsprogram for efterløns 
klubber og pensionistforeninger, hvor de besø 
gende har fået en orientering om arkivets arbej- 



de, og der er blevet vist gamle Koldingfilm. En 
lokalhistorisk dag for historielærere og andre in 
teresserede samlede 120 deltagere. Arrangemen 
tet omfattede 6 forskellige foredrag om lokal 
historiske emner dækkende perioden 1850 til 
1980 og en byvandring. 

Birgitte Dedenroth-Schou. 

Museet på Koldinghus 
I 1983 fik sydfløjens vestlige halvdel indbygget 
den nye søjlekonstruktion. I 1984 blev det høje 
tegltag rejst over denne del af sydfløjen, og sam 
tidig indsattes vinduer i de gamle vindueshuller. 
Slottets kommende ydre kan nu bedømmes, 
gårdspladsen er ved at antage karakter af borg 
gård, efterhånden som solskinnet gennem syd 
fløjens vindueshuller ophører. Vestfløjen har 
fået skorstene, to stykker, der ikke skal fungere 
som egentlige skorstene, men som er henholds 
vis luftindtag og luftudblæsning fra de nye ma 
gasiners luftkonditioneringsanlæg. Der skulle 
nu være skabt mulighed for en rimelig bevaring 
af museets ikke-udstillede genstande. 
I østfløjen er indretningen af nye lokaler til 

museets administration, konserveringsværksted 
og personalespisestue påbegyndt. 
Til årets ubehagelige overraskelser hører den 

nøjere undersøgelse af kæmpetårnets tilstand, 
som arkitekt Exner har foretaget. Gennem de se 
neste år har der kunnet konstateres en gradvis 
forværring af opbevaringsforholdene for gen 
stande i tårnværelserne. Undersøgelsen af tårnet 
har ført til erkendelse af, at tårnets øverste del 
skal underkastes en gennemgribende restaure 
ring, idet tårnets dæk ikke længere er vandtæt. 
Boligministeriets Ejendomsdirektorat skal nu 
forsøge at finde de godt 3,5 millioner kroner 
ekstra, som dette arbejde kræver. 
De første udgravninger på Bredgade-pladsen 

er indledt i pladsens sydvestlige hjørne. Med be 
villing fra Rigsantikvaren og med arbejdskraft 
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Genopbygningen af Kolding hus. Nye hovedspær 
rejst over slottets sydfløj i sommeren 1984. 

stillet til rådighed af beskæftigelsesudvalget i 
Kolding, suppleret af museets midler, gennem 
førtes gravningen i juli til oktober måned. Ud 
gravningen har givet væsentlige nye oplysninger 
om Koldings topografi i den ældre middelalder, 
d. v. s. det tidsrum, hvor Kolding opstod som 
købstad. Det er konstateret, at Vestergades for 
løb er ændret i løbet af middelalderen, at det nu 
forsvundne Bleggårdsstræde først kan være an 
lagt i middelalderens slutning, og at der i mid 
delalderbyens vestlige udkant har ligget et vand 
omkranset mølleanlæg. Dette anlæg vil blive vi 
dereundersøgt ved gravningen i 1985. Det må 
forventes, at de fortsatte undersøgelser vil give 
et nyt og mere fuldstændigt billede af Kolding i 
middelalderen, end vi hidtil har kendt det. 



I forbindelse med offentlige anlægsarbejder er 
der i årets løb foretaget rekognoscering og prø 
vegravninger af en vejstrækning nær Dans for 
Vejle Amtskommune. Undersøgelsen har afslø 
ret stedet for den middelalderlige Dans vand 
mølle. Der foreligger endnu ingen sikker date 
ring af mølleanlægget, men fundomstændighe 
derne peger på 1300-årene. 
Første del af krigsmindesamlingen er åbnet 

forud for turistsæsonen. Det genåbnede omfat 
ter en væg med kunstnernes behandling af be 
givenhederne under de slesvigske krige og gen 
foreningen. Desuden er indrettet tre grupper 
med hver tre montrer til et udvalg af militære 
uniformer med tilknytning til disse begivenhe 
der. Færdiggørelsen af krigsmindesamlingen er 
standset midlertidigt, idet det har vist sig umu 
ligt at få henvist langtidsledige håndværkere til 
udførelse af arbejdet med montrer og andet ud 
stillingsinventar. 
Tre udstillingsrum i nordfløjen er lukket på 

grund af genopbygningsarbejde. Den såkaldte 
Arenfeldtsal er nedlagt og nyindrettet til en del 
af museets administration. De to andre lokaler 
vil i løbet af 1985 blive genåbnet i ændret skik 
kelse. 
Museet har i 1984 vist følgende særudstillin 

ger: 

1. januar-26. februar: BARN I KOLDING, 
om børns opvækst fra fødsel til konfirmation 
gennem de sidste godt hundrede år. 
31. marts-6. maj: JOMFRU FANNY om 

sandsigersken i Åbenrå, som rygtet gjorde til 
kongedatter. Udlånt af Åbenrå Museum. 

13. juli-9. september: VISTA ALEGRE - 
PORTUGISISK PORCELÆN. I anledning af 
dronningens og prinsens officielle besøg i Portu 
gal præsenterede portugiserne en samling porce 
læn fra fabrikken Vista Alegre, der i Portugal 
indtager samme status, som Den kongelige Por 
celænsfabrik gør i Danmark. Udstillingen åbne- 
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des af Portugals ambassadør i Danmark, Carlos 
Simoes de Coelho. 
29. september-25. november: FYRAFTEN 

om arbejderklassens fritidssysler. Udlånt af In 
dustrimuseet i Horsens. 

13. oktober-4. november: FREMTIDENS 
KOLDINGHUS, hvor arkitekterne Inger og Jo 
hannes Exner præsenterede deres projekt til 
slottets genopførelse og illustrerede de mange 
stadier i projekteringen fra ide til færdigt pro 
dukt. 
8. december-31. december: FREM PÅ DET 

RULLENDE HJUL om cyklen og cyklismen i 
Danmark, udlånt af Nationalmuseet. 

Poul Dedenroth-Schou. 

Thor Bøgelund: Udkast til reklame. 
Akvarel og blyant på papir. 
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Kunstmuseet Trapholt 
Kunstmuseet Trapholt har i løbet af 1984 vist i 
alt 9 udstillinger med nyere dansk billedkunst 
og kunsthåndværk. Museet, som midlertidig 
holder til i den kommunale forsamlingsbygning 
-Klostergården-, har kunnet opleve en stigende 
interesse omkring sine udstillinger med et be 
søgstal i 1984 på 9.500. 
Med en mærkbar forbedring af indkøbskonto 

en og øget goodwill omkring museets virksom 
hed er det lykkedes at erhverve et antal fornem 
me arbejder af vor tids bedste danske kunstnere 
og kunsthåndværkere, bl.a. maleren Richard 
Mortensen og keramikeren Christian Poulsen. 
Her skal også nævnes, at museet dels som gave, 
dels med bistand fra Statens Museumsnævn har 
erhvervet en omfattende samling af den kendte 
plakatkunstner Thor Bøgelunds efterladte arbej 
der. 
Pr. l. juli er museets faste personale blevet ud 

videt med en museumsassistent, der bl.a. skal 
beskæftige sig med museets udadvendte virk 
somhed. En projektgruppe, bestående af en 
kunsthistoriker, en fotograf og en kontorassi 
stent, har i årets løb været beskæftiget med re 
gistrering af museets samling. Hermed er grund 
laget til stede for udgivelsen af et længe savnet 
katalog. 
Kolding byråd har i sit budget for 1985 og de 

følgende budgetår afsat i alt 15,9 mill. kr. til 
projektering og opførelse af første etape af et nyt 
museumsanlæg på ejendommen Trapholt. Et 
byggeudvalg er nedsat til at varetage den fore 
stående anlægsopgave. 
Publikationen -Kolding bygger kunstmu 

seum«, som museet udgav i efteråret 1984, for 
tæller om historien bag og om planerne for Kol 
dings nye kulturinitiativ, der imødeses med sti- 

Portræt af dr. G. Lind, Trapholtjondens stifter, ud 
ført i bronze af billedhuggeren Hanne Varming 7 983. 
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gende interesse, både lokalt og ude i landet. 
Publikationen kan bestilles ved henvendelse til 
museets kontor, tlf. 05- 54 24 22. 

Sven Jørn Andersen. 

Vejle amts 
Konserveringsværksted 
Arbejdet på amtskonserveringen, der har lokaler 
på Koldinghus Staldgård, er forløbet godt og 
stabilt i 1984. 
Der er udført konserverings- og restaurerings 

opgaver for de tilsluttede kulturhistoriske muse 
er. Nævnes kan bl.a., at for Museet på Kolding 
hus er den påbegyndte konservering af museets 
oldsagssamling fortsat, bl.a. er konserveringen 

Detailfoto af fæstet på en bronzedolk, efter kon 
servering. Stammer fra ældre bronzealder ca. 
1400-1700 f Kr. 
Tilhører Kongeå Museet, Vamdrup. 



af ca. 2 50 stk. hjortetaksøkser og trykstokke 
samt en del bronzegenstande afsluttet. Indkom 
met er bl.a. et ret stort antal genstande af metal, 
læder, træ m.m. fra museets udgravninger ved 
Vestergade i Kolding. Specielt fra disse udgrav 
ninger bør nævnes et meget fint lille knivskaft i 
elfenben, der forestiller en kvindelig falkebærer 
fra omkring 1300-tallet, samt 4 blyruder, der 
ved modtagelsen var meget medtaget. 
For Fredericia Museum er en dobbelt gitter 

port, som museet havde stående, ændret og til 
dannet, så den nu fungerer som indgangsparti 
ved museet ud mod Jernbanegade. Endvidere er 
der udført arbejde på en udendørs lygte samt 
flere andre ting. 
For Vejle Museum er arbejdet med konserve 

ringen af de ret omfattende fund af jern- og 
bronzegenstande, der stammer fra brandgrave, 
fundet ved Erritsø, fortsat. En langtidsledig ke 
ramiker har afsluttet arbejdet med sorteringen 
og samlingen af div. skår fra udgravninger, som 
museet har foretaget i forbindelse med naturgas 
og motorvejsarbejdet. -Hafnia-skibet- er over 
ført til amtskonserveringen og konserveringen er 
påbegyndt. Arbejdet påregnes at ville strække 
sig over 3-4 år. Endvidere er modtaget et større 
antal genstande af div. metaller m.m., som stam 
mer fra museets udgravninger ved Bygholm, Nr. 
Snede, Tamdrup, Vejle m.m. 
For Horsens Museum er 3 portoverliggere 

samt et par vindfløje konserveret. For Arbejder-, 
Håndværker- og Industrimuseet, Horsens, er et 
større antal værktøjer fra et snedkerværksted 
konserveret. 

Fra Glud Museum er 3 barnevogne, et større 
antal beslag, låse m.m. samt en hel del kobber 
og messinggenstande gjort i stand. 
Herudover er der udført mange andre opgaver 

af forskellig art. 
For flere af egnsmuseerne har amtskonserve 

ringen bistået med råd og vejledning i bevarings 
spørgsmål. 
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Amtskonserveringens areal er i 1984 udvidet 
med 100 m2, der anvendes til arbejdet med stør 
re genstande, magasin m.m. 
Personalet består af 3 fast ansatte, derudover 

har der en del af året været beskæftiget 1 å 2 
langtidsledige. Forskellige erhvervspraktikanter, 
der er i praktik på museerne, har aflagt kortere 
besøg på amtskonserveringen. 
I august sendte Kolding Nærradio en udsen 

delse om amtskonserveringens arbejde. 
I årets løb har forskellige skoler og foreninger 

aflagt besøg på værkstedet, ligesom der er be 
svaret en del spørgsmål fra private angående be 
varingsproblemer vedrørende genstande. 
En vandreudstilling, der gennem fotos, tekster 

og genstande vil fortælle om arbejdet på konser 
veringsværkstedet, er under opbygning og ven 
tes klar medio 1985, hvorved 10-året for amts 
konserveringens start også markeres. Ib H ansen. 

Højderyggens Egnsmuseum 
Året har været præget af løbende opgaver. Mu 
seets samlinger har været under konstant revi 
sion og konservering ved arbejdskraft stillet til 
rådighed af kommunen. Samtidig har Nørre 
Snede kommune bevilget et beløb på 65.000 kr. 
til istandsættelse af museets lokaler således, at 
samlinger også i anden henseende får bedre for 
hold. Arbejdet her gik dog først i gang i 1985. 
Antallet af medlemmer i museumsforeningen 

er konstant. Derimod er antallet af besøgende 
mindre end året forud, der også var et usædvan 
ligt godt år rent besøgsmæssigt. 
I februar afholdtes et folkedanserstævne. Lone 

Hvass holdt et foredrag om højene i Nørre Sne 
de sogn i samme måned. I påsken var der udstil 
ling af illustrationer ved to elever fra Kolding 
Kunsthåndværkerskole, Margrete Ellegård og 
Charlotte Nielsen. I juli afholdtes sommerudstil 
lingen ved Emmy Hauch, Aksel Jensen, Hakon 
Jensen, Lene Knudsen og Jon Martyn samt 
Mette Lind. I efterårsferien afholdtes en gætte- 



konkurrence vedr. genstande i museets samlin 
ger, og i december kom den traditionelle jule 
stue. Derudover har der været andre mindre ar 
rangementer som høstning med le og tærskning 
med plejl for skolebørn. Torben Egebjerg viste 
jernalderbyen i august. 

Lokale pengeinstitutter har støttet museet med 
beløb igen i år, og der er kommet en jævn strøm 
af gaver. Således er museet eller arkivets sam 
ling af mejeriarkiver fra Nørre Snerle kommune 
snart komplet. Mangel på gode magasinforhold 
bevirker dog, at større landbrugsredskaber som 
kastemaskiner, harver, plove m.m. ikke bliver 
taget ind. Det samme gælder tromler til deling 
af tørv. Der er ganske enkelt ikke opbevarings- 
muligheder for disse ting. Bestyrelsen. 

Egnsmuseet i Vandel 
På Egnsmuseet i Vandel foregår en stadig ud 
bygning af samlingerne for at kunne fortælle om 
folks levevis i fordums tider. 
Museet fungere både som egnsmuseum og ar 

bejdende skolemuseum. Foruden madlavning 
på åbent ildsted, komfur, vask på gammeldags 
maner og undervisning i gammel skolestue har 
vi udvidet aktiviteterne med rebslagning og lyse 
støbning. Under kulturugen blev disse aktivite 
ter prøvet af voksne med stor tilslutning. 
Foreninger har været på besøg, hvor vi har ar 

rangeret konkurrencer bl.a. -Fup og Fakta-, for 
deltagerne og foredrag ledsaget af en lysbilled 
serie. 
Desuden har vi været med til at arrangere en 

udstilling i Vingstedcentret om høsten gennem 
tiderne med høstredskaber og maskiner og et ar 
bejdende rebslageri. 
For tiden er vi ved at arrangere en udstilling 

om besættelsestiden. 
Museumsforeningen har i januar 1985 udgivet 

et årsskrift -Spidsbarren-. 
Thomas Thomsen. 
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Vejle Byhistoriske Arkiv 
Vejle Byhistoriske Arkiv har i 1984 særligt stået 
i glaspladeprojektets tegn. Den i 1983 påbe 
gyndte rensning, pakning og nyopstilling af ar 
kivets store glaspladesamling blev så godt som 
fuldendt. Hermed er ca. 100. 000 glaspladenega 
tiver sikret eftertiden og tilgængelige for publi 
kum, idet der er udarbejdet registraturer til de 
enkelte samlinger. Samtidig påbegyndtes en re 
gistrering på billedkort af udvalgte fotos. Dette 
arbejde fortsættes, således at den umiddelbart 
tilgængelige del af arkivets billeder kan vokse 
støt og roligt de næste mange år. Tilbage står 
rensning og pakning af de ca. 100.000 planfilm 
( safety/nitrat) - et helt nyt projekt. 
I tilknytning til glaspladeprojektet har der væ 

ret afholdt særudstillinger om Johs. Rønvig, 
Vejle-fotografen o. 1910, samt en større udstil 
ling i Sparekassen Sydjylland. Årets lokalhisto 
riske kalender for 1985 har ligeledes rod i glas 
pladeprojektet, der også har været behandlet i 
pressen og faglige tidsskrifter. 
Arkivets andet større projekt i 1984 har været 

filmprojektet, der blev påbegyndt i november 
måned og er planlagt til at fortsætte ind i 1985. 
Arkivets nu mere end 100 film gennemses og 
registreres, således at der kan udarbejdes en 
filmregistrant. Dermed åbnes der mulighed for 
en bedre udnyttelse af dette specielle historiske 
materiale. 
Et tredie hovedpunkt i virksomheden i 1984 

har været den lokale idrætshistorie. I forlængel 
se af udstillingen Sport i Vejle oprettedes i efter 
året 1984 en studiekreds omkring »kvindernes 
indmarch i Vejles idrætsliv-, der i første omgang 
resulterede i en artikel om samme emne. På læn 
gere sigt er det tanken at oprette et Idrætshisto 
risk Aktivitetscenter i samarbejde med Den Jy 
ske Idrætshøjskole. Herigennem kan der sættes 
focus på indsamling, bevaring og formidling af 
genstande og arkivmateriale til belysning af 
idrættens historie i hele Vejle amt. 



Arkivets undervisningsmateriale til skolerne er 
forøget. I denne forbindelse kan specielt nævnes 
et fuldt udbygget undervisningssæt vedrørende 
lokalplanlovgivningen og byens aktuelle lokal 
planer. Vi har anset det for vigtigt, at eleverne 
gøres bekendt med denne side af lokalsamfun 
det, og ordningen er kommet i stand ved nær 
kontakt til kommunens Lokalplanafdeling, 
hvorfra vi bliver holdt løbende orienteret. 
Læsestuen er blevet nyindrettet, idet Arkivets 

efterhånden ret store samling af lokallitteratur 
er anbragt her, frit tilgængelig for de besøgende. 
Som følge heraf er besøgstallet stigende, ligesom 
de eksterne forespørgsler er forøget i antal. 

Jens Topholm. 

Vejle Kulturhistoriske Museum 
Året har været præget af stor indsamlings-, 
undersøgelses- og formidlingsvirksomhed. Der 
er indkommet en lang række genstande, hoved 
sagelig som gaver. Alle stammer fra Vejle eller 
har tilknytning til byen. Fra flere givere er der 
indkommet tekstiler, heriblandt en del ældre 
børnetøj. Museets fine sølvsamling er blevet for 
øget med flere arbejder af Vejle-mestre. Fra 
Hornstrup er kommet en del inventar fra den 
gamle landsbysmedie, og fra det nedlagte Aadal 
Mejeri er indgået en del mejeriudstyr. Arbejdet 
med den store sportsudstilling har bragt en del 
genstande og især arkivalier fra gymnastik- og 
sportsforeninger i Vejle. 
I henhold til den nye museumslov og efter 

samarbejdsaftaler i Museumsrådet for Vejle 
Amt foretager museet arkæologiske udgravnin 
ger i hele amtet med undtagelse af de tre sydlig 
ste kommuner. Museet foretager to former for 
arkæologiske udgravninger, dels rene forsk 
ningsudgravninger, hvor det drejer sig om at få 
helheden frem i de forhistoriske anlæg, dels ud 
gravning af anlæg, der vil blive ødelagt af kom- 
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mende anlægsarbejder i henhold til museums 
loven. 
De to store forskningsudgravninger foregår i 

Vorbasse og Nørre Snede. I Vorbasse foretages 
de i samarbejde med Nationalmuseet med mid 
ler fra Statens Humanistiske Forskningsråd og 
Ole Kirks Fond. Inden for en kvadratkilometer 
kan man i Vorbasse følge det samme landby 
samfund fra 1. årh. før Kristi fødsel til 11. årh. 
efter Kr. f., i 8 forskellige landsbyer. Fra 12. 
årh. fortsætter bebyggelsen i den nuværende 
landsby. Udgravningerne har stået på siden 
197 4 og er nu inde i den afsluttende fase, hvor 
det er den sidste del af landsbyerne fra 6. - 7. 
årh. og vikingetiden, der skal færdigudgraves. I 
1984 er der ved 14 ugers udgravning afdækket 
et areal på 16.000 m2. Af den ældre jernalder 
bebyggelse fra 3-5. årh. er der undersøgt to 
komplette, meget velbevarede gårdsanlæg med i 
alt 14 huse, og hertil 6 brønde. Fra den meget 
velbevarede bebyggelse fra vikingetid er der 
yderligere udgravet tre gårdsanlæg, hver med 
30-34 m lange huse samt adskillige mindre hu 
se. Fra årets udgravning må særlig fremhæves 
en meget velbevaret træbrønd, hvor der stod en. 
2,5 m lang stige i den ene side. I bunden fandtes 
et større landbrugsredskab samt en meget velbe 
varet udskåret træskål, Udgravningen af vikin 
getidslandsbyen afsluttes i 1985. 

I Nørre Snede har udgravningen stået på siden 
1980 med midler fra NOVOs Humaniorafond. 
Her sker en totaludgravning af en samlet bebyg· 
gelse fra 3.-7. århundrede. Indtil dato er der ud 
gravet ca. 50.000 m2; heraf er 9.000 m2 under 
søgt i 1984. Det er lykkedes at afdække 30 sto 
re, op til 35 m lange huse samt adskillige min 
dre huse, staklader og udhuse. Husene og gårds 
anlæggene er lige så velbevarede som ved tidli 
gere års undersøgelser, hvilket betyder, at denne 
landsby er en af de bedst bevarede i Danmark. 
Udgravningen i Nørre Snede forventes afsluttet i 
løbet af 1985. 



Hovedparten af de arkæologiske udgravninger 
i henhold til museumsloven er foretaget i forbin 
delse med det kommende motorvejsbyggeri på 
strækningen mellem Vejle Fjord Broen og Hor 
sens. Her er der i alt foretaget 5 større udgrav 
ninger: ved Gammel Sole, Løsning Søndermark, 
Løsning Nørremark, Gesager Bro og Eriknauer. 
Den mest spændende af disse pladser er ved 
Gammel Sole, hvor museet i 1981-82 i forbin 
delse med nedlægning af naturgasledningen 
foretog en større udgravning. I beretningsåret er 
der her udgravet ca. 6.000 m2 af en stor landsby 
fra ældre romersk jernalder, 1.-2. årh. efter 
Kr. f. Der er her afdækket i alt 35 større og 
mindre hustomter, hvor det klart fremgår, hvor 
dan husene danner gårde med et op til 20 m 
langt hovedhus med beboelse i den ene ende, 
stald i den anden ende samt 1-2 mindre huse i 
forbindelse med langhuset. Disse huse har ud 
gjort et samlet gårdsanlæg. Det ses nu meget ty 
deligt, hvordan der her har været en stor lands 
by bestående af en række gårde liggende tæt 
sammen omkring en stor, åben plads i midten. 
Det synes foreløbig at være en af de største jern 
alderlandsbyer, der findes i det østlige Jylland. 
Ved Løsning Søndermark og Løsning Nørre 

mark er der foretaget udgravninger af enkelte 
gårde fra ældre romersk jernalder, 1.-2. årh. 
V ed Eriknauer skærer det kommende motor 
vejsbyggeri igennem en eller to gårde fra 4.-5. 
årh. Der blev her udgravet en del af et større 
omgivende hegn samt to mindre udhuse. Ved 
udgravning forud for nedlægning af naturgas er 
der på samme lokalitet tidligere udgravet dele af 
to store huse. 

Ved registrering af arkæologiske privatsamlin 
ger er museet blevet opmærksom på, at der ved 
Glud over en større dalsænkning fandtes en 
række sten, der muligvis er en overgang gennem 
dette sumpede område. En mindre undersøgelse 
i 1984 har afsløret en 86 m lang stenrække af 
enkeltliggende store sten, der har fungeret som 
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trædesten. Trædestensrækken dateres til ældre 
romersk jernalder, 1.-2. årh. efter Kr. f. og sy 
nes at være en af de mest velbevarede, der er 
fundet her i landet. 
I forbindelse med nedlægning af naturgasled 

ning er der i Mørup, Nørup sogn, udgravet et 
område, hvor der dels fandtes rester af en bo 
plads fra ældre stenalder, dels det meste af en 
gravplads fra tidlig førromersk jernalder, 4-500 
år før Kr. f. samt det meste af et gårdsanlæg, 
bl.a. med et 46 m langt, meget velbevaret hus 
fra 4.-5. årh. efter Kr. f. Supplerende udgrav 
ning i foråret 1985 har afsløret, at der her har 
ligget et enkeltliggende indhegnet gårdsanlæg 
fra 4.-5. årh. En sådan enkeltliggende gård er 
ikke tidligere dokumenteret i Danmark. Denne 
udgravning er særlig spændende, fordi den vi 
ser, at de store gårde, der i Vorbasse og Nørre 
Snede indgår i store, samlede landsbysamfund, 
også findes placeret enkeltvis i det samme land 
skab. 

Ved Tamdrup Kirke har museet foretaget 
yderligere udgravning. Lige vest for kirken er 
der foretaget en mindre udgravning på ca. 1200 
m2, hvor det lykkedes af afdække et 19 m langt 
og 6 m bredt hus med pænt buede langvægge. 
Hertil fandtes et nedgravet hus samt hjørnerne 
af et hegn. Udgravningen viser, at der umiddel 
bart vest for Tamdrup Kirke har eksisteret for 
modentlig kun en større gård, der er samtidig 
med kirkens opførelse i 1000-tallet. Tamdrup 
Kirke er en af de største og ældste kirker i Dan 
mark, og på grund af dens størrelse tilskrives 
dens bygning en af rigets stormænd eller kongen 
selv. Den arkæologiske konstatering af, at der i 
forbindelse med kirken har eksisteret formo 
dentlig kun en større gård, sætter hele Tamdrup 
Kirke problematikken ind i en ny sammenhæng. 
Midt på sommeren blev museet tilkaldt til en 

grundudgravning ved Raachmanns Fabrikker 
umiddelbart vest for Bygholm i Horsens. Her 
fandtes på en lille bakke, der skulle fjernes på 



146 

grund af byggeriet, et stort antal menneskeske 
letter. Arbejdet blev standset, og der blev straks 
iværksat en større udgravning ved Vejle kultur 
historiske Museum i samarbejde med National 
museets 2. afd. og finansieret af Rigsantikvaren. 
I løbet af 2 måneders koncentreret arbejde lyk 
kedes det for første gang i Sydskandinavien 
fuldstændigt at udgrave en kirketomt med tilhø 
rende kirkegård fra tidlig middelalder. På top 
pen af bakken har stået en lille frådstenskirke. 
Kirken har ikke været ret stor. Koret har målt 
ca. 5 x 5 m og skibet ca. 6 x 11 m. Den har ikke 
været opført på en gang. Man er i øst først be 
gyndt med koret, der har stået som -hestesko- i 

Fundament af frddstenskirken, fundet 1984 ved 
Bygholm, Horsens. Inde i kirken og lige uden om 
den ses flere grave. 

et stykke tid. Senere er skibet bygget til. Kirke 
fundamentet her svarer fuldstændigt til Torsted 
Kirke, der findes lige i nærheden. Før frådsrens 
kirken har der været en trækirke på stedet, da 
der lige nordvest for stenkirkens fundament 
fandtes spor af en større træbygning på ca. 
7 x 12 m, der formodentlig er en ældre trækirke 
fra 1000-årene. Den efterfølgende frådstenskir 
ke er bygget i 1100-tallet og er formodentlig 
nedrevet igen i 1300-tallet. Vestligt på kirkegår- 



den har der stået en klokkestabel. Kirkegården 
var omgivet af en grøft, der indhegnede et areal 
på ca. 3000 m-'. På kirkegården fandtes ca. 600 
grave, de fleste med velbevaret skeletmateriale. 
Undersøgelsen af selve skeletmaterialet er ud 
gravningens største værdi, da man her har en hel 
befolkning fra et østjysk landsogn i tidlig mid 
delalder. På grund af skeletmaterialets størrelse 
må det siges at være repræsentativt, og når un 
dersøgelsen heraf er afsluttet, vil man få et sær 
deles godt kendskab til befolkningens størrelse, 
levevilkår, sygdomme o.s.v. i tidlig middelalder. 
Museet har i et snævert samarbejde med Fred 

ningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning restau 
reret munkenes middelalderlige tegl ovn på Jagt 
vej i Vejle, så den nu fremtræder i samme fine 
stand, som da den blev udgravet i 1923. Samti 
dig er der foretaget yderligere arkæologiske un 
dersøgelser foran ovnen, der viser, at den først 
har fungeret som en større kalkovn, og at der se 
nere er brændt både munkesten og flere forskel 
lige slags middelalderlige teglsten i den. Også 
huset hen over teglovnen er istandsat og har fået 
en større åbning, der er lukket med et gitter. 
Dermed er den blevet tilgængelig for publikum 
uden permanent opsyn. 

Der har i årets løb været afholdt 5 særudstil 
linger på museet. I 1980 erhvervede museet en 
fuldstændig broderiforretning fra Vejle, hvis in 
ventar og hele varesortiment gik tilbage til be 
gyndelsen af dette århundrede. Efter endt regi 
strering og konservering vistes dette meget fine 
materiale ved en særudstilling i foråret med tit· 
len: -Broderier-. Til udstillingen blev udgivet et 
mindre, illustreret katalog om broderierne. Den 
næste særudstilling hed -Rønvig som fotograf-. 
Af de ca. 5000 negativer, som fru Karen Rønvig 
i 197 3 overrakte Vejle By historiske Arkiv, var 
der udtaget et repræsentativt udvalg. Billederne 
skildrer Vejle i tiden fra første verdenskrig og 
op til l 950erne. 
Fra 11. maj til 21. oktobervistes årets største ud- 
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stillingsarrangement med titlen: -Sport i Vejle-. 
Foranlediget af olympiadeåret havde museet ar 
rangeret denne udstilling om idræt i Vejle kom 
mune fra ca. 1860 til i dag. Det blev samtidig 
den første museumsudstilling om det samlede 
lokale idrætsliv, der er lavet i Danmark. For at 
gøre åbningen festlig i anledning af »Festi Vejle-. 
ugen indledtes udstillingen med et historisk 
sportsoptog igennem Vejles gader. Udstillingen 
faldt i 4 hoveddele: Skyttebevægelsen - Fra 
gymnastik til idræt på landet - Sporten i byeri - 
Idrætten i l 980erne. Endvidere indeholdt ud 
stillingen et selvstændigt afsnit om idræt og 
olympiade i den græske oldtid med et større ma 
teriale udlånt fra Klassisk Institut ved Århus 
Universitet. Samtidig var der indrettet et gam 
melt og moderne motionsrum, hvor der bl.a. var 
forevisning i »Den gamle biograf- af tidligere 
tiders lokale idrætsbegivenheder i Vejle. Museet 
havde tre formål med dette arrangement: - at 
lave en god udstilling om det lokale idrætsliv - 
at få registreret genstande, protokoller, billeder 
m.m. om dette emne, hvis dokumentation virke 
lig er i fare for ar gå tabt, og - at udstillingen 
kan blive startskuddet til, at der arbejdes histo 
risk med det lokale idrætsliv. Disse tre formål 
blev til fulde opfyldt, da hovedparten af arkivets 
registreringer i beretningsåret har drejet sig om 
materiale fra de lokale idrætsforeninger, samt at 
udstillingen blev indledningen til, at museet i 
samarbejde med Den jyske Idrætsskole vil arbej 
de videre med emnet gennem et idrætshistorisk 
aktivitetscenter. Udstillingens planchedel er ef 
ter afslutningen på museet flyttet til Den jyske 
Idrætsskole og opstillet permanent der. 

Efterårets to sidste udstillinger var med foto 
grafier fra det gamle Vejle, den ene »Vejle i bil 
leder omkring 191 O«, hvor grundlaget dannedes 
af to enestående negativsamlinger, der er over 
draget til museet, og som skyldes fotograf H. P. 
Jensen og cand. pharm. A. H. Faber. Udstillin 
gen søgte at skildre livet, som det levedes i en 
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middelstor provinsby efter den industrielle eks 
pansion i slutningen af 1800-tallet. Vejle var nu 
blevet en industriby med stor indvandring fra 
oplandet med mange store og middelstore virk 
somheder. Hovedparten af dem har. ikke klaret 
sig igennem senere tiders kriser. Den anden var 
-Billeder fra Glaspladeprojektet-, udstillet i Spa 
rekassen Sydjylland i Kirkegade, Vejle. Med 
baggrund i registreringen af ca. 200.000 glas 
pladenegativer var der udtaget et mindre antal 
billeder, dels topografiske fra byen og omegnen, 
deriblandt nogle meget fine optagelser fra 
Tirsbæk Slot fra perioden 1880 til 1910, dels 
et portrætafsnit, der omfattede emner som 
-Fest i Vejle i gamle dage-, -Revy i tiden omkring 
1. verdenskrig- og arbejdslivsbilleder. Senere 
flyttedes udstillingen til det nye Aktivitetshus i 
Vejle. 
Også det talte ord er der stor efterspørgsel 

efter. Museets faste personale har i 1984 holdt 
49 foredrag med emner fra museets arbejds 
mark, ligesom museet i samarbejde med Turist 
bureauet i Vejle har afholdt 6 historiske busture 
ud i den smukke Vejle Ådal. 
Museets forskellige udstillinger og de arkæo 

logiske udgravninger har i alt i beretningsåret 
været besøgt af 21.367 personer. 

Steen Hvass. 



Tak 
Gennem 80 år har Vejle amts historiske Samfund søgt at skabe interesse 
for og viden om vor fortid. 
Mange er de, der ulønnet har ofret tid og kræfter på denne sag. 
Men penge skal der jo til. De fleste af dem kommer fra medlemmernes 

kontingentindbetalinger. 
Men derudover har vi gennem årene med glæde og taknemmelighed 

modtaget økonomisk støtte fra mange forskellige sider. 
Takket være disse tilskud har det været muligt at levere årbogen og 

andre historiske publikationer til vore medlemmer for en pris, der er un 
der produktionsprisen, og at stå som indbyder til forskellige arrange 
menter af historisk interesse. 

På bestyrelsens vegne skal jeg her rette en varm tak til de bidrags 
ydere, der også i regnskabsåret 1984 har ydet økonomisk støtte til Vejle 
amts historiske Samfunds arbejde. Peder Eg 

formand 

Vi modtog støtte fra: Ministeriet for kulturelle anliggender 
Vejle amtskommune 
Fredericia kommune 
Vejle kommune 
Kolding kommune 
Horsens kommune 
Nørre Snede kommune 
Give kommune 
Brædstrup kommune 
Jelling kommune 
Bikuben, Kolding 
Østjysk Egnssparekasse 
Horsens Landbobank 
Sparekassen Sydjylland 
Sparekassen SDS 
Windfeld-Hansen AIS 
H. & H. Industri 
Jydsk Betonelementfabrik 
Elektro-Isola AIS 



Vejle amts historiske Samfund 1984-85 

Som skikken har været i de senere år, blev vin 
termødet i Kolding den 27. februar 1985 arran 
geret i samarbejde med Arkæologisk og Byhisto 
risk Samfund for Kolding og Omegn. 
Lektor Margaretha Balle Petersen talte leven 

de og engageret om Forsamlingshuse på Landet 
før og nu. 
Arkitekt Gunnar Quist talte den 19. marts på 

Håndværkerforeningen i Fredericia om Byg 
ningshåndværk og Traditioner. Med udgangs 
punkt i skildringen af en bestemt håndværkers 
liv gav han en spændende skildring af håndvær 
kerne og deres traditioner. Efter foredraget blev 
der vist eksempler på lokale byggerier. Sange, 
både fællessange og gamle naversange, bidrog 
til den gode stemning. Mødet havde fået en rig 
tig pæn tilslutning. 

-Købstædernes forandring under Industriali 
seringen-, var emnet for et foredrag, som mu 
seumsinspektør Peter Dragsbo, Esbjerg, holdt i 
Vejle den 11. april. Hovedpunkterne i den enor 
me udvikling, vore byer har undergået i det sid 
ste århundrede, blev her trukket op. Foredraget 
blev ikke illustreret med lysbilleder, som man 
ellers kunne tro, emnet indbød til, men fore 
dragsholderen viste sig at være en fremragende 
tegner, der levendegjorde sin fremstilling med 
kridt på en tavle i et tempo, som enhver hurtig 
tegner måtte misunde ham. 

Mødet i Horsens den 23. april var arrangeret i 
samarbejde med byens lokalhistoriske forening. 
Antropologen Jesper Boldsen, der havde ledet 
udgravningerne ved den kirke og kirkegård, der 
blev fundet ved gravearbejdet i forbindelse med 
en udvidelse af Raackmanns fabrikker i Hor 
sens, fortalte om undersøgelsen af de skeletter, 
der kom for dagen ved den lejlighed. Det leven 
de og interessante foredrag blev illustreret med 
gode farvebilleder. V ed kaffebordet efter fore 
draget var der stor spørgelyst blandt mødedelta 
gerne, og spørgsmålene blev besvaret populært 
og udtømmende af Jesper Boldsen. 
Som ovenfor nævnt har et samarbejde været 

forsøgt mellem lokalhistoriske foreninger og 
Samfundet ved foredragsaftener. Tanken om et 
samarbejde på andre områder har også været 
rejst. 
Den I 0. november 1984 mødte repræsentan 

ter for lokalhistoriske foreninger, arkiver og mu 
seer i amtet med repræsentanter for Historisk 
Samfund til en -Iokalhistorisk dag- i Vejle, hvor 
man drøftede samarbejdets muligheder. 
Konsulent for sammenslutningen af lokalhi 

storiske foreninger, seminarielektor Verner 
Bruhn, Esbjerg, var indleder ved drøftelsen. Der 
blev på mødet givet udtryk for ønsket om, at lig 
nende møder måtte blive arrangeret i fremtiden, 
eventuelt på skift mellem forskellige lokaliteter i 
amtet. 



Nu som før er udgivelsen af årbogen den gren 
af Vejle amts historiske Samfunds virksomhed, 
der bringer det i kontakt med de fleste menne 
sker. Det har længe været erkendt, at redak 
tionsarbejdet kan være en urimelig belastning, 
når det pålægges enkelte travlt optagne menne 
sker som et arbejde, der skal udføres i fritiden. 
Siden 1981 havde museumsinspektør Poul 

Dedenroth-Schou, Museet på Koldinghus vare 
taget hvervet som årbogens redaktør, ved siden 
af sine mange andre gøremål. Det havde længe 
stået klart både for ham og den øvrige bestyrel 
se, at denne ordning ikke kunne fortsætte. Det 
kom som en stor lettelse for alle parter, da med 
lem af bestyrelsen, civilingeniør Knud Erik Red 
dersen, Kolding, i efteråret 1984 tilbød at stille 
sig til rådighed for redaktionsarbejdet. Redder 
sen havde i en årrække været ankermanden ved 
søsætningen af Samfundets udgivelser. Ingen 
ville kunne røgte hvervet som koordinator i et 
redaktionsarbejde bedre end han. Fra november 
1984 består redaktionsudvalget foruden Red 
dersen af Herskind Jørgensen, M. Wellner Jen 
sen og With-Pedersen. 
Redaktionsudvalget har indbyrdes aftalt en ar 

bejdsfordeling og en geografisk fordeling, der 
skulle sikre, at ingen kommer til at føle sig over 
bebyrdede. 

1985 var 50-året for indvielsen af den første 
Lillebæltsbro. Denne kendsgerning inspirerede 
til at lade årets sommerudflugt den 15. juni gå 
til »bælt og bro-. Den blev, som indbydelsen og 
så havde lovet, -en smuk og historisk tur«, per 
fekt planlagt og fremragende ledet af meget vi 
dende Fredericianere. Den gamle og den nye bro 
blev prøvekørt og forevist fra forskellige vinkler. 
Turen var begunstiget af godt vejr, og ved op 
hold undrede man sig over, hvor smukke omgi 
velserne dog var. 
Turen sluttede på Kongebrogården. Efter kaf 

fen gav Kamma Varming en fængslende intro 
duktion til Lillebælts historie. Derefter holdt in- 

151 

geniør Søren Fisker fra Monberg & Thorsen et 
foredrag: Bygningen af de to Lillebæltsbroer. 
Foredraget gjorde sider afbrobyggeriet for 50 år 
siden tiltrængt levende, ja, så man så, hørte og 
lugtede det. 
Efter at pastor Leif Arffmann, Vejle, var valgt 

til ordstyrer, afvikledes årsmødet. 
Formanden, Peder Eg, aflagde beretning om 

virksomheden siden sidste årsmøde, sådan som 
den er omtalt ovenfor. Under præsentationen af 
det nye redaktionsudvalg, bragte formanden en 
tak til den afgående redaktør af årbogen, Poul 
Dedenroth-Schou, 
Under fremtidsplaner oplystes, at takket være 

en bevilling på amtskommunens budget ville det 
til efteråret være muligt at få udgivet Harald 
Blichfeldts bog om Vejle amtsråds formænd og 
medlemmer i perioden 1842 til 1970. Bogen har 
været under forberedelse længe. 
Regnskabet blev forelagt af kassereren, mu 

seumsinspektør Søren K. Jakobsen, Fredericia. 
Medlemstallet var pr. 1. juni 1985 2381. 
Beretning og regnskab godkendtes af års 

mødet. 
Derefter foretoges valg til bestyrelsen. Følgen 

de medlemmer, der afgik after tur, genvalgtes: 
Marius Wellner Jensen, Steen Hvass og Erik 
With-Pedersen. Nyvalgt i stedet for Bent Ous 
ager, der ikke ønskede genvalg, blev lærer Niels 
Kolind, Horsens. 
Til slut bragte formanden en tak til myndighe 

der og institutioner for økonomisk støtte og til 
medlemmerne for trofast opbakning. 



Ekstrakt af årsregnskab 
for perioden 1. januar - 31. december 1984 
1. Tilskud: INDTÆGTER 

Ministeriet for kulturelle anliggender . 
Kommuner: 
Vejle Amtskommune . 
Fredericia . 
Vejle . 
Kolding . 
Horsens . 
Nørre Snede . 
Give . 
Brædstrup . 
Jelling . 

Bikuben, Kolding . 
Østjysk Egnssparekasse . 
Horsens Landbobank . 
Sparekassen Sydjylland . 
Sparekassen SDS . 
Windfeld-Hansen A/S . 
H & H Industri . 
Jysk Betonelementfabrik . 
Elektro-Isola A/S . 

2. Medlemskontingent . 
3. Salg af ældre årbøger . 

Salg aflydbøger . 
4. Renter: 

Indestående i bank og på giro . 
Grundfond(+gebyrer 155,00) . 

2.298,40 
2.000,00 
2.977,55 
2.000,00 
300,00 
400,00 
200,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 

2.500,00 
500,00 
200,00 
500,00 
500,00 

1.000,00 

11.180,00 

10.900,00 

10.675,95 

6.700,00 

13.014,66 
3.600,00 

1.887,75 
867,00 

39.455,95 
179.771,90 

16.614,66 

2.754,75 
Indtægter i alt 1984 . 

UDGIFTER 
6. Hvervekampagne, brochurer . 
7. Publikationer: 

Årbogens trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.001,35 
Lydbøger, materiale................................... 3.344,16 

8. Årbogens udsendelse . 
9. Møder, udflugt og -Historisk dag- . 

10. Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde . 
11. Kontingent, Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger . 
12. Administration . 
14. Andre udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Udgifter i alt 1984 . 
Indtægter . 
Udgifter . 
Overskud, 1984 . 

238.597,26 

1.689, 70 

101.345,51 
29.941,10 
20.546,41 

891,50 
3.000,00 

23.937,44 
168,00 

181.519,66 
238.597,26 
181.519,66 
57.077,60 



Jens Holms legat, kontant ( efter udtrækning af obligationer) . 
Obligationsbeholdning: 
Jysk Kreditforening, 9. serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900,00 
Jysk Kreditforening, 12. serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Jysk Kreditforening, 14. serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400,00 
Jysk Grundejer Kreditforening 1-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 
Jysk Grundejer Kreditforening 3. afd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 

Beholdning af årbøger . 
Tilgodehavende: 
Bogsalg(konto 3)......................................... 13.314,66 
Renter(konto 4).......................................... 365,50 13.680,16 

Aktiver i alt pr. 31/12 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.319,50 

Status pr. 31. december 1984 
AKTIVER 

Kassebeholdning: 
Sparekassen Sydjylland, Vejle 
Konto 630-04-02700 . 
Konto 630-24-22594 . 
Konto 631-00-89070 . 
Konto 631-44-45233 . 

Sparekassen SDS, Vejle 
Konto 421-02-01471 . 
Girokonto 6 44 51 9 5 . . . . . . . . . . . . . 

Kontant kassebeholdning . 

PASSIVER 
Gæld: 
Konrad Jørgensens Bogtrykkeri (konto 7, 8 og 9) . 
Porto, december (konto 12) . 

Kapital: 
Saldo pr. 1. januar 1983 . 
Overskud 1984 . 

215.141,74 
14. 709,51 

13,03 
191,81 

3.889,03 
5.889,94 

105,28 
239.639,34 

300,00 239.939,34 

13.700,00 
25.000,00 

142. 782,27 
__ 2_7..:..,.,3_0 142.809,57 

92.432,33 
57.077,60 149.509,93 

Passiver i alt pr. 31/12 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.319,50 

Fredericia, den 20. maj 1983 

VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND 
Søren K. Jakobsen 

kasserer 

Ovenstående regnskab har vi stikprøvevis revideret, og fundet i overenstemmelse med bogføringen. 
Beholdningernes tilstedeværelse har vi konstateret. 

Fredericia den 12. juni 1985 

A. Engelbrecht J. Gjedsted 



VEJLE AMTS ÅRBOG 
som kan købes i boghandelen, udsendes til medlemmerne 
af Vejle amts historiske Samfund. Medlemsbidraget er 
7 5,00 kr. Kontingentet for livsvarige medlemmer er 
1000,00 kr. 
Indmeldelser i samfundet bedes sendt til et af bestyrel 

sens medlemmer eller direkte til ekspeditionen, adresse: 
Vejle kulturhistoriske Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle. 

Samfundets bestyrelse: 
Pastor Birgitte Arffmann, Vejle 
Købmand Anders Bager, Glud 
Museumsinspektør Poul Dedenroth-Schou, Kolding 
Museumsinspektør Steen Hvass, Vejle 

Sekretær 

Sognepræst Hans Jørgen Iversen, Hinning 
Museumsinspektør Søren K. Jakobsen 

Kasserer 

Viceskoleinspektør Peder Eg Jensen, Give 
Formand 

Konsulent Marius W ellner Jen sen, Gedved 
Lektor 0. Herskind Jørgensen, Fredericia 
Lærer Niels Kolind, Horsens 
Konservator Leo Novrup, Bredballe 
Civilingeniør Knud Erik Reddersen, Kolding 
Viceskoleinspektør Kamma V arming 

Næstformand 

Overlærer Erik With-Pedersen, Vejle 



Bøger til salg. 
Ældre årgange af Vejle Amts Årbog kan fås ved henvendelse til Konrad Jørgensens Bogtryk 
keri A/S, Slotsgade 10, 6000 Kolding, telefon (05) 52 14 88, girokonto 6 00 54 70. 

1908-1949, 1955 . 
1950-1958 . 
1961-1968 
1969-1970 
1971-1972 
1974 
1975-1977 
1978-1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Realregister for årgangene 1905-1960 . 
Register til Vejle Amts Årbog 1961-19 7 5 

V ed forsendelse tillægges porto. 
Udsolgt er årgangene: 1905-1907 

1911 
19162 

1917-1925 

For medlemmer: 
kr. 
3,50 
7,00 
8,00 

10,50 
21,00 
36,00 
41,00 
47,00 
52,00 
55,00 
60,00 
75,00 
75,00 
80,00 
4,00 

25,00 

1933-1936, 193 72 
1938-1952 
1958-1961 

1973 

For ikke medlemmer: 
kr. 

10,00 
19,00 
23,00 
29,50 
29,50 
51,00 
56,00 
64,00 
70,00 
78,00 
86,00 
98,00 
98,00 

105,00 
11,00 
35,00 

Desuden sælges følgende bøger, ligeledes fra Konrad Jørgensens Bogtrykkeri: 

Abitz og Bredsted: Litteratur om Vejle amt. 
Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen. (Vejle tea 
ters historie). 
Orla Lehmann: Den græske Thronfølgesag 
1863. (1970). 
Anton Berntsen 1873-1973. Liv og digtning. 
(1973). 
Marius Sørensen & Frands Johan Ring: Jelling 
nyere historie. (1974). (Sælges fra kommune 
kontoret i Jelling). 
Peder Herschend: Fra min Silkeborg-tid. ( 1980). 
Hugo Matthiessen: Fredericia 1650-1760. 
(Fot. genoptr. 1981 ). 
Købes hos Kamma Varming, Olafsvej 7, 
7000 Fredericia, 05-92 28 67. 

For medlemmer: 
kr. 
3,00 

8,00 

10,50 

26,00 

28,75 
35,00 

50,00 

For ikke medlemmer: 
kr. 
8,00 

21,00 

29,50 

36,00 

28,75 
60,00 
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