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r VEJLE AMTS ÅRBOG 1986 



Et af de betydeligste anlægsarbejder inden for amtets grænser 
er Vejle Fjord Broen. 
Med den er amtet blevet knyttet_ tættere sammen og Vejle 

området desuden beriget med en seværdighed af rang. 
Broen, der her ses i fugleperspektiv, er valgt til forside for 

denne årgang af årbogen. Som et smukt og historisk set betyd 
ningsfuldt brobygningsarbejde, men yderligere fordi broens 
indvielse i 1980 var anledningen til en helt usædvanlig tale, 
holdt af amtsborgmester Erling Tiedemann. 
Lidt udenfor sædvane bringer vi blandt årbogens øvrige stof 

i år denne tale, idet den næppe kendes i videre kredse. Og det 
synes vi, den bør. 

DATA: 
Anlægsloven vedtaget i Folketinget den 29.3.1972 
Byggeperiode 197 5-1980 
Indviet den 1.7.1980 
Længde: 1710 m 
Bredde: 26,6 m 
Største højde over fjorden: 51 m 
Sejlåbning: bredde 75 m, fri højde 40 m 
Antal bropiller: 18 
Antal nedrammede pæle å 30-40 munder hver pille: ca. 135 
Trafikfrekvens (biler i gennemsnit pr. døgn): 
1980: 16.500 
1981: 18.200 
1982: 16.000 
1983: 17 .500 
1984: 18.500 
1985: ca. 20.000 

(Foto: Scharling og Lassen ApS, Skanderborg.) 
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Forord 

Med disse linier præsenteres Samfun 
dets årbog 1986. Fyldig i omfang, af 
vekslende og alsidig hvad indhold an 
går. Efter vor egen opfattelse. 
Dette kan så være stikordet for redak 

tionen til at gentage nogle betragtnin 
ger, fremsat i samme spalter sidste år. 
Vi anførte dengang, at en nøjere kon 
takt læserne og redaktionen imellem var 
ønskværdig, ja nødvendig i bestræbel 
serne for stadig at øge kvaliteten af vor 
fælles årbog. 
Læsernes besyv i form af forslag til 

emnebehandling, kritik - positiv som 
negativ - af det bragte stof, og endelig 
gode bidrag til vore faste midtersider 
»Frem i Lyset«, efterlyses fremdeles. 
En henvendelse har glædet os. Fra in 

gen ringere end tidligere formand og re 
daktør, A. M. Wamberg, der har op 
fordret os til at gøre en indsats for sam 
tidshistorien ved hvert år at bringe om 
tale i kort notitsform af større foran 
staltninger og begivenheder indenfor 
området i det forløbne år. Ideen synes vi 
er god. Den bearbejdes fortsat, idet en 
hensigtsmæssig løsning afhænger af, 
hvorledes et så broget og detaljeret stof- 

område lader sig afgrænse. Vi aner et 
ret stort pladsforbrug. 
Foran os ligger nogle anmeldelser af 

årbog 1985. Fra Jyllands-Posten og fra 
Kolding Folkeblad. Der har muligvis 
været bragt yderligere omtale i lokal 
pressen, men det har så forbigået vor 
opmærksomhed. Vi har glædet os over 
en fyldig omtale i begge dagblade, også 
over at man har registreret den ny re 
daktions linie og forhåbninger. Kritisk 
er bemærket nogle unødige trykfejl, 
samt manglende oplysninger om flere af 
artikelforfatterne. 
Trykfejlene beklager vi. De skyldes 

alene vor egen mangel på redaktørruti 
ne. Da den nu er opnået, er fejlenes an 
tal allerede med denne årgang decime 
ret. Måtte de helt forsvinde. 
Om forfatteroplysninger er kun at 

sige, at vi fra denne årgang og fortsat lø 
ser spørgsmålet ved, at hver artikel som 
første note anfører de data og øvrige op 
lysninger, vedkommende forfatter har 
fundet det relevant af knytte til sin ar 
tikel. 
For fuldkommenhedens skyld skal 

også nævnes et udtrykt savn af visse 



museer og arkiver i omtalen under ru 
brikken »Nyt fra historien«. Det kan op 
lyses, at alle indenfor amtet får en 
opfordring til at indsende korte redegø 
relser. Alle modtagne referater er blevet 
bragt i ubeskåret form. 
Tilbage er der blot at konstatere en 

skrivelyst blandt forfatterne som aldrig 
før. Måtte det fortsætte. Vi takker dette 
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års artikelforfattere for et stort og vigtigt 
arbejde - en god indsats til glæde for 
den foranstående vinters læselyst hos 
vore mange medlemmer. Og sluttelig 
takker vi også for de små, kærkomne 
snurrepiberier fra hylder, skuffer og 
gemmer til vore midtersider. 

Redaktionen 



Tale ved frokosten i anledning af 
Vejle Fjord Broens indvielse 
tirsdag den 1. juli 1980 på hotel Munkebjerg 

Af Erling Tiedemann 

Deres majestæt, Deres kongelige høj 
hed, herr minister, mine damer og her 
rer! 
Der var engang ... , sådan begynder 

alle eventyr siden H.C. Andersens dage. 
Der var engang et land, et rigtigt land 
med dronning og prins - og små prin 
ser. Der var også en regering med mini 
stre og et folketing med medlemmer. De 
var nu ikke ministre allesammen - men 
de ville gerne være det! Og i folketinget 
sagde de: » Der er ingen ved siden af os. 
Det er os, der bestemmer det hele!- Og 
ministrene sagde: -Det er nu alligevel 
os, der bestemmer!- Men det sagde de 
kun til hinanden, for man skal ikke stø 
de an! Men bestemme gjorde de nu alle 
sammen - og hele tiden. Når de den ene 
dag havde bestemt det ene, så måtte de 
den anden dag bestemme det andet, for 
skik må der jo være på det. 

Og så bestemte de en dag, at der skul 
le bygges en bro, så man kunne komme 
uden om den by, hvor der var en slem 
trængsel. »Det var vel nok velsignet,« 
sagde byens gamle borgmester med tak 
nemmelighed. Men Oldermanden og de 
tre Skrivere, der stod henne ved Vindu 
et og skrev op Alt hvad der blev sagt, at 
det strax kunne komme i Avisen og sæl 
ges for to Skilling på Hjørnet, de skrev: 
»Det manglede sandelig også bare!- - 
for det er ikke altid, at oldermanden og 
skriverne sætter i avisen netop det, som 
bliver sagt. 
Men ovre i dronningens by gik det 

herligt til. Regering og folketing levede 
nok så lystigt, tog på Komedie, kørte i 
Kongens Have og gav de fattige så man 
ge Penge - og det var smukt gjort! de 
vidste nok fra gamle Dage, hvor slemt 
det var ikke at eje en Skilling! De fik 



mange Venner, og alle sagde, at de var 
nogle rigtige Cavaleer, - og det kunne 
de godt lide. Men da de hver Dag gav 
Penge ud og fik slet ingen ind igen, så 
havde de tilsidst ikke mere end to Skil 
linger tilbage. »Nu må vi sandelig 
spare,« sagde de til hinanden - og så be 
gyndte de på det: Alle de ting, de havde 
vedtaget den ene dag, skulle så laves om 
og gøres som dem, de havde vedtaget 
den anden dag, - og omvendt med alle 
de andre. 
Og tilsidst skulle det så gøres op, hvor 

meget der var sparet. »Jeg vil sende min 
gamle, ærlige Minister derhen,« tænkte 
regeringschefen, -han kan bedst see, 
hvorledes besparelserne tager sig ud, for 
han har Forstand, og ingen passer sit 
Embede bedre end han!« Nu gik den 
gamle, skikkelige Minister ind i Salen, 
hvor de sad og arbejdede med besparel 
serne. »Gud bevar' os!« tænkte den gam 
le Minister og spilede Øjnene op, »jeg 
kan jo ikke se nogen besparelse!- Men 
det sagde han ikke. »Herre Gud!« tænk 
te han, -skulle jeg være dum? det har jeg 
aldrig troet, og det må ingen Mennesker 
vide! Skulle jeg ikke due til mit Embe 
det Nej, det gaar ikke an, at jeg fortæl 
ler, at jeg ikke kan see nogen besparel 
se!« Men tilsidst kom det jo for en dag, 
at der slet ikke var sparet noget. Og så 
besluttede de at spare broen! 
Uf, hvor byens gamle borgmester blev 

vred. Han skyndte sig afsted i sin flyven 
de Koffert - til London gik den jo ikke 
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- endnu! - men han fløj, højt op over 
Skyerne, længer og længer bort, det 
knagede i Bunden, og han var saa bange 
for, at den skulle gaa i Stykker, for saa 
havde han gjort en ganske artig kolbøt 
te! Gud bevar' os - og saa kom han til 
Dronningens København. Der talte han 
for ministrene, og der talte han for fol 
ketingsmændene. De hørte godt efter, 
og alle, som lyttede til ham, sagde: 
»Herre Gud, hvor det dog er kjentl« - 
og så begyndte de at bygge broen allige 
vel! 
En dag var den så færdig, og snart 

skulle den lukkes op, så alle mennesker 
kunne både gå og køre på den. Men 
rask måtte det gå, og vente kunne næ 
sten ingen. »O, forskrækkeligt'« sagde 
byens folketingsmand, -i« har næsten 
ikke lukket mine Øine den hele Nat! 
Gud oeed, hvad det er, vi skal vente på 
- jeg er ganske brun og blaa over min 
heele Krop af at vente. Det er ganske 
[orskrækkeligt!« Saa kunne de see, at 
det var en rigtig folketingsmand,for saa 
ømskindet kunne ingen være, uden en 
virkelig politiker. »Huad be' - huadl« 
sagde embedsmanden, og »huad be' - 
huadl« sagde vejmændene. Men den 
gamle skikkelige Minister sagde: -Nu 
lukker vi broen op. Så kan vi altid luk 
ke den i, når vi skal lukke den op!« Og 
derved blev det. Og alle mennesker i 
byen sagde: »Hvor er den gamle mini 
ster dog klog - det havde vi aldrig fun 
det på selv!« 



Så kom den Formiddag, Processionen 
skulle være, og alle Mennesker sagde: 
»Gud, hvor den nye bro dog er 
magelesl« Og folk var rigtig glade - de 
sagde tak til ministeren og folketings 
mændene og til vejmændene for den 
nye bro, - og de sagde tak til dronnin 
gen og prinsen, fordi de var kommet til 
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processionen. Og dronningen klippede 
silkesnoren over, og saksen kom på 
Konstkammeret, hvor den endnu er at 
se, dersom ingen har taget den. See, det 
var en rigtig Historie - 
- og med den siger Vejle amtsråd: tak 

for broen og tak for besøget. 



Han byggede ( sig) en kirke 
Af Bent Petersen': 

Det var ikke med udsigt til et fedt em 
bede, at pastor Clemens Storp i marts 
1882 steg af toget i Kolding for at 
grundlægge den første katolske menig 
hed i byen efter reformationen. 
Den snes får, han skulle være hyrde 

for, repræsenterede langt fra det bedre 
stillede borgerskab, og de fysiske for 
hold, hvorunder han skulle virke, var 
spartanske. 
Storp kom fra W estfalen i Tyskland, 

hvor det katolske præsteskab på det 
tidspunkt var i strid modvind som følge 
af den såkaldte kulturkamp og de bis 
marckske maj-love, hvis hensigt var at 
berøve den katolske kirke dens ovema 
tionale karakter og gøre den til et lydigt 
redskab for den nybagte kejserlige stat. 
Det var vanskeligt at få foden under 

eget alter, hvis man ikke var villig til at 
arrangere sig med staten, og det ville 
man ikke. Storp heller ikke, og resulta 
tet var, at han og mange andre tyske, 
katolske, gejstlige forlod Tyskland for 
at lade sig tildele opgaver i udlandet. 

Det pludselige og rigelige udbud af 
gejstlig arbejdskraft var en bidragende 
årsag til, at der kom skred i det katolske 
missionsarbejde i Danmark, hvor der 
grundlagdes en række katolske menig 
heder i provinsen. 
Man startede på bar bund. Også i 

Kolding, hvor den katolske sognepræst 
i Fredericia, den senere biskop Johannes 
v. Euch, havde etableret kontakt til et 
par katolske familier, der skulle danne 
fundamentet til den kommende menig 
hed. 
Forinden Storps ankomst havde den 

katolske præfekt (biskop) Gruder med 
forkøbsret lejet en bygning på hjørnet af 
nuværende Kralundsgade og Tønder 
vej, i hvis stueetage befandt sig et værts 
hus ved navn V ennelyst. Her indrettede 
Storp sig bolig og et kapel, hvor han få 
dage efter sin ankomst læste den første 
messe for den samlede katolske menig 
hed, der talte 18 personer, hvoraf halv 
delen var tyskere. 
Kapellet i det tidligere værtshus var 



mere eller mindre en improvisation. 
Med et par brædder skabtes et alter, 
kors og lysestager havde Storp med 
bragt i sin bagage, og i Odense havde 
han organiseret tre kirkebænke. Skrifte 
stolen indrettedes i en tidligere kakkel 
ovnskrog, hvor der var en rist i væggen, 
hvorigennem den skriftende kunne be 
kende sine synder for præsten. Det var 
enkelt og nøjsomt, men det fungerede. 
Det er altsammen bemærkelsesvær 

digt, men ikke påfaldende. Men påfal 
dende er derimod den kendsgerning, at 
den i enhver henseende beskedne menig 
hed kun tre år senere kunne tage en ny 
bygget kirke i smuk nygotisk stil i brug. 
Havde denne håndfuld mennesker vir 
kelig råd til det? 
Svaret er nej! 
De havde faktisk ikke økonomisk 

evne til at opføre så meget som et lyst 
hus i en lånt baghave. I hele 1882 yder 
disse mennesker ikke en eneste øre, der 
er registreret i Storps omhyggeligt førte 
kassebog. Vi skal helt frem til februar 
1885, før der figurerer en indtægt på 
2,65 kr. fra kirkebøssen. 
Men hvordan klarede man så de dagli 

ge udgifter for slet ikke at tale om kirke 
byggeriet? 
Forklaringen hedder Storps privatfor 

mue. 
Forinden sin udnævnelse til sogne 

præst i Kolding havde han i form af et 
legat stillet 44.444,44 kr. til rådighed 
for præfekturkassen mod at få 4 pct. i 
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Clemens Storp var ikke en lilleforsagt mand, der for 
sigtigt prøvede sig frem. Han var - og det aner man 
ved at betragte hans kraftfulde fysiognomi - en hand 
lingens mand, der vidste, hvad han ville, og som gjor 
de det. Bi/ledet her stammer fra hans senere år, da han 
residerede som provst og Monsignore i Ahaus i West 
falen. 

årlig rente til Set. Michaels sogn i Kol 
ding. 
Det var en fortræffelig ordning. Godt 

44.000 kr. var en betragtelig formue i 
1882, og sognet fik i renteform et højst 
nødvendigt økonomisk tilskud samtidig 
med, at bispedømmet kvit og frit fik en 
kirke i Kolding. 
Det var bare ikke nok, for forlods blev 

der brugt 21.000 kr. til betaling for 
Vennelyst-ejendommen og for den jord 
til kirkebyggeri, som Storp købte af 



tømrer Møller, der ejede de tilstødende 
grunde i Kralundsgade. 
Men derom siden. 
Man kan undre sig lidt over, hvorfor 

denne tyske præst var rede til at ofre så 
meget for at bygge en kirke for så få, 
som han tilmed ikke kendte så forfærde 
ligt meget til. Man skal nok vide lidt 
mere om manden for at forstå hans be 
væggrunde. 
Clemens Storp hørte nemlig ikke til 

den kontemplative præsteart. Der er 
ikke meget, der tyder på, at han fandt 
tilfredsstillelse endsige fornøjelse ved 
spartansk livsførelse og studerekammer 
beskæftigelse. Tværtimod synes han at 
have sat overordentlig pris på honette 
menneskers selskab, gode cigarer og 
gammel portvin. Alt selvfølgelig inden 
for den grænse af mådehold og respek 
tabilitet, der er naturlig og påkrævet for 
en præst. Men han kunne lide det. In 
gen tvivl om den sag. 
Hans tante, frøken Vonnegut, der 

havde været både far og mor for ham 
(hans forældre døde, da han var lille), 
og som havde en finger med i det meste 
af det, han foretog sig, også økonomisk, 
sad nede i W estfalen og vogtede hans 
gerninger. Da han således i slutningen 
af århundredet havde fået kirkebyggeri 
et, og hvad dertil hørte, på afstand og i 
voksende grad deltog i det bedre borger 
skabs selskabelige liv, tog tante Von 
negut affære. Hun fandt tilsyneladende, 
at hans koldingensiske tilværelse efter- 
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hånden havde udviklet sig for meget i 
retning af middagsselskaber og sejlads 
på fjorden (han var et skattet og engage 
ret medlem af Kolding Sejlklub). Det er 
den almindelige opfattelse, at hun var 
den afgørende årsag til, at han i 1901 
blev hjemkaldt til bispedømmet Mun 
ster for at blive sognepræst i Ahaus. 
Der var stil og format over Storp, og 

man kan derfor ikke forestille sig, at 
han ville være tilfreds med at være 
præst i et dagligstuekapel. Han ville 
have en rigtig kirke, - om han så selv 
skulle betale den. Og det gjorde han så. 
Et års tid efter sin tiltrædelse i Kol 

ding rejste han hjem til sin fødeby Mun 
ster, hvor han traf aftale med arkitekt 
Hilger Herte!, der havde lagt streg og 
navn til adskilligt kirkebyggeri. Han fik 
til opgave at tegne en kirke med udvi 
delsesmuligheder. Skulle den ikke blive 
stor fra starten, så skulle den i hvert fald 
kunne blive det siden, og Herte! fik et 
helt klart indtryk af Storps forestillin 
ger, der indeholdt en korskirke i nygo 
tisk stil. 
Herte! fik også et indtryk af de penge 

midler, der var til umiddelbar disposi 
tion, så han tegnede en korskirke uden 
tværskib. Et sådant kunne man så byg 
ge til siden. 
I begyndelsen af 1885 skulle det så 

være alvor med kirkebyggeriet, og den 
1 7. marts sendte Herte! et overslag over 
byggeomkostningerne til Storp. Bereg 
ningerne var foretaget i Mark og androg 



i alt 2 7. 000 Mark, som efter den davæ 
rende omregningskurs svarede til godt 
24.000 kroner, og det var ikke helt galt, 
for det endelige resultat blev 27.063,74 
kr. 
Da Hertels økonomiske beregninger 

forelå, gik man i gang med at grave ud, 
og den første søndag i maj blev grund 
stenen højtideligt lagt. Det blev en højti 
delighed med forhindringer. 
Biskop von Euch var kommet fra Kø 

benhavn for at velsigne grundstenen. 
Alt, hvad der var katolsk, plus lidt flere 
fra nær og fjern var til stede. Mange ka 
tolikker fra Fredericia var kommet til 
Kolding med deres kirkekor under le 
delse af urmager M. Spetzler, og der var 
lagt planer for en procession med bis 
koppen i spidsen, hvidklædte blomster 
piger og messetjenere. Processionen 
skulle udgå fra det hidtidige kapel i 
præsteboligen på hjørnet af Tøndervej. 
Der var jo ikke mange meter at gå, og 
vel fremme på byggepladsen tog biskop 
pen fat på at læse bønnerne fra pontifi 
kalbogen, da vejret stak en kæp i hjulet. 
Det satte pludseligt og uventet i med 
regn, slud og hagl, og processionen op 
løstes i beklagelig uorden, da deltagerne 
nærmest flygtede tilbage til præsteboli 
gen, hvor man i flere timer afventede et 
vejrskifte. Det indtraf om eftermidda 
gen, hvorefter ceremonien blev afviklet. 
Og så gik byggeriet for alvor i gang. 

Under fundamentarbejdet til tårnet 
stødte man på en vældig sten i grunden. 
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Den var ca. 1,30 meter i diameter og var 
ikke sådan at få flyttet. Det lod man så 
være med og lod den i stedet indgå i 
fundamentet. Clemens Storp hævdede 
siden, at Set. Michaels kirke var den 
eneste katolske kirke i Danmark, der 
virkelig var bygget på en klippe. Sådan 
helt bogstaveligt. 
Alt byggearbejde på kirken blev ud 

ført af lokale mestre, og mere end 90 
pct. af alle materialer fra de største og 
tungeste enheder til de mindste dingeno 
ter blev leveret af lokale virksomheder. 
Af bilagene til byggeregnskabet fremgår 
alt. Også den prompte kontante beta 
ling. 
Det var dog ikke alt, der kom fra Kol 

dingmestre og -virksomheder. De store 
vinduer i skibet og koret med bibelske 
billeder blev leveret af det sachsiske hof 
glasmaleri i Dusseldorf formedelst 
2.846 kr. Det ene af disse vinduer, der 
blev opsat i korgavlen og forestillede 
den hellige Michael, er ad forskellige 
omveje endt som dekorationsgenstand i 
vinafdelingen hos en købmand på Mo 
sevej i Kolding. 
Kirkens første alter stammede fra 

Flensborg, hvor det havde haft plads i 
kapellet på Franciskus-søstrenes hospi 
tal, og det blev ført hertil allerede et års 
tid, før kirken var færdig, og blev an 
bragt i kapellet i det tidligere værtshus 
Vennelyst. Det var Storps kaldsbroder i 
Flensborg, pastor Kumphove, der ord 
nede den sag, da hospitalssøstrene hav- 
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Pastor Bromerts endelige tegning af den skriftestol, 
som fandt plads i Set. Michaels kirke, og som snedke 
ren i Bergedorf udførte. Tegningen er påført de redu 
cerede mål, og kunne i disse dimensioner rumme både 
en bredbaget skriftefader og en voluminøs synderinde 
i krinoline, hvilket Bromert garanterede Storp. 

de fået et nyt og større kapel og derfor 
også ville have et nyt alter. 
Nyanskaffelsen i Flensborg hang tilli 

ge sammen med, at priorinden, søster 
Pia, var datter af kunstmaleren Eduard 
von Steinle, som havde lovet hende et 
Jesu Hjerte-billede i naturlig størrelse til 
anbringelse på alteret, men da maleriet 
dukkede op, blev man enige om, at det 
ikke passede særlig godt til alteret. 
Kunstmaleren, der også må have haft en 
vis magt over økonomien, skar så igen 
nem og forærede datteren et nyt alter, 
og på den vis fik pastor Storp og kirken 
i Kolding et alter, og det beholdt man 
til det i 193 5 i forbindelse med kirke- 

bygningens 50 års fødselsdag blev ud 
skiftet med en pompøs sag i flerfarvet 
marmor, som - nogle mener lykkeligvis 
- ikke eksisterer mere. 
Flensborg-alteret undergik dog nogle 

ændringer. Det var udstyret med tre 
trin, der var så høje, at Storp fandt det 
nærmest livsfarligt at klatre op ad dem. 
Disse trin fik han gjort lavere, ligesom 
han lod det udstyre med et udskåret gal 
leri. Endelig lod han det udvide i sider 
ne, for at det kunne syne af lidt mere i 
koret. 
Et andet stykke vigtigt inventar i en 

katolsk kirke var skriftestolen. Den kom 
også sydfra, nemlig fra snedkermester 
Radelfahr i Bergedorf, som havde fået 
den i ordre af den derværende katolske 
præst, pastor Bromert, med hvem .Storp 
forinden havde ført en livlig brevveks 
ling om sagen. Bromert synes at have 
betragtet sig som ekspert i skriftestole. I 



Blikkenslagermester Robert Steirifath, Kolding, har i sine gtmmer endnu den originale tegning, som ham 
farfar, Wilhelm Steinfath med stor kumifærdighed udarb~jdede af spirtaget som bilag for sit tilbud. 
Tegningen, som i sig selv er et mesterværk,er udarbejdet på pergament, koloreret med vandfarve. Her re 
degøres omhyggeligt for mønstret i tre forskellige naturskiferfarver, suppleret med kobbertegl. Alle ski 
ferpladerne blev tilckmnet i hdnden, og som følge af spirets form måtte tegl ene i hvert skifte tildannes og 
tilpasses. 
I sandhed et håndværksarbejde af stor lødighed for tilbudsprisen kr. 2, 75 pr. kvadrarolenl 
Tegningen gengives her i ca. ~ størrelse 



hvert fald meddeler han Storp en vidt 
løftig vurdering af den ene type skrifte 
stol mod den anden. 
Sagen var, at Storp i betragtning af 

menighedens numeriske beskedenhed 
mente at kunne nøjes med en skriftestol 
med plads til kun et skriftebarn, mens 
Bromert varmt argumenterer til fordel 
for den sædvanlige dobbelte skriftestol, 
hvor der er plads til to skriftende, en på 
hver side af den centralt placerede skrif 
tefader. 
Det har tilsyneladende også for Storp 

været et spørgsmål om den til rådighed 
værende plads i kirken, for Bromert gør 
ham med mange ord opmærksom på, at 
man godt kan fremstille en dobbelt 
skriftestol i et rimeligt format. Han un 
derstreger således, at selv den mest 
bredbagede præst kan nøjes med et 60 
cm bredt sæde ( standardformatet var til 
syneladende 80 cm). Han går tillige ind 
for, at man, når nu pladsen i kirken er 
knap, kan indskrænke den plads, der 
tiltænktes skriftebarnet, til 84 cm ind. 
knæfaldet, hvilket, som han skriver, 
skulle være tilstrækkeligt til selv den fe 
deste synderinde iført krinoline. 
Bromert fik argumenteret Storp til at 

vælge en dobbelt skriftestol, og han 
fremsendte flere tegninger over en så 
dan. 
Snedkermester Radelfahr fremstillede 

den, og den 29. november 1885 kun en 
uges tid før kirkens indvielse, ankom 
den med bane via Vamdrup station. 
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Radelfahr havde forinden fremsendt 
en kvitteret regning på 188 Mark som 
var betalt af Storps førnævnte tante, frø 
ken Vonnegut i Munster. 
Da kirken blev indviet og taget i brug 

den 6. december 1885 manglede den 
spir, klokker og orgel. Om spiret sagde 
Storp selv, at han hellere ville have en 
kirke uden spir end en kirke med gæld, 
men i 1889 må han have haft de nød 
vendige midler, for da sætter han arbej 
det med spiret i gang. 
Der er ikke noget usædvanligt ved 

dette spirbyggeri, og der er kun grund 
til at hæfte sig ved to ting, nemlig skifer 
dækningen og forgyldningen af spirets 
kors. 
Til at forgylde spirkorset havde Storp 

entreret med kgl. hofforgylder Alexan 
der W. Mogensen i København, og det 
var en mand, der ikke tillod nogen tvivl 
om, at han udførte det bedste og mest 
perfekte forgylderarbejde. 
Han afsluttede sit arbejde med at ud 

færdige et arbejdsbrev og en »erklæring«. 
I arbejdsbrevet beskriver han detaille 
ret, hvad der er gjort, og hvordan det er 
gjort. Han understreger, at han ikke til 
nogen kirke eller bygning her i landet 
har leveret arbejde, der står over det, 
han har udført her i Kolding. Hverken 
hvad angår solid udførelse eller materia 
leværdi. Han beskriver med angivelse af 
det anvendte bladgulds finhed og vægt, 
at den her udførte forgyldning er væ 
sentlig bedre end det forgylderarbejde, 
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Set. Michaels kirke stod nogle år uden spir, inden der 
blev så meget højvande i kassen, at det kunne bygges. 
I de spirløse år var tårnet, som det ses af dette billede, 
forsynet med en lav tagkonstruktion og et trækors. 
Det så ikke »pænt« ud, men pastor Storp trøstede sig 
selv og menigheden med, at det var bedre at have en 
kirke uden spir end en kirke med gæld. 

han har udført på Marmorkirken og 
Den russiske Kirke i København, og 
han stiller i udsigt, at forgyldningen af 
Set. Michaels kirkes spirkors vil have en 
holdbarhed langt ud over garantiperio 
dens 40 år. 
Arbejdsbrevet lod han derefter under 

skrive af de fire svende, der havde ud 
ført arbejdet. 

Yderligere udfærdigede han en -er 
klæring«, hvori han garanterer forgyld 
ningens holdbarhed i mindst 40 år. 
For det hele skriver hofforgylder Mo 

gensen en regning på 43 7, 77 kr. plus 29 
kr. for rejse og ophold for den svend, 
der skulle assistere ved spirbesætnin 
gens opsætning. I de 43 7 ,44 kr. var in 
cluderet 139,50 kr. for forgyldning af 
186 stk. kobbertegl, som var leveret af 
blikkenslagermester Wilhelm Steinfath i 
Kolding til brug ved den yderst kunst 
færdige dækning af spirtaget, som han 
udførte med farvede og forgyldte plader 
efter egen tegning. 
Vejr og vind har forlængst taget glan- 



sen og farven af Vilh. Steinfaths poly 
krome spirdækning, men kigger man 
godt efter, kan man dog endnu i dag 
ane den fordums farvepragt. Steinfaths 
tegnede forlæg eksiterer stadig, og skul 
le den katolske menighed en dag føle en 
i øvrigt anbefalelsesværdig trang til at 
genskabe den oprindelige spirpragt, så 
vil det alene være et økonomisk pro 
blem. Vilh. Steinfath fik i 1889 
2031,40 kr. for arbejde og materialer, 
og for det beløb får man jo ikke mange 
forgyldte kobberplader i dag. 
Næsten samtidig fik kirken et orgel. 

Man havde hidtil nøjedes med det har 
monium, som ledsagede salmesangen i 
det oprindelige kapel i V ennelyst 
ejendommen, men på pastor Storps be 
stilling byggede orgelbygger Friedrich 
Fleiter i Munster et orgel formedelst 
3000 Mark ( = godt 2660 kr.). Det kom 
med bane til Kolding i december 1890 
og blev betalt af Storp pånær 500 
Mark, som den altid gavmilde tante 
Vonnegut lagde på orgelbyggerens bord 
i Munster, 

For at gøre kirken fuldkommen mang 
lede man nu kun klokker. Dem bestilte 
Storp hos den berømte mester Edel 
brock i Gescher i W estfalen. 
Edelbrock nød berømmelse. Det står 

fast, men det var ikke for præcision. 
Han havde lovet, at de to klokker ville 
være i Kolding til julen 1892, men de 
ankom først midt i april det efterfølgen- 
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de år, hvad der medførte gentagne ud 
skydelser af klokkevielsen. 
Af de to klokker fik den største, der 

vejer 1,3 ton, navnet Maria, mens den 
mindre på 800 kg kom til at hedde Cle 
mens, et navn, der, som Clemens Storp 
selv forklarede det, -skal minde om nav 
nehelgenen for en dengang i Kolding ret 
kendt præst, som også havde skænket 
de nødvendige midler til anskaffelsen af 
klokkerne-. 
Jesuitter-pater Perger i Ordrup forfat 

tede klokkernes inskriptioner. For 
Maria-klokken lyder den: 
Quot quot eunt dies ter te Maria saluto. 
Ter tu fonde mihi munera larga Dei. 
På dansk: 

Hver dag jeg hilser dig trende gange, 
Maria. 
Meddel du mig trende gange Guds rige 
velsignelse. 
På klokken findes yderligere et relief 

efter Albrecht Durer, forestillende Ma 
na. 
På den lille klokke er der et billede af 

pave Clemens og en inskription, der ly 
der: 
Clementi demens, elementer me tibit 
dedit. 
Clemens dive pater, respice clementem. 
På Dansk: 

Til den hellige Clemens' ære har Cle 
mens givet mig. 
0, himmelske Clemens, se nådig ned til 
giveren. 
For klokkerne betalte Storp 3980 
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Mark ( = 3500 kr.), men dermed var 
hans gavmildhed ikke opbrugt. Helt 
uden for byggeregnskabet bestilte og be 
talte han også det store sandstensrelief, 
forestillende den hellige Michael, der 
anbragtes over kirkens indgangsdør. 
Relieffet bestiltes hos billedhugger Flei 
ge i M unster. 
Dette relief fik i øvrigt Storp til at mo 

bilisere en af sine indflydelsesrige be 
kendte, latinskolens rektor, Sigurd Mul 
ler. Det skete, da toldvæsenet forlangte 
600 kr. i told af relieffet. 
Storp fandt ud af, at han kunne få 

pengene retur, hvis han kunne overbevi 
se toldvæsenet om, at der var tale om et 
originalt kunstværk, og da Sigurd Mul 
ler havde ry for at være en anerkendt 
autoritet i kunstneriske anliggender, fik 
Storp ham til at bese og vurdere relief 
fet. 
Muller affattede en skriftlig erklæring 

til Generaldirektoratet for Toldvæsenet, 
hvoraf det som hans opfattelse fremgår, 
at det ville være en skandale, hvis et så 
smukt kunstværk skulle belægges med 
told. 
Resultatet af Sigurd Mullers interven 

tion var, at Storp tre dage efter fik sine 
600 kr. tilbage. 

Som indledningsvis nævnt blev kirken, 
og hvad dertil hørte, erhvervet for 
Storps private midler i form af et legat 
på 44.444,44 kr. 
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Heraf betaltes først Vennelyst-ejen 
dommen og jord til kirkebyggeriet med 
21.000 kr., men da udgifterne til kirke 
byggeriet ind. klokker, orgel, spir m.m. 
beløb sig til godt 39.000 kr., måtte der 
komme penge til yderligere. 
Det gjorde der også. Allerede kort ef 

ter Storps ankomst til Kolding modtog 
han 10.844 kr., som i hans kassebog er 
indført som »pengene fra Berlin«. Det er 
uklart, hvorfra denne sum stammer, 
men meget taler for, at det har drejet sig 
om overførte egenmidler. Dertil modtog 
han som tilskud fra Bonifaciusforenin 
ger i Tyskland, Østrig og Bøhmen i alt 
4.988 kr., og dermed kommer indtæg 
terne til at stemme ganske nøjagtigt med 
udgifterne på nær et par hundrede kro 
ner. 
Denne difference har han formentlig 

selv udlignet, således som han i det dag 
lige klarede de uundgåelige kasseunder 
skud med ikke ubetydelige tilskud, som 
han bogførte som »Fra Pastor Storp- el 
ler »Eget Bidrag-. 
Det er ikke til med sikkerhed at sige, 

hvor mange penge, Clemens Storp lag 
de i Kolding for at få etableret en me 
nighed og bygget en kirke, men, det må 
efter datidens målestok have været en 
ganske betragtelig formue. 
Der er ikke tvivl om, at embedstiden i 

Kolding har været det centrale i hans 
tilværelse. Her løste han en stor opgave, 
og her satte han sig blivende spor. Han 
slap da heller aldrig forbindelsen med 



Set. Michaels menighed. Han besøgte 
gentagne gange efter at være taget hjem 
til W estfalen sin gamle menighed, og 
han stod i jævnlig brevveksling med si 
ne efterfølgere i det tidligere værtshus 
på hjørnet af Tøndervej og Kralunds 
gade. 
Det er ikke til at vide, hvor mange 

præster her i landet, der har etableret 
menighed og bygget kirke for egne pen 
ge, men det er næppe mange. Clemens 
Storp gjorde det. 
Som en slags tak har han fået en min 

detavle i våbenhuset i kirken, og Kol 
ding By har opkaldt en gade efter ham, 
Clemensgade der løber parallelt med 
Kralundsgade, hvor hans kirke er belig 
gende. 
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Noter: 
1. Bent Petersen, f. 1928, redaktør på Kol 

ding Folkeblad. Trådte 1946 ind i journa 
listfaget som elev på det hedengangne radi 
kal Venstrebladet i Kolding. Kom siden 
rundt i landet, bl. a. som redaktionssekre 
tær på Aktuelt, medlem af Folketingets 
Presseloge og redaktionssekretær på Aal 
borg Stiftstidende, inden han i 1973 vendte 
tilbage til Kolding som redaktionssekretær 
på Jydske Tidende, hvorfra han året efter 
vandrede over gaden til en tilsvarende stil 
ling på Kolding Folkeblad, hvor han sidste 
år udnævntes til redaktør. Tilhører den ka 
tolske Set. Michaels menighed og skrev i 
1982, da menigheden og Set. Michaels 
Skole fyldte 100 år, menighedens og sko 
lens historie i jubilæumsskriftet -Kirke og 
Skole«. 



En nyfunden kirke ved Bygholm 
Af Jakob Kieffer-Olsen, Jesper L. Boldsen og Peter Pentz'! 

På en sommerdag i begyndelsen af juli 
måned i 1984 startede grundudgravnin 
gen til en ny lagerhal bag » Raackmanns 
Fabriker- nogle få hundrede meter vest 
for Bygholm ved Horsens, se fig 1. Den 
ny hal skulle ligge i samme niveau som 
resten af bygningerne, og derfor blev 
man nødt til at fjerne noget af en lille 
bakke. Men knap var gravearbejdet be 
gyndt, før det igen blev stoppet. Kranier 
og andre skeletdele væltede nemlig ud 
af hullets sider. Fra maskinføreren gik 
der besked til arkitekt og bygherre og 
derfra videre til Rigsantikvaren. Den 
nærmeste arkæologiske fagkundskab 
fandtes på Vejle Museum, der i samar 
bejde med Nationalmuseets 2. afdeling 
kom til at stå for udgravningen. 
Det viste sig, at der på den lille bakke 

lå en tidlig middelalderlig kirkegård 
med rester af en lille stenkirke og 2 træ 
bygninger, se fig. 2. Den har sikkert 
heddet Tirup, som det kan ses sidst i 
denne artikel. Det er første gang, at der 
i Sydskandinavien er totaludgravet en 

middelalderlig land-kirkegård, og det er 
derfor et særdeles godt og vigtigt fund. 
Den ene af træbygningerne har muligvis 
været en kirke, mens den anden må 
have været en klokkestabel. Rundt om 
kirkegården var en grøft, der indhegne 
de et areal på ca. 3100 m2. Indenfor 
fandtes 569 grave, men dette tal må 
ikke forveksles med antallet af begrave 
de personer. Rundt om i gravene lå løse 
knogler, i en grube var der dele af 8 in 
divider, og en del grave må nok have 
ligget så højt, at de er pløjet væk. Ende 
lig blev nogle fjernet af gravemaskinen, 
da grundudgravningen startede, men på 
grund af den prisværdig hurtige reak 
tion er det meget få, nok omkring ti. 

Byggeriets tidsplan var lagt og materi 
aler og underleverancer bestilt, så derfor 
skulle udgravningen gå så hurtigt som 
muligt. Efter ca. 1 måned kunne bygge 
riet fortsætte, og efter yderligere en må 
ned var det arkæologiske feltarbejde 
færdigt. I løbet af de 2 måneder havde 
ialt 18 personer gravet på stedet. Det 
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hele blev betalt af Rigsantikvaren med 
et tilskud fra Nationalmuseets 2. afde 
ling. 
Udgravningen startede med, at en gra 

vemaskine fjernede pløjelaget. Man fik 
derved en flade, der viste undergrunden 
med de nedgravninger der stammede fra 
begravelser, stolper o. lign. Denne flade 

Fig. 1. Kort over området vest for Horsens, trykt 
1868- 71 efter matrikel-kortene af C. M. Tegners li 
tografiske Institut. De 2 stjerner markerer nedlagte 
kirker, øverst Lovby og nederst den nyfundne, Tirup. 

blev opdelt i 5 x 5 m felter; hvert felt 
blev tegnet i 1 :20 (ialt 190 tegninger) og 
nivelleret. Gravene blev nummereret 
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med Gl, G2, G3 o.s.v., mens stolpehul 
ler, andre nedgravninger og lag iøvrigt 
nummereredes med AA, AB, AC o.s.v. 
Så begyndte selve gravearbejdet, de en 
kelte skeletter blev frilagt, fotograferet, 
beskrevet og derefter optaget af skelet 
kyndige. Oplysninger blev påført et ske 
ma tilhørende den enkelte grav. Stolpe 
huller og øvrige lag blev snittet og be 
skrevet; også her blev oplysningerne no 
teret på skemaer. 

Stenkirken 
Øverst på den lille bakkes sydøstre skrå 
ning fremkom rester af middelalderlige 
fundamenter. I en gravet grøft har man 
lagt sten af varierende størrelse og fyldt 
ud med sand. Det sås imidlertid klart, at 
de i vid udstrækning havde været udsat 
for plyndring. Visse steder stod kun 
sporene efter selve grøften tilbage. Hvor 
stenene stadig var bevaret, drejede det 
sig kun om fundamentets nedre dele - 
de øverste sten var forsvundet enten ved 
pløjning eller plyndring. Derfor kunne 
nedgravningsgrænsen til fundaments 
grøften ikke fastslås - desværre, for el 
lers kunne man have aflæst, fra hvilket 
niveau den var gravet. 
Fundamenterne afslørede, at der på 

bakkens skråning har stået en mindre 

Fig. 2. Plan over udgravningen. Stolpehullerne fra 
trækirke og klokkestabel er udfyldte. På den vestre 
del af kirkegården ses en moderne forstyrrelse, der 
»bugter- sig afsted. 
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stenkirke af den enkleste form: et rek 
tangulært skib, ca. 7 x 1 0 m og et 
kvadratisk kor, ca. 6 x 6 m, se fig. 3. 
Kirken har altså ialt målt ca. 16 m i 
længden, og intet tydede på, at den har 
haft apsis eller tilbygninger af nogen 
art. Den romanske grundplan og det 
samlede fund iøvrigt viser, at Tirup kir 
ke har været en af de ca. 1700 landsby 
kirker, som skønnes opført i det nuvæ 
rende Danmark inden udgangen af 
l 200-tallet2). 
Over store dele af fundamenterne lå 

lag stammende fra kirkens nedbrydning 
og plyndring. Heri fandtes langt den 
overvejende del af de relativt få fund, 
der fremkom ved udgravningen. Og des 
uden så store mængder frådsten, at man 
uden videre tør formode, at kirken har 
været opført af dette materiale. Frådsten 
- også kaldet kildekalk - er en slags 
kalksten, der dannes ved kildevæld, let 
kendelig ved mange blærer og planteaf 
tryk. Mens frådstenen er våd, kan den 
relativt let skæres fri og tildannes; men 
når den tørrer i luften, hærder den og 
bliver hård. Denne egenskab gør fråd 
stenen til et behageligt byggemateriale 
at have med at gøre. Endvidere kan 
frådstenen brændes til kalkmørtel, no 
get der måske har været skyld i den om 
fattende nedbrydning, som den lille kir 
ke ved Bygholm har været udsat for. 
At denne kirke er blevet bygget af 

netop frådsten, kom ikke som nogen 
overraskelse. Mens størstedelen af Jyl- 
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lands øvrige kirker er opført af granit 
sten, kendetegnes landsbykirkerne .om 
kring Vejle og Horsens ved, at de er 
frådstenskirker. Vil man danne sig et 
indtryk af, hvordan Tirup kirke har set 
ud, behøver man derfor blot at se på 
omegnens kirker. Torsted kirke er såle 
des et godt eksempel. 
Ifølge middelalderlig byggeskik byg 

ges en kirke næsten altid fra øst mod 
vestu. Visse forhold ved de fundne fun 
damenter godtgjorde, at korets var ud 
lagt for sig selv og skibets for sig. Måske 
har koret stået alene et stykke tid, inden 
man fik opført skibet, men herom kan 
intet sikkert siges. Mere overraskende 
var det, at der lå begravelser under ski 
bets fundamenter. Dette forhold kunne 
tyde på, at enten har koret faktisk stået 
alene en tid og fungeret som kirke, eller 
også har stenkirken haft en forgænger. 
Hvad angår alderen er det vanskeligt 

at sige noget helt præcist. At der er tale 
om en tidligmiddelalderlig kirke er hæ 
vet over enhver tvivl, og den er nok op 
ført en gang i tidsrummet ca. 
1125-1250. Af egnens frådstenskirker 
er kun den store kirke i Tamdrup med 
rimelig sikkerhed dateret. En dendro 
kronologisk analyse af de oprindelige 

Fig. 3. Stenkirkens fundamentsrester. Inde i skibet ses 
G 31 og »dobbeltgrauen« G 24 0, begge færdigud 
gravet. I den nordlige fundamentsgrøft ses et afrenset 
skelet, 3 andre ligger lige syd for kor og skib. Den øst 
ligste af disse 3 er forsynet med forsætligt placerede 
sten. 
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vinduesrammer fra Tamdrup har vist, 
at denne kirke først kan være bygget ef 
ter 11254). Selvom Tamdrup og Tirup 
kirker har fælles byggemateriale, er det 
dog ikke uden vanskeligheder at sam 
menligne dem. Dertil er deres størrelse 
og arkitektur for forskellige. En lidt 
mere anvendelig kilde er måske et potte 
skår, der blev fundet i korets funda 
mentsfyld. Skåret - et sortbrændt rand 
skår - er vanskeligt at datere, men det 
synes at høre hjemme i 2. halvdel af 11- 
tallet; koret må være samtidigt eller se 
nere. Der er således intet, der taler for, 
at den fundne kirke hører til de aller 
ældste af landets stenkirker. Har den 
haft en forgænger, har denne været af 
træ. 

Trækirken 
Siden midten af dette århundrede har 
man gennem undersøgelser i de stående 
kirkers gulve arkæologisk kunnet påvise 
et stadigt stigende antal trækirker. Det 
var derfor med en vis spænding, at are 
alet indenfor stenkirkens fundamenter 
blev afrenset og undersøgt for stolpehul 
ler. Der viste sig da også nogle, men 
kun få og tilsyneladende uden indbyr 
des forbindelse. Stenkirken var altså 
ikke blevet rejst omkring en ældre træ 
kirke. 
At en trækirkes eksistens alligevel 

kunne påvises med stor sandsynlighed, 
skyldes de helt enestående omstændig 
heder ved Bygholm-fundet. Kirkegår- 



dens moderate gravtæthed gav nemlig 
gode muligheder for påvisning af kon 
struktionsspor, der ellers ville have væ 
ret udslettede. Umiddelbart udenfor 
fundamentet til skibets nordmur viste 
sig således 2 rækker af stolpehuller med 
ca. 7 m's mellemrum, se fig. 2. Det er 
de sidste spor efter en træbygning, om 
hvis konstruktion der ikke kan siges ret 
meget. De kraftige stolper må have bå 
ret taget, mens selve væggene kan have 
bestået af planker, der ikke har været 
gravet så dybt ned, og sporene dermed 
nu forsvundet. 
Det areal på kirkegården, hvor denne 

træbygning har stået, havde helt tydeligt 
en mindre gravtæthed end de tilstøden 
de områder. Træbygningen må derfor 
have stået i en del af kirkegårdens funk 
tionstid, men kun en del, for nogle be 
gravelser inden for området var der dog. 
Selvom det ikke helt kan udelukkes, 

at træbygningen f.eks. kan have været 
en kirkelade, er det dog overvejende 
sandsynligt, at det drejer sig om en træ 
kirke, som bliver afløst af stenkirken. At 
begrave folk inden i kirken synes ikke at 
have været almindelig skik i den tidlige 
middelalders). De grave, der blev fundet 
inden for det areal, stolpehullerne ind 
rammede, kan derfor antages at stamme 
fra stenkirkens funktionsperiode. Umid 
delbart uden for de østligste stolpehuller 
var der endvidere et gravtomt område. 
Dette kan tolkes således, at trækirken 
har haft et fag mere, end det umiddel- 
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bart ser ud til. Evt. spor efter dette fags 
østligste stolper kan være pløjet væk. 
Dog kan et fyldskifte i kanten af den 
moderne forstyrrelse, der bugter sig 
over kirkegården, tolkes som en del af 
et stolpehul. Som yderligere bekræftelse 
på teorien om et ekstra fag - der så må 
have rummet kirkens kor - tjener den 
omstændighed, at gravtætheden øst her 
for var ganske betydelig, sådan som 
vanligt er øst for koret. 
Det er forbavsende, at dimensionerne 

er så store 7 x 12,5 (evt. 15) m. Trækir 
kens grundareal har altså været af sam 
me størrelse som stenkirkens. De kendte 
landsbytrækirker er normalt af mere be 
skeden størrelse. Det skyldes, at de ken 
des fra gulvundersøgelser i stående sten 
kirker, der i sig selv sætter visse græn 
ser. Fremtidige kirkegårdsundersøgelser 
vil måske ændre det billede, således at 
Tirup ikke virker påfaldende. 

Klokkestabelen 
Trækirken var ikke den eneste kon 
struktion, der havde efterladt sig spor 
på kirkegården. Vest for kirkerne lige 
inden for kirkegårdens afgrænsning 
fandtes 3 par stolpehuller. De 2 nordli 
ge og de 2 sydlige stolper synes at have 
skrånet ind imod det midterste stolpe 
par. Placeringen taget i betragtning må 
der her have stået en klokkestabel. Frit 
stående klokkestabler vest for trækirker 
er tidligere påvist i Hørning og ved Skt. 
Drottens i Lunde). Det er vanskeligt at 
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afgøre, om Tirups klokkestabel har be 
tjent sognet i både træ- og stenkirkens 
levetid. Den omstændighed, at jorden 
under og omkring stabelen helt er fri 
holdt for grave, kunne nok tyde på det. 

Kirkegården 
Rundt om hele kirkegården har der væ- 

Fig. 4. Den nordlige og vestlige del af kirkegårdsgraf 
ten, set fra vest. I baggrunden er byggeriet af den nye 
lagerhal gået i gang. 

ret en grøft, der afgrænsede et rektangu 
lært område på ca. 45 x 70 m, ialt ca. 
3100 m-, se fig. 4. Den respekteres fuldt 
ud af gravene. Kigger man nærmere på 



især de nordlige grave, se fig. 2, er det 
tydeligt, at grøften har været bestem 
mende for deres orientering. Normalt 
ville man forvente, at gravene har været 
orienteret efter kirken. Men for dem, 
der har ligget nærmest grøften, er det 
denne, man har kigget efter. Man må 
altså gå ud fra, at den har været synlig i 
hele gravlægningsperioden. 
Grøften fremstår som en rundbundet 

nedgravning med diffus bund. Enkelte 
steder er der tydeligt tale om 2 grøfter - 
en yngre og en ældre - og andre steder 
ses der en ekstra grøft, hhv. i det nord 
vestre og nordøstre hjørne. Den er op til 
2 m bred og 35 cm dyb, alt efter hvor 
meget af den der er bevaret. Helt fjernet 
var den kun i det sydøstre hjørne og på 
et lille stykke af nordsiden. Grøften snit 
tedes med regelmæssige mellemrum og 
tømtes kun et par steder over længere 
strækninger. Der er ingen konstrukti 
onsspor og heller ingen tilfyldningslag, 
som der ville have været, hvis den havde 
stået åben i en periode. Den kan dog 
være blevet renset op. 
Grøfter af denne slags er velkendte 

som tidligmiddelalderlige kirkegårds 
afgrænsninger, men så ved vi heller ikke 
rigtigt mere. Formålet er umiddelbart 
klart nok: at markere afgrænsningen og 
holde dyr (i specielle tilfælde også fjen 
der) ude. Enkelte steder som i Malling og 
Roskilde har grøften fungeret sammen 
med en mur. Der er altså tale om en 
grav, men mange steder finder man kun 
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en grøft7). Flere forskellige grøfter kan 
have afløst hinanden og herved marke 
ret en udvidelse af kirkegården, som det 
er sket ved Skt. Stefan i Lund. Her har 
man kunnet konstatere, at grøfterne har 
været beklædt med flethegn og nogle 
steder endda med kantstillede stolpers). 
V ender vi tilbage til Tirup, må vi kon 
statere, at der ikke fandtes tegn på hver 
ken fletværk, kantstillede stolper eller at 
grøften har stået åben som grav. Der 
kan have været en vold på indersiden af 
grøften, idet gravene og klokkestabelen 
holder sig i en afstand af 1 Yz-2 m fra 
grøften, men vi fandt intet spor efter en 
sådan. Forskellige muligheder er til ste 
de, men det kan ikke afgøres, hvordan 
denne kirkegårds afgrænsning har set 
ud. 
Adgangsvejen( e) til kirkerne må nød 

vendigvis have passeret grøften, men der 
er intet spor efter porte el. lign. Dog er 
der muligvis tale om en adgangsvej mod 
øst, hvor grøften nordfra ender brat; 
men den sydlige side mangler. 2 steder i 
grøften er der konstateret stensamlinger 
- mod syd og mod vest - men de havde 
ikke karakter af hverken fundamenter 
eller brolægninger. Flere stensamlinger 
kan have været der, enten i de bortpløje 
de dele eller i de dele vi ikke udgravede. 
Derimod er det muligt på selve kir 

kegården at se tegn på adgangsveje. Syd 
for stenkirken er et gravtomt område på 
ca. 1 m's bredde. Det strækker sig mod 
vest, dog med et lille sving mod syd for 



enden af skibet. En lignende sti kan ses 
lige syd for trækirken, se fig. 2. Denne 
klare mangel på grave i sammenligning 
med de tilstødende områder kan bedst 
forståes, hvis der har været en sti, der 
har været i konstant brug. Dog kan træ 
kirkens sti ikke have været i brug i sten 
kirkens periode og omvendt. At vi alli 
gevel kan se dem må skyldes, at den ene 
kirkes sti har ligget i udkanten af den 
anden kirkes begravelsesområde. 

Gravtyper 
Inden for kirkegårdsafgrænsningen fand 
tes ialt 569 grave. Som det kan ses på 
fig. 2 var ikke alle dele af kirkegården 
lige tæt belagt. Intensiteten er størst 
omkring stenkirken, som normalt'e. Når 
gravene lægges så tæt, kan det ikke 
undgåes, at en grav kommer til at skære 
en anden. En sådan skæring daterer de 
2 grave relativt, og man taler om 2 grav 
generationer. Hvor forholdene er mest 
komplekse her på kirkegården, kommer 
man op på 4 gravgenerationer. Skelet 
terne var ikke lige godt bevaret. De bed 
ste lå omkring stenkirken, hvor frådsten 
og mørtel havde sikret et relativt højt 
kalkindhold. Længst væk fra kirken 
fandt man kun selve graven, skelettet 
var opløst. 
I Sverige og på Grønland har man 

kunnet konstatere, at kvinder hovedsa 
geligt er begravet nord for kirken og 
mænd syd forlO). Dette er ikke tilfældet 
her i Tirup, i hvert fald ikke, når der ses 
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på begravelserne som helhed. Billedet 
var muligvis anderledes, hvis det kunne 
lade sig gøre at udskille trækirke-begra 
velserne. 
Selve gravene var af den almindelige 

middelalderlige type. Den døde var pla 
ceret på ryggen med strakte ben og med 
hovedet liggende i vest. Derved vender 
ansigtet mod øst, mod den opgående sol 
eller mere relevant mod det sted, hvor 
Herren vil komme til syne på opstandel 
sens dag, når regnskabets time slår! I). 
Armene var strakt langs siden eller bø 
jet ind over kroppen i et symmetrisk ar 
rangement. Man gav ikke de døde grav 
gaver med, men enkelte genstande kom 
alligevel med ned, enten ved tilfældig 
hed eller fordi de f.eks. hørte til klæd 
ningen. Selve graven varierede noget i 
udformningen. Der fandtes ingen mure 
de grave, men en kunne godt minde lidt 
om dem, nemlig en -mørtelgrav-. Der 
udover var der forskellige former for 
både kiste- og kisteløse grave. 

Mørtelgraven 
Mørtelgraven, G 31, lå i stenkirkens 
skib lidt øst for midten. Den havde skå 
ret 2 grave, en øst og en vest for, se fig. 
2. Der var knyttet store forventninger til 
denne grav, for der var åbenbart ofret 
stor opmærksomhed på den ved grav 
lægningen. Formen var som et lang 
strakt rektangel med afrundede hjørner. 
Langs den øverste kant havde man kla 
sket mørtel, og i denne - mens den 



endnu var våd og blød - havde man 
presset et spinkelt trælåg. Uden på låget 
var så atter trukket mørtel. 
Gravens præcise orientering i forhold 

til kirkens fundamenter synes at antyde, 
at den må være anlagt, mens stenkirken 
har stået. Det samme gælder den lige 
nord for liggende -dobbeltgrav-, G240. 
Den person ( de personer), som har lig 
get her, kan have tilhørt en lokal stor 
mandsslægt, der måske har haft forbin 
delse med byggerietI2); men det er kun 
gætteværk. 
Det stod imidlertid snart klart, at gra 

ven havde været genstand for andres in 
teresse end vores. Låget var for største 
delens vedkommende brudt op, og mør 
telstumper med lågspor blev fundet i op 
til en meters afstand fra selve graven. 
Ved tømningen viste det sig, at den ikke 
længere indeholdt noget skelet - kun 
nogle stumper af et lam. G 31 var ikke 
den eneste tømte grav. Også »dobbelt 
graven« G240 var tom samt 2 grave på 
kirkegården, G 114 og G405. Der kan 
have været flere, men på grund af de 
dårlige bevaringsforhold kan det ikke 
afgøres. Årsagen til, at disse grave er 
tømte, skal måske søges i nedlæggelsen 
af kirken. Da det skete, kan man have 
flyttet ligene med til slægternes nye sog 
nekirke. Ifølge islandsk lov krævede en 
nedlægning af en kirkegård, at man flyt 
tede samtlige begravelser, ja, man skulle 
ligefrem søge efter knogler, som var det 
pengeI3). Sådanne flytninger er ikke tid- 
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Fig. 5. G 365 set fra øst. /fodenden ses tydelige kiste 
spor. 

ligere påtruffet inden for dansk kirke 
gårdsarkæologi. Hvis det er tilfældet 
her, er det ikke overraskende, at netop 
de fornemt placerede og relativt sene 
G3 l og G240 var iblandt. 

Kistegrave 
Middelalderlige kister kunne være af 
meget forskellig form. Nogle var rektan 
gulære, andre trapezformede; nogle var 
såkaldte tremmekister d.v.s. at bunden 
bestod af f.eks. 9 runde hasselkæppe, 
medens andre igen kunne bestå af gen 
brugte skibsdele o. lign. 
Bevaringsforholdene på Tirup var 



imidlertid elendige for træ. Kun et en 
kelt sted var det muligt at konstatere et 
større stykke bevaret træ, ellers fandtes 
det kun omkring kistesøm. Tit kunne 
man dog se sporene fra kisten som tyn 
de, mørkere streger i det lyse gravfyld, 
se fig. 5. På denne baggrund er det me 
get usandsynligt, at vi har kunnet kon 
statere alle kister, og kun i meget få til 
fælde kunne formen på kisten ses. Vi 
har altså ikke noget sikkert billede af de 
kistebegravelser, der blev foretaget på 
denne kirkegård. 
Direkte blev der iagttaget 18 kister, 

d.v.s. at der er set spor af kistens sider 
eller evt. bund. Et låg behøver ikke at 
betyde, at der har været kiste ( se neden 
for). V ed at kombinere iagttagelser af 
låg, kistesøm og selve gravens form kan 
der udskilles yderligere 14 kistebegra 
velser. Ud af disse ialt 32 er det kun 
muligt at bestemme de 7 's form med 
sikkerhed. Af de 7 var 2 rektangulære 
og 5 trapezformede. Den normale tra 
pezform er bredest ved hovedenden og 
smallest i fodenden; men en af de 5 på 
Tirup var vendt om. 

Jordfæstegrave 
I langt de fleste tilfælde var de døde til 
syneladende blot lagt i et hul i jorden. 
Enten har de været svøbt i et ligklæde, 
eller også har de haft deres egne klæder 
på. Selve hullet kunne være en alminde 
lig stejl nedgravning med flad bund, 
men i nogle tilfælde var det nærmest 
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kropsformet og kunne endda være for 
synet med et specielt hovedrum. Og i en 
del tilfælde var der bevidst placeret sten 
i gravene. I den første gruppe - graven 
med de stejle sider og den flade bund, er 
det ikke muligt i det enkelte tilfælde at 
afgøre, om der kunne være tale om en 
kistegrav, hvor kisten ikke var bevaret. 
Men de kropsformede, og især stengra 
vene, er nogenlunde klart afgrænsede 
grupper. 

Kropsformede grave 
Nedgravningen til denne type grave 
starter på normal vis med et rektangu 
lært hul med stejle sider. Men når man 
er nået ned til det niveau, hvor liget 
skulle ligge, har man gravet enten et 
kropsformet hul eller et hul med hoved 
rum, se fig. 6. På den afsats, der således 
blev skabt, har vi i mange tilfælde kun 
net se, at man har lagt et låg. 
På Tirup blev der fundet ialt 4 7 grave 

af denne type, men der har været flere. 
Grave, der er skåret af andre grave, 
skridninger i undergrunden, der på et 
stort område bestod af løst hvidt sand, 
grænsetilfælde o.lign., gør, at de 4 7 må 
betragtes som et minimum. De 2 2 var 
med hovedrum, 18 uden, mens de 7 sid 
ste er tvivlstilfælde. I 12 grave fandtes 
spor af låg, og i nogle af dem viste fund 
af klinknagler, at låget var sat sammen 
af 2 planker. 
Disse typer grave er fundet flere andre 

steder i landet. I Svendborg anser man 



Fig. 6. G 7 7 7 (tv) er en tydeligt kropsformet grav. G35 
(th) er en grav med hovedrum og plateau i fodenden. 
Begge set fra øst. 

jordfæstegraven med trælåg som væren 
de ældst fra o. 1100, derefter tremmeki 
ster og så jordfæstegrave uden lågJS), I 
Varde har man fundet mange hoved 
rumsgrave nedgravet i undergrunden. 
Disse anses for at være de næstældste 
på stedet og dateres til før 130016), På 
Tirup er billedet ikke klart. En hoved 
rumsgrav med låg havde tegl i gravfyl 
den og kan således ikke være ældre end 
o. 1160, hvor man begynder at anvende 
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tegl i Danmark. Og sandsynligvis ikke 
ældre end o. 1200, for før kan man nok 
ikke forvente, at teglen er nået til dette 
sted. En anden hovedrumsgrav med låg 
var først blevet overlejret af endnu en 
grav og derefter af stenkirkens vestfun 
dament. Dette giver ikke nogen absolut 
datering, men en fornemmelse af, at den 
nok skal høre hjemme i den ældre del af 
perioden. 

Stengrave 
På Tirup fandtes ialt 69 grave, der inde 
holdt sten, der muligvis var placeret for 
sætligt, se fig. 7. Dette er ikke noget 



ukendt fænomen inden for den middel 
alderlige gravskik; det er faktisk fundet 
rigtigt mange steder, f.eks. i Ribe, 
Svendborg, Roskilde og Lundin. Stene 
ne kan være af forskelligt materiale alt 
efter, hvad der er til rådighed, f.eks. tuf, 
frådsten, tegl og granit. På Tirup var 
alle af granit. På trods af at denne grav 
type er så godt kendt, er den alligevel al 
drig blevet udsat for en bearbejdning. 
Men det er muligt her, fordi den fore 
kommer i så stort et antal, over 10% af 
gravene. 
De 69 grave er opdelt i 3 hovedgrup 

per, der hver især igen er opdelt i 3 un 
dergrupper. Hovedgruppe A er sten i 
skelettets centerakse; undergruppe A 7 
er 1 sten ud for issen; A 2 er 1 sten ud 
for issen og 1 ud for fødderne; A 3 er 1 
sten ud for issen, men hvor gravens fod 
ende mangler, så tilhørsforholdet til A 1 
eller A2 ikke kan afgøres. Hovedgruppe 
B er sten symmetriske omkring skelet 
tets centerakse; B 7 er 1 sten ud for hver 
kind; B 2 er 1 sten ud for hver kind og 1 
ud for hver ankel ( samt variationer); B3 
er ligesom A3 grave, hvor skæringer 
gør det umuligt at afgøre tilhørsforhol 
det til B 1 eller B 2. Her kommer så en 
»variantgruppe-, nemlig hvor A og B er 
kombineret, f.eks. 2 kindsten og 1 fod 
sten, gruppen kaldes AB2. Hovedgrup 
pe C er usymmetrisk placerede sten; C 7 
er 1 kindsten; C2 er diverse blandinger 
af C 1 og grupperne A og B; CJ er grave 
der ikke kan placeres i de andre grup- 
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Fig. 7. G 269 set fra øst. Grav med forsætligt placere 
de sten, type B2. 

per. Den sidste undergruppe indeholder 
udelukkende grave, hvor det er muligt 
at argumentere for, at det er tilfældige 
sten, der er kommet ned med fylden el 
ler som man har skullet være af med. 
C 3 kunne være kasseret som stengravs 
type, men er bibeholdt af hensyn til se 
nere undersøgelser. V ed denne opdeling 
får man også mulighed for at gå på 
tværs af hovedgrupperne. Alle 1 'erne er 
grave med sten kun i hovedenden, alle 
2'erne har sten i begge ender. De 69 
stengraves fordeling på de forskellige 
grupper fremgår af fig. 8. I det videre 



Hovedgruppe A 

Undergruppe Al 

----------- A2 

----------- A3 

Hovedgruppe B 

Undergruppe Bl 

----------- B2 

----------- B3 
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Hovedgruppe AB 

Undergruppe AB2 

Hovedgruppe C 

Undergruppe Cl 

----------- C2 

----------- C3 10 

lal t Sten_g_rave A+B+AB+C 

Fig. 8. De 69 stengraves fordeling på hoved- og un 
dergrupper. 

arbejde udelades C 3, tilbage bliver altså 
59 egentlige stengrave. Af dem var 21 
børn, 16 mænd, 7 kvinder og 15 voksne 
personer, der ikke kunne kønsbestem 
mes. 

Stengravens datering er vanskelig. 2 
indeholdt frådsten og 1 skar en grav 
indeholdende tegl, og disse må derfor 
være yngre end stenkirken. Det gælder 
nok også en fjerde, der skar et af trækir 
kens stolpehuller. På den anden side var 

Fig. 9. Stengravenes fordeling på de forskellige relati 
oner. » 1 af 4• betyder den øverste af 4 gravgeneratio 
ner, » 1 af 3• den øverste af 3, o.s. v. 

16 

31 

38 

20 

2 grave båret af stenkirken og derfor 
ældre. Denne gravtype har altså været i 
funktion både før og efter opførelsen af 
stenkirken. Men det siger ikke, om det 
har været en kort periode eller evt. et 
indslag i gravskikken gennem hele grav 
lægningsperioden. 
Til at belyse den relative datering 

nærmere kan man bruge gravenes ind 
byrdes skæringer. Som nævnt ovenfor 
er der på denne kirkegård op til 4 grav 
generationer. En grav, der indgår i en 
relation ( skæring), vil altså kunne place 
res i en af de 9 kolonner i fig. 9. Her 
kan man se, hvordan stengravenes 27 
relationer placerer sig. Dette tal udgør 
lidt over 10 % af det totale antal relatio 
ner, der er 233, og må derfor anses for 
repræsentativt. For at gøre en sammen 
ligning mere overskuelig forenkles op 
delingen til 3 grupper, som det kan ses 
på fig. 10. Det fremgår nu, at stengrave 
ne generelt må anses for at være ældre. 
Denne gravskik må altså være gået ud 
af brug, før kirkegården er nedlagt. 
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Arm stillinger 
Som nævnt ovenfor fandtes skeletternes 
arme i forskellige stillinger, og der er 
tale om en tidsmæssig udvikling. I den 
ældste periode af middelalderen blev 
den døde lagt med armene langs siden 

Antal 5 

1 af 4 I 1 af 3 I 1 af 2 I 2 af 4 I 2 af 3 I 3 af 4 I 2 af 2 I 3 af 3 I 4 af 4 

3 15 3 1 



I Yngste I Midten I Ældste I 
. I I I I 

Normalt 1 % I 45 I 10 I 45 I 100 

Stengrave i% I 20,8 I 16,7 I 62,5 I 100 

Fig. 7 0. Stengravenes fordeling i % på 3 grupper rela 
tioner. » Yngste« betyder grave, der alle er yngst i en 
relation ( d. v.s de 3 første kolonner i fig. 9), »Midten«, 
at de hverken er yngst eller ældst (de 3 midterste ko 
lonner i fig. 9), og »Ældst« at de alle er ældst i en rela 
tion (se 3 sidste kolonner i fig. 9). Til sammenligning 
er anført den normale fordeling, dvs. fordelingen af 
samtlige relationer p'd kirkegården. 

(type A), senere placeres hænderne over 
bækkenet (type B), derefter over maven 
med parallelle arme (type C) og til sidst 
over brystet (type D). Hvornår de enkel 
te skift sker, er der en del usikkerhed 
om. Ud fra materiale, hovedsageligt fra 
Skanor i Skåne, foreslår Redin, at B 
kommer i 1100-tallet og dominerer i 12- 
og 1300-tallet, mens C og D dominerer 
i 14- og 1500-talletlS). Mårtensson fore 
slår ud fra materiale fra Lund, at A do 
minerer i 1000- og 1100-tallet, B bliver 
mere almindelig i 1200-tallet, mens C 
og D kommer i 1300-tallet og varer 
middelalderen udl9). 
På Tirup kunne armstillingen bestem 

mes i 244 grave, det er 42,9 %. I de 
øvrige er skeletterne enten for dårligt 
bevaret, eller også er armene skåret væk 
af nyere grave. D.v.s., at det er de æld 
ste og de fjernestliggende i forhold til 
stenkirken, der mangler. De 244 forde 
ler sig med 178 på armstilling A, 51 på 
B, 8 på C og 7 indtager en mellemstil 
ling mellem B og C, mens der altså ikke 
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er nogen D' ere. På grund af det lave an 
tal C 'ere og de usikre B-C' ere regnes de 
i det følgende som en gruppe sammen 
med B'erne. Fordelingen bliver så 73 % 
A og 27 % B. 
Ligesom ovenfor under stengravene 

bruges relationerne til at belyse armstil 
lingernes datering i forhold til den sam 
lede gravlægningsperiode, fig. 11. Som 
det ses har armstilling A en normal for 
deling, mens B tydeligt er ung. En di 
rekte sammenligning mellem de to typer 
armstilling, altså de relationer der både 
indeholder A og B, ses i fig. 12. Heraf 
ses det, at der sker et skift, der næsten er 
totalt. Armstilling B bliver stort set ene 
rådende på et tidspunkt. 

Datering 
Den samlede arkæologiske datering af 
Tirups kirker og kirkegård må hvile på 
dateringen af de enkelte anlæg. Desvær 
re giver de ikke ret faste holdepunkter. 
Trækirkens grundplan kan man ikke 
datere ud fra, men der er nok ikke op 
ført ret mange trækirker efter 115020). 
Stenkirkens grundplan giver ingen mu 
lighed for en nedlæggelses-datering. 
Man kan ikke datere ud fra manglende 
gotiske tilbygninger (tårn, våbenhus 
o.lign.), for de mangler ved ca. 20 % af 
de stående østjyske middelalderlige 
kirkerst). 
Det er vanskeligt at bedømme skelet 

ternes armstillingers dateringsmæssige 
udsagn. Gravlægningen må være be- 
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f af 4 
1 af 3 1 af 2 2 af 4 2 af 3 3 af 4 2 af 2 3 af 3 4 af 4 

A 1 6 34 2 8 2 38 
B 3 6 14 1 3 1 3 1 0 l 31 

Normalt! 45 lo· 45 loo 

Arm. A 41 12 47 loo 

Arm. B 71 16,1 12,9 loo 

Fig. 77. Armstilling A's og B's fordeling på de for 
skellige relationer, samt deres procentvise fordeling. 
For forklaring se fig. 9 og 10. 

Yngre - _ . -~ldr:_j 

A - antal 5 27 i 32 

I A - i % 15,6 84,4 loo 
I 

B - antal 2o 3 i 23 
I 
I 

B - i % 87 13 I loo 

Fig 7 2. Relationer hvor både armstilling A og B ind 
går. Tabellen skal læses sådan, at 5 A-grave er yngre 
end B-grave, mens 27 er ældre. Og for B'ernes ved 
kommende er 20 yngre end A og 3 ældre. 

gyndt før 1200, men om det er sket i 
1100- eller 1000-tallet, kan der ikke si 
ges noget om. Man har fortsat brugt kir 
kegården i 1200-tallet, men om det også 
er tilfældet i hele 1300-tallet, er sværere 
at vurdere. Den rene C-armstilling ind 
går i 2 relationer; i den ene er den yngre 
end en A'er, i den anden er den ÆL 
DRE end 2 B' ere. Mellemgruppen B-C 
indgår også i 2 relationer, i den ene er 
den yngre end en A'er, i den anden yng 
re end en ubestembar. Der er altså ikke 

dette meget spinkle materiale noget 
grundlag for at sætte C til en senere da 
tering end B. Men fraværet af arrnstil 
ling D kan tyde på, at kirkegården ikke 
har været i brug i 1400-tallet og måske 
heller ikke i den senere del af 1300-tal 
let. 

De fundne genstande giver også mu 
lighed for at datere Tirup. På selve kir 
kegården er det lidt problematisk. Der 
har været gravet så meget, at genstande 
ne sagtens kan have været oppe og nede 
mere end en gang. I den tømte -dob 
beltgrav- G240 i skibet blev der fundet 
en kamskinne af ben. I Århus er kamme 
af denne type dateret til perioden fra 
begyndelsen af 1200-tallet til begyndel 
sen af l 300-tallet22). Hvis den hører 
sammen med den tømte grav, er det et 
dateringsmæssigt meget interessant ud 
sagn. Men den kan lige så godt høre til 
den underliggende grav, eller for den 
sags skyld have ligget i kirkegulvsla 
gene, da G240 blev gravet. De øvrige 
fund fra gravene har ikke større date 
rende værdi, undtagen keramikken. 
Men her er fundmængden så lille, at 
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Højde Femur Tibia 

højre venstre hø.i r-e venstre 
MÆND: 

antal 80 73 66 55 57 

gennemsnit 166, 10 467,99 470,41 374,18 376,37 

spredning 7,40 25,95 26,93 21,99 26,38 

KVINDER: 

antal 54 44 42 33 37 

gennemsnit 155,00 434,75 436,55 346,67 348,57 

spredning 5,98 23,13 21,94 16,84 16,07 

Fig. 7 3. Fordelingen af højden samt længden af Femur 
og Tibia i befolkningen fra Tirup, -Spredning- bety 
der, at 31 af målene ligger indenfor gennemsnittet +I+ 
spredningen. 

den vanskeligt kan bruges til noget. Der 
blev fundet keramik i 11 grave, men for 
nogles vedkommende var der tale om 
bronzealderkeramik, idet der på områ 
det fandtes flere gruber fra denne tid. I 
stenkirkens nedbrydningslag samt i kir 
kegårdsgrøften lå en del keramik, og en 
datering må hvile på det samlede kera 
miske materiale. Der er en del grå 
brændte skår, der er forholdsvis blødt 
brændt og bygget op i hånden. Det er 
hverken bronzealder- eller decideret vi 
kingekeramik. Det må høre hjemme i 
1100-tallet med en margen til begge si 
der. Den øvre grænse sættes af grå- og 
rødbrændte, uglaserede kandeskår, men 
disse findes fra 1200-tallet og op til 
l 400-tallet23). 

Endelig blev der fundet i alt 3 mønter, 
2 i kirkens nedbrydningslag og 1 i kir 
kegårdsgrøftens fyld. En utydelig Erik 
Menved mønt (1286-1319) lå i ned 
brydningslaget over korets nordlige fun 
dament. En Mecklenborgsk hulpenning 
fra 1450-60 lå i nedbrydningslaget over 
det helt tømte, nordlige fundament til 
skibet. Her skal man huske på, at kirke 
ruinen udmærket kan være brugt som 
stenbrud i lang tid efter nedlæggelsen. 
Den sidste mønt var meget dårligt beva 
ret og kan ikke bestemmes i sig selv. Ty 
pen ( engelsk long-cross sterling) blev 
præget fra 124 7 og i lang tid 
fremovers+). 
Den arkæologiske datering af kirker 

ne og kirkegården er altså endnu meget 
vid. Man kan dog sige, at den har funge 
ret i 11- og 1200-tallet og sikkert også 
en del af 1300-tallet. Men på nuværen 
de tidspunkt kan det ikke udelukkes, at 



den når ned i 1000-tallet og/eller op i 
1400-tallet. 

Skeletmaterialet 
Det er et meget stort skeletfund, der er 
gjort i Tirup. Det er første gang i Dan 
markshistorien, at en middelalderlig 
land-kirkegård er blevet totaludgravet, 
og nu bliver videnskabeligt bearbejdet. 
Disse fakta gør fundet enestående og be 
tydningsfuldt for forståelsen af vore for 
fædres levevilkår. Den antropologiske 
litteratur om skeletfund er hjemsøgt af 
forbehold, der udspringer af usikkerhed 
for fundenes repræsentativitet for perio 
den og lokaliteten. Disse forbehold kan 
stort set stryges, når det gælder Tirup. 

Men det skal også nævnes, at redegø 
relse for skeletterne er foreløbig. Meget 
er endnu ikke blevet undersøgt og regi 
streret. Kranierne er f.eks. ikke blevet 
opmålt, og - muligvis mest alvorligt - 
sygelige forandringer på skeletterne er 
kun blevet overfladisk registreret. 
Der blev udgravet 569 grave på kir 

kegården, og sammen med løsfundne 
skeletdele giver det sikre vidnesbyrd om 
mindst 618 begravelser på pladsen. Af 
de mange oplysninger, man kan få fra 
skeletterne, skal her højdeforholdene og 
dødelighedsmønstret behandles. 

Højde 
I de senere år er der udviklet metoder til 
at måle den levende højde på skeletter 
liggende i uforstyrret gravlejes». Disse 
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metoder gør det muligt, dels at kende de 
individuelle højder langt mere præcist 
end hidtil, og dels at kontrollere de 
gængse formler for beregning af højden 
ud fra længden af de lange knogler26). 
Højdemålingerne er sammen med må 

linger af længden af benets 2 største 
knogler (lårbenet = Femur og skinnebe 
net = Tibia), den eneste opmåling af 
skeletterne, der hidtil er foretaget. Det 
var muligt at måle højden på 54 voksne 
kvinder og 80 voksne mænd. Yderligere 
13 kvindeskeletter og 1 7 mandsskeletter 
gav oplysninger om størrelsesforholdene 
i form af målinger af længden af mindst 
1 af de 2 store knogler. 
I fig. 13 er fordelingen af højden samt 

længden af Femur og Tibia i de to køn 
opsummeret. Det viser sig, at folkene 
fra Tirup var små sammenholdt med 
nutidens danskere og Viborgensere fra 
den middelalderlige kirkegård ved Lille 
Skt. Mikkelsgade27). De havde relativt 
lange ben i forhold til højden. F.eks. vil 
en Tirupboer være 5 cm kortere end en 
Viborgenser med samme benlængde. 
Der er altså noget, der tyder på, at folk 
fra Tirup på nogle områder havde an 
dre proportioner end samtidige Vibor 
gensere og nutidige danskere. 
En Tirup-boer vil altså være generelt 

mindre end en nutids dansker og en 
middelalderlig Viborgenser. Men mæn 
dene vil være af samme størrelse, som 
den mandlige befolkning i Skanderborg 
og Vejle Amter i midten af 1800-tal- 
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Fig. 74. Gennemsnitshejden i den mandlige befolk 
ning i det sydlige Østjylland fra middelalderen op til 
idag. 

let28), Dette kunne tyde på, at højden 
har været nogenlunde stabil i landbe 
folkningen i Østjylland gennem op mod 
7 00 år. Fig 14 illustrerer udviklingen af 
mændenes gennemsnitshøjde i det sydli 
ge Østjylland fra middelalderen op til 
idag. 
Herved er problemet sådan set blevet 

vendt på hovedet. Hvorfor var de mid 
delalderlige Viborgensere højere end 
deres efterkommere i Viborg Amt i sid 
ste århundrede? Hvorfor er den danske 
befolkning blevet så meget højere gen 
nem de sidste 130 år? Det sidste pro 
blem har endnu ikke fundet nogen af 
klaring, men det må antages, at den sto 
re højde i Viborg afspejler forskelle på 
den genetiske struktur i by og på land i 
middelalderens Danmark. 
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Aldersinterval Tirup Hatting Herred 

0 - 9 35,45 46,64 

10 - 19 15,59 3, 73 

20 - 29 9,46 4,35 

30 - 39 9,51 5,84 

40 - 49 6,81 6,47 

50 - 59 15,47 6,22 

60 - 7, 73 26, 74 

Sum 100,02 99,99 

Fig. 7 5. Aldersfordelingen i % blandt de døde fra 
samme egn med ca. 500 års mellemrum. Det er iejne 
faldende, at der er så relativt få døde i aldersgrupper 
ne 0-9 og over 60 i Tirup. 

De lokale landbefolkninger var i mid 
delalderen ganske givet ret små. Der er 
meget, der tyder på, at befolkningen ved 
Tirup ikke var på mere end 7 0-100 men 
nesker. Det betyder, at der har været en 
stor mulighed for indavl. Forekomsten 
af små harmløse - men normalt særde 
les sjældne - abnormiteter i høje fre 
kvenser i et skeletfund er et direkte indi 
cium på indavl. Sådanne forekomster er 
observeret både blandt Tirup-ske 
letterne og blandt skeletterne fra an 
dre landpladser i Nordeuropa. Det var - 
og er - gennemgående mindre sundt at 
leve i en by end på landet, og der har 
været en betydelig overdødelighed i de 
middelalderlige byer. For at opretholde 
størrelsen, har der følgelig været en sta 
dig indvandring til dem29), Denne ind- 
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Fig. 7 6. Den rekonstruerede aldersfordeling blandt de 
døde fra Tirup. . begge køn. ----: voksne 
kvinder. -.-.-. : voksne mænd Denne kurve afspejler 
aldersfordelingen blandt den levende befolkning un 
der forudsætning af, at befolkningen var stabil i kir 
kegårdens brugsperiode. 

vandring har forhindret, at bybefolknin 
gen blev indavlet på samme måde, som 
landbefolkningen blev det. Det må for 
modes, at indavl hos mennesker fører til 
mindre størrelse, ligesom det gør det 
hos husdyrene og nytteplanterne. På 
denne baggrund er det forsvarligt at 
foreslå, at højdeforskellen mellem Ti 
rup og Viborg snarere skyldes befolk 
ningsstrukturelle forskelle end ernæ 
ringsmæssige. 

40 50 80 60 70 

Dødelighed 
Op mod 100 af de udgravede grave in 
deholdt ikke skeletdele. Dog har læng 
den af gravens bund og i enkelte tilfæl 
de også bredden givet værdifulde, men 
naturligvis også upræcise, oplysninger 
om den begravedes størrelse og dermed 
også om alderen. På de bevarede ske 
letter har det været muligt at fastslå 
alderen ved døden med betydelig 
præcisionu», V ed hjælp af moderne sta 
tistiske metoder+') er det muligt at ud 
nytte hele den information, der ligger i 
registreringer af så vekslende kvalitet, til 
at rekonstruere aldersfordelingen blandt 
de døde. Under forudsætning af, at be 
folkningen har været stabil gennem 



kirkegårdens funktionstid, er det muligt 
at udtale sig om alderssammensætnin 
gen i den levende befolkning og om for 
hold, der udspringer af den. 
I fig. 15 er der en opgørelse af alders 

forskellen blandt de døde, som den har 
kunnet rekonstrueres. Til sammenlig 
ning er anført aldersfordelingen blandt 
dem, der døde i Hatting Herred sidst i 
1700-tallet. Opgørelsen fra Tirup er ba 
seret på de 618 begravelser, mens den 
fra Hatting Herred er baseret på 80432). 
Den tydelige forskel kan ikke forklares 
som et udslag af statistisk tilfældighed, 
men må afspejle virkelige forskelle mel 
lem de 2 sammenlignede befolkninger. 
Fig. 16 giver en grafisk fremstilling af 

fordelingen af alderen ved døden. Det 
har kun været muligt at opdele den på 
køn for de voksne; folk under 18-20 år 
kan normalt ikke kønsbestemmes ud fra 
skelettet. Det er bemærkelsesværdigt, at 
døden gennemgående indtrådte tidligere 
blandt kvinderne end blandt mændene. 
Dette må skyldes barnefødsler og de 
dermed forbundne farer. Det er ikke 
særligt overraskende, at Tirup-boerne 
ikke levede så længe, som vi gør i dag. 
Men at middellevetiden for en nyfødt 
kun var i størrelsesordenen 20 år, var 
dog ikke ventet. I dag dør mænd i gen 
nemsnit i 7 0-årsalderen og kvinder i 7 5- 
årsalderen. 
Der er blevet påvist systematiske for 

skelle mellem dødelighedsstrukturen i 
by og på land i middelalderentu. På den 
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led karakteriseres Tirup som et lands 
bysamfund. Alderssammensætningen 
blandt de døde fra Tirup minder langt 
mere om den fra Loddekopirige i Skåne 
end den fra Viborg. 

Det er påfaldende, at dødeligheden i 
alle aldersgrupper mellem 10 og 59 år 
var større i Tirup end i Hatting Herred i 
slutningen af 1700-tallet. Det betyder 
naturligvis, at der er relativt få døde i de 
øvrige aldersgrupper. De gamle må i sa 
gens natur mangle, når dødeligheden 
blandt yngre voksne er stor. Et lignende 
argument kan ikke bruges til at forklare 
det lille antal døde børn mellem O og 9 
år. Der synes at være tale om en egent 
lig mangel på børnebegravelser i Tirup, 
Dette skyldes snarere bevaringsforhol 
dene end en lavere børnedødelighed i 
middelalderen. 

Det er vanskeligt at forklare den gene 
relt høje dødelighed i den middelalderli 
ge bondebefolkning. Skeletterne tyder 
ikke, trods deres lille størrelse, på dårli 
ge ernæringsforhold, der er ingen tegn 
på mangelsygdomme og generel under 
ernæring. Forklaringen må ligge andet 
steds. Den høje dødelighed kunne skyl 
des episoder af akut hungersnød, eller 
det kan være en afspejling af dårlige bo 
ligforhold. Fremtidige skeletfund og un 
dersøgelser må bidrage til at belyse det 
te - og de mange andre endnu udeståen 
de spørgsmål. 
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Topografi og historie 
Nu er det på tide at se lidt nærmere på, 
hvad det er for en kirke og af hvilken 
slags. Der var nemlig mange forskellige 
slags kirker i middelalderen også med 
begravelsesret, f.eks. sognekirker, ka 
peller, Skt. Jørgensgårde, Helligåndshu 
se samt klostre af forskellige slags. Intet 
tyder imidlertid på, at Tirup har været 
en institutionskirke, hverken for syge 
(Skt. Jørgensgård og Helligåndshus) el 
ler for munke/nonner. Begravelsesmøn 
stret tyder på en normal kirkegård, 
d.v.s., at den har tilhørt en sognekirke 
eller evt. et kapel, der betjente et lokal 
område. 
I området vest for Horsens har der lig 

get et Hellig Kapelsn. Dt kongelige Ret 
terting stadfæster i 153 7 en lovhævd 
udstedt af Nim Herredsting i 1531. 
Denne lovhævd gælder Lovby mark, og 
grænserne angives: » • • . først Lowby 
marck fra then kogierdhe, som løber 
emellom Hellig korss capell oc Horsens, 
oc saa syndher nedher i Bygholms aa oc 
ner nedher til Hanstet braa oc tiill 
Tøllewedtt wiidtt Heliig korss, oc saa 
westher indtt tiil Lunds marckeskiell, oc 
till Aarup markeskiell wiidttager, oc 
alle Nørrekierre oc Hanstetaa tiill my 
strømme, tiill Egebierrig marck oc Han 
stet marck wiidtager ... «35), Det er 
Otto Gyldenstjerne, der ønsker og får 
både lovhævd og stadfæstelse. Han sid 
der på Bygholm, og det er da også hele 
Bygholms nordlige ladegårdsmark, fra 

Horsens i øst til Lund og Årup i vest, og 
fra Bygholm Å i syd til Hansted å i 
nord, det drejer sig om. Derfor må Hel 
lig Kors Kapel ligge nord for Bygholm 
Å, og der kan altså ikke være tale om 
den her behandlede kirke. 
Vi har endnu ikke fundet Tirup kirke 

omtalt i de skriftlige kilder. Derfor er 
det næsten umuligt at afgøre, om den er 
en ukendt sognekirke eller et ukendt ka 
pel med et tilhørende lokalområde. Men 
det betyder egentlig ikke så meget, fordi 
grænsen mellem kapeller af denne art 
og sognekirker var meget flydende36). 
Det vigtigste er, at der er en samlet lo 
kalbefolkning, der lå begravet på kir 
kegården. 
Disse mennesker må have boet i områ 

det. Navnet på denne bebyggelse kan 
have givet navn til kirken, ligesom det 
er tilfældet med f.eks. Torsted. Selvom 
bebyggelsen nedlægges kan navnet 
overleve som marknavn, som det nok er 
tilfældet her. På Matrikeldirektoratet 
findes et kort over Bygholms jorder fra 
1781. Den mark, hvor vi fandt kirke og 
kirkegård, hedder -Lang Maal ved Ti 
rup Dam-, Lige øst for ligger en lavning 
og sø kaldet » Tunge Dam«, og spor af 
denne, nemlig skyl-lag, blev ved udgrav 
ningen fundet lige nordøst for kirke 
gårdsafgrænsningen. Længere mod vest 
er der en mark, der på kortet betegnes 
som » Tiirup Lang Agre«. 
Det næste skridt var at undersøge 

markbøgerne fra Chr. d. V's matrikel. 



Bygholm Ladegårds Søndermark er 
gennemgået d. 17/10 1683, og der gen 
findes stednavnet: » . . . til thierup dam 
og »tierup lang agre«37. Det interessante 
i denne forbindelse er efterleddet »rup«, 
der kommer af »torp«. Navnet er dannet 
i vikingetiden eller begyndelsen af mid 
delalderen og betegner bebyggelser3B), 
På denne baggrund må man gå ud fra, 
at der har eksisteret en bebyggelse i om 
rådet ved navn Tirup, og at det er denne 
bebyggelses kirke og kirkegård, der er 
blevet udgravet. 
Kirketopografien lige vest for Horsens 

har set meget anderledes ud, end den 
gør i dag. Andre kirker i området er 
nemlig også forsvundet med tiden. Nord 
for Bygholm A lå Lovby kirke, hvis rui 
ner blev delvist undersøgt i 1910 og 
1936. Den minder umiddelbart om Ti 
rup, var også bygget af frådsten og sy 
nes nedlagt i middelalderent'o. Endelig 
har der ligget en kirke i Eriknauer, men 
til forskel fra de 2 andre overlevede den 
ne til 1560, hvor Frederik d. II giver til 
ladelse til nedbrydning. Begrundelsen 
er, at der i sognet kun er 7 gårde og 2 
bol, og at præsten i Hatting ud over 
Eriknauer også skulle betjene Bygholm 
hver søndag og andre helligdages», Alle 
disse 3 nedlagte sogne blev lagt under 
Hatting, der derved blev meget stort. 

Tilbage bliver at finde ud af hvorfor, 
og om de skriftlige kilder fortæller, 
hvornår Tirup og dens kirke blev ned- 
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lagt. Nu er det ikke spor overraskende 
at finde landsbyer, der er nedlagt i sen 
middelalderen. En krise rammer det 
danske ( og europæiske) samfund i slut 
ningen af 1200-tallet, ikke pludseligt 
men lidt efter lidt, og den forstærkes af 
»Den Sorte Død« o. 1350. Krisen har 
sin baggrund i den foregående tids udvi 
delse af landbrugsarealerne, således at 
meget af den dyrkede jord må have væ 
ret marginaljorde. En udpining af jor 
den med efterfølgende fødevaremangel 
skabte en befolkningstilbagegang, og en 
ond cirkel blev sat i gang. Først o. 1400 
var processen slut, og i den mellemlig 
gende periode blev hele strukturen i 
landbrugsproduktionen ændret. Under 
vejs fik man først øde-gårdene, enkelte 
gårde der gik ud af drift; det bliver efter 
hånden til øde- landsbyer og dermed 
også øde-kirker. I Ribe stift er der sik 
kert nedlagt o. 15 kirker i første halvdel 
af 1300-tallet41), 
Når der specielt er tale om nedlæggel 

sen af Tirup, kan også landspolitiske år 
sager spille ind. I 1313 gør jyderne op 
rør mod Erik Menved. De slår først en 
hær under kongens drost ved Kolding, 
men bliver derefter selv slået ved Hor 
sens. Som straf for oprøret bliver der på 
lagt diverse skatter og bøder samt opfø 
relsen af borge, nemlig ved Horsens, Vi 
borg, Ulstrup ved Limfjorden, Kalø og 
forbedringer på Koldinghus. Endelig 
skulle hovedmændene udpeges. De vi 
ser sig at komme fra det midtjyske om- 
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råde, fra Kolding op til Århus og vest 
på, sandsynligvis med tyngdepunktet i 
Århus Stift. Da Christoffer i 13 20 efter 
følger sin bror som konge, må han gå 
ind på en håndfæstning, der bl.a. kræ 
ver, at han nedriver alle kongelige borge 
i Jylland undtagen Ribe, Kolding og 
Skanderborg. Om den omtalte borg ved 
Horsens var Bygholm, om den i det hele 
taget blev bygget i 13 13, om den blev 
nedrevet i 1320 ved vi ikke noget om. 
Men i 13 3 3 fremgår det af et tingsvidne 
fra Bjerre herredsting, at Johannes 
Bjørnsen var foged på Bygholm, der 
derfor må eksistere+x). Her i foråret og 
sommeren 1986 er Bygholm voldsted 
for øvrigt blevet restaureret, og det er 
nok et besøg værd. 
Det er meget tænkeligt, at både Tirup 

og Lovby blev nedlagt, fordi jorden 
skulle tillægges det nye kongelige slot 
Bygholm. Begge kirker lå centralt på 
henholdsvis Bygholms Sønder- og Nør 
remark, begge områder kom ind under 
Hatting sogn trods Lovbys beliggenhed 
nord for Bygholm Å, og begge kan fint 
være nedlagt i 13 00-tallet. Det nøjagtige 
tidspunkt kan imidlertid ikke fastslåes. 
Ved udgravningen af Lovby kirke fand 
tes et samlet møntfund, der stammer fra 
Christoffer d. II (1320-32), så nedlæg 
gelsen er nødvendigvis ikke sket umid 
delbart efter 13 13. Hvornår Bygholm 
har fået ladegårdsjord vides ikke. Men 
det må være sket før 1449, hvor Byg 
holms mark bliver indvordet ifølge lov- 

hævd fra Hatting herredsting+a. Og også 
før en del af Lovbys jorder gives til Hor 
sens by. Denne overdragelse omtales i et 
brev fra Chr. d. III fra 1542. Heri næv 
nes, at kong Christoffer har udstedt 
privilegier på denne mark til Horsens 
by. Der er 3 konger med navnet Chri 
stoffer, nemlig d. I fra 1252-59, d. II 
fra 1320-32 og d. III fra 1439-48. Af 
dem kan den første lades helt ude af be 
tragtning, og af de 2 resterende er den 
sidste foreslået som mest sandsynlig+n. 

Bearbejdningen af materialet fra ud 
gravningen fortsætter. Det er planen, at 
der skal udkomme en bog om emnet. 
Det er vores håb, at vi her kan gå tætte 
re på de uløste spørgsmål, tættere på da 
teringen, på gravskikken, på levevilkå 
renes afspejling i skeletmaterialet. På 
nuværende tidspunkt kan vi se, at mu 
lighederne i hvert fald er til stede. Men 
selv når denne bog er skrevet, kan mate 
rialet give nye oplysninger fra sig. 
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Min barndom på Hopballe Mølle 
Af Inger-Dorte Kastberg Høy-Hansen" 

Den 6. juli 1920 blev flaget hejst på en 
vandmølle, »HOPBALLE MØLLE«, 
beliggende mellem Vejle og Jelling; da 
blev der nemlig født en pige - det var 
mig. Min mor, Ingeborg Christensen (f. 
Kastberg) havde været oppe i forsam 
lingshuset for at afgive sin stemme, det 
var nemlig valgdag den dag, og min far, 
Andreas Christensen, havde ganske vist 
kørt for mor - vi havde netop erhvervet 
vor første bil i foråret 1920 - men oven 
for møllebakken havde mor sagt, hun 
godt kunne stå af og gå hjem, så kunne 
far køre nogle ældre mennesker, han 
havde taget op at køre, hjem. 
Men den spadseretur satte nu nok lidt 

skub i fødselen, for omkring kl. 19.00 
( dengang hed det 7 !) blev jeg født. 
Fødselen foregik naturligvis hjemme. 

Den l. september - på min fars 3 8 års 
fødselsdag - blev jeg døbt i Hover Kir 
ke og fik navnet Inger- Dorte Kastberg 
Christensen; jeg blev ikke opkaldt efter 
nogen, men mor påstod, hun havde 
drømt, jeg skulle hedde Inger-Dorte. 

HOPBALLE MØLLE har været i 
slægtens eje, siden min tipoldemoder, 
Maren Sørens datter, blev gift med min 
tipoldefar, Anders Christensen, d. 5. au 
gust 1820; ja, da havde hun allerede 
boet på Hopballe Mølle, siden hun d. 
12. december 1807 var blevet gift med 
den daværende ejer, Mikkel Nielsen, 
som døde d. 6. april 1820. Min brorsøn, 
Brent Christensen, som nu ejer Hop 
balle Mølle, er 6. generation. 
Et billede af Maren Sørensdatter er 

mit store ønske, men det kan vist ikke 
opfyldes! Hun døde d. 29. marts 1850 
og ligger begravet på Jelling Kirkegård 
mellem sine 2 mænd; det er de tre sorte 
kors, der står lige ved siden af rune 
stenene. 
Jeg havde en dejlig tryg og sorgløs 

barndom; fra de første år kan jeg selv 
sagt ikke huske meget; jeg havde 2 sø 
stre, så jeg blev til stor skuffelse for min 
far - PIGE nr. 3!! Men vi blev nu med 
årene særdeles gode venner! 
Dengang var der en masse mennesker 
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beskæftiget på sådan et sted. Vi havde 
elektricitetsværk, mølleri og landbrug 
med heste, køer, grise, får, gæs, ænder 
og høns, så derfor boede på gården både 
møllersvende, karle og piger samt kon 
tordame, så der var nok til at se efter os 
børn; et begreb som -at være alene 
hjemme- kendte vi ikke. 
I Jelling boede min mormor og mor 

far, Laura og Mads Peter Kastberg, 
(ham kaldte vi »Besse«}, Jeg havde en el 
skelig mormor; da jeg var en lille pige 
syede hun fine kjoler til mine dukker. 
Jeg husker, at hvis jeg syntes, en af mine 

Inger-Dortes barndomshjem, Hopballe Mølle. Til 
v. ses mølledammen. 

dukker trængte til nyt tøj, så skulle jeg 
sende den med mælkekusken, (det var 
den mand, der kørte rundt med heste 
vogn til gårdene og hentede spandene 
med den nymalkede mælk for så at afle 
vere den på mejeriet) til Jelling mejeri, 
så hentede hun dukken der, og så fik jeg 
den fint påklædt tilbage. 
Alle mormors børnebørn (pigerne) fik 

i konfirmationsgave en smuk stramaipu 
de; jeg blev den sidste, hvis konfirma- 



Artiklensforfatterinde i d-års alderen. Bemærk den fi 
ne kjole. (Foto H. P Jensen, Vejle) 

tion, hun var med til; men da mormor 
døde, lå der 3 broderede puder med 
navne på - til de 3, der endnu ikke var 
konfirmerede. Ja - sådan var hun. 
Johanne, vor kokkepige i 1920, har 

fortalt, at alle, der kunne undværes på 
møllen var af sted på tur til Sønderjyl 
land d.10. juli med madkurve. De skul 
le have lov at se Chr.X. ride over græn 
sen. 
Om sommeren, når far og gårdens 

folk var i gang med høsten, gik mor og 
pigerne og vi børn op i marken med 
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saftevand og kage, sådan en lille for 
friskning trængte de til i varmen - og så 
fik hestene et tiltrængt hvil - eller også 
blev hestene skiftet ud. Der var 3 ad 
gangen foran selvbinderen, som høst 
maskinen hed. Når hestene skulle have 
noget at drikke, fik de lov at gå et styk 
ke ud i mølledammen, så blev de jo 
samtidig dejligt afsvalede om benene, og 
så kunne de sandelig drikke alt, hvad de 
havde lyst til. 

I frugthaven havde vi 6-8 bistader. 
En lidt ældre kone fra Hover sogn pas 
sede bierne; hun kaldtes -Bidronningen« 
eller -Marie-Snak-, idet hun vidste be 
sked om alt, der foregik i sognet, og 
ikke var bange for at fortælle det videre. 
Hen på sommeren blev der så slynget 
honning - nyudslynget honning var en 
skøn spise; hver dag både morgen og af 
ten blev det rørt godt igennem, og så til 
sidst blev det hældt på glas. 
Straks efter, der var slynget ud, blev 

bistaderne kørt ud på lyngen; et sted, 
far havde dem stående år efter år, og 
senere kunne vi så slynge lynghonning 
ud. 
Køerne blev malket morgen og af ten. 

Om aftenen blev den mælk, vi selv skul 
le bruge, hældt op i et par store flade 
fade, som stod natten over i mælkestu 
en, et iskoldt rum i en sidefløj; om 
morgenen var fløden så steget til vejrs, 
og man gik over med skummeskeen, en 
stor flad ske, og så skummede man. 



Sådan en ske var nu ikke dum 
fint, hvad den kunne skaffe 
først et par skefulde fløde til skum 
og dermed et par til kaffe. 
En tredie gang man skummede nu 
af de store mælkefade, 
det blev så brugt til rødgrød, du 
Nå, det var lidt minder glade! 

Når jeg nu taler om køerne, vil jeg for 
tælle om den festdag, det var, den for 
årsdag de for første gang blev lukket ud 
på marken efter at have stået hele vinte 
ren i stalden. Så gik der bud ind til os: 
Nu skal køerne ud - og så styrtede vi 
alle ud i gården og stillede os op i en 
slags kæde, så køerne ikke kunne smut 
te imellem, og så blev stalddørene luk 
ket op og - hvilken festdans de dog op 
førte! De hoppede og sprang og slog op 
med bagbenene, nød friheden og den 
friske luft og endte så omsider ude i ind 
hegningen, hvor de kunne springe vide 
re og nyde det friske græs ind imellem. 
På en stor græsmark mellem åen og 

køkkenhaven kom der næsten altid 
champignon myldrende op i august 
måned; så fik vi travlt med at samle dem 
(af og til hele 2 spandfulde). Opbeva 
ringsmetoden dengang var at henkoge 
dem. 
Så vil jeg fortælle lidt om bagedagen. 

Vi bagte i storovn, jeg tror ca. hver 14. 
dag. Om aftenen blev der lagt dej til 
rugbrød, sigtebrød og franskbrød. Det 
stod så natten over og hævede ovre i 
mælkestuen. 
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I vaskehuset, hvor ovnen fandtes, blev 
der om morgenen meget tidligt, fyret op 
med kvas, grene og småstykker af træ; 
ovnen var en muret ovn, som vi kender 
fra historien om Hans og Grethe; når 
den var godt gennemvarm, blev den -ra 
get« d.v.s. alt blev skrabt og fejet ud af 
den. Til sidst blev den vasket med en 
våd sæk, og så blev der ellers bagt lys 
tigt hele dagen! 
Inderst blev rugbrødene stillet, det 

foregik med en lang, lang stang, der var 
flad og lidt bredere i den ende, hvorpå 
pladerne skulle stå. Derefter kom sig 
tebrødene, længere fremme franskbrø 
dene og forrest kringle og boller. Efter 
hånden som noget blev bagt og taget ud, 
blev andet sat ind, der ikke skulle have 
så megen varme, såsom formkager og 
småkager. Om aftenen sluttede bageda 
gen med, at der blev bagt marengs, og 
til sidst stod der tvebakker og tørrede. 
Brødene blev indpakket i lærredsstyk 

ker, lagt ned i en cementkumme i 
mælkestuen, og der holdt de sig næsten 
lige så godt som i vor tids dybfrysere! Et 
par andre kummer rummede saltkar 
rene. Når vi havde slagtet gris, blev det 
meste af kødet lagt derned i saltlage; så 
kunne man hente det over efterhånden, 
som det skulle bruges. Det blev gerne 
vandet ud en nat over. Stegt flæsk var 
en meget almindelig ret dengang, der 
gik intet til spilde. En del blev også hen 
kogt i glas, f.eks. medisterpølse, frika 
deller og suppe. Spegepølse var også no- 



get, vi selv lavede. Og når grisene blev 
slagtet, stod een med en spand, hvori 
blodet løb ned, og så blev der lavet dej 
lige blodpølser med rosiner i. Skiver af 
disse blev ristet i smør, så de blev sprøde 
og derefter drysset med sukker og kanel 
og serveret med sirup og æblemos til. 
Så blev der også gemt æg hen. I den 

periode hønsene lagde mange, puttede 
man æggene i en kæmpe stenkrukke, 
ca. Y2 meter høj, og hældte »vandglas« 
på, så kunne de holde sig i lange tider; 
men jeg husker endnu den ækle fornem 
melse, når jeg blev bedt om at hente 
nogle, hvordan man stak hånden ned i 
en geleagtig, iskold masse, og efterhån 
den som det svandt i æggene, blev det 
næsten hele armen, man skulle have 
ned for at nå bunden. 
Køkkenet var i kælderen, der var et 

stort, dejligt køkken med komfur; midt i 
tyverne fik vi installeret centralvarme i 
noget af stuehuset, og det blev koblet 
sammen, så det blev centralvarmekom 
fur. Under køkkenbordet på den ene 
langside var 3 kæmpeskuffer. I den ene 
var der sukker, i den anden mel, og i 
den tredie var der kageforme, randfor 
me og ligende. 
V ed siden af køkkenet var der en ele 

vator, som blev betjent med håndkraft. 
Der blev al porcelæn og mad hejst op 
og ned mellem spisestuen og køkkenet, 
så slap man for at skulle bære bakker 
på trapperne, men slemt var det, hvis en 
af pigerne ikke havde fået elevatoren sat Nogenlunde sådan så styrtebadet ud! 
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helt på plads i øverste stilling, - så lød 
der et uhyggeligt brag, og det var ikke 
sjovt at komme ned i kælderen og lukke 
op til elevatoren; det gav lidt skåret por 
celæn. 
Nu må jeg vist fortælle om vores 

styrtebad. Vi havde indlagt vand, men 
der var kun så meget pres på, at der 
kunne være vandhane i kælderen, hvad 
der altså var i køkkenet; dog kunne det 
lige presses op i gulvhøjde i stueetagen. 
I gulvet i et værelse i stueetagen var 
der derfor sat en sort, firkantet vask og 
derover en vandhane. I den anden ende 
af værelset var der i 4 kæder hængt en 
stor firkantet blikkasse og en tilsvarende 
lidt større var sat fast på gulvet under. I 
denne var der lavet afløb. Vi satte nu en 
stige hen og kravlede op og fyldte den 
øverste med nogle spande koldt vand og 
et par kedelfulde kogende vand, så trak 

Her op i blev 
vandet øst 
med spande! 
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vi et forhæng for hele vejen rundt ved 
alle 4 sider, og så var der en stor bruser 
anbragt midt i den øverste. Når man så 
trak i en kæde, udløstes en mekanisme, 
så vandet »faldt« ud igennem bruseren, 
men det gjaldt jo om at passe på, man 
ikke havde sæbe på; når vandet slap op: 
et helt Storm P. arrangement. 

I kælderen var der så meget pres på 
vandet, at vi havde et » Træk og Slip«. I 
det rum stod også badekarret. Varmt 
vand til bad fik vi ved at fyre op i den 
kakkelovn, der stod der til det samme. 
Der var så en stor kobberbeholder til 
vand på kakkelovnen. 
Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg 

lavede. Om sommeren var vi meget i ha 
ven. Der havde vi gynger, trapez og rin 
ge i et stort, solidt træstativ. En hænge 
køje var der også ved siden af, og så 
havde vi en robåd på dammen. Vi sejle 
de mange dejlige ture op ad åen. Selv 
følgelig skulle vi have en voksen med. 

Sejltur på mølledammen o. 7926. Fra v. ses søster 
Karen, Kirsten (datter af Dr. Knud Møller, Vejle), 
moster Ellen, søster Gerda, Inger-Dorte og mor. 

Igennem haven løb der 2 åer. Nede i 
enden af haven løb de sammen, og der 
badede vi børn altid. 
Stangtennis og crocketspil var der 

også. Jeg havde ikke så mange at lege 
med, men jeg tror, jeg var god til at be 
skæftige mig selv i det daglige. Jeg el 
skede at lege med dukker. Mor fik en 
gang en af møllersvendene til at lave en 
fin dukkevugge til mig. Den har jeg sta 
dig. Mine egne piger har leget med den, 
og nu er mine børnebørn begyndt at gøre 
det. Så holdt jeg meget af at spille bold 
og hoppe i sjippetov, og endelig var der 
også af og til andre børn på gården fra 
de gifte familier, der boede der. F.eks. 
møllersvende, fodermestre eller andre. 
Da en vandmølle gerne ligger lavt i et 

bakket terræn, var der om vinteren rig 
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Interieur fra mølleriet. Stående ved kværnen mølle 
mester Alfr. Buus og møllersvend Niels Gadegaard. 
(Foto o. 7922) 

lejlighed til at kælke og stå på ski. I 
strenge vintre frøs dammen til, i hvert 
fald den inderste del af den. Så kom der 
gang i skøjterne. 
Dengang kørte vi også ofte i kane med 

heste foran. En dejlig kørepose foret 
med lammeskind var der på hvert af de 
2 sæder. Vi sad overfor hinanden 2 eller 
3 på hvert sæde. Kusken var i stor, tyk 
kørepels, han stod gerne op bagpå, så 
han kunne se ud. Man kunne jo ikke al 
tid se, hvor vejen var, hvis der var faldet 
megen sne. Jeg husker nok engang, 

hvor vi tju-hej væltede ned i grøften og 
kravlede rundt hulter til bulter i sne og 
fodposer, inden vi fik det hele samlet 
sammen og kanen rejst på ret køl, så vi 
kunne fortsætte. 

Da jeg skulle til at begynde skolen, fik 
jeg, hvad man dengang kaldte "privat 
lærerinde«. Det kunne, som i mit tilfæl 
de, være en ung pige, der lige havde ta 
get realeksamen, og som nu tog ud på en 
gård for at undervise gårdens børn. Det 
var ret almindeligt på den tid. Der var 
jo lang skolevej for sådan en lille pige. 
Mine søstre var 6 og 4Y2 år ældre end 
jeg, så de gik i skole i Vejle. 
Jeg fik så Ellen Kjærtinge fra Aarhus. 



Hun kom til at betyde meget for mig. 
Endnu - i året 1985 - har jeg kontakt 
med hende! 
Min skolegang bestod i, at jeg som 

alle andre børn, mødte til et bestemt 
klokkeslet om morgenen. Jeg tror, det 
var kl. 8, og så havde vi vekslende ti 
mer; det var vel nærmest dansk, reg 
ning, geografi, historie og naturhistorie. 
Jeg begyndte skolen i august 1926, 

altså det år, jeg var fyldt 6 år den 6. juli. 
Næsten hver eftermiddag gik frøken 

Kjærtinge (dengang sagde man ikke så 
dan Ellen og du) tur med os børn, og 
hvilken oplevelse, når vi gik tur i sko 
ven, eller ud i engen eller langs med 
åen. Hun forstod at levendegøre natu 
ren for os og lærte os så meget om dyr 
og blomster. 
Vi havde i skoven en hejrekoloni. Det 

var spændende at stå og se op i træerne, 
hvor fuglene fløj rundt ved rederne. Tit 
så vi hejrene gå at fiske ved vandet. Mor 
havde fødselsdag den 23. maj, og så var 
det helt sikkert, at den 22. gik vi om i 
skoven. Der var en eng langs med åen, 
og der plukkede vi en stor favnfuld eng 
blommer, årets første. Det blev en tradi 
tion, vi holdt i hævd i mange år. 
Engang var de kønneste engblommer 

ovre på den anden side af åen, og da vi 
ikke alle havde gummistøvler på, gik 
først een over åen (vandet var lavt den 
dag, og bunden var fast og stenet), tog 
gummistøvlerne af og smed dem over 
til den næste: det gik godt første gang, 
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men næste .... tak da faldt den ene støv 
le i og blev godt fyldt med vand ! ! Men 
- vi fik den fanget, og vi fik også det år 
fat i engblommer til mors fødselsdag. 
Jeg havde som sagt en livlig fantasi, 

og da jeg syntes, det var lidt trist at være 
helt alene i skolen, så gjorde jeg det, at 
jeg om morgenen tog min cykel, kørte et 
par gange rundt i gården, kørte hen til 
trappen, stillede min cykel og gik op i 
skolestuen til frøken Kjærtinge og sag 
de: »God morgen«. 
I timerne bad jeg så om at måtte hed 

de forskellige navne, så kunne frøken 
Kjærtinge sige: »Nu kan Ellen - eller 
Grethe - eller Mette - eller et andet 
navn - fortælle videre-. Så var det lige 
som om, det ikke gjorde så meget, at det 
trods alt hele tiden var mig, der skulle 
høres. 
Når skoleåret var slut, skulle jeg jo 

ligesom andre skoleelever til eksamen 
( det skulle man dengang i alle klasser). 
Min eksamen bestod i, at skolekommis 
sionen, eller hvem det nu var, blev invi 
teret ned til en overhøring i de forskel 
lige fag, hvorefter mor havde en fin fro 
kost parat. Den har de nok glædet sig til 
hele året. 
Da jeg lige havde fået lært at skrive, 

sad jeg og skrev julekort, men pludselig 
så mor mig gå ud i haven, hvor der for 
øvrigt lå et tykt lag sne, og smide et kort 
op mod himlen. Hun listede senere ud 
og fandt det - og gemte det, til jeg blev 
voksen. Kortet forestillede en flot »sne- 



hest- - og jeg havde adresseret det til: 
-n-. Gud pr. Himlen« og der stod: 
-Kære Gud! Til lykke med Jesus, tak 
fordi du altid er så god imod os, hils 
englene. Kærlig hilsen, Inger-Dorte.« 
Den 2 7. september 1926, altså da jeg 

var 6 år, havde vi en frygtelig oplevelse. 
Dengang løb heste let løbsk. F.eks. var 
de meget nervøse, når de skulle passere 
en bil. Vi var i Vejle og kom kørende 
fra Nørretorv mod Vestergade, da mor 
pludselig råbte: -Der kommer et par 
løbske heste-. Far drejede straks bilen 
skarpt til højre, helt ind på fortovet mod 
hjørneejendommen, i hvilken købmand 
I. I. Christensen havde forretning. Han 
var vores købmand. Imidlertid ville he 
stene, der altså kom mod os, netop den 
vej, så resultatet blev, at de ramlede lige 
ind mod bilens venstre side. Den ene 
hest blev dræbt ved sammenstødet, far 
fik et par ribben trykket af bilens hånd 
tag, og glasskårene raslede rundt om os. 
Jeg fik en lille glassplint ind lige over 
øjet. De andre, mor, frøken Kjærtinge 
og mine søstre, Gerda og Karen, slap 
uskadte, men chokerede var vi. Vi kom 
straks op til min farbror, som havde 
isenkramforretning lige overfor, og 
der bød min tante mig en pære - men 
nej tak - jeg kunne ikke få en bid ned. 
Så fik jeg den med hjem, kan jeg huske. 
En anden historie om en pære handler 

om, hvordan jeg fik lært, at man ikke 
skal lyve. Jeg havde fået besked om, at 
jeg ikke måtte spise af pærerne fra det 
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store pæretræ, for de var for umodne 
endnu. Men jeg var nede i haven og 
faldt for fristelsen, alt imens jeg skæve 
de op imod vinduerne, hvor der ikke var 
nogen at se. Da jeg kom op, spurgte 
mor: »Har du spist af pærerner« »Nej«, 
lød svaret, frejdigt. Og så fik jeg ellers 
halen på komedie ! ! 
Een gang mere fik jeg en mindelse 

om, at ærlighed betaler sig bedst. Det 
var en del år senere, da jeg gik i skole i 
Vejle. D~r fik man en karakterbog med 
hjem hver måned, og den skulle så 
underskrives af ens far eller mor. Det 
var nu gerne far, der ordnede den slags. 
Engang var jeg lidt beklemt ved at vise 
den frem, den var vist ikke helt så fin, 
som den burde have været, men 
underskrives skulle den jo. Så aftenen 
før den dag, den skulle afleveres, putte 
de jeg den ligeså stille ind under fars 
dyne, da jeg gik i seng. Næste morgen 
var det ikke den sædvanlige blide måde, 
jeg blev vækket på, næh, far kom og 
vækkede mig med et par velfortjente 
klaps i halen og gav mig samtidig be 
sked om, at det ikke var sådan, man 
præsenterede sin karakterbog! 
Jeg tror godt, jeg kan sige, at de to 

episoder har bevirket, at jeg har været 
temmelig ærlig resten af mit liv. 
Vi var tit i Hover kirke og sad næsten 

Mine forældres bryllup, 25. juni 7 9 7 2. Brudgommen 
Andreas Christensen med sin brud, Ingeborg, født 
Kastberg, omgivet af brudens søstre og kusiner. 





altid på 5. øverste bænk i højre side. 
Højre side var før i tiden forbeholdt 
mænd, venstre side kvinder, men efter 
sit giftemål satte mor sig over ved fars 
side; der hørte hun til nu, syntes hun, og 
så var den skik brudt. 
I januar 1928 havde vi en masse sne, 

og den 2 2. om eftermiddagen blev vi 3 
børn sendt med frøken Kjærtinge på 
spadseretur om gennem skoven til Ler 
bæk Mølle, hvor min tante og onkel 
(fars fætter, Rudolph Tams) boede. Der 
skulle vi blive resten af dagen, for der 
ventedes en lille ny på Hopballe Mølle. 
Den ene blev nu til to, idet mor fødte to 
sønner, Anders og Jørgen; ingen anede, 
at der var tvillinger, før den ene var 
født. 3 og 3Y2 kg vejede de, så det var et 
par store børn. 
Her må jeg vist fortælle lidt om, hvor· 

dan telefonsystemet var dengang. I det 
daglige kunne man kun ringe til land 
centralerne indtil kl.20 og på helligdage 
kun til kl. 11 om formiddagen; efter dis 
se tidspunkter var de lukkede, dog kun 
ne man få centraldamen til at åbne i helt 
specielle tilfælde. 
Da min far var frygtelig stolt over, at 

der var født 2 sønner på Hopballe Møl 
le og specielt glædede sig til at fortælle 
min onkel i Koldby i Thy det, da han 
foruden 2 døtre havde 2 sønner - ja, så 
forklarede far centraldamen, at hun, 
selvom det var søndag eftermiddag, 
måtte lade ham komme igennem. Hun 
forbarmede sig over ham! Men det si- 
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ges, at min onkel ikke ville tro, det pas· 
sede, før han næste dag havde fået det 
bekræftet af sin svigermor, altså min 
mormor! 
Det 3. skoleår fik jeg en ny lærerinde, 

som hed frk. Hallum, også hun var væl 
dig sød, og hende fik jeg på en morsom 
måde senere i livet forbindelse med, og 
da blev jeg -underviseren«, Jeg virkede 
nemlig i Vejle som danselærerinde i åre 
ne 1940-1960, og da hun som gift var 
kommet til at bo i Vejle, indmeldte hun 
sine børn hos mig. Fra 4. klasse kom jeg 
til at gå i skole i Vejle på den private 
realskole »Kirstine Seligmanns Skole«, 
hvor også far havde gået. Efter 5. klasse 
skulle jeg have været på Latinskolen 
(gymnasiet) i I. mellem, som det hed 
dengang, men før jeg kom til optagelses· 
prøve der, fik jeg et brev fra Frøken Kir 
stine Seligmann med hjem til far. Det 
lød: »Dels på grund af gammelt be 
kendtskab, dels fordi vi her på skolen 
holder meget af Inger- Dorte, vil jeg ger· 
ne tilbyde hende halv friplads, dog un 
der forudsætning af, at hun går alle sko 
lens klasser igennem. Det brev resultere· 
de i, at jeg fortsatte på skolen, hvorfra 
jeg i 1936 tog realseksamen og forøvrigt 
3 år senere vendte tilbage, nu som 
lærerinde - i gymnastik og skolekøk 
ken; det var hos Arne Spanner, som 2 år 
tidligere havde overtaget skolen. 
Efter realeksamen var jeg først -barne 

frøken- hos Gjerulfs på -Haughus- ved 
Jelling, dernæst blev jeg uddannet som 



gymnastik- og danselærerinde på Paul 
Petersens institut i København, for så 
endelig at slutte med et skolekøkken 
kursus på husmoderskolen i Aarhus. 
Gerda og Karen gik på » Vejle Døtre 

skole«, men jeg kunne jo så følges med 
dem på cykel: dengang var der ikke så 
megen trafik, til gengæld var det nogle 
drøje veje at køre på i vådt føre - ikke 
noget med asfalt her, nej grusveje, som 
tit havde dybe hjulspor. 
Da jeg skulle tidligt op om morgenen - 

jeg skulle cykle hjemmefra kl. 7.15, 
skulle jeg helst i seng i god tid, så vi 
havde den aftale, at hvis jeg hver aften 
præcis kl. 19.15 rejste mig og sagde 
-godnat- fik jeg en 2-øre. Det var så en 
slags lommepenge, jeg gjorde mig for 
tjent til. Vi havde ingen -frøken klok 
ken«, men vi havde noget, der hed tids 
signalet, og det kom hver aften kl. 
19.15 i radioen. 
Min skolevej var 7 km i godt bakket 

terræn, og efterhånden som jeg blev 
større, måtte jeg jo tage turen alene, 
men hvor jeg dog hadede den vej, især 
om vinteren, når det var mørkt. Den før 
ste fjerdedel af vejen var ret ubebygget, 
og på det stykke turde jeg ikke tænde 
cykellygten, for så kunne man jo se, jeg 
kom. Og om sommeren var jeg dødsens 
angst for at køre forbi de store indheg 
ninger med løse køer og tyre. 
En morgen kl. 7 blev der ringet til os 

fra smeden, 2-3 km fra os, at jeg endelig 
ikke måtte begive mig afsted i skole, for 
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de 3 tyre fra Lerbæks indhegning var 
brudt ud om natten !! PYH-HA. Jeg 
kendte hvert træ i et stort hegn på den 
strækning, så jeg vidste, hvilke der egne- 
de sig til at kravle op i, hvis Og så 
var der de løse hunde fra gårdene. Jeg 
vidste lige præcis, hvor jeg skulle passe 
på at træde godt til - og så køre forbi på 
frihjul, med benene løftet højt op, så 
hundene ikke kunne nå! 
I regn og slud, i storm, i sne, ja, da var 

vejen sandelig lang, men så kunne det af 
og til hænde, hvis man en morgen var 
lidt sent på den - eller det måske øsreg 
nede - at far kørte bilen frem og sagde: 
»Nå, kom så da«, Ih det var skønt, så 
røg vi ind i bilen i en fart og nød det; 
men, når vi så skulle hjem, tjah, så tra 
skede vi de 7 km med den tunge skole 
taske. Dog, når vi så havde gået halvve 
jen kunne det ske, vi pludselig fik øje på 
mor, som med raske skridt spadserede 
os imøde, ja, så føltes det næsten, som 
om vi allerede var hjemme, og resten af 
turen gik så let. Hjemme ventede der os 
te og varme boller, kringle eller, hvad 
mor nu havde bagt. Jo, vi havde sande 
lig en god mor. 
En enkelt gang hændte det, det var 

far, der kom os i møde med bilen - det 
var skønt! 
Engang skulle jeg skrive en fristil i 

skolen, det var vist i 4. klasse. Jeg har 
den endnu, fordi min moster Olga, som 
boede i Vejle og kom meget hos os, var 
så fornuftig at få den af mig og så gem- 



me den, til jeg blev voksen. I den fortæl 
ler jeg en sørgelig historie om en mand, 
der gik på marken »klædt i rødt«. Han 
blev naturligvis stanget ihjel af en tyr, 
og så skriver jeg videre: »En mand kom 
ud på marken, så da, at det var hans 
broder, bar ham da hjem, fik ham da 
begravet. Siden levede de lykkeligt vid 
ere«. Ja sådan var den historie. 
Å propos tyre, så havde vi engang 
een, der døde af miltbrand, og det blev 
beordret af dyrlægen, at den skulle 
graves dybt ned i jorden, så der må jo 
have været noget særligt farligt ved den 
sygdom. Jeg husker, det stykke jord i 
mange år var indhegnet og ikke måtte 
bruges til noget. 
Endnu en tyrehistorie kan jeg fortæl 

le. Den handler om engang, da jeg hav 
de hele min skoleklasse ude; pludselig 
sagde et af børnene: »Der står en tyr« - 
og rigtignok, vores egen tyr havde revet 
sig løs og stod nu midt på gårdspladsen. 
På et sekund var gårdspladsen tom, 
nogle for ind på møllen, nogle ind i 
stuehuset og nogle ind i stalden - og så 
stod vi alle ved vinduerne og kiggede 
med tilbageholdt åndedræt på, at en af 
karlene listede hen og fik fat i tøjret. Så 
det var en ekstra oplevelse ! 

I skolen var gymnastik mit yndlings 
fag, jeg stod forrest, og jeg fik ug, så det 
var vel ikke uden grund, jeg selv blev 
gymnastik- og danselærerinde. Jeg gik 
også på danseskole i Vejle hos en dame, 
der hed frøken Plenge; hun havde en 
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ung assistent, der hed Grethe Engholm. 
Mange år senere mødtes vi, Grethe Eng 
holm og jeg som kolleger på dansekur 
sus - igen et sjovt eksempel på, hvorden 
menneskers baner krydses. 
Jeg husker tydeligt min første afdans 

ningsbalkjole, den forærede min dejlige 
gudfar (proprietær Heinrich Holst på 
Brandbjerg) mig; den blev syet hos en 
fin syerske, som hed frøken Due, og den 
var lyserød med garneringer! 
Nå, tilbage til hverdagen. I en periode 

havde far nu bestemt, at jeg skulle sam 
le æg ind hver aften, og hvad ens far 
sagde, var lov!! For at komme over i 
hønsehuset skulle jeg gå langs gavlen af 
stuehuset; der stod noget buskads, så 
der var jeg naturligvis rædsom bange 
for at gå, når det var mørkt, og hvis jeg 
så engang imellem måtte stikke hånden 
ind under en skrukhøne for at tage dens 
æg - og den hakkede efter mig, hu-ha, 
så var det altså ikke til at holde ud! 
Naturligvis havde vi børn også for 

skellige andre små pligter. Når gårds 
pladsen om foråret skulle luges, den var 
brolagt, skulle vi hjælpe; så lå vi på knæ 
på en gammel skråpude eller en sam 
menlagt sæk, og så skulle vi ned mellem 
alle stenene efter ukrudt, hertil brugte vi 
gerne en gammel kniv eller lignende. 
Til sidst blev alt fejet med en stiv kost, 
og så var det vel nok en fin gårdsplads! 
At rive havegange var også en af de 

ting, vi børn skulle hjælpe med, det blev 
i hvert fald gjort til søn- og helligdage. 



Mursten 

Håndtag 

\ 

Haven skulle altid være fint istandgjort 
og pudset op til mors fødselsdag. Da 
havde vi som regel gæster om aftenen, 
men om eftermiddagen fik alle gårdens 
folk eftermiddagskaffe i haven, vejret 
skulle være fint den 23. maj - og bøgen 
sprunget ud. 
Ligeledes skulle vi hjælpe med at 

plukke jordbær - stikkelsbær - ribs - sol 
bær og senere på sommeren frugt, vi 
syntes ikke altid, det var så spændende, 
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Håndtag 

På loftet stod en stor rulle. Når der så efter storvask 
skulle rulles tøj, hjalp vi børn til med at trække rullen 
frem og tilbage, mens mor eller en af pigerne skiftede 
tøjet om rullestokkene ud. 

men på den anden side havde vi det da 
tit sjovt, da vi gerne var mange om at 
plukke på samme tid, så snakken gik 
lystigt. 
En af de sjovere pligter var, at vi altid 

skulle ud at traktere de børn, der var 
med deres far -til mølle-, med småka 
ger! Gårdmændene fra sognet kom kø 
rende med en vognfuld kornsække, og 
så blev kornet -malet-, d.v.s. det blev 
kværnet imellem de store møllesten; 



imens ventede mændene så på gårds 
pladsen, hvor der tit holdt 4-5 vogne ad 
gangen; børn var der næsten altid med, 
og ingen blev snydt for kager! 
På møllen var der naturligvis trapper 

mellem etagerne; en af vore store forly 
stelser var at »køre« på hænderne ned ad 
gelænderne, det så vi jo møllersvendene 
gøre; jeg tror faktisk aldrig, de »gik«. Vi 
dyppede altid først hænderne i en sæk 
grutning (groftmalet korn), ellers 
-brændte- det i hænderne, for der var 
fart på! 
Dengang fandtes der ikke så meget 

slik, men hvis far og mor skulle i byen 
en aften, så fik vi lov af få en ægge 
snaps; så sad vi alle med en kop med 
æggeblomme og 3 store teskefulde suk 
ker i og rørte og rørte, så skulle vi se, 
hvis der kom til at fylde mest, og så var 
det om ikke at begynde at smage under 
vejs. 
Skovauktionen var en årlig tilbage 

vendende begivenhed; så kom landsrets 
sagfører Lundahl Nielsen fra Vejle ud, 
og så mødte folk op og vandrede med 
rundt i skoven og bød på de forskellige 
træ bunker. 
Bagefter kom alle med hjem til møl 

len; så var der dækket op til stort kaffe 
bord i spisestuen, alle plader var sat i 
bordet; så elskede vi børn at få lov at 
hjælpe med at skænke kaffe og byde 
fastelavnsboller rundt; det foregik nem 
lig så vidt muligt altid fastelavnsman 
dag, og da havde vi jo fri i skolen 
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Om efteråret holdt far tit jagt om søn 
dagen; så samledes jægerne, onkler og 
gode venner, om morgenen tidligt på 
gårdspladsen og drog ud derfra; det var 
så festligt, vi var altid ude at sige god 
morgen. 
I løbet af formiddagen kom så tanter, 

kusiner og fætre spadserende ud; kom 
de fra Vejle, var der 7 km. at gå, men 
hvem regnede det - dengang ! 
Så spiste vi alle frokost, hvorefter her 

rerne fortsatte jagten til hen på ef termid 
dagen, de skulle have -andetrækket 
med i skumringen. Så kørte de enten 
hjem eller blev til middag og sluttede 
dagen af med en l'hombre eller bridge. 
I 1934 blev jeg konfirmeret, d. 15. 

april. Det var i disse år meget knappe 
tider ved landbruget, så vi skulle spare, 
men hos en billig syerske i Jelling fik jeg 
syet en fin, lang, hvid kjole med et lille 
aftageligt slag; mit andendagstøj bestod 
af en nederdel, omsyet af en frakke, der 
var brun med en svag rødlig tern i, en 
bluse, omsyet af min kusines balkjole, 
hvid med rødlige blomster, dertil en rød 
blæser, som jeg havde i forvejen. Hat og 
handsker fik jeg i »Mode-Bazaren«; det 
var utænkeligt ikke at have en hat, den 
var af blødt strå og med en opsmæk 
ket kant af ternet stof. Handskerne var 
grå og -skaftet«, som var af rødternet 
stof, gik uden på ærmerne. Og så sko 
ene, oh, de var min stolthed, de havde 
franske hæle og var af brunt slange 
skind, joe, jeg var fin! 



Når man var blevet konfirmeret, og 
altså -voksen-, sagde forretningsfolk, 
der før havde sagt -Inger-Dorte« til een, 
pludselig »Frøken Christensen«, men 
det tog man helt naturligt, for sådan var 
det bare! 
Min søster, Karen, og jeg cyklede 

næsten hver sommerferie op til Koldby i 
Thy, hvor vi var på ferie hos vores mo 
ster og onkel. Nogle gange overnattede 
vi undervejs enten i Holstebro eller i 
Nykøbing Mors, afhængig af, hvilken 
vej, vi cyklede. Begge steder havde mor 
familie. En enkelt gang har vi også kørt 
hele turen, ca. 150 km, uden at overnat 
te. 
Det centrale samlingssted for os, når 

vi var i Vejle, var købmand I.I. Chri 
stensen på Nørretorv; der parkerede vi 
bilen, der blev alle varer sendt hen fra 
de forskellige forretninger, vi havde 
handlet i, der mødtes vi, når vi skulle 
hjem, og der gik vi børn altid ind fra 
skole og spurgte, om der var blevet rin 
get hjemmefra om noget, vi skulle have 
med hjem. Trist nok at supermarkeder 
ne har afløst den slags forretninger! 
I konfirmationsgave af købmanden fik 

jeg -Hjortens Flugt- i fint, rødt skind 
bind. Den sidste dag før jul var vel den 
allerfestligste indkøbstur, når vi alle var 
med og bilen var proppet med ting og 
sager; det sidste sted, vi var inde, var hos 
min farbror, hvorfra vi fik vores julega 
ver med hjem, det var spændende, hvad 
der nu var til os i år! .Og så kom det sto- 
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re øjeblik, hvor far købte en h-e-I kasse 
appelsiner og en lille trækasse med mar 
zipan og anden konfekt fra den stedlige 
-Brødrene Abrahamsens Chokoladefa 
brik«, som lå ved foden af Jellingbak 
ken. Appelsiner og chokolade var skam 
ikke hverdagskost i de år. 
Ind under jul var vi børn - eller nogle 

af os - med mor rundt at ønske glædelig 
jul hos forskellige familier i sognet med 
bringende kurve med forskellige gode 
sager. Jeg husker bl.a. en familie, der 
havde en evnesvag søn; til ham skulle 
der altid øverst i kurven ligge en »godte 
pose«. 
Både fars og mors familie kom meget 

på Hopballe mølle, vi havde mange 
hygglige familiefester, hvor vi børn som 
regel var med. 

En årlig tilbagevendende begivenhed 
var vores krebsetur. En søndag i august 
blev hele familien, tanter og onkler med 
børn inviteret til Hopballe Mølle om 
eftermiddagen. Så travede vi alle be 
væbnede med net og spande op langs 
åen, ( det var dengang, åerne fik lov at 
sno sig på naturlig måde og derfor var 
et velegnet levested for krebs), hvorefter 
vi på hjemturen gik helt ud til kanten og 
-jøkkede«, d.v.s. at vi stod og småhop 
pede; det fik krebsene, som boede der 
inde, til at komme ud; de kom baglæns 
- og i en vældig fart - så det var lige om 
at snuppe dem i de net, vi stod parate 
med, hvis man da ikke - som far- lagde 
sig på maven og med højre hånd greb 
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dem og smed dem bagud over skuld 
eren. Så var det lige om at passe på ikke 
at få dem i hovedet, hvis man var så 
uheldig at stå lige der!! Ved hjemkom 
sten blev der sat et par store gryder på 
komfuret, en ildrager blev stukket ind i 
gløderne, til den var ildrød, den kom så 
samtidig med krebsene ned i gryden, så 
vandet ikke gik af kog. Derefter sluttede 
dagen med et skønt måltid: På bordet 
stod et par bugnende fade fyldt med ild 
røde krebs - og ih, huor de smagte! 
I julen var vi altid mange mennesker; 

så var vi først i kirke enten i Jelling eller 
i Hover - dengang tit i kane, så der var 
nok mere sne dengang! 
Når vi var kommet hjem, sad alle om 

det store bord, og før vi begyndte at . . spise sang vi: 

Velsign vort hus, velsign vort bord, 
velsign den hele arme jord, 
velsign os med din egen hånd, 
Gud fader, Søn og Helligånd. 

Derefter begyndte måltidet, som i de 
første mange år bestod af ribbensteg og 
pølse, men senere blev det forandret til 
ande- eller gåsesteg. Desserten var ris-a 
la-mande - selvfølgelig med mandel i, 
og der blev aldrig lavet »snyd« med 
mandelen. 
Vi så aldrig juletræet pyntet, før far 

slog dørene op ind til den stue, hvori det 
stod; nu stod det så tændt med alle ly 
sene strålende, og mor satte sig til klave 
ret og spillede alle de dejlige julesalmer, 

mens vi sang til og gik rundt om træet! 
Når vi pakkede gaver ud, vardeteen 

ad gangen, så vi alle kunne se på. Den 
yngste begyndte gerne. Derefter fik vi 
kaffe med julekage og småkager, og når 
så alle andre var gået, sad vi, far, mor 
og vi børn tilbage, og så kom turen til 
julebrevene, som var blevet gemt uåbne 
de. Far sprættede dem op og rakte dem 
til mor, som sad i sofaen og læste dem 
højt. Hyggeligt! Og nok er tiderne for 
andrede, men slige traditioner har man 
da heldigvis lov at føre videre. 
I juledagene havde vi familiekomsam 

men på skift hos hinanden, og vi var 
også altid til julebal i -Sønderjydsk 
Forening», det foregik i Håndværkerfor 
eningen og var et meget festligt bal, som 
vi glædede os til hele året, ja, selv efter 
vi var blevet voksne. 
Og så tror jeg, jeg vil slutte disse barn 

domserindringer med at fortælle om 
nytårsaften. Den blev altid fejret hos 
min tante og farbror isenkræmmer 
Christian Christensen i Vestergade i 
Vejle. De samlede hele familien, tante 
og onkel fra Lerbæk Mølle og fra Vi 
borg - og alle med børn, det var en fest 
lig og fin aften. Efter middagen legede 
de voksne med os, ordsprogsleg, tepot 

, teleg o.s.v. Senere på aftenen spilledes 
der l'hombre og bridge, og så havde vi 
børn en masse ting for; vi syede foret 
sammen i frakkeærmerne, lagde hårbør 
ste under lagnet i min tantes seng o.v.s. 
o.v.s. Altsammen små uskyldige løjer, 
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som vi syntes var mægtig spændende, 
og som de voksne blev lige forskrække 
de over år efter år! 

10 min. i kl. 24 samledes vi om bor 
det, som nu stod dækket til lidt natmad, 
så fik vi et glas vin - børnene sodavand 
- og så rejste vi os alle og stod og hørte 
gennem radioen rådhusklokkens slag, 
når det nye år kom, det var meget 
højtideligt. Fjernsynet var ikke opfundet 
dengang! 
Når vi så kom hjem, gik far ud på 

trappen med sit jagtgevær, og så skød 
han 2 skud lige op i luften. Det var 
-Farvel« til det gamle år - og -Goddag 
til det nye. 
Og her vil jeg slutte min lille beret- 

Inger-Dorte bag rattet på fars automobil - dog endnu 
uden kørekort. (Foto 7938) 

ning, som vel kan give mine efterkom 
mere et lille begreb om, hvordan livet 
formede sig for mig de første 15-16 år, 
altså »Barndommen-! 

Noter: 
I) Inger- Dorte Kastberg Høv- Hansen, f. Christen 

sen. Danselærerinde i Vejle 1940-60. 
Gymnastik- og skolekøkkenlærerinde på Kir 

stine Seligmanns skole indtil 1950. Nu bosid 
dende i Viborg, gift med landsdommer Povl 
Høy-Hansen, tidligere dommerfuldmægtig i 
Vejle. 
Hopballe mølle er stadig i familiens eje, den 

nuværende ejer: Brent Chr. er 6'generation. 



Den Geelmuydenske og J aunsenske 
Stiftelse i Fredericia 
Af Gert H viid. I) 

Den 24de april 1853 underskrev i Kø 
benhavn forhenværende købmand i Fre 
dericia, Konsul Gert Christopher Frede 
rik Geelmuyden» og hustru Dorthea 
Geelmuyden, født Jaunsen, et af dem 
oprettet testamente, ifølge hvilket de bl. 
a. testamenterede 35.000 Rigsbankda 
ler til opførelse af en Stiftelse for Enker 
og ugifte, ældre Jomfruer i Fredericia 
By. 
Stiftelsen skulle opføres efter den 

længstlevendes død; denne var Gert 
Geelmuyden, der døde den 15. januar 
1882, 91 år gammel i København. Dor 
thea Jaunsen var død samme sted den 
13. juli 1859; begge ligger de begravet 
på Garnisons Kirkegård i København. 
Efter hustruens død led Gert Geel 

muyden nogle store pekuniære tab på 
ejendomme, bl.a. i 1863 Nibstrupgård i 
Hjørring amt. Dette var årsag til, at han 
i 1864, den 2 5. marts i et codicil til tes 
tamentet nedsatte den testamenterede 

sum af 35.000 rigsbankdaler til 10.000 
rigsbankdaler. 
I året 1886 blev stiftelsen opført på 

hjørnet af Danmarksgade og Øster 
Voldgade; ejendommen, der blev opført 
i to stokværk af røde mursten, var teg 
net af arkitekt I. A. Bjerre. 
Fundatsen for den Geelmuydenske og 

Jaunsenske Stiftelse har følgende ord 
lyd: 
Under 18. December 1886 er meddelt 

Confirmation paa følgende Fundats for 
den »Geelmuydenske og Jaunsenske 
Stiftelse- i Fredericia, oprettet i Hen 
hold til det af forhenværende Kjøb 
mand i Fredericia og Consul Gert Chri 
stopher Frederik Geelmuyden og Hus 
tru Dorthea Geelmuyden, født Jaunsen, 
den 24. April 1853 oprettede Tes 
tamente.3) 

1) Stiftelsen eier Eiendommen Matr. 
Nr. 506b, Danmarksgade Nr. 75 i 
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Fredericia samt en Capital stor 
13.000 Kroner. 

2) Stiftelsens Bestyrelse bestaar af By 
fogden i Fredericia som Formand og 
de to ældste Medlemmer af Byraadet, 
det vil sige de to, som længst og uaf 
brudt have været Medlemmer af 
samme. Have flere Medlemmer i lige 
lang Tid havt Sæde i Byraadet, afgjø 
res det ved Lodtrækning, hvem af 
dem, der skal overtage det ommeldte 
Hverv. 

3) Stiftelsens Formaal er at give Enker 
eller Jomfruer, disse sidste i en Alder 
af over 40 Aar, Fribolig i Stiftelsens 
ovennævnte Eiendom. Denne inde- 

Den Geelmuydenske og Jaunsensk e Stiftelse i Frederi 
cia. Foto: W Storm. ca. 7905. 
Fredericia Museum. 

holder for Tiden 6 Friboliger, hver 
bestaaende af tvende Værelser og 
Kjøkken med tilhørende Brændsels 
rum og Viktualiekjælder. Bygning 
ens øvrige Udenomslejligheder samt 
Stiftelsens Have ere til Afbenyttelse 
for Stiftelsens Medlemmer efter den 
Ordning, som desangaaende fastsæt 
tes af Bestyrelsen. 
Den indvendige Vedligeholdelse af 

Værelserne paahviler som Regel Be 
boerne selv, dog kan Bestyrelsen, 
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naar den finder Anledning dertil, 
lade Stiftelsen bekoste samme. 
Derimod besørges Rengjøringen af 

Trappegangene, Gaard og Have af 
Stiftelsens Oppasserske, som til Ve 
derlag herfor erholder Fribolig i Stif 
telsen efter den for samme af Besty 
relsen udfærdigede Instrux. 
Friboligen skal benyttes af den, 

som den er tillagt, og ligesom Frem 
leje og overhovedet enhver Overla 
delse af Boligen til Andre er forbudt, 
saaledes kan Indehaverinden af Fri 
boligen kun med Bestyrelsens Sam 
tykke have mere end en qvindelig 
Slægtning eller et qvindeligt Tyende 
til Huse hos sig. 
Med Hensyn til Orden og øvrige 

Forhold i Stiftelsen kan Bestyrelsen 
udstede reglementariske Forskrifter, 
der skulle iagttages af Beboer 
inderne. 

4) Adgangen til at erholde Bolig staar 
først og fremmest aaben for Enker el 
ler ugifte Jomfruer over 40 Aar, der 
ere i Slægt med forhenværende Kjøb 
mand Gert Christopher Frederik 
Geelmuyden eller dennes Hustru 
Dorthea Geelmuyden, født J aunsen, 
dog kun indtil 4de Sidelinie inclusive 
og ikke udover I ste Grad. Dernæst 
kunne Friboligerne ogsaa tildeles an 
dre Enker eller ugifte Jomfruer over 
40 Aar, hvis Mænd eller Fædre have 
tilhørt Borgerstanden eller den civile 
Embedsstand i Fredericia, dog kun 

forsaavidt de ogsaa selv ere eller have 
været bosatte i Fredericia mindst et 
Aar. 

5) Naar Friboliger i Stiftelsen ere ledige, 
indrykker Bestyrelsen 3 Gange Be 
kjendtgjørelse herom i de i Fredericia 
udkommende Aviser samt i Berling 
ske Tidende, ved hvilken der med 12 
Ugers Varsel indkaldes Ansøgninger 
om den eller de ledige Pladser. 
Dersom der da blandt de Ansøg 

ende ere Slægtninge af Consul Geel 
muyden eller dennes Hustru, skulle 
disse fortrinsvis tillægges Adgang til 
Stiftelsen, saaledes at Concurrence 
mellem dem indbyrdes af gjøres efter 
Hensynet til Trang og Værdighed, 
og kun, naar der i saa Henseende er 
Lighed, efter Slægtskabets Nærhed. 
Hvis imidlertid særlige Omstændig 
heder tale derfor, kan justitsministe 
ren efter derom sket Indstilling af 
Stiftelsens Bestyrelse udelukke den 
Paagjældende fra at komme i Be 
tragtning. 
Er der ingen Slægtninge af Consul 

Geelmuyden eller dennes Hustru 
blandt Ansøgerne eller er der flere 
Pladser ledige end ansøgende Slægt 
ninge, komme de øvrige Ansøgere, 
forsaavidt de opfylde Betingelserne i 
§ 4, i Betragtning efter Værdighed og 
Trang. 
I alle Tilfælde bliver det at iagt 

tage, at de Qvinder, der tillægges Bo 
lig i Stiftelsen, ikke blot have et 



uplettet Rygte, føre en sædelig Van 
del og ikke have nydt Fattigunder 
støttelse, men ogsaa i øconomisk 
Henseende ere stillede saaledes, at de 
ikke kunne antages nogensinde at vil 
le falde Fattigvæsenet til Byrde. Be 
styrelsen afgjør i Henhold til de for 
anstaaende Regler, hvem Fribolig 
skal tillægges. 

6) Den, der har erholdt Fribolig, 
beholder den, saalænge der ikke 
maatte indtræffe Omstændigheder, 
som vilde have medført, at Bestyrel 
sen ikke kunde have tillagt Vedkom 
mende Fribolig, i hvilket Tilfælde 
Beboerinden mister sin Ret og af Be 
styrelsen skal opsiges til Fraflytning 
senest med Fjerdingaars Varsel til en 
af de almindelige Flyttedage. 
Dersom nogen af Stiftelsens Bebo 

erinder bliver syg, kan Bestyrelsen, 
naar den paa Grund af Sygdommens 
Beskaffenhed finder det fornødent, 
paabyde, at den paagjældende skal 
indlægges paa et Sygehus. 
Dersom nogen af Stiftelsens Bebo 

ere uden Bestyrelsens Samtykke saa 
længe eller saa ofte tager Ophold 
uden for Stiftelsen, at den Paagjæl 
dende ikke drager ret Nytte af den, 
ligesom naar Beboeren viser en freds 
forstyrrende Adfærd eller gjentagne 
Gange tilsidesætter Bestyrelsens Paa 
læg eller rammes af saadan vedvaren 
de Legems- eller Sindssygdom, at 
hendes Ophold i Stiftelsen er utilraa- 
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deligt, kan Bestyrelsen med Justits 
ministeriets Samtykke paalægge 
V ed kommende at fraflytte, uden at 
nogen Rettergang herom kan aabnes. 

7) Bestyrelsens Beslutninger fattes ved 
Stemmeflerhed. Blandt lige Stemmer 
gjør Formandens Stemme Udslaget. 
Enhver af Bestyrelsens Beslutnin 

ger kan indankes for Justitsmini 
steriet, der har den øverste afgjøren 
de Myndighed i alle Stiftelsens Anlig 
gender. 

8) Stiftelsens Capital - af hvilken for 
Tiden et Beløb stort 7 .296 Kr. 8 7 
Øre ere indsatte i Overformynderiet 
til Rentenydelse for Lieutenant Fi 
scher, saaledes at Beløbet først udbe 
tales Stiftelsen ved hans Død, skal 
anbringes paa samme Maade som for 
Umyndiges Midler ved Lovgivningen 
bestemt, og Obligationerne forsynes 
med justitsministeriets Paategning. - 
Af denne Capitals Renter udredes i 
aarligt Honorar til hver af Bestyrel 
sens trende Medlemmer 50 Kr.: 
fremdeles afholdes heraf Udgifterne 
til Skatter og Afgifter, til Bygningens 
og Havens Vedligeholdelse samt 
øvrige Administrationsudgifter. 
Hvad der herefter bliver til overs 
henlægges til et Reservefond, hvis 
Renter kunne anvendes til Under 
støttelse for Stiftelsens Medlemmer 
efter Bestyrelsens af Justitsministeriet 
approberede Bestemmelse. 



9) Bestyrelsen aflægger aarligt Regn 
skab, hvilket revideres af tvende af 
Fredericia Byraad valgte Mænd og 
derefter indsendes til Revisionsdepar 
tementet ligesom en Gjenpart af sam 
me indsendes til Justitsministeriet 
Bestyrelsen for den Geelmuydenske 

og Jaunsenske Stiftelse i Fredericia, den 
30. November 1886. 
Carl Scharling. H.L.Hirsch. J.Utzon. 

Den 2 7. januar 19 7 5 godkender 
Justitsministeriet ifølge skrivelse af 
nævnte dato, at Den Geelmuydenske og 
J aunsenske Stiftelse afhændes til Frede 
ricia kommune. 
- I 1976 nedbryder Fredericia kom 

mune stiftelsen, da man bl.a. ikke ville 
ofre de fornødne udgifter til overgangen 
fra gas til el-kraft i lejlighederne. - Et 
stykke Fredericia-historie forsvandt. 
Forsalgssummen m.v. blev der opret 

tet et legat, benævnt »Det Geelmuyden 
ske og J aunsenske Legat i Fredericia til 
fordel for enligt stillede kvinder i Frede 
ricia kornmune.« 
Legatet fik kongelig konfirmation den 

2 7. februar 19 7 6 og lyder som følger: 

Legatfundats 

1. 
Legatets navn er: Det Geelmuydenske 

og J aunsenske Legat i Fredericia til for 
del for enligt-stillede kvinder i Frede 
ricia kommune. 
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2. 
Legatets formue, der ingensinde må 

angribes, skal altid være anbragt i over 
ensstemmelse med de regler, der er fast 
sat af justitsministeriet om anbringelse 
af midler, der tilhører legater og stiftel 
ser m.v. under offentlig bestyrelse eller 
offentligt tilsyn, for tiden justits 
ministeriets bekendtgørelse nr. 332 af 
16. september 1966, som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 354 af24.juli 1972. 
Legatets formue består ved stadfæstel 

sen af nærværende fundats af: 

Kreditforeningsobligationer . kr. 15.200,00 
Indestående på bankbog ... kr. 81.672,08 

kr. 96.872,08 

3. 
Afkastet af legatets formue uddeles til 

enligt-stillede kvinder til hjælp til ned 
bringelsen af boligudgifter. 

4. 
Legatet administreres af Fredericia by 

råds socialudvalg. 

5. 
Over legatets formue, dets indtægter 

og udgifter skal der hvert år aflægges 
regnskab. Regnskabsåret følger Frede 
ricia kommunes regnskabsår og regn 
skabet revideres og decideres som kom 
munens øvrige regnskaber. 

6. 
Enhver ændring af denne fundats 



kræver samtykke fra Justitsministeriet. 
Fredericia, den 9. januar 1976. 
Bestyrelsen for Den Geelmuydenske 

og J aunsenske Stiftelse i Fredericia. 

.. 

Gert C.F. Geelmuyden var født 1791 i 
Fredericia som søn af By- og Herreds 
skriver Jonas Lym Geelmuyden og hus 
tru Sophie Frederica Pauline Dupuget. 
Han blev uddannet som købmand hos 

stadthauptmand, købmand Thomsen i 
Fredericia. 
I 1817, den 20. juni blev Gert Geel 

muyden far til en datter, der i dåben fik 
navnet Mathilde Frederica (tipoldemo 
der til bl.a. forfatteren af disse linier); 
moderen var Kirstine Kidde, født 1789, 
datter af Peder Kidde og hustru 
Abelone Lund, Kiddegård, Jelling sogn. 
Kirstine Kidde døde året efter den 7. 
december 1818, 28 år gammel på god 
set Brandbjerg i Kollerup sogn. Mathil 
de Frederica døde højt bedaget den 2. 
oktober 1897 i Vejle. - 5 dage efter 
hendes fødsel, den 2 5. Juni 181 7 blev 
hendes fader i Fredericia Trinitatis kir 
ke viet til Dorthea J aunsen. Den 3. april 
året efter fødtes deres eneste barn, søn 
nen Andreas Jonas, der døde 1 7 år gam 
mel den 19. maj 183 5 i Fredericia. 
Gert Geelmuyden overtog og videre 

førte stadthauptmand Thomsens køb 
mandsforretning; foruden denne havde 
Gert Geelmuyden også brænderi, bryg 
geri og maltgjøreri samt stempelpapir 
udsalg; her foruden blev han den 3 1 . 
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Sophie Frederica Pauline Dupugets gravsten på Re 
formert Kirkegård i Fredericia. Hun var moder til 
Gert Geelmuyden. Forfatterens søn Anders ses til høj 
re. 4) 

august 182 7 kgl. svensk-norsk vicekon 
sul. 

I marts måned 1842 flyttede han og 
hustruen ind på Sønderbygård v/Frede 
ricia, som de havde købt; sine ejendom 
me m.m. i Fredericia havde han afviklet, 
bl.a. købmandsgården til købmand Ahl 
mann, dog vedblev han i gården at have 
konsulatkontor samt stempelpapirud 
salg. 
I 1848 sælger Gert Geelmuyden 

Sønderbygård (20 tdr. hartk.) til Baron 
Erik Bille- Brahe. Han og hustruen flyt 
ter så til København. I 1856 bor de i 
Helsingør, men kort herefter er de igen 
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flyttet tilbage til København, hvor Dor 
thea Jaunsen som nævnt dør i 1859 og 
Gert Geelmuyden i 1882; han boede da 
på adressen Kultorvet nr. 7. 
Meget er hændt siden købmand, kon 

sul Gert C.F. Geelmuyden forlod 
Sønderbygård; anede han måske mulig 
heden af, at egnen snart kunne blive 
krigsskueplads? Vi ved det ikke.u 

Noter: 

1) Gert Jensen Hviid. Vejle. Født den 9. no 
vember 194 7 i Vejle. Maleruddannet. Har 
bl.a. udgivet: Min Barndomsgade 
1880-1980. (Vejle 1980). Skibskaptajn 
Hans Hansen Hviid. Veile. (Vejle 1984). 
Skipper Søren Lauritzen Winding og hustru 
Dorthea Hviid. Veile. (Vejle 1984). Gert 
Madsen Brøndsted, 1694-1746. (Vejle Amts 
Årbog 1983). Frøken Agnes Benteline Hviid 
1839-1916. (Vejle Amts Årbog 1984). Den 
Geelmuydenske og J aunsenske Stiftelse i 
Fredericia. (Vejle Amts Årbog 1986). 
Specialinteresser: Genealogi, Senempire, 
Chr. VIII og Nyrokokomøbler. 

.. 
2) Gert C.F. Geelmuyden var ud af en i det 17. 

årh. til Norge fra Holland indvandret slægt. 
3) Fundatsen af 18.12.1886, se: Samling af 

Fundatser for Legater m.v. Tilhørende Fre 
dericia Kommune. Adressekontorets Bog· 
trykkeri. Fredericia 1910. Fredericia Mu 
seum. 

4) Se endvidere Hr. Anders Engelbrecht Jen 
sens artikel: Den Geelmuydenske gravsten 
på Reformert kirkegård. Fredericia Dagblad 
den 2 3. december 1981. 

5) Øvrige oplysninger er i forfatterens eje. 



Straffefanger på den jyske hede 
Af Aage Egholm1) 

Når man rent historisk ser på dansk 
fængselsvæsen, må man sige, at der i ny 
ere tid er gjort mange interessante for 
søg på resocialisering af fanger. Her 
tænkes bl. a. på de forskellige særforan 
staltninger som arbejdshus, ungdoms 
fængsel, psykopatforvaring og psyko 
patfængsel. 
Lader man derimod tankerne gå læn 

gere tilbage i tiden, er der i særdeleshed 
et stort, interessant og samfundsnyttigt 
projekt, som man kommer til at tænke 
på: Hedens opdyrkning. 
De udyrkede arealer i Jylland, hede, 

mose og klit udgjorde oprindeligt ca. 1 
mill. hektar eller over en trediedel af 
landsdelens areal. 
Den person, som kendes bedst som 

drivfjeder i opdyrkningen af heden er 
oberstløjtnant, vejingeniør Enrico Myli 
us Dalgas, stifter af Hedeselskabet og 
dets direktør fra 1866 til sin død i 1894. 
E.M. Dalgas efterfulgtes af sin søn, 
skovrider Chr. Dalgas, født 1862 og 
død 1939. Han blev direktør og kom- Udstrækningen af de jyske heder i forrige århundre 
mitteret for Hedeselskabet, og det er de. 



især ham, vi skal beskæftige os med 
denne sammenhæng. 
Spørgsmålet om anvendelse af fanger 

til arbejde i fri luft havde i 1890-erne 
optaget mange af foregangsmændene 
inden for dansk fængselsvæsen. Flere og 
flere lande indførte forsøgsvis dette ar 
bejde, og næsten overalt, hvor man gjor 
de forsøget, havde det fået et så heldigt 
udfald, at man optog det som fast led i 
straffuldbyrdelsen. I Tyskland, i Østrig 
Ungarn, i Schweiz, Frankrig og Eng 
land anvendte man i større eller mindre 
omfang straffefanger på denne måde. 
Adskillige steder udstationerede man 
endog personale og fanger fjernt fra an 
stalten, og de friluftsarbejder, hvortil 
man i særlig grad anvendte fanger, var 
vejanlæg, jernbane- og kanalarbejder, 
agerbrug, mosekultur og hedeplant 
nmg. 
En nødvendig forudsætning, for at 

fanger overhovedet kunne anvendes til 
sådanne arbejder, var, at det foregik på 
steder, der lå ret isoleret; det ville ellers 
blive for vanskeligt, da det af discipli 
nære grunde var nødvendigt at holde 
fangerne fra samkvem med frie perso 
ner; endvidere måtte man forhindre, at 
de blev stillet til skue for publikum, 
hvilket som bekendt har en demoralise 
rende indflydelse på de straffede. I vor 
tid ser vi jo mere afslappet på dette. 

De første tiltag 
Allerede på et møde i 1891 fremsatte 
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Enrico Dalgas forslag om at oprette 
tvangsarbejdsanstalter eller arbejdskolo 
nier på heden med det formål at opdyr 
ke og udnytte hedeegnens lyngklædte 
moser og kærjorder. Det var første 
gang, opmærksomheden henledtes på 
vore hedestrækninger som et arbejds 
felt, hvor man med forventning om sik 
kert udbytte dels ville kunne udnytte 
den arbejdskraft, som tvangsarbejdsan 
stalter og lignende institutioner rådede 
over, og dels ville kunne skaffe sund og 
samfundsnyttig beskæftigelse til mange 
straffede personer, for hvem det ellers 
ville være vanskeligt eller umuligt at 
finde arbejde ved løsladelsen. 
Han fremhævede udtrykkeligt i sit 

indlæg, at det kun var en begrænset del 
af heden, som egnede sig til udnyttelse 
ved nævnte arbejdskraft. 
Imidlertid havde mødereferatet sat 

tanker igang hos kaptajn Backen, in 
spektør for Horsens Straffeanstalt. På 
en rejse i foråret 1897 kom skovrider 
Chr. Dalgas til Horsens for bl. a. at be 
søge straffeanstaltens præst, pastor 
Broen. Da inspektør Backe hørte om 
Dalgas besøg, foranledigede han straks 
en sammenkomst med Dalgas for med 
ham at drøfte planen om straffefanger 
på heden. 
Af Backes tanker og Dalgas besøg 

voksede nu planen om et detachement 
af fanger fra Horsens til plantningsar 
bejder på Alheden, nærmere bestemt 
Karup flader; forsøgsvis valgte man pe- 



rioden fra midten af juli til midten af 
oktober 1899. De udtagne skulle være 
fællesfanger, der ved flid og god opfør 
sel havde gjort sig fortjent dertil. Ude 
lukkede var skørhoveder og meget sva 
gelige fanger, vagabonder, voldsomme 
personer og sådanne, der stadig vandre 
de ind og ud af straffeanstalten. Valget 
skulle foretages på grundlag af erklæ 
ringer fra inspektøren, præsten og læ 
gen samt overinspektionen for fængsels 
væsenet. (Direktoratet var jo endnu 
ikke -opfundet-: det kom først efter 
Mazanti-affærerrn.] 
Fangerne skulle fortrinsvis udtages fra 

overgangsstadiet; men hvis der på dette 

Fra Straffeanstaltens Gaard. Forberedelser til 
Hederejsen. 

ikke fandtes et tilstrækkeligt stort antal 
kvalificerede fanger, skulle resten udta 
ges fra 5. klasse - og, hvis det blev nød 
vendigt, fra 4. klasse. De, der udtoges af 
4. og 5. klasse, skulle dog have afsonet 
7 I 12 af den dem idømte straf.5) 
Der skulle opmønstres kl. 5 1/4, og 

den daglige arbejdstid skulle vare fra kl. 
6 til kl. 19, også om lørdagen, og kun 
med afbrydelse af spisepauser. Ved ved 
holden regn eller tåge samt ved mørkets 
frembrud, hvis dette indtrådte før kl. 
19, skulle fangerne sysselsættes med 



husflid eller pilearbejde indendørs. Når 
fangerne var udtaget, skulle de i ca. 8 
dage arbejde i en grusgrav, som lå lige 
øst for fængslet, for der at erhverve hån 
delaget. 
Overvejelserne skred så hurtigt frem, 

at inspektør Backe allerede i januar 
1898 på opfordring af den daværende 
overinspektør for fængselsvæsenet, ge 
heimekonferensraad C. Goosø, kunne 
fremsende et forslag til -detacherede 
fangekommandoer-. At forslaget i sig 
bar spiren til en radikal ændring i det 
bestående system, har uden tvivl stået 

Fangerne i Straffeanstaltens Grusgrav. 
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Backe klart - derom vidner de udtalel 
ser, hvormed hans forslag sluttede: 

»I den Meningsudveksling, foranstaa 
ende Projekt har foranlediget, dels mel 
lem Overfunktionærer, jeg paa de re 
spektive Omraader har maattet rekurre 
re til, dels mellem mere intelligente, me 
nige Betjente, hvis Anskuelser med 
Hensyn til Planen jeg har forment det 
værende ikke uden interesse at erfare, 
har en fuldstændig Overensstemmelse 
gjort sig gældende i Henseende til For 
slagets Principrigtighed. En Tvivl er 
derimod fra flere Sider udtalt om Fan 
gernes Evne og Vilje til at udføre det af 
Straffeanstalten ukendte, anstrengende 



Arbejde, hvorfor Skulkeri og Simula 
tion befrygtes. Idet jeg i så høj Grad 
som nogen erkender, at Behandlingen i 
Straffeanstalten for den største del af 
Fangerne er skikket til at udvikle Do 
venskab, Blødagtighed og Skamløshed, 
og jeg som Følge deraf formener, at en 
Del af Fangerne ikke netop ville fore 
trække den større fysiske Anstrengelse 
og Lejrlivets mere primitive Forhold for 
Ophold i Fængslet, skønner jeg paa den 
anden Side ikke rettere, end at den fore 
slaaede Straffuldbyrdelse er selve Vejen 
og Midlet til disse Lasters Bekæmpelse, 
hvorfor jeg med fuld Overbevisning om, 
at et som Helhed væsentligt bedre Re 
sultat vil kunne naaes ved den paatænk 
te Ændring af Straffuldbyrdelsen end 
den havende, kan anbefale denne.« 

Planens iværksættelse 
I august 1899 afgik den første fange 
styrke fra Horsens Tugthus til det ud 
valgte område ved Gedhus, som lå ca. 
18 km fra Herning ved landevejen mel 
lem Herning og Viborg; i fængselsdag 
bogen læser man følgende: 

-Den * 10. August 1899 ankom til Ge 
dehuset den til en forsøgsmæssig Hede 
beplantning fra Straffeanstalten ved 
Horsens udkommanderede 3 Opsyns 
betjente og 15 Fanger. 
Med Detachementet fulgte Straffean 

staltens Inspektør samt med dertil af 
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Overinspektionen given Tilladelse Cand. 
phil. Mylius-Erichsen.7) 
Styrken var indkvarteret Kl. 5 Efter 

middag, erholdt herefter af Reserve 
provianten en Ration af Beskeut samt 
Kaffe og arbejdede herefter til Kl. 7 ved 
Opkastning af et Dige til i Markering af 

I 
Lejrteritoriet. Kl. 7 Aften Ikrafttraadte 
den almindelige Dagsorden.« 

J. V. Petersens) 
fung. Overbetjent 

•) fejlskrivning for d. 11. august 

Fangearbejdskraften anvendtes så 
godt som udelukkende til gravning af 
huller med senere beplantning for øje. 
Man havde fra begyndelsen kalkuleret 
med et »pensum« af 100 huller (pr. 
mand) pr. dag, hvilket -dog ikke op 
naaedes mere end halvvejs, omenskønt 
Fangerne næsten bogstaveligtalt ikke 
undte sig Pusterum. Det ringere 
Arbejdsudbytte erkjendtes imidlertid 
meget snart af den ledende Plantør og 
senere af de højere Fagkyndige at skyl 
des Alens af den vedvarende Tørke for 
aarsagede abnorme Haardhed. En der 
efter forsøgt anden Arbejdsmethode, 
Rendegravning lykkedes kjendeligt bed 
re, og da Gravningen af Huller af mind 
ste Dimensioner, men samtidigt medfø 
rende dobbelt saa stort Pensum, 200 
Huller daglig pr. Mand, noget ind i 
Campagnens sidste Halvdel paabegynd- 
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Fangernes ankomst til banegården i Herning. Inspek 
tør Backe ses i forgrunden til højre. (Tegning af Lu 
p/au Janssen}. 

tes, varede det ikke længe førend Fan 
gerne - takket være det samtidigt ind 
trufne koldere og fugtigere Vejrlig - 
kom paa den rette Side af Pensum og 
endte med en Gjennemsnitsproduktion 
af 235 Huller daglig.« 
Den omtalte plantør var tilforordnet 

fra Hedeselskabet; han blev senere ansat 
direkte under Fængselsvæsenet for der 
ved at opnå større disciplinær indflydel 
se. 

I -- 

Af de første 15 fanger, der begyndte 
derude, var 

7 dømt for tyveri __ (2!1-6 års tugthus) 
I » tyveri + bedrageri (2 års forbedringshusjs) 
I » uterlighed (3 års tugthus) 
I » brandstiftelse (2 års tugthus) - 

» blodskam (8 års tugthus) 
» voldtægtsforsøg + 

drabsforsøg 
» voldtægtsforsøg 
» voldtægt 
» manddrab 

I • 

(8 års tugthus) 
(2 års forbedringshus) 
(5 års forbedringshus) 

(tugthus på livstid) 
I 
2 » 

Bortset fra de 2 på livstid ( dog med 
mulighed for benådning i 1906), stod de 
øvrige til løsladelse i 1899-1900. 4 var 



83 

førstegangsafsonere. Fangernes gen 
nemsnitsalder var 40 år. 
Det var sandelig en broget flok, og 

vigtigt for de kommende års resultater 
var jo netop dette første år. 
Efter mørkets frembrud eller når vej 

ret var dårligt, blev de i stedet for hul 
legravning og plantning sat til kurve- og 
halmfletning, måttesyning m.m. samt 
anlæggelse og vedligeholdelse af veje. 
Gennem årene er der presset tonsvis af 
lyng og plukket oceaner af rensdyrlav. 
Den pressede lyng blev brugt til isole 
ringafishuse. I de efterfølgende år blev 
egen planteskole nødvendig, og efter- 

Fangerne kører over heden på vej til Gedhus. I den 
bageste vogn ses Inspektør Backe. 

hånden som tiden gik blev det jo ret lan 
ge marcher til arbejdspladserne. 

Kostforplejningen 
Kostforplejningen er et kapitel for sig. 
Der forekom variationer gennem årene, 
men en ugeplan fra arbejdslejrenes før 
ste tid kunne se således ud: 
Søndag: oksekødsuppe eller ærter og 

flæsk (hver fange fik Y-4 pund 
oksekød eller V3 pund flæsk) 
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Fangernes Ankomst til Gedhuset. 

Mandag: byggrød med 1 V2 lod smør og 
undertiden en spegesild. 

Tirsdag: sulevælling kogt på hestekød 
Onsdag: ærter kogt på samme hestekød 
Torsdag: byggrød med 1V2 lod smør 
Fredag: sulevælling kogt på hestekød 
Lørdag: kål kogt på hestekød 
Ud over dette fik hver fange 1 V2 pund 

brød og V2 pot øl daglig. Som det frem 
går af spisesedlen, var det hovedsageligt 
hestekød, der blev anvendt i tilberednin 
gen, og man kan jo nok have sine tvivl, 
om der var heste i miles omkreds efter 
en kampagnes afslutning. 

Drikkevandet blev tilsat havremel for 
at gøre det til en god, nærende og læ 
skende drik; at den herved fik lighed 
med tyndt tapetklister, havde mindre at 
sige. Ernæringsundersøgelser udviste 
forøvrigt et underskud af æggehvide 
stoffer hos fangerne; for at råde bod her 
på blev der tilsat »blodmel«IO) til kosten. 
På hede dage kunne tørsten mindskes 
ved indtagelse af små nip af eddike; her 
ved øgedes spytsekretionen, hvorved 
tørsten blev væsentlig reduceret. 
Fangernes sparsomme fritid gik med 

brevskrivning - efter de gældende reg 
ler; en form for keglespil havde man 
også: et par brædder blev lagt i forlæn- 



85 

På vej til arbejdet. 

Kurvefletning. 
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Ved Sengetid i Gedhuset. 

gelse af hinanden, og kuglen havde man 
selv fremstillet. En form for kastespil 
forkortede også tiden og tobaksrygning 
var tilladt. Enkelte gange kunne man 
spadsere ~ mil til Kragsø for at få sig et 
bad; dette skete sædvanligvis 2 gange på 
hver kampagne. 
Disciplinært gik det godt - ja, vel over 

al forventning. Mylius- Erichsen beretter 
således i sin bog -Den jydske Hede før 
og nu« om det øjeblik, da fangerne i ef 
teråret 1899 skulle til at bryde op fra 
kolonien: 
-Et alvorsfuldt Øjeblik blev det, da 

Kaptajn Backe lod Fangerne stille Ret 
og med en Hjertelighed, som sprængte 
alle formelle Rammer, takkede dem for 
deres gode Opførsel og priste dem, fordi 
ingen havde svigtet den Tillid, der var 
vist dem. Nu var der det bedste Haab 
for Hedearbejdets Fortsættelse i samme 
Aand. 
Hvor glædeligt bagvendt var ikke det 

te: en Fængselsinspektør, der bevæget 
takker sine Fanger, fordi de har lagt 
Grunden til noget godt. I samme Øje 
blik, Inspektøren tav, blev Splitflaget 
strøget. Nogle Sekunder fulgte, i hvil 
ken alle tog en stille Afsked med det 
gamle Gedhus, saa blev der kornmande- 
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ret til Vogns, og gennem Hedens stor 
ladne Efteraarspragt kørte vi raskt til 
Herning ... « 
Dette første forsøg med straffefangers 

udstationering fjernt fra tugthuset skul 
le vise sig at bære frugt. I de følgende år 
oprettedes kolonier adskillige steder 
rundt om i Midtjylland, og senere tog 
man også fat på mergeludvinding.u) 

Det danske fængselsvæsens pionerger 
ning lykkedes til fulde, hvilket vi og 
kommende generationer kan forvisse os 
om, når vi under vor færden gennem 
Jylland ser de vidtstrakte plantager og 
det frodige agerland. 

Fængselsinspektøren taler til Fangerne. 

Anvendte kilder: 
Inspektør, Kaptajn J. Backe: Skriftlig indberet 
ning om forsøgskampagnen i Gedhus, 1899. 
L. Mylius-Erichsen: -Den jydske Hede før og 
nu- (Gyldendal, 1903). 
Fængselsinspektør J.H. Wandall: -Fangers An 
vendelse til Friluftsarbejde- (Schultz, 1925). 
Fotografierne er udlånt fra Statsfængselets ar 
kiv. 

Noter: 
I. Aage Egholm, fængselsoverbetjent, f. 

11.11.1930 i Nykøbing Mors. Uddannet 
væver. Ansat ved Statsfængselet i Horsens 
i 1954. Leder af fængselets museum og ar 
kiv. 



2. N.J. Backe, kaptajn og inspektør ved Hor 
sens Straffeanstalt 1885-1904, Rd. afDbg. 
F. 1848 i Helsingør, hvor hans far var lods 
oldermand, d. 1905 i København. 

3. Peter Johannes Broe, præst ved Horsens 
Straffeanstalt 1896-1922, Rd. af Dbg. F. 
1855 på Nebbegaard v. Fredericia som søn 
af prokurator, branddirektør i Fredericia 
Hans Chr. Broe. D. 1934. 

4. Mazanti-affæren: Fængselsinspektør ved 
Horsens Straffeanstalt Ferd. Anthon Ma 
zanti, som var blevet ansat i embedet i 
1861, blev ved dom af29.2.1884 idømt 3 
mdr. fængsel som følge af embedsmisbrug 
og andre påviselige uregelmæssigheder i 
fængselet. Udover insp. blev flg. afskedi 
get: 1 spisemester, 14 opsynsbetjente, 2 
dagvogtere samt 4 værkmestre (ved Crome 
& Goldsmidt.) 

5. Klassedelingen: Tugthusstraffens større 
langvarighed tillod, at man anvendte det 
såkaldte -progressive system-, hvorefter 
man gradvis alt efter fangens flid og opfør 
sel lod ham nærme sig den frie arbejders 
stilling. Tugthusarbejde fyldestgjordes 
gennem 4 stadier: Forberedelses-, Tvangs-, 
Overgangsstadiet og den betingede Benåd 
ning. Fangerne fik karakter, mg, g, mdl. og 
slet for flid og opførsel, og disse karakterer 
+ vidnesbyrd bestemte fangens successive 
oprykning i systemet. De enkelte stadier 
var atter inddelt i klasser; således var 
Tvangsstadiet delt i 5 klasser; som det ses, 
var fangens skæbne til en vis grad lagt i 
hans egen hånd. (Excerpt fra cand. jur. & 
polit. Frantz Pio: -Danske Fængsler-], 

6. Aug. Hermann Ferdinand Carl Goos, poli 
tiker og professor i retsvidenskab, gehejme 
konferentsraad, K. af Dbg. F. 1835 som 
søn af regimentskirurg, senere overlæge 
Adolph Goos; d. 191 7 ( se endv. biografi af 
Frantz Dahl i -Ugeskrift for Retsvæsen-, 
1915). 
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7. Ludvig Mylius-Erichsen, polarforsker, 
journalist og forfatter, cand. phil. F. 1872 i 
Viborg som søn af politibetjent Peter Hen 
rik Erichsen; d. 1907 under en ekspedition 
i Nord-Østgrønland sammen med bl. a. 
Jørgen Brøndlund. 

8. Jens Valentin Petersen; opsynsbetjent ved 
Horsens Straffeanstalt 1883, kontorassi 
stent 1906, kontorfuldmægtig 1913. Født 
13.9.1859, død 27.11.1928. 

9. Forskellen mellem forbedringshus og tugt 
hus er, at medens man ved den første straf 
feart gennemfører isolerings- og cellesyste 
met til den yderste konsekvens, arbejder 
tugthusfangerne på fællesstuer og tilbrin 
ger kun natten i eneceller. 

10. I slutningen af 1860-erne foretoges en gen 
nemgribende sundhedsundersøgelse i Straf 
feanstalten af dr. med. Chr. Tryde 
( 183 4-1904 ). 
Der forekom ikke tegn på egentlig underer 
næring, dog konstateres visse mangler af 
animalske stoffer i ernæringen. For at råde 
bod herpå iværksattes en fabrikation af 
produktet »blodmel-. 

11. Andre kolonier: Lem (1901-1905), Dej 
bjerg (1903-1914), Flyndersø (1916). 
Endvidere oprettedes en koloni for mergel 
udvinding i Køl sen ( 1907). 



Frem i lyset 
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Billede nr. I 

(Privat eje) 

Billede nr. 2 

(Privat eje) 
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Billede nr. 3 

(Privat eje) 

Billede nr. 4 

(Tilhører Fredericia Museum) 
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Billede nr. 5 

(Tilhører Museet på Koldinghus) 
Billede nr. 6 

(Privat eje) 



Billede nr. 1 

Den her afbillede genstand er ikke no 
gen antikvitet, og den er ikke engang 
sjælden. Der skal nok gemme sig en del 
af slagsen rundt om i huggehusenes 
værktøjssamlinger, hvis de da ikke er 
blevet skuret og pudset med sandpapir 
og ståluld og hængt op til pynt de ste 
der, hvor man holder af at se ældre ti 
ders redskaber og værktøj brugt som de 
koration. Mange kender sikkert også 
genstandens navn og anvendelse, og da 
dette ikke er en gættekonkurrence, skal 
det afsløres, at der er tale om et forbore 
naver, og at det er et stykke træskoma 
gerværktøj. Med det borer træskoman 
den to huller i den groft tilhuggede 
blok, der skal blive til en træsko, og 
herefter udhules skoen med blokøkse og 
tåjern, før man finpudser med slette 
skraber og tåjern. 
Før næringslovens vedtagelse i 185 7, 

hvor købstæderne mistede eneretten på 
handel og håndværk, var træsko et af de 
få produkter, der måtte fremstilles på 
landet. Træskomagerens råmateriale er 
frem for alt bøg, men til lettere træsko 
også el eller ahorn. Træskomageriet var 
derfor mest udbredt i de skovrige egne, 
og træsko herfra solgtes på markederne 
de steder, hvor man ikke selv produce 
rede. Men det var med træskoene som 
med jydepotterne: Man kunne ikke leve 
af dem, så træskomanden havde lidt 
jord og et par husdyr ved siden af, hvis 
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han da ikke, hvilket var meget alminde 
ligt, var daglejer ved landbruget i de 
travle perioder, eller havde andre talen 
ter såsom at kunne lægge et stråtag så 
det var tæt og blev liggende. 
Dette at kunne noget særligt ved siden 

af landbruget var tidligere meget ud 
bredt. Kun de største bønder kunne til 
lade sig at specialicere sig. På de fleste 
små og mindre gårde var man i stand til 
at supplere med et eller andet, som man 
her kunne bedre end de andre. En kun 
ne være kyndig, når det gjaldt om at få 
bindingsværket til at hænge sammen, en 
rådede over en lille kalkovn, hvorfra de 
omkringboende hentede de nødvendige 
forsyninger, en vævede drejl og olmer 
dug. Jydepotterne og tætningen er alle 
rede nævnt. Kun smeden og skrædde 
ren var så specialiserede, at jorden og 
husdyrene kom i anden række. 
Forborenaveret fortæller om et sam 

fund, der ganske vist var specialiseret, 
men hvor langt den største del af befolk 
ningen - også dem, der boede i købstæ 
derne - havde en direkte, fælles og aktiv 
interesse i markens grøde og husdyrenes 
trivsel. 
Og hvor gammelt er det så? Ja, princi 

pielt har et bor set sådan ud i hvert fald 
siden vikingetiden, selv om træskoen, 
som vi kender den, vistnok først er ud 
viklet i senmiddelalderen. Bevaringstil 
standen peger dog mod en langt senere 
tid. At det overhovedet er bevaret og 
ikke slidt op og gået tilbage til smeden 



til genbrug viser, at det har været i brug 
i den periode, hvor træsko, der kun var 
af træ, fortrængtes af træsko med læder 
over. Når kun sålen og hælkappen er af 
træ, har man nemlig ikke brug for for 
borenaveret. Træsko med overlæder 
kom i brug i forrige århundrede, men i 
hvert fald indtil op mod første verdens 
krig var der stadig træskomagere, der 
fremstillede sko helt af træ. De for 
trængtes dog hastigt af de også i dag 
kendte og elskede former, så ret højt op 
i dette århundrede har det næppe været 
i brug. Ældre end et hundrede år eller 
så er det på den anden side ikke. 
Træskomagerne boede på landet. De 

res håndværk var et bierhverv af den 
slags, der nærmest regnedes til husflid, 
og de var ikke organiserede i lav. For en 
købstadshåndværker var en træskoma 
ger ikke mere håndværker end en jyde 
pottekone var, men han var lige så 
uundværlig som hun. Uden hende ingen 
gode, billige, giftfri gryder, og uden 
ham intet fodtøj, der kunne holde til det 
daglige slid på markerne og over 
gårdspladsernes og købstædernes top- 
pede brosten. Vivi Jensen. 

Billede nr. 2 
Det er en piv-i-røv fløjte, som er fundet i 
Randbøl sogn tæt ved hærvejen. Disse 
fløjter er hulnimsfløjter af brændt ler. 
De finere fløjter er glasseret, og de aller 
fineste er af porcelæn. Hærvejsfløjten 
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har en smuk blålig glasur og forestilller 
en fugl - måske en falk. Man blæser ind 
i halen, hvor fløjtehullet sidder på un 
dersiden. De mere avancerede fløjter 
havde flere fingerhuller i kroppen, så 
der kunne spilles flere toner. 
Piv-i-røv fløjterne kendes så at sige 

over hele jorden og går helt tilbage til 
oldtiden. Der fremstilles stadig verden 
over mange slags af disse lerfløjter. 
I 1800-tallet var de meget brugt i 

Danmark som julegave til børn. Hyr 
derne havde ofte fløjten med i lommen, 
når de gik på mark og hede og passede 
dyrene. De kunne da fløjte til hinanden. 
I den danske piv-i-røv hest sidder fløjten 
også i halen. En af de ældste fund i Eu 
ropa kendes fra et bronzealderlag i Syd 
belgien, hvor man fandt en sådan fugle 
formet hulrumsfløjte. I Finland sælges 
stadig mange piv-i-røv fløjter på marke 
der og i butikker. Her er det hane- og 
hønefigurer, der dominerer fløjterne. 

Leo Novrup. 
Kilde: Lone Munkgaard: Piv-i-røv Hulrumsfløj- 
ter afler. (Nationalmuseet 1985.) 

Billede nr. 3 
Uret, som her vist, er ikke særlig gam 
melt, måske heller ikke i højere grad 
usædvanligt. Det indgår i en lille privat 
samling på Kolding-egnen, hvor det nu 
hænger i al fredelighed på væggen. 
Det er et skibsur, idet det har tjent 

et engelsk orlogsfartøj under 2. verdens- 



krig, hvor det har været ophængt i te 
legrafistrummet. Derfor de to felter å 

3 minutters varighed med 30 minutters 
intervaller. Disse tidsrum var nemlig re 
serveret til eskadremeddelelser, og ski 
bets telegrafist kunne da tydeligt se, 
hvornår skibets egen sender ikke måtte 
anvendes. 
Fartøjet gik krigen ud og blev derefter 

ophugget. Uret hang en del år i en pub i 
London, hvorfra den nuværende ejer 
har erhvervet det. Redaktionen. 

Billede nr. 4 
Den afbildede genstand er ca. 2 5 cm 

lang, ca. I 7 cm høj og er fremstillet af 
messmg. 
Den består i det vandrette plan af 8 

små tilspidsede »trug- støbt i et sam 
menhængende stykke i temmelig kraftig 
og massiv godstykkelse. Rækken af be 
holdere er ophængt lidt over en lang 
strakt bakke af tyndt metalblik, som ved 
bagkanten er bukket og på fire punkter 
nittet sammen med den lodrette bagpla 
de, der ligeledes består af tyndt mes 
singblik, hvori der er presset forskellige 
former for ornamentik - bl.a. et stort 
omvendt hjerte. Øverst på bagpladen er 
fastgjort endnu en lille tilspidset skål 
mage til netop omtalte. - 
Både på grund ef sin funktion og det 

ritual, som er forbundet dermed, hører 
genstanden helt naturligt hjemme i Fre 
dericia Museums samlinger. 
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Umiddelbart kunne genstanden må 
ske lede tanken hen på en art fodertrug 
til fjerkræ; men den er i virkeligheden et 
spændende eksempel fra den store sam 
ling af belysningslegemer, der i løbet af 
en ca. 30 årig periode blev samlet af ci 
viingeniør I. Hedemann Baagøe i Frede 
ricia og som siden I 9 7 0 har befundet 
sig på byens museum. 
Her er tale om en olielampe, der kan 

dateres til ca. 1700, men som i al sin en 
kelhed er opbygget efter principper, der 
strækker sig meget længere tilbage i ti 
den. I adskillige tusinde år har nemlig 
været anvendt små skåle (f.eks. muslin 
geskaller) til at rumme en brændbar 
vegetabilsk olie, som sammen med væ 
gen i beholderens -tud- tilsammen ud 
gjorde de nødvendige bestanddele til et 
belysningslegeme. 
De forskellige skåle henholdsvis for 

oven og forneden på denne lampe har 
en rituel religiøs mening - nærmere be 
tegnet en jødisk - , idet vi her har at gøre 
med en såkaldt Chanukka-lampe. 
Ligesom jødernes otte-armede lysesta 

ge blev denne lampe tændt hvert år i de 
cember måned, når jødiske familier 
holdt en otte dages fest til minde om 
genindvielsen af templet i Jerusalem i 
året 164 f.Kr., efter at det var blevet 
plyndret og vanhelliget af en græsk 
konge. 
Da de jødiske præster havde renset 

templet og skulle tænde lampen, havde 
man kun olie til et døgns forbrug; men 



underet skete: den lille rest olie varede i 
8 dage! 
Chanukka-festen har siden været fej 

ret ved, at man hver aften tænder lys. 
Med den ekstra beholder, »tjeneren-, 
tænder man første aften et lys, anden af 
ten to lys o. s. v., indtil alle lysene stråler 
den sidste aften. 
Selv om denne lampe næppe nogen 

sinde har været i brug i Fredericia, 
så har tilsvarende belysningslegemer 
utvivlsomt været almindeligt udbredt, 
når det store antal jødiske familier i by 
en gennem mere end 200 år traditionelt 
markerede denne glædelige begivenhed. 
Et spændende klenodie fra den tidsal 

der, da den jødiske menighed i Frederi 
cia trivedes i olielampens skær. 

Søren K yed Jakobsen. 

Billede nr. 5 
Den internationale valutahandel foregår 
i dag pr. telefon og edb. Pengene ser 
man slet ikke, de er bare tal og decima 
ler på en skærm. Tilliden til det interna 
tionale bankvæsen gør, at det kan lade 
sig gøre på den måde. 
For renæssancens købmænd var pro 

blemet langt mere konkret. Dengang af 
regnedes der direkte i klingende mønt, 
som ikke skulle veksles først. Købman 
den måtte derfor nødvendigvis være for 
trolig med alle de gængse møntsorter, 
deres lødighed og vægt, for ikke at blive 
snydt, og som hjælpemiddel havde han 
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sin møntvægt. Til den hørte et sæt lod 
der, svarende til de møntsorter, man 
kunne komme ud for. På hvert lod ses 
et billede, der viser, hvordan mønten 
skal se ud for at være ægte, og loddets 
vægt svarer til møntens. Det var da let 
at prøveveje enhver mønt, som man var 
den mindste smule i tvivl om. Let og 
elegant og velegnet i en tid, hvor ud 
møntningen var baseret på ædelmetal, 
og ikke bare symbolsk og med påført 
værdiangivelse. 
Museets møntvægt er erhvervet i 

1926. Den er af træ med indslåede (ikke 
skårne) ornamenter, og ud over hoved 
rummet, hvor der er plads til en skål 
vægt og 10 lodder, er der 15 gemt bag 
et skydelåg i låget, ligesom der gemmer 
sig et antal i en plade, der kan trækkes 
ud af bunden. 
En indskrift i låget siger: W ag und ge 

wicht macht Matthias Smettmann der 
Statt sollen geschworner Eicht meister 
wonende Im Daell St. 1661. 

Vivi Jensen. 

Billed nr. 6 
Dette er et stykke skifertækkerværktøj, 
men hvad den korrekte betegnelse er, og 
hvordan den bruges, ved vi ikke. De tre 
huller har vi heller ikke nogen forkla 
ring på. 
Skifertækning var i Danmark en del 

af blikkenslagerhåndværket. I slutnin 
gen af forrige århundrede var skifertag 
en overgang -på mode-, men ellers har 



de stort set været sjældne. Der har der 
for i Danmark aldrig været et egentlig 
skifertækkerhåndværk, som man kender 
det i de lande, hvor skiferen brydes, og 
hvor den derfor har været et let tilgæn 
geligt råstof. 
der er dog undtagelser. Da Christian 

III omkring 1550 skulle vælge tagbe 
klædning til sine to nyopførte fløje på 
Koldinghus, valgte han en smuk, tynd, 
grøn skifer, og vi kan se, at fintilhugnin 
gen foregik på stedet, for overalt i nord 
og østfløjens byggelag ligger de fine, 
grønne fliser sammen med teglsmuld og 
mørtel. Også de øvrige fløje forsynedes 
med skifertag, og på afstand har det - 
især når det var vådt af regn - set ud 
som et smukt irret kobbertag. Og det er 
nok også det, det har skullet. 
Senere har man repareret taget med 

en langt grovere sort eller blå skifer, der 
må have givet en besynderlig ujævn fla 
de i forhold til de kun få mm tykke 
grønne flager, men skifertag havde Kol 
dinghus indtil branden i 1808. Da smel 
tede mønningens og tårnenes blyafdæk 
ning, og blyet lagde sig i tynde streger 
som glasur ned over skiferpladerne. 
Mange af dem brændtes til en smuk 
rosa farve, og går man rundt på slots 
banken, kan man overalt finde rester af 
dette engang så smukke tag. 
Blandt de håndværkere, der var til 

knyttet Koldinghus, hører vi gang på 
gang om skifertækkeren, for det er ikke 
kun i vor tid, at en storm kan forårsage 
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ødelæggelser på de store tagflader. I 
1701 anføres det, at skifertækkeren 
også er blytækker, så allerede der har vi 
sammenblandingen mellem blikkensla 
gerhåndværket og skifertækningen. At 
det iøvrigt tidligere har kunnet volde 
problemer at skaffe råmaterialet ses der 
af, at da sydfløjens tag i 1610 skulle re 
pareres, måtte man hente materialet i 
klodsbanens tag, der i stedet udskiftedes 
med tegl. Klodsbanen var en art kegle 
bane, der lå i slotshaven. At den måtte 
nøjes med et tegltag, synede ikke på af 
stand. Karsten Skifertækker og hans to 
medhjælpere, Johan Lange skifertæk 
kersvend og skifertækkerens søn Chri 
stoffer arbejdede da i 11 dadge, og de 
brugte 3800 skifersøm og 6 ris skifer 
sten. Desværre ved vi ikke, hvad en eller 
et ris er, men vi ved, at de to medhjæl 
pere hver havde en dagløn på 20 skil 
ling dansk, og det har nok indebåret ri 
sikotillæg for arbejde i stor højde, for en 
tømrersvend måtte f.eks. nøjes med en 
dagløn på 16 skilling, mens en snedker 
svend var helt ned epå 12 skilling. Kar 
sten skifertækker selv var på fast løn. 
Han fik 20 daler om året + en såkaldt 
gemen - almindelig - hofklædning til 
en værdi af 9 daler, 0,5 mark og 7 skil 
ling. 
Oplysningerne om reparation af syd 

fløjens tag i 1610 samt om lønsatser for 
forskellige håndværk er hentet i Kol 
dinghus Lens Regnskab 1610-1611, 
der udkom i 1984. Den er udgivet ved 
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Birgitte Dedenroth-Schou i samarbejde 
med Anemette S. Christensen, og den 
kan stadig fås. Den er anmeldt i denne 
årbogs 1984-udgave. Vivi Jensen. 

Tilbage til genstanden, som vi gerne hø 
rer nøjere om, dersom en eller flere af 
vore læsere kan hjælpe os, bl.a. om 
grunden til, at der både i dette redskab 
som i tilsvarende af nyere dato altid er 
tre huller foroven. 
Den her viste skiferøkse kan lokalise 

res helt præcist. Øksen har tilhørt blik 
kenslagermester Wilhelm Steinfath, der 
ved arbejdet med det andetsteds i årbo 
gen omtalte spir til Set. Michaels Kirke i 
Kolding just har brugt det her afbildede 
værktøj. Redaktionen. 



Bondens Hytte 
Af Palle Eriksen') 

Mens vi i dag har et nøje kendskab til 
hustyperne fra den yngre del af oldti 
den, står vi næsten på bar bund med 
hensyn til viden om byggeskikken i 
dysse- og jættestuetid. 
Tidligere var arkæologerne overbevist 

om, at stenalderbønderne boede i kol 
lektive langhuse. Spor af den slags huse 
mente man nemlig at have fundet ved 
udgravninger ved Barkær på Djursland 
og Troldebjerg og Stengade på Lange 
land (Skalk 1972:6). 
For 10 år siden fremlagde udgraveren 

af Barkær - P.V. Glob - et sensationelt 
nyt syn på anlæggene ved Barkær og 
Stengade: De lange huse var ikke de le 
vendes, men de dødes boliger! Disse dø 
dehuse var dog ifølge Glob tro kopier af 
dagligdagens huse (Skalk 197 5:6). Også 
opfattelsen af Troldebjergs langhus vak 
ler. Den lange pælerække, som skulle 
have båret taget, er snarere et kraftigt 
hegn i et stort ceremonielt anlæg af sam 
me slags som Sarup på Sydvestfyn 
(Skalk 1982:2). 
I det hele taget har de meget store 

langhuse som stenalderbøndernes fore 
trukne boligform optaget sindene 
meget, da sådanne huse var standardbo 
ligerne i de ældste bondesamfund syd 
for Danmark. Herfra måtte jo de hjemli 
ge jægerfolk have fået kendskab - må 
ske via indvandrende bønder - til korn 
avl, husdyr og tilsyneladende også hus 
ene. 
Indtil videre må vi altså være skepti 

ske overfor de store langhuse og se på 
de mindre og mere ydmyge hytter. Men 
også her er vi ilde stedt, da der kun her 
hjemme er to rimelige fund. 
På Muldbjerg-bopladsen i den vest 

sjællandske Åmose er undersøgt en lille 
rektangulær hyttetomt fra dyssetid. 
Bopladsen er dog langtfra en typisk 
bondeboplads, men en jagtplads. Hytte 
tomten har da også mange træk fælles 
med hyttetomter fra jægerstenalderen: 
Gulvet var dækket med bark, og væg 
gene har formentlig bestået af lodret 
nedstukne grene, tætnet med rør. 
V ed sine udgravninger på Trolde 

bjerg fandt købmand Jens Winther for 



over 50 år siden ca. 25 småhytter. Hyt 
terne, som delvis var gravet ind i foden 
af en stor bakke, havde D-formede 
grundplaner og var ca. 5-10 m store. I 
nogle af hytterne fandtes ildsteder og 
stolpehuller. Udgraveren har foreslået, 
at hytternes bagvægge har bestået af 
stolper og grene med lerklining, mens 
facaderne kan have været tykke græs 
tørvsvægge. 
I dag kan man betvivle, om der er tale 

om hyttetomter; men mange ting - bl.a. 
stolpehullerne og ildstederne - tyder på, 
at Winther havde ret. Dertil kommer, at 
der for et par år siden blev fundet en 
hyttetomt fra samme periode - dvs. be 
gyndelsen af jættestuetid - og af samme 
slags som ved Troldebjerg. 

Hanstedgård- Fundet 

Det nye fund blev gjort i 1983 ved Han 
stedgård lige nord for Horsens. Forud 
for nedlæggelsen af en naturgasledning 
undersøgte Vejle kulturhistoriske Mu 
seum her en boplads fra bondestenal 
deren. Fundstedet ligger på nordsiden af 
Hansted-ådalen, som var en fjord, da 
bopladsen var beboet. Den del af bo 
pladsen, som blev undersøgt, lå ved fo 
den af en stor bakke, hvis store jord 
mængder blev gravet væk i 1970 erneog 
brugt til en vejdæmning. 
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Det udgravede areal var - målt med 
en moderne målestok - ikke særligt 
stort, kun 7 50 m2 (fig. 1 ); men til gen 
gæld var bevaringstilstanden god. For 
uden de på bondestenalderbopladserne 
sædvanligt forekommende gruber med 
lerkarskår og oldsager af flint fandtes 
der nemlig en meget stor mørk plet, 42 
m lang og 4-1 0 m bred. V ed nærmere 
undersøgelse viste det sig, at dette store 
fyldskifte var opstået ved, at en lav 
sænkning i terrænet i tidens løb var 
fyldt op med jord, hvoraf en del vel er 
skredet ned fra bakken. Men da boplad 
sen var i brug, var lavningen endnu ikke 
fyldt op, så på bunden af den - uden for 
de moderne landbrugsredskabers ræk 
kevidde - fandtes i den gule under 
grunds overflade de mørke spor efter 
pløjning med ard, pæle- og stolpehuller 
samt ildsteder og stenlægninger. 
På grund af disse fine fundforhold var 

sporene efter en hyttetomt bevaret (fig. 
2). Hytten har haft en D-formet grund 
plan og en størrelse på 9 x 4 m. Den 
første del af hytten, vi lagde mærke til, 
var en næsten 6 m lang, smal, buet fun 
damentsgrøft med gråsort fyld. På beg 
ge sider af grøften var der spor efter 
pælehuller, og lignende fandtes senere.i 
bunden af selve grøften. Fundaments 
grøften udgør den ene halvdel af den 
buede væg i hytten. Den anden halvdel 
af væggen må nærmest betegnes som en 
dobbelt række af pælehuller anbragt i 
forlængelse af fundamentsgrøften. Om- 
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trent midt i den buede væg manglede 
pælehullerne. Her lå nemlig indgangen, 
smukt markeret af en lille stenlægning. 
Mod nord har enderne af den buede 

væg været forbundet af en lige væg. Sel 
ve væggens aftryk var ikke synligt, men 
dens forløb afslørede sig ved 4-5 stolpe 
huller liggende på linie og med omtrent 
den samme indbyrdes af stand. Parallelt 
med denne række stolper fandtes en an 
den række med 4 stolper, hvoraf 2 var 
placeret i den buede væg og 2 i det in 
dre af hytten. Yderligere 2 stolpehuller 
har stået ved fundamentsgrøften. 
Det hele anlæg virker mærkeligt, og 

man ville være forsigtig med at sige, at 
der her har ligget en hytte, hvis ikke det 
var fordi, at der også var spor efter to 
ildsteder. Selve ildstederne var ikke be 
varet, men det kunne tydeligt ses, hvor 
de havde ligget. Sandet var nemlig far 
vet rødbrunt af den stærke hede. Begge 
ildsteder har nok ikke været i brug sam- 
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Fig. 7: Oversigtsplan over udgravningen ved Hansted 
gård. Det store fyldskifte (sænkningen) er afgrænset 
med tyk streg. De undersøgte dele af dette område er de 
lyse felter. I den østlige del ligger hytte/om/en, og i 
feltet lige vest herfor ses ardspor. De mørke pletter er 
gruber fra samme tid som hytten, mens de hvide plet 
ter er gruber, som ikke kan dateres. Moderne forstyr 
relser er angivet med vandret skravering. 

tidigt. Sporet efter det ildsted, der lå ved 
den lige væg, var kraftigst markeret. 
Forøvrigt kan placeringen af dette ild 
sted lige op og ned af væggen undre, så 
måske har hyttens beboere flyttet væg 
gen lidt, da der også findes et stolpespor 
uden for ildstedet. 
Eri rekonstruktion af hytten er vanskelig 
at foretage, men der skal alligevel gøres 
et forsøg. På de to rækker af stolper har 
der ligget tynde stammer belagt med 
grene. Grenværket har dannet underlag 
for et stråtag. Tagrør har jo været lige 
ved hånden. Den halvcirkulære væg har 
været båret oppe af enkelte stolper og 
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Fig. 2: Grundplan over hyttetorn/en ved Hanstedgård. 
Den buede væg har sansynligvis haftfundamentsgrøft 
i hele sit forløb, bemærk den lille rest af fundaments 
grøften mod vest. De stolpehuller, der er mindre end 
30 cm dybe, er mærket med en lille streg. 

de mange pæle. Her imellem kan der 
have været flettet vidjer, der blev bekla 
sket med ler; men væggen kan også 
have bestået af tykke måtter af tagrør. 
Omtrent midt i denne væg lå den bro 
lagte indgang. Den lige nordvæg er ikke 
så nem at rekonstruere, men også den 
kan have båret lerklining på grenflettet 
væg. På grund af stolperne må nord 
væggen have haft en mere solid kon 
struktion, og den har sikkert været 
højere end den buede væg, så taget har 
haft fald. 

Qoo 

• 
S'I'OLPEHUL • 

ILDSTED 

• 
• 

2m 

N 

' Den over 5000 år gamle hytte på 
Hanstedgård-bopladsen var i brug på et 
tidspunkt, da stenalderfolkene havde et 
udviklet kendskab til og kunnen i at op 
føre solide og monumentale anlæg i 
træ, sten og jord. De store ceremoni 
pladser (Sarup-anlæg) og de store dysse 
kamre i lange eller runde, stenomsatte 
høje er vidnesbyrd herom. Det virker da 
paradoksalt, at disse kyndige bygmestre 
og håndværkere skulle have boet i små 
hytter som Hanstedgård-hytten. Ved de 
undersøgelser, der hidtil er foretaget på 
bopladser fra dyssetid og begyndelsen af 
jættestuetid, er der ikke fundet andre 
spor efter hytter end klumpninger af 
stolpehuller, tilsyneladende anbragt 
uden system. 
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Hytten ved Hanstedgård viser, at 
stolpehullerne indgår i et mønster. Men 
havde stedet ikke været beskyttet mod 
plovens ødelæggelse, ville de eneste 
spor af hytten have været to rækker af 
parallelle stolper, og man ville ikke 
have haft en jordisk chance for at 
opdage hyttens grundplan. 
Foreløbig kendes kun til hyttetomter 

med D-formede grundplaner fra begyn 
delsen af jættestuetid. Men ganske kort 
efter - samtidigt med bygningen af jætte 
stuerne - optræder firkantede kulthuse. 
Imidlertid har disse huse været anvendt 
i gravkulten, og de har ikke fungeret 
som boliger. Fornyligt er på Bornholm 
opdaget aflange, rektangulære hytte 
tomter fra slutningen af jættestuetid 
(Skalk 1985:2), så måske vil fremtidige 

Fig. 3: Den ene halvdel af en 50 cm dyb grube er ud 
gravet. Læg mærke til det sorte, trækulsfaruede bund 
lag, som må være fremkommet ved, at der har været 
ild på bunden af gruben. Der er sikkert tilberedt føde 
heri, da denne slags gruber især lå nær hytten. En an 
den ting, som også er foregået ved hytten er skrabning 
af skind, afglatning af bark o. lign, dajlintskraberne 
overvejende er fundet her. 

udgravninger vise, at de har eksisteret i 
hele jættestuetid, 
Modsætningen mellem de solide 

monumenter, der blev anvendt til religi 
øse og ceremonielle formål, og de 
spinklere og forgængelige dagligdagsbo 
liger kan også iagttages på andre tids 
punk ter i historien. Tænk blot på hvor 
lidt vi ved om middelalderbøndernes 
gårde og huse i forhold til de næsten 
uforgængelige kirker, som de rejste. 
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Litteratur: 
Der foreligger på engelsk en udførlig artikel om 
Hanstedgård-bopladsen, Heri findes bl. a. en del 
illustrationer bl. a. af oldsager, litteraturhenvis 
ninger samt en omtale af husfund fra dysse- og 
jættestuetid: 
P. Eriksen og T. Madsen: Hanstedgård. A. Sett 
lement Site from the Funnel Beaker Culture. 
Journal of Danish Archaeology, vol. 3, 1984, s. 
63-82. 

1) Palle Eriksen (f. 1948) er cand. mag. 
(1980) i forhistorisk arkæologi fra Moes 
gård med speciale i yngre stenalder (Det 
neolitiske bopladskompleks ved Fannerup, 
Kuml 1984). Har arbejdet for Frednings 
styrelsen med tilsyn og pleje af fredede for 
tidsminder og for Vejle kulturhistoriske 
Museum med varetagelse af udgravninger, 
registrering af arkæologiske privatsamlin 
ger m.m. 

Artiklen indleveret december 1985. 



Da Vikingebroen blev fundet 
Af Leo Novrupn 

Som den sydligste af de femten gaarde, 
som stadig ligger langs byvejen i Rav 
ning, er -Elkjærflor-, der i 1796 blev 
købt til fri ejendom fra -Engelsholm« 
gods. Siden har gaarden været i samme 
slægt og ejes i dag af gdr. Knud E. 
Knudsen. 
I efteraaret 1971, da Knud E. Knud 

sen pløjede et engstykke i Vejleaadalen, 
stødte ploven flere gange mod nogle 
kraftige egeplanker. V ed hjælp af en 
traktor trak han efterhaanden en halv 
snes stykker op; men da der stadig viste 
sig flere, blev han betænkelig og ringede 
til mig og fortalte om de store planker. 
- Næste dag tog jeg paa Vejle kulturhi 
storiske Museums vegne2) ud for at se 
nærmere paa fundet. V ed hjælp af en 
jernsøger blev jeg snart klar over, at 
stolperne stod i lige rækker, der gik fra 
nord mod syd. Der var ca. 2,40 m mel 
lem stolperne. Det viste sig, at der stod 
fire rækker, som var parallelle. 

Nationalmuseet underrettes 
Da jeg kom hjem, skrev jeg til National- 

museet om fundet og tilføjede at jeg vil 
le tro, at der havde staaet en storbro 
over hele V ejleaadalen. Da der hverken 
fandtes skriftlige kilder eller mundtlige 
overleveringer om broen, kunne det 
tænkes, at den stammede fra vikingetid.3) 
Jeg havde lagt mærke til, at der stod 

en tilsvarende stolpe og ragede op af en 
fiskedam paa sydsiden af aadalen, hvor 
engene støder til smaabakkerne. Sigte 
linjen passede fra de fundne stolper paa 
nordsiden, og afstanden var en lille km. 
- Knud E. Knudsen havde tillige fortalt 
mig, at der flere gange gennem aarene 
var fundet tilsvarende stolper i engdra 
get syd for aaen. Hvis broen virkelig gik 
over hele aadalen, saa var der tale om 
en storbro af format. Mine tanker gik 
derfor til Jelling, som kun ligger godt en 
halv snes km fra stedet. Her boede vi 
kingekongen, Harald Blaatand, der rej 
ste de to kendte runestene, mon ikke 
han skulle staa bag dette gigantiske bro 
anlæg? 
Knud E. Knudsen havde forpagtet 

engparcellen-) af grosserer J. Lund Ol- 



106 

Gdr. Knud E. Knudsen ved de fundne egeplanker, 
der er 3-4 m lange. Foto: Leo Novrup. 

sen, Ravning, der blev meget interesse 
ret i fundet. Han sendte et stykke af en 
egestolpe til Nationalmuseet for at faa 
taget en saakaldt C.14 analyse, saa bro 
ens alder kunne blive bestemt. Stolpen 
havde 300 aarringe. 

Det var en vikingebro 
Da analysen endelig forelaa, blev det 
aar 980 plus-minus 100 aar - altsaa 
midt i vikingetid - da vore berømte 
Trelleborge blev bygget. Nationalmuse 
et begyndte da i sommeren 1972 de før- 

ste undersøgelser. ved museumsinspek 
tør Thorkild Ramskou. Han fortsatte 
arbejdet - saa vidt jeg husker - hver 
sommer lige til 197 7. Jeg fulgte 
selvfølgelig arbejdet derude i engene og 
var altid spændt paa at høre nyt. Noget 
af det første var dette, at der til hver 
yderstolpe hørte en skraastillet støtte 
stolpe, der var saa kraftig som selve 
bærestolpen. Støttestolpen var tillige af 
rundet paa de tre udadvendte sider. 
Thorkild Ramskou beregnede, at der 

havde været ca. 1700 bærende brostol 
per og omkring 800 støttestolper. - Det 
maa have tyndet meget ud i de ege 
skove, som sikkert den gang har staaet 
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paa skrænterne ned mod aadalen, hvor 
der endnu er skov. - Og alt er tilhugget 
med økse, da saven ikke var kendt i vi 
kingetid. Man maa forundre sig over 
den akkuratesse, som plankerne præ 
senterer og imponeres af vikingernes 
dygtighed som brobyggere. Hele anlæ 
get er udført med nøjagtighed paa faa 
cm. Et imponerende ingeniørarbejde i et 
meget vanskeligt terræn og med en 
længde som vor gamle Lillebæltsbro. 
De bærende brostolper var hugget i 

firkant med en bredde paa ca. 30 cm. 
Blandt de ti stolper, som Knud E. 
Knudsen havde trukket op, var der dog 
en kæmpe paa 40 cm. 

Nærbillede af bære - og stetiestolper. Det er morsomt 
at se, at den hasselkæp - som oiking eentrepreneren 
har stukket i jorden - endnu står på sin plads langs 
bærestolpen. Foto: Leo Nourup. 

I sommeren 197 7 ville museumsin 
spektør Thorkild Ramskou lede efter 
tilkørselsvejene til broen. Han havde da 
en vældig nyhed at fortælle: Brostolper 
ne var fældet i aar 979. En ny daterings 
metode var begyndt - den dendrokrono 
logiske - hvor man studerer aaringene 
og derved kan paavise selve aarstallet, 
da træet blev fældet. Netop omkring 
979 var Kong Harald Blaatand i Jel 
ling. Ravningbroen kan vi nu næsten 
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Vikingebroen. 
Tegning af Aa. Sørensen, Vejle Amts Folkeblad. 

med sikkerhed kalde kong Haralds bro, 
og det er jo saare interessant. 
Tilkørselsvejene til broen blev fundet 

baade paa nord- og sydsiden, og vejbe 
lægningen bestod mest af haandsten. 
Paa nordsiden løb vejen ind under den 
nuværende asfalterede vej og ind i en 
hulvej. Her var det interessant at se, at 
stenbelægningen manglede i vejens 
midtbane, hvor hesten havde gaaet. 
Man kørte altså med enspændervogne. 
Ligesom Trelleborgene er Vikinge- 

broen sikkert militært anlagt. Kongens 
soldater kunne da hurtig komme over 
det sumpede omraade i Vejle-aadalen. 
En tør soldat kæmper bedre end en 
vaad. Og man sparedes tid, da man nu 
ikke behøvede at drage mod vest til 
Hærvejen, men kunne marchere direkte 
mod syd over broen. 

Broens korte levetid 
Alt tyder paa, at broen kun har haft en 
forholdvis kort brugstid. Ingen repara 
tionssteder er fundet, og broen er ikke 
brændt, da der ingen trækul findes. Bro 
ens forfald skyldes muligvis dette, at 



Stolpehovedet. Foto: Leo Novrup. 

Kong Harald først i 980-erne flyttede 
kongesædet fra Jelling til Roskilde. - 
Bønderne - nord og syd for aaen - hav 
de ingen brug for en saadan storbro, da 
de sikkert ikke havde megen forbindelse 
med hinanden. De har gaaet og set paa 
den rigdom af godt tømmer, som kunne 
bruges til huse og reparationer. Alene 
kørebanen, der har været omkring 4,5 
m bred, har dækket over mere end 3600 
kvadratmeter tilhugget egetræ. - Saa 
snart en har begyndt at hente træ fra 
broen til eget brug, er det hurtigt blevet 
almindeligt. Efter en kortere eller læn 
gere aarække forsvandt den egentlige 
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Vi ser stolpeparret: Øverst den bærende brostolpe - 
og i .forgrunden støttestolpen med de tre afrundede 
sider. Foto: Folmer Troelsen. 

bro, og kun de svære broplanker i jor 
den fik lov at blive staaende. 
En anden mulighed kan ogsaa tæn 

kes. Et rigtigt vaadt efteraar har for 
vandlet aadalen til en stor sø, der om 
vinte-ren blev belagt med svær is. Fora 
arets smeltevandsstrømme førte da 
ismasserne mod øst, og som en gletscher 
knækkede isen de svære egestolper, saa 
broen blev ført østpaa. Det tømmer, 
som ikke blev bjerget i land, endte i Vej 
le fjord. 
Det er ejendommeligt, at der næsten 

intet er fundet af den egentlige bro. Det 
første efteraar var jeg dog saa heldig at 



faa fat i et par stykker, der nu findes paa 
Vejle kulturhistoriske Museum. Det ene 
er et stolpehoved, der er formet som ta 
get paa et hus. Hvis broen i hele sin 
længde har haft disse stolpehoveder, saa 
har det været et flot syn. - Det andet 
stykke var rundagtigt formet med fir 
kantet udsnit. Maaske brugt til at fast 
holde kørebanens plankeender. 

En turistattraktion 
Der kommer mange turister til Egtved 
sogn, bl.a. for at se Egtved-pigens grav 
sted. For at turisterne ogsaa kunne faa 
et indtryk af Vikingebroen, har man 
den 8. august 1985 indviet nogle rekon 
struktioner af brofagene - dog uden 
rækværk. De er opstillet, hvor broen be 
gynder og ender. Egetømmeret er paa 
ægte vikingevis kun bearbejdet med øk 
ser. - Jeg vil dog mene, at skraastolper 
ne har støttet de bærende bropiller og 
ikke plankerne paa kørebanen. Det er 
Egtved kommunes beskæftigelsesud 
valg, som paa den maade har ønsket at 
skabe endnu en turistattraktion for 
sognet. 

Kilder: 
Skalk 1977 - Vikingebroen af mu 
seumsinspektør Thorkild Ramskou. 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1980 - Vikin 
gebroen af Th. Ramskou. 
Vejle Amts Folkeblad. 
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Noter: 
1. Forfatteren, Leo Novrup, blev født i Alslev 

skole syd for Varde d. 10. - 1. -1907. 
Faderen H. P. H. Novrup var førstelærer 
ved skolen. Han var meget historisk og bo 
tanisk interesseret, og jeg arvede denne in 
teresse. Allerede som ti-aarig gravede jeg i 
»Bavnen«, en næsten udkørt gravhøj, hvor 
man gennem aarene havde benyttet jorden 
til fyld. Her fandt jeg to perler: en flad, 
dybblaa glasperle og en brun mosaikperle 
med indlagt grønne partier. Perlerne skal 
stamme fra Romerriget og er nok kommet 
til Danmark ved en byttehandel. Endvidere 
fandt jeg tøjrester, som viste sig at være fra 
bronzealderen og opbevares paa National 
museet. Der var smaastykker fra en trøje 
og tillige de fine traade fra et haarnet, som 
vi kender det fra Egtvedpigen, der fire aar 
efter blev fundet i sin egekiste med alt tøjet 
paa. 
I aarene 1921-2 9 var jeg i Herning hos 

konservator og museumsforstander H. P. 
Hansen, hvor jeg blev uddannet som zoo 
logisk konservator. Siden har jeg udstop 
pet i tusindevis af fugle og pattedyr til sko 
ler og samlere. 
1933 lærereksamen fra Tønder Stats 
seminarium. 1933 og 34 var jeg vinter 
lærer i Starup skole syd for Grindsted. 
193 5-39 var jeg lærer i Vester Nebel ved 
Kolding. Her begyndte jeg i 193 7 at smal 
filme vor dyreverden - særlig fuglene - 
som stod mit hjerte nærmest. Ved Dons 
Nørresø optog jeg min første gøgeunge 
film, der blev vist i dansk fjernsyn. - I Ve 
ster Nebel - tiden foretog jeg en hel del ar 
kæologiske udgravninger for Koldinghus 
museum. - - Under krigen 1939-44 var 
jeg lærer i Oksbøl, hvor den store tyske lejr 
laa. - Der maatte vi tre gange forlade vort 
hus, der blev beslaglagt af tyske officerer. 
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Den sidste vinter boede vi i køkkenet hos 
byens læge, hvor vi baade spiste og sov. 
Den første april 1944 blev jeg førstelærer 

i Staushede skole, Gesten sogn, Ribe amt. 
Min lille søn paa godt tre aar sagde kort ef 
ter: Her er godt at være, for her er ingen 
luftalarm. 
Ogsaa i Staushede foretog jeg mange ar 

kæologiske undersøgelser. Mit bedste fund 
var vel bronzealdergraven i Øster Thorsted 
ved Egtved. Her havde staaet en egekiste 
med stenpakning omkring. Nu var kun 
stenlejet tilbage, og her fandt jeg en spiral 
formet guldarmring, der gik otte gange 
omkring haandleddet. Endvidere indeholdt 
graven: en bronzepincet, bronzebarber- 

Her er Leo Nourup med den smukke guld-armring, 
som han lige har fundet i graven i Gl. Thorsted. 
Foto: Leo Novrup. 

kniv, ildsten af flint samt en sjælden økse 
krukke af ler. Fundet findes paa National 
museet. I 1956 blev jeg efter anbefaling af 
professor, dr. phil. C. J. Becker medlem af 
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 
- - I aarene 1955-58 havde jeg sammem 
med redaktør Chr. Torpe en maanedlig 
udsendelse i Danmarks radio, som hed 
Vandring i Naturen. Disse udsendelser 
blev radioens mest aflyttede. Den sidste ud 
sendelse var først i dec. 1958. Chr. Torpe 
døde et par uger senere. 



Fra 1 9 5 9- 7 2 var jeg seminarielærer paa 
Statens seminarium for srnaabørnslærerin 
der i Vejle. Mine hovedfag var biologi og 
oldtidshistorie. - - Mine vigtigste ornitolo 
giske iagttagelser er: en kohejre - fundet 
død ved Aagaard i 1936 - jeg udstoppede 
den, og den findes nu paa Naturhistorisk 
museum i Aahus. Det var første gang en 
kohejre viste sig i Danmark. - Den første 
tyrkerduerede fandt jeg i Store Darum ved 
Bramminge i 19 5 2. Det var ejendomme 
ligt, at reden var bygget af staaltraad fra en 
gammel hønsegaard. Denne rede findes 
ogsaa paa museet i Aarhus. Paa Fyn fandt 
jeg en rosenmaage, som nu staar som en 
særlig klenodie paa Svendborg zoologiske 
museum. Den hører hjemme i det nord 
østligste Sibirien og er kun truffet enkelte 
gange i Europa. - I 1962 fandt jeg en ru 
gende biæder i en sandgrav ved Frøstrup i 
Hanherred. Biæderen har kun en gang før 
ruget i Danmark - paa Bornholm i 1948. 

I maj maaned 1955 havde jeg med Vor 
basse Ungdomsforening en natekskursion 
for at lytte til vore fuglestemmer. Vi starte 
de kl.2. Det frøs ca. to grader celsius, og da 
vi naaede plantagen, var der ret tyk is paa 
vandpytterne. - Solsorten og sangdroslen 
sang som sædvanligt ved denne tid; men vi 
hørte ikke noget til natravnens spinden, 
som vi havde ventet. Snart var plantagen i 
fuld sang, da de andre sangfugle ogsaa 
stemte i. - -Her ligger en død fugl«, blev 
der sagt. Det viste sig at være en natravn, 
som tilsyneladende var død. Jeg løftede 
den op, og hovedet dinglede fra side til side 
som fra en død fugl. Vi gik videre, og jeg 
havde natravnen i min hule haand. - Vi 
havde vel gaaet en times tid, da jeg mærke 
de, at natravnens tæer bevægede sig. Den 
var alligevel ikke død. Jeg kom da i tanke 
om, at den nordamerikanske natravn i 
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kuldeperioder gik i dvale for at overleve. 
Det kunne jo tænkes, at ogsaa vor natravn 
var i stand til dette. - Da vi ved seks-tiden 
naaede tilbage til Vorbasse, hvor vi skulle 
nyde morgenkaffen, begyndte natravnen at 
løfte paa hovedet og aabne øjnene. Jeg sat 
te den paa bordet, hvor solen skinnede. 
Inden vi var færdige med kaffen, vraltede 
natravnen rundt mellem kopper og fade og 
fløj til sidst rundt i salen til stor moro for 
os alle. - Dette fund viste, at ogsaa vor eu 
ropæiske natravn er i stand til at gaa i dva 
le for at overleve kuldeperioder. Dette hav 
de man ikke før haft kendskab til. 

Det tredje fund af rugende vandstær saa 
jeg ved Lille Mølle nær Hoptrup i 1973. 
Baade biæderne og vandstærene fotografe 
rede og filmede jeg. - I sommeren 1965 
iagttog og fotograferede jeg en stendrossel i 
Veerst i Midtjylland. Det var første gang, 
at en stendrossel har vist sig i vort land. 
I de sidste ti somre har jeg i maj og juni 

siddet i mit lille, grønne telt for at aflure 
gøgens hemmeligheder ved rørsangerreder 
ne. Jeg har opholdt mig - ofte siddende i 
vand - i mere end tre tusind timer i obser 
vationsteltet. Mon ikke det er en verdensre 
kord? - Sammen med min ven, lærer Poul 
Erik Andersen, Skanderup Ungdomsskole, 
optog vi en smalfilm ved Bønstrup sø om 
gøgens liv. Her ser vi bl.a., at gøgehunnen 
sidder med rørsangerægget i gabet, medens 
hun lægger sit æg og derefter sluger rør 
sangerægget. Denne film er tre gange vist i 
dansk fjernsyn og i de fleste europæiske 
lande samt i Japan. Fem børnebøger har 
jeg faaet udgivet. I 1983 kom saa -Bogen 
om Gøgeungen-, der er oversat baade til 
svensk og tysk. Paa danske biblioteker 
staar der 4126 af mine bind. Jeg er med 
lem af Dansk Forfatterforening. 
I over 40 aar har jeg ringmærket flere 
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tusinde fugle for Dansk ornithologisk 
Central i Viborg, hvis leder var ornitolo 
gen og kunstneren P. Skovgaard. Han 
fremstillede selv en smuk fortjenstmedalje, 
hvor der paa bagsiden stod: Tak for 40 
aars virke. Den medalje blev for mig en 
stor overraskelse og glæde. 

2. Efter Nationalmuseets ønske blev jeg leder 
af de arkæologiske undersøgelser og ud 
gravninger for museet i 1961- 7 7. 

3. Vejle Amts Aarbog 1959: Middelalderbro 
i Vejleaadalen af læge K. V. Christensen, 
Ødsted. 

4. Knud E. Knudsen har siden købt engen, 
saa den nu tilhører -Elkjærflor- 

I 



Om to auktioner i Thyregodlund præstegård 
Af Ejlif Værge.I) 

I fortsættelse af artiklen »Laurids Felds 
Lærdoml« (årbogen 7 985) bringes her 
nogle studier i samme præsts økonomi- 
ske forhold. (Red.) 

Gamle papirer i Landsarkivet for Nør 
rejylland i Viborg fortæller om to auk 
tioner i Thyregodlund præstegård, en 
tvangsauktion i 17952) og en dødsbo 
auktion i 1803.3) Disse auktioner har en 
vis historisk interesse, da i hvert tilfælde 
den første fandt sted, mens N. F. S. 
Grundtvig opholdt sig hos den ugifte 
sognepræst Laurids Feld og hans søster 
og husbestyrerinde Tryfæna Feld sam 
men med andre store drenge. Pastor 
Feld holdt nemlig en lille kostskole for 
at oplære unge mennesker til latinsko 
lens øverste klasser. Den anden af de 
her omtalte auktioner var dødsboauktio 
nen efter Laurids Felds død; han døde 
d. 20. april 1803. Dødsboauktionen 
blev holdt 28.-29. september s.å. efter to 
skiftesamlinger d. 3. maj og d. 19. juli. 
Tvangsauktionen var foranlediget af 

L. Felds gæld til enken efter hans for 
gænger som præst i Thyregod og V ester 
sogne, madam Paludin.v af hvem Feld 
havde måttet købe præstegården, som lå 
mellem de to kirker i landsbyen Thyre 
godlund. Inden tvangsauktionen var 
han med renter og renters rente kommet 
til at skylde hende 13 3 5 rdl. Efter det 
såkaldte nådsensår, hvor enken efter en 
præst havde ret til at blive boende i 
præstegården og oppebære det halve af 
embedets indtægter, var madam Palu 
din flyttet til Frausing i Lysgård herred. 
Efter hendes død i 1 794 skulle lånet 
indfries, så arvingerne kunne få deres 
part. Det blev da den gejstlige skifteret 
for Lysgård Herred, som havde provst 
Levring i Grønbæk som formand, der 
kom til at tage affære, og provsten skrev 
da gentagne gange til Laurids Feld i 
Thyregodlund og bad ham om at betale 
sin gæld til madam Paludins dødsbo; 
men da han intet svar fik, langt mindre 
penge, overgav han sagen til skifteretten 
for Nørvang Herred, under hvilket 



Thyregod lå. Feld blev da kaldt til 
møde i Vejle angående denne sag i janu 
ar måned 1 7 9 5, men han mødte ikke. 
Da han anden gang blev opfordret til 
møde, sendte han en procurator, der 
sagde, at han var syg. Sådan blev det 
ved med at gå indtil august måned. 
Hvor syg han har været, ved jeg ikke; 
men han var da i hvert tilfælde rask nok 
til at gå på auktion på herregården Ha 
strup i Thyregod sogn i maj måned, 
hvad vi kan se i auktionsprotokollen. 
Her købte han trods sin fortvivlede øko 
nomi forskellige ting. Men skifteretten 
mistede til sidst tålmodigheden og be 
rammede en tvangsauktion til d. 25. au 
gust. Her blev det indhøstede hø samt 
bøndernes korntiende solgt, og der ind 
kom 240 rdl. Men Feld bad, om resten 
af auktionen ikke måtte udsættes i 14 
dage, så kornet kunne nå at blive høstet, 
så man kunne se, hvor mange traver der 
blev, og auktionen kunne imidlertid 
blive bekendtgjort ved opslag i de om 
kringliggende sogne. Det tilstedtes ham; 
og så d. 7. september gik det løs igen. 
Kornet blev solgt agervis; da det var 
solgt, kom turen til landbrugsredskaber 
ne og vognene og derefter husdyrene. 
Rytterhesten, der stod til kgl. majestæts 
tjeneste, måtte ikke sælges. Det har selv 
følgeligt været en flot hest. Men Feld 
havde anskaffet sig en magen til. Og 
den var så dyr, at ingen i de hede 
prægede sogne havde råd til at købe 
den. Vi må tænke på, at mange bønder 
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dengang kørte med stude, så en hest var 
i det hele taget en flothed. Men Feld 
lovede, at han skulle tage til Vejle med 
den til næste hestemarked. Derude på 
østeregnen mente man, at folk havde 
bedre råd. Jeg tvivler dog meget på, at 
Feld fik gjort alvor af den hestehandel. 
Men nu kom turen til indboet, hvor 

alt - bogstavelig talt alt - blev solgt, om 
det så var kakkelovnene. Og der blev 
ikke en dyne tilbage i præstegården, 
som folkene kunne dække sig med. Jeg 
tror dog ikke, at det var så galt, som det 
tilsyneladende så ud til, men at mange 
ting blev solgt for at blive. Jeg har såle 
des hørt fortælle,5) at herredsfogeden 
skulle have købt Felds sadel, men givet 
ham den igen. Det var nu altså ikke her 
redsfogeden, men provsten, der købte 
den. Og man lægger mærke til, at han 
lige akkurat købte så mange ting, at li 
vet i præstegården kunne leves videre, 
hvis det blev. Og provsten har jo nok la 
det det blive. Måske har han haft en 
fond at tage af. Den kunne være samlet 
ind hos herredets præster. Desuden læg 
ger man mærke til avlskarlen Ivar 
Sørensen, som Feld havde overtaget fra 
sin forgænger. Han købte ting, så 
landbruget kunne fortsætte. Han må 
have haft penge. Året efter købte han en 
selvejergård i Svindbæk, på hvis jord 
mit barndomshjem Svindbæk skole se 
nere blev bygget. 
Ved auktionen kom ialt 836 rdl. ind. 

Men det var ikke nok; i tingprotokollen 



ser man, at Feld blev dømt til at betale 
de resterende 497 rdl. samt 55 rdl. i 
sagsomkostninger. Han lånte imidlertid 
650 rdl. hos den rige nabopræst i Øster 
Nykirke, Lorenz Stalknecht.O Det er 
blot lidt mærkeligt i tingbogen at se, at 
Feld nu igen har 2 sorte heste og en ny 
grønmalet postvogn at sætte i pant. 
Med postvogn menes der sikkert en rej 
sevogn. Feld havde også en sognevogn, 
som han brugte hjemme i sognene. Til 
denne sognevogn, som omtales i regi 
streringen af Felds bo efter hans død, 
har jeg en morsom notits, som jeg har 
fra en tidligere præst i Øster Nykirke, 
Krag Schwarts, som igen har den fra en 
gammel lærer i Vindinge, som havde 
kendt forstander Rosendahl ved Vindin 
ge Højskole, der var barnefødt i Øster 
Nykirke. Forstander Rosendahl") var i 
året 1871, året før Grundtvigs død, rejst 
ind til København med sine højskole 
karle for at de skulle lære Grundtvig at 
kende. De fik også en aften sammen 
med ham. Rosendahl omtalte da sin 
hjemstavn, hvor jo også Grundtvig hav 
de været i sine drengeår og spurgte ham 
om, hvad han syntes om den; og Grundtvig 
svarede dac-De veje, de veje!- Han har 
nok prøvet at køre med Feld i sognevog 
nen, men havde ikke de lyseste minder 
om det. Derimod har rejsevognen været 
mere behagelig; og jeg ved, at Grundt 
vig har været med Feld på dennes talri 
ge re3ser. 
Når vi nu er ved rejserne, vil jeg også 
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omtale de årlige rejser til Udby præste 
gård på Sjælland, Grundtvigs barn 
domshjem, Jeg ved, at Grundtvigfor 
skere er interesseret i dem. Jeg kan da 
oplyse udfra ribebispens kopibog af 
udgået post og den dertil hørende brev 
pakke, at Feld hvert år søgte biskoppen 
om tilladelse til at rejse til Sjælland 5-6 
uger i august måned undtagen netop i 
tvangsauktionsåret og i 1793, da andre 
viderværdigheder forhindrede en sådan 
rejse. I Grundtvigs tid føjede Feld til an 
søgningen -rned en elev«, så vi kan jo 
nok regne ud, at rejsen er gået til Udby. 
Men også efter at Grundtvig var rejst, 
søgte Feld om tilladelse til denne rejse. 
Og nu mener læserne vel, at jeg er kom 
met ud af sporet. Taler måske ikke 
overskriften og indledningen om noget 
rent pengemæssigt? Jo, men der skal da 
en overgang fra den ene til den anden af 
de to indledende auktioner; og den over 
gang benytter jeg mig af til af berette 
om noget, der ligger mig på sinde. For 
vi føres ved denne manøvre fra tvangs 
auktionen, mens Feld var i live, over til 
dødsboauktionen efter hans død. 
Da Feld var død, efterlyste den gejstli 

ge skifteret ikke blot hans kreditorer i 
de få offentlige tidender, der dengang 
fandtes, men den meddelte også på sam 
me måde Johan Grundtvig i Udby præ 
stegård, at hans børn var indsat som ar 
vinger, og at han var indbudt til at del 
tage i den anden skiftesamling d. 1 9. 
juli 1803: for Feld havde i sit testamente 



betænkt Grundtvig og hans søster på 
lige fod med sin mindreårige nevø Mi 
chael Feld.o søn af hans broder af sam 
me navn. Det viser, hvor stærkt Feld 
følte sig knyttet til den grundtvigske fa 
milie i Udby præstegård, som han åben 
bart har betragtet som sit andet hjem. 
Heldigvis for Johan Grundtvig holdt 
han Berlingske Tidende, hvor han så 
denne meddelelse. Det lader ikke til, at 
man har fundet det nødvendigt direkte 
at kontakte ham, lige så lidt som man 
direkte kontaktede Felds kreditorer. Det 
var altså kun dem, som havde adgang til 
de få aviser, som fandtes dengang, og 
som kunne læse dem, der blev mindet 
om Felds død og om, hvad den indebar 
for dem. I skifteretsprotokollen ser vi en 
kopi af Johan Grundtvigs svar til skifte 
retten desangående. Han udtrykker her 
sin glæde over, at hans børn er kommet 
i betragtning i Felds testamente og tak 
ker, fordi han via de offentlige tidender 
er blevet inviteret til at komme til skifte 
samlingen d. 19. juli, men svarer, at det 
ikke er ham muligt at komme, ej heller 
nødvendigt, idet han har den fulde tillid 
til, at skifteretten vil varetage hans 
børns interesse, og han beder om, at 
man vil lade ham det vide, når pengene 
kan komme til udbetaling, nemlig når 
Felds søster Tryfæna, som ifølge testa 
mentet skal have renterne af arven i sin 
livstid, ikke er mere. I skiftesamlingen 
d. 19. juli ser vi, at Felds efterfølger som 
præst for Thyregod og V ester menig- 

I 
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heder, Søren Anker Winther, var til 
stede, og at han blev opfordret til inden 
dødsboauktionen, som man fastsatte til 
d. 28. og 29. september at ordne sine 
mellemværender med præstegårdens re 
præsentant Tryfæna Feld.P) som af skif 
teretten var godkendt som sådan. Nu 
kommer vi altså til den i indledningen 
omtalte dødsboauktion d. 28. og 29. 
september 1803. 
Inden denne havde successor i kaldet 

handlet med Tryfæna, havde købt præ 
stegården for de obligate 500 daler samt 
truffet afgørelse om sin halve andel af 
embedets indtægt i nådsensåret og købt 
det, han ville have af embedets ind- og 
udbo og var blevet skyldig til dødsboet 
1088 rdl + nogle mark og skilling, som 
han også udredte. Ved auktionen ind 
kom 1152 rdl, og indtægten beløb sig 
foreløbig til 2261 rdl. 
Det kunne altså i første omgang se ud 

til, at Feld efterlod sig en betydelig arv, 
især da man ved åbningen af hans gem 
mer ingen regninger fandt, men kun en 
udredning af hafte udgifter ved præste 
gårdens udskiftning, som efterfølgeren 
måtte skønnes at skulle betale det meste 
af, da udstykningen var foretaget i Felds 
sidste år. (Af Thyregodlunds 6 gårde 
var endnu i Felds tid de 4 fæstegårde 
under herregården Hastrup. Men forud 
for overgangen til selveje gik næsten al 
tid udskiftningen, hvor dog også selv 
ejerne var med, således i Thyregodlund 
præstegården og sognefoged Jens 



Jensens10 gård. Kort efter må de andre 
være gået over til selveje). 
Vi skal dog se, at regnskabet ved 

Felds dødsbo slet ikke var så strålende, 
som det så ud til, idet han i virkelighe 
den skyldte mere bort, end han efterlod 
sig. Skulle alle hans regninger være be 
talt, var der blevet underskud; men skif 
teretten var så streng med at forlange 
verificering af regningerne, at kun de, 
som kunne absolut bevise deres regnin 
gers ægthed, fik dem dækket; og man 
opnåede derved at få regnskabet til at gå 
op, så det var kun et symbolsk beløb, 
der blev tilbage til arvingerne, nemlig 
12 rdl. 
Jeg kan ikke gå i enkeltheder med de 

regninger, som blev betalt og dem, der 
ikke blev betalt. De fylder i skifterets 
protokollen 20 tæt skrevne foliosider. 
Men nogle af de største regninger vil jeg 
nævne. Der var først gælden til nabo 
præsten Lorenz Stalknecht 650 rdl., 
som blev betalt til hans enke. Så var der 
en købmandsregning fra købmand Of 
fer Lauridsen i Horsens, der inden 
enden tog det, løb op til 424 rdl. Til 
sammenligning skal nævnes, at det var, 
hvad skødeprotokollerne fra denne tid, 
da så mange selv købte deres gårde af 
herremændene, under hvem de havde 
været fæstere, viser at være prisen for en 
meget god gård. Jeg kan her ikke dy 
mig for at berette om, hvor mange drik 
kevarer denne købmand måtte levere til 
Felds begravelse: Yz anker af den bedste 
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rødvin (et anker var 38 potter eller med 
vor betegnelse liter, altså i dette tilfælde 
19 potter), 7 potter gammel vin, 6 pot 
ter akvavit, 1 Yz pot fransk brændevin, et 
anker ( altså 3 8 potter) brændevin, ialt 
72Yz potter stærke drikkevarer; Tryfæ 
na havde straks efter broderens død 
sendt en vogn til Horsens, hvortil der 
var 6 mil (en mil= 7Yz km.), og bestilt 
disse drikkevarer tillige med meget an 
det. Jeg må her indskyde den bemærk 
ning, at kun købstæderne dengang hav 
de ret til at have købmænd, hvorfor 
bønderne lagde an på selvforsyning så 
vidt muligt; man kan her undre sig over, 
hvorfor Feld ikke handlede i købstaden 
Vejle, hvortil der kun var 4 mil; men 
købmændene i Vejle har måske ikke vil 
let give kredit. Vi ser også en regning 
fra arvingerne til en købmand i Viborg, 
hvortil der er 10 mil, på 60 rdl., som 
blev verificeret af Felds broder Michael, 
sognepræst i Jebjerg i Salling. Feld må 
tit have kørt til Viborg med Grundtvig, 
for at han der kunne besøge sine to 
brødre, som havde været med Feld på 
Hirtsholmene, men som han havde fået 
anbragt i Viborg latinskole. Grundtvig 
omtaler selv i en fodnote I I) til -Rimelige 
strøtanker-, at han ofte har kørt til 
vogns over Alheden. Tidligere ejer af 
Hastrupgård, Schoutrup, forlangte 
dækning af en gæld på 90 rdl., som 
kunne verificeres af Tryfæna og møller 
Rauf i Hastrup. Provst Schøth præsen 
terede til sidst en regning på 70 rdl., for 



udlagte penge ved en præsteauktion 
1795. Han havde også lagt renter og 
renters rente til. Foruden disse reg 
ninger var der et utal af mindre regnin 
ger fra beboerne i Thyregod og V ester 
og omliggende sogne, men kun de 
strengt verificerede blev altså dækket af 
skifteretten. Jeg synes, at det var en 
hård fremgangsmåde mod folk, som for 
størstedelens vedkommende hverken 
kunne læse eller skrive, men måske hav 
de givet kredit eller lån til Feld ud fra 
den forudsætning, at en mand var en 
mand og et ord var et ord. 
Men de mest belastende regninger for 

Feld synes jeg, at de må være, som var 
stiftet, før han kom til Thyregod. Såle 
des var der en regning fra skrædder 
mester Sommerfeld i København fra ja 
nuar 1788, lige efter at Feld var ud 
nævnt til sit første embede som sogne 
præst for Hirtsholmene i Vendsyssel. 
Skrædderen havde forsynet Feld med 
ornat m.m., og Feld var blevet ham 59 
rdl. skyldig. Der er ikke noget at sige til, 
at Feld ikke kunne betale denne regning 
i den tid, han var på Hirtsholmene, hvor 
hans indtægter blev vuderet til 66 + 12 
rdl. årligt; men efter at han havde fået 
det bedre kald i Thyregod- V ester, skul 
le han nok kunne have betalt. Men 
Sommerfeld sendte den ene regning til 
ham efter den anden uden at få så meget 
som svar, langt mindre penge. Det hjalp 
ikke, at han klagede til Felds biskop i 
Ribe i 1799;12) Feld fik nok en opfor- 
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dring fra biskoppen til at betale, men ef 
terkom den ikke; først ved 4 skiftesam 
ling i 1804 efter Felds død fik skrædde 
ren sine penge. Det vil altså sige, at F~ld 
i hele sin præstetid gjorde tjeneste i et 
ornat, som ikke var betalt. Ligesom 
Sommerfeld klagede Hirtsholmenes be 
boere til biskoppen over, at de ikke fik 
dækket et lån til Feld fra kirkekassen.m 
Biskoppen skrev også til Feld om det; 
men han betalte blot nogle mindre af 
drag og skyldte endnu ved sin død 66 
rdl. til kirkekassen på Hirtsholmene, 
som øboerne aldrig fik, da de ikke hav 
de adgang til offentlige tidender og altså 
ikke var der med verificerede regninger 
til skifteretten, da tid var. Det er hjerte 
skærende at læse de kopier af deres ryk 
kerbreve til Feld, som er at finde i den 
uregistrerede brevpakke i bispearkivet. 
Ovre på fastlandet, hvortil øboerne hav 
de forpligtet sig til at sætte præsten over 
et vist antal gange om året, havde Feld 
gjort lån; jeg ved ikke hvor mange ste 
der; men der er i hvert tilfælde papir på 
et lån hos provst Scherups svigerfor 
ældre i Elling præstegård på 100 rdl., 
ligeledes et lån hos en herregårdsfruel4) 
på Bangsbo også på 100 rdl., samt hos 
en handelsmand Mads Bang i Flad 
strand et lån på 150 rdl., som dog ved 
Felds død var betalt ned til 45 rdl. Disse 
2 4 5 rdl. blev dem betalt, da de havde 
set skifterettens annonce og havde gjort 
anskrig. 
Det ser altså ud til, at Feld ikke har 



villet betale sine regninger. Om Grundt 
vig har mærket til Felds uefterrettelig 
hed i pengesager, foreligger der ikke no 
get. Det kunne se ud til, at han har taget 
ved lære af Feld med hensyn til at rejse 
fra regninger. Fr. Rønning fortæller i 
sin bog »Den grundtvigske Slægt- (side 
55,) at der til gældsposterne ved hans 
faders udboforretning i 1800 kom en 
regning for -discipel Grundtvig, Aar 
hus-. Hvad den regning skulle have be 
stået i, ved jeg ikke; jeg har forgæves 
søgt at finde ud af det; men protokollen 
for den geistlige skifteret for Baarse 
Herred, hvorunder Udby hører, er bort 
kommet, så vi må være fornøjet med her 
intet at vide. 
Jeg er ked af, at det mest er noget ne 

gativt, jeg kan finde i de gamle papirer; 
men det gjaldt jo nok dengang ligesom 
nu, at det er det dårlige om folk, man 
får mest at vide om. 

Noter. 
1. Jeg, Eilif Værge, er født 5/1 1911 som søn 

af lærer Vilhelm V. i Svindbæk skole, 
Thyregod sogn. Vi var 11 søskende, hvoraf 
de 8 blev lærere på den ene eller anden 
måde. Var en tid ved landbruget, men kom 
til at læse og blev student fra kursus. Teo 
logisk embedseksamen i 1938; herefter på 
-Filadelria« et år, hvorefter jeg blev præst. 
Min præstegerning begyndte i landets østli 
ge del som hjælpepræst på Bornholm og 
sluttede i landets vestlige del som sogne 
præst for Henne og Lønne menigheder. 
Derimellem var jeg præst forskellige ste 
der, det mest interessante som konst. sog- 
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2. 

nepræst og førstelærer på Anholt; den 
længste periode havde jeg som præst i 
Hammel-Voldby-Søby. Som emeritus bor 
jeg i Vinderup. 
Auktionsprotokol for Nørvang Herreds 
provsti. Landsarkivet for Nørrejylland C 
37 B nr. 6 
Nørvang Herreds gejstlige skifterets proto 
kol (37 B-3 A) første skiftesamling: fol. 
132b -136a; anden samling: fol. 137a 
- l 38b; tredie samling: 148a - 148b; fjerde 
samling: 148b - 150b; femte samling: 
151 a og b. I disse to protokoller under 2 
og 3 forekommer det meste af det, som 
vedkommer emnet. Jeg vil derfor kun an 
give noter om det, der ligger udenfor. 
Pastor Paludin havde været sognepræst i 
Thyregod siden 1769. Der foreligger en Li 
her Daticus (C 448-21), hvori han har af 
skrevet de biskoppelige rundskrivelser, der 
kaldes portefølje, og som degnene de re 
spektive steder bragte videre til næste 
præst. Feld efterlod sig imidlertid ikke en 
sådan bog, hvorover efterfølgeren i embe 
det Søren Anker Winther klager, da han 
begynder en ny embedsbog. 
Pastor Paludin var velhavende; men da der 
dengang ikke fandtes sparekasser, var pen 
gene lånt ud til mange. Madam P. flyttede 
efter sin mands død til Frausing, hvor hun 
boede sammen med en søster, der var enke 
efter en herredsfoged; men da hun døde i 
1792, gjorde arvingerne krav på arven, og 
den gejstlige rets formand i Lysgaard Her 
red, Provst Levring i Grønbæk, fik nok at 
gøre med at indkassere de udlånte penge. 
Han begynder just på en ny protokol i 
1792, som findes på Landsarkivet (C 24 A- 

3). Den er så medtaget at tidens tand, at 
man ikke kan se folienumrene; men det ses 
dog, at han har fået pengene samlet ind 
undtagen Madam Paludins største gælds- 

3. 

4. 



post til Laurids Feld. (Nørvang-Tørrild 
Herreders ankeprotokol, 136b - 137a.) Se 
endv. Nørvang Herreds Justitsprot. 
1784-95 B 70 nr. 5 

5. Jeg har hørt det af Pastor Glarmann, tidli 
gere Thyregod, som havde det fra Pastor 
Asmussen, tidligere sognepræst på Hirts 
holmene. 

6. Lorenz Stalknecht, Øster Nykirke, beskri 
ves i Elle Jensens bog: »Pietismcn i Jyl 
land- som en meget nidkær, pietistisk 
præst. Pante- og skødeprotokollen er fuld 
af hans lån til gårdfæstere, der købte deres 
gårde; men imidlertid er også justits 
protokollen fuld af sager imod uefter 
rettelige betalere af renter. Han havde en 
tid en procurator boende, som tog sig af 
hans pecuniære affærer. Denne var Lau 
rids Felds første elev i Thyregod, Christen 
Christensen, som har skrevet en lille selvbi 
ografi, som findes hos tip-tipoldesønnen 
Herbert Christensen, Bramstedvej 8, Var 
de. 

7. Den senere forstander for Grundtvigs Høj 
skole i Lyngby, desuden forfatter til en bog 
om Grundtvig. Krag Schwarts bor nu som ' 
emeritus i Silkeborg. 

8. Michael Feld omtalte jeg i min artikel om 
Felds lærdom. Hans søn af samme navn 
blev også præst, sidst i Haverslev. 
(Se Wibergs Præstehistorie.) 

9. Tryfæna var 2 år ældre end broderen Lau 
rids. Efter faderens død i 1760 boede hun 
sammen med moderen i Skive til hendes 
død i 1775. Hun var først husholder for 
broderen Michael, da han var præst på 
Tunø, derefter i Nautrup. Da han giftede 
sig, blev hun husholderske på Hirtsholm 
ene og i Thyregod hos Laurids Feld. Efter 
Felds død blev hun viet i Thyregod Kirke 
til Styrmand Mikkelsen; hun var da 55 år 
gammel. 10 år tidligere havde hun sammen 
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med ham stået fadder ved en dåb i Thyre 
god Kirke. Hvor længe de har kendt hin 
anden vides ikke. 

10. Sognefoged Jens Jensen omtaler A. C. 
Thyregod i sine -Skildringer fra det virkeli 
ge Liv- (187 5) i afsnittet om Grundtvig i 
Thyregod. 

11. »Grundtvigs poetiske Værker- bind 4, side 
164. 

12. Ribebispens Kopi bog af U dgaaede Breve ( c 
4-222) 

13. Ribe Bispearkivs uregistrerede korrespon 
dance (C 4-66) 

14. Herregårdsfruens gældsbrev står i Horns 
og Venneberg Herreders Panteprotokol 
1785-1802, fol. 156 bog i samme herreds 
justitsprotokol fol. 468. 



En forskrivning til Satan 1732 
En fredericiansk latinskoleelevs skæbne 
Af A. Hemmingsen1) 

Under ovenstående titel bragte Vejle 
Amts Årbog årgang 19 l O en artikel 
skrevet af Fredericia bys kendte histori 
ker Hugo Matthiessen. Den ret lange ar 
tikel (20 s.) blev af mange læst med sær 
lig interesse, dels på grund af det ind 
blik, den gav i dansk folketro ved l 700- 
tallets begyndelse, dels og måske især 
på grund af dens gribende menneskelige 
indhold. Den hårde skæbne, der ramte 
den unge mand, som er beretningens 
hovedperson, måtte af en nutids læser 
føles som en næsten ufattelig tragedie, 
uden mening og uden forsonende mo 
menter. 
Beretningens indhold var kort fortalt 

følgende: En 22-årig, fattig frederici 
ansk latinskoleelev Jens Jørgensen, der 
ville skaffe sig penge for at kunne gifte 
sig med en datter af en borger i byen, 
skrev i oktober 1732 - med sit blod - et 
brev til -Du store Gud, Satan og Djæ 
vel«, og tilbød at afstå sin -Krop og 
Sjæl-, mod at djævelen betalte ham et 

større beløb straks og derefter 4 rigsda 
ler ugentlig samt l 00 rigsdaler hvert 
nytår (i alt en sum, der svarede til en 
god embedsmandsgage)2. At det hele 
ikke var en spøg, fremgår af disciplens 
ihærdige forsøg på at få brevet afleveret 
ved at henlægge det forskellige steder 
ved og i Trinitatis Kirke. Efter en må 
neds forgæves anstrengelser prøvede 
han til sidst at opnå den ønskede kon 
takt ved en dag under altergangen at 
gemme brødet i munden og senere spyt 
te det ud i sit lommetørklæde. 
Samme dag disciplen havde begået 

denne helligbrøde, blev hans brev fun 
det i kirken og bragt til byens øvrighed, 
der straks lod ham fængsle. Da han alle 
rede under det første forhør, afholdt af 
skolens rektor (Tobias Bøtcher) i over 
værelse af tre af byens og omegnens 
præster, åbent bekendte at have begået 
to så alvorlige forbrydelser som at for 
skrive sig til djævelen og at vanhellige 
nadverens sakramente, var det givet, at 



sagen måtte pådømmes ved de verdslige 
domstole. Dette skete i løbet af det føl 
gende år, og hele denne lange tid sad 
den skrækslagne og angrende Jens Jør 
gensen lænket i Fredericia arrest. For 
hørene viste, at han ikke havde haft no 
gen klar forestilling om, hvor strafbare 
hans handlinger var. Efter at først Bytin 
get (underretten) og derefter Rådstueret 
ten ( overretten) havde afsagt dom - i 
begge tilfælde dødsdom - faldt Højeste 
rets endelige dom 21.11. l 7 3 3, nøjagtigt 
et år efter arrestationen. Dommen fulgte 
Danske Lovs 6. bog, 1. kap., art. 7 og 8, 
der siger, at den, der har »lastet Gud el 
ler bespottet hans hellige Navn, Ord og 
Sakramenter-, skal have tungen levende 
af munden udskåret, hovedet afhugget 
og tillige med tungen sat på stage, og at 
den, der har »sin Haand til saadan 
Gudsforagt brugt«, skal have hånden le 
vende afhugget og sat på stages. 

Højesteret afsagde denne dom vel vi 
dende, at den ikke ville blive eksekveret 
efter sin frygtelige ordlyd. Troen på 
djævelen som en person, med hvem der 
kunne sluttes kontrakt, holdt sig endnu 
længe i den brede befolkning, men i op 
lyste kredse mødtes den med voksende 
tvivl eller betragtedes som ren overtro. 
Som det længe havde været utænkeligt 
at følge lovens bestemmelse om, at hek 
se skulle brændes levende, var det i 
1733 umuligt at udføre dommen over 
Jens Jørgensen i alle dens enkeltheder. 
Den enevældige konges benådning måt- 
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te her, som i mange andre tilfælde, træ 
de til og mildne straff en+, 
Hvor langt kongens nåde ville gå, var 

dog usikkert. Nogen fast straffepraksis 
for djævleforskrivning havde endnu 
ikke udviklet sig, og man ser derfor 
straffene variere fra simpel halshugning 
til fængsel af længere eller kortere va 
righed. Hvor vaklende myndighederne 
forholdt sig, fremgår af en sag om djæv 
leforskrivning i 1720. Da den ligesom 
Jens Jørgensens drejer sig om en latin 
skoleelev, og da der tillige er forbindelse 
mellem de to sager, skal den kort omta 
les. 
I 1720 forskrev en 13-årig dreng i 

Odense Katedralskole, Hans Bille, sig 
til djævelen. Hans fremgangsmåde lig 
ner slående Jens,Jørgensens 12 år sene 
re, og det viste sig da også under forhø 
rene i Fredericia, at Jens Jørgensen som 
10-årig havde gået i Odense skole og 
været Hans Billes kontubernal (logi 
kammerat), så at han på nært hold hav 
de overværet sin 3 år ældre kammerats 
forskrivning. Hans Billes sag kom på 
grund af hans mindreårighed ikke for 
domstolene, men at den betragtedes 
som meget alvorlig, ses af, at den fandt 
sin afgørelse ved rigets øverste råd Ge 
heimekonseillet. Dommen lød på, at 
drengen efter 3 ugers arrest på vand og 
brød og med en ugentlig piskning i sko 
len (prygl med ris på den bare ryg i sko 
lens påsyn) skulle hensættes på ube 
stemt tid i Københavns Børnehus, lan- 



dets straffeanstalt for forbryderiske eller 
vanartede børn. 
Hans Billes sag blev altså behandlet 

som en alvorlig forbrydelse, og kun 
hans mindreårighed reddede ham fra en 
dødsdom. Men straffen, han udstod, 
kom ikke til at svare til den strenge 
dom, og den dystre sag endte på lykke 
ligste måde. Hans Bille blev ganske vist 
sendt til Børnehuset, men et år efter 
blev han benådet og løsladt, ja han fik 
på en måde æresoprejsning, idet han 
blev genoptaget i en latinskole, ganske 
vist ikke i Odense, men i Ribe>, 

For den ulykkelige Jens Jørgensen i 
Fredericia så det mere alvorligt ud. Han 
var ikke som Hans Bille et barn, og han 
havde forbrudt sig dobbelt. Af oplysnin 
ger fra hans fængselsophold ses, at 
»hans gamle dybtsaarede Forældre 
ikke turde håbe på større nåde, end at 
han måtte få lov at -nyde en ærlig og 
ikke alt for spectaculøs Død«, dvs. sim 
pel henrettelse uden forudgående lem 
læstelse og påfølgende stagesætning6. 
Det har derfor sikkert været en stor let 
telse for dem og for den dødsdømte, at 
han ved nytårstid 1 7 3 4 modtog medde 
lelse om, at kongen havde benådet ham 
til livet. Straffen blev dog hård nok. Ef 
ter at have sonet sine synder på passen 
de måde, bl.a. ved piskning i skolen og 
ved at stå offentlig skrifte i kirken, skul 
le han sendes til København og hensæt 
tes i livsvarigt slaveri på Bremerholm 
(»Holmen«) datidens frygtede tugthus, 
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hvor fangerne - oftest dødsdømte, men 
til livet benådede forbrydere - henslæb 
te tilværelsen under hårdt arbejde og 
streng disciplin. 

Med Jens Jørgensens afsendelse til 
København i februar 1734 slutter Hugo 
Matthiessen sin beretning med følgende 
medfølende og trøstesløse ord: 
-Derpaa forsvinder ethvert Spor om 

den ulykkelige af Byens Bøger og Doku 
menter, og glemselen lagde sig om ham 
og den Brøde, som en livsvarig Slave 
straf måtte sone.« 
For den, der har læst beretningen om 

Jens Jørgensen, er det svært at forsone 
sig med den tanke, at et livsvarigt slave 
ri blev den 22-årige skolediscipels ende 
lige skæbne, skønt hans forseelse, hvad 
hans optræden under retssagen tydeligt 
viste, kun var en overspændt og naiv 
skoledrengs tankeløse handling. Man 
spørger uvilkårligt, om den humanitet, 
man ellers ofte møder i datidens rege 
ringsafgørelser - og som bl.a. kom 
Hans Bille i Odense til gode - slet ikke 
viste sig ved denne lejlighed. 
Det gjorde den, og på gennemgriben 

de måde. Godt 50 år efter, at Hugo 
Matthiessen havde skrevet sin artikel, 
lykkedes det at kaste så meget lys over 
Jens Jørgensens videre skæbne, at det 
kunne konstateres, at han slap lige så 
lykkeligt ud af fængslet som sin kamme 
rat fra Odense, og at han ydermere blev 
gift med den pige, som han havde villet 
ofre sin sjæls salighed for at vinde. 



Under et i anden forbindelse foretaget 
gennemsyn af en ældre registratur (for 
tegnelse) over arkivalier i Ribe Bispear 
kiv (Landsarkivet i Viborg) bemærkede 
vedkommende, at der blandt de mange 
anførte arkivpakker var noteret en, som 
indeholdt skrivelser vedrørende Jens 
Jørgensen. Et eftersyn i arkivet viste, at 
pakken stadig fandtes, og den blev hur 
tigt bragt tilveje. Den viste sig at inde 
holde 3 dokumenter, som angår Jens 
Jørgensens sag7. 
De to er indberetninger fra provst 

Henrik Pontoppidan i Fredericia til Ri 
bes biskop Matthias Anchersen. Den 
ene er fra tiden kort efter disciplens ar 
restation og meddeler bl.a., at han nu 
»erkender sin Blindhed med største Ve 
modighed- og i arresten -besøges flittig 
saavel af Præsteskabet som Skolens Be 
tjente« (dvs. lærere) og Disciple, der alle 
holde ham til Bøn og Andagts, og det 
ser, mener provsten, ud til, at hans an 
ger er alvorlig. 
Den anden indberetning er afgivet lige 

før afsendelsen til slaveriet i København 
og rapporterer, at -bemeldte Delinkvent 
har udi samtlig Stadens Gejstligheds 
samt nogle af Magistratens Overværelse 
Tirsdag d. 19. jan. udstaaet sin Skole 
ret- ( dvs. piskning i skolen), og at han 
derefter -Fredag d. 29. jan. udi Trinita 
tis Kirke offentlig af Mag. Bergendal 
blev absolveret og derpaa til Sacramen 
tet annammet«, Provsten synes nu at 
være kommet i tvivl om arrestantens an- 

I 
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ger, idet han bemærker: »hvorledes det 
indvortes Menneske befandtes, er Gud 
alene bekendt; imidlertid har hans Leve 
maade i hans Arrest ej kunnet synes saa 
ærbar eller en Fange anstændig, som vel 
ellers ske burde«. Der er et og andet, der 
tyder på, atJensJørgensen ikke selv har 
taget sin forseelse særlig tungt, og at 
hans anger og gråd hurtigt stilnede af, 
efter at han havde erfaret, at han fik lov 
at beholde livet. Måske har han allerede 
dengang næret begrundet håb om, at 
opholdet i København ville blive af lig 
nende kort varighed som Hans Billes. 
Det var en kendt sag, at kongen hyppigt 
frigav livsfanger efter få års strafafso 
mng. 

Men det er det 3. dokument fra bispe 
arkivet, der fortæller noget omJensJør 
gensens skæbne .efter løsladelsen fra . 
Bremerholm. Det er et bønskrift til bi 
skop Anchersen om tilladelse til at ind 
gå ægteskab. Hvem eller hvad der har 
udvirket løsladelsen, ses ikke, men han 
skriver selv, at han blev frigivet 20. juni 
1735. Hans slaveri på Holmen varede 
altså kun et år og 4 måneders. Ikke læn 
ge efter løsladelsen må han være vendt 
tilbage til Fredericia, har genoptaget 
forbindelsen med den pige, han har øn 
sket at gifte sig med, har fået hendes og 
hendes forældres samtykke og har der 
efter anmodet præsten ved Trinitatis 
Kirke, magister Jens Bergendal, om at 
foretage trolovelsen og vielsen (trolovel 
se var tvungen, skulle foretages af præ- 



sten og have ægteskabs gyldighed). Men 
præsten har sagt nej. Da er det, Jens 
Jørgensen i sin nød vender sig til bispen: 

Højærværdige Herr Biskop Ancher 
sen. 
Jeg beder om Forladelse, at jeg tager 

mig den Dristighed at inkommodere De 
res Højærværdighed med denne min 
ringe supplik og derved demonstrere 
Dem Guds store Forsyn imod mig og 
Naade hos Kongen. Deres Højærvær 
dighed er vel bevidst, at jeg i nogle Aar 
har gaaet i den latinske Skole her i Fre 
dericia og ved Guds Hjælp saa vidt 
kommen at jeg var udi Mesterlekties. 
Men Gud bedre mig desværre, i det sid 
ste Aar jeg skulle have været klar i Kø 
benhavn, har jeg ved Satans Indskydel 
se i Ungdoms Daarlighed skrevet en 
ulykkelig Seddel, som Deres Højærvær 
dighed, Gud bedre det, desværre vel er 
bekendt, som jeg med Graad og Taarer 
bejamrer Nat og Dag, at Gud vil forlade 
mig min Synd, og sukker med David: 
Gud være mig Synder naadig. Nu er De 
res Højærværdighed vel bekendt, at jeg 
efter den allemaadigste Konges Ordre 
har staaet Skoleret i den Latinske Skole 
og i Den Danske Kirke udstaaet offent 
lig Skrifte af Mag. Bergendal og straks 
derefter til København efter Kgl. Majst. 
Ordre sat i Bremerholms Jem, og at der 
efter den Almægtige Gud har bevæget 
Kgl. Majst. Hjerte at løsgive mig fra mit 
Fængsel og mig paa fri Fode stillet den 
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20. Juni 1735. Som Bevis følger mit Pas 
fra Holmen og Attest fra Præsten, som 
hermed følger i rigtig Copi efter Origi 
nalen. Saasom den Almægtige Gud saa 
vidt har hjulpet mig har jeg ved Guds 
Indskydelse begivet mig til Fredericia 
og der at tage Hendrik Skaftes Datter til 
Ægte, hvilket jeg har beraadet mig med 
Gud og siden med hendes Forældres 
Minde og Samtykke, hvilket jeg ikke sy 
nes kan være nogen Synd, og vores Tro 
lovelse var berammet til Mikkelsdag. 
Saa maa jeg tilkendegive Deres Højær 
værdighed, at der efter sædvanlig Skik 
og Maade blev skikket 2 Borgere med 
mit Pas og Attest, hvorpaa Mag. Ber 
gendal svarede Nej. Falder derfor min 
ydmyge Begæring til Deres Højærvær 
dighed, at De vilde derudi være mig be 
hælpelig. 

Skydebjerg 20. Okt. 1735. 
Jeg forbliver Deres Højærværdigheds 

allerunderdanigste Tjener til Døden. 
Jens Jørgensen. 

Skydebjerg (midtvejs mellem Odense 
og Middelfart), hvor brevet er dateret, 
var Jens Jørgensens hjemby, og det er 
åbenbart her hos sine forældre, han har 
taget ophold efter hjemkomsten, selv 
om han nok har tilbragt megen tid i Fre 
dericia. I brevet røbes i øvrigt for første 
gang, hvem den unge pige var, for hvis 
skyld han havde lidt så meget. Det tje 
ner til hans ære, at han under forhørene 
havde nægtet at opgive hendes navn. 



Hendes fader, rådstuetjener Henrik 
Skafte, var en af de borgere, i hvis hus 
Jens Jørgensen som fattig latinskoledis 
cipel gratis havde nydt et ugentligt mål 
tid varm mad. Skafte og hans kone hav 
de været indkaldt som vidner i retssagen 
og havde :_ ligesom de fleste andre vid 
ner - udtalt sig meget fordelagtigt om 
den unge mand, og medens han sad i ar 
resten, havde Skafte besøgt ham for at 
trøste ham. Med sine tilkommende svi 
gerforældre må han have stået på en 
god fod, og de har altså ikke villet næg 
te ham deres datter, skønt han nu var en 
højt straffet person. 
Biskop Anchersen har ikke tøvet med 

at tage sig af sagen. Allerede 5 dage ef 
ter har han, åbenbart under et ophold i 
Fredericia - som han udmærket kendte, 
idet han som ganske ung, fra sit 19. til 
sit 24. år (1701-06) selv havde været 
rektor ved skolen - ladet Jens Jørgen 
sens bønskrift gå videre til pastor Ber 
gendal med følgende påtegning: 
Hans Velærværdighed Hr. Bergendal 

vilde herpaa give mig sin Erklæring 
skriftlig. 
Fredericia, d. 25. Okt. 1735. 

M. Anchersen. 

Det har derimod taget lang tid for 
mag. Bergendal at svare. Måske har han 
vidst, at biskoppen ikke delte hans 
strenge syn på det unge par, og at det 
derfor var nødvendigt at give en meget 
udførlig begrundelse for sit standpunkt. 
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I hvert fald kom Bergendals erklæring 
først 2>1 måned senere (9. jan. 1736), og 
den var meget lang. Efter i fordømmen 
de ord at have gjort rede for Jens Jør 
gensens »grusomme Gerning«, som han 
begik, for at »Satan skulde skaffe ham 
Penge til en Pige, som han elskede 
skriver pastor Bergendal: 
-Der skulde glæde mig og mange 

Guds Børn at se ham frelst (løsladt), der 
som man tillige kunde set ham om 
vendt, dersom enten den viste Naade el 
ler den udstandne Tugtelse under Læn 
kerne i nogen Maade havde lænket hans 
Hjerte til Gud og frugtet hos ham til 
sand Omvendelse. Men hvor ganske in 
gen Omvendelses Tegn der er at se hos 
ham, kan deraf skønnes, at han lige fra 
Bremerholms Jem uden Afsky og Und 
seelse kommer hid til samme Sted, hvor 
han saa højst en afskyelig Gerning har 
begaaet, gaar her som den, der trodser 
baade Synden og Straffen, til mange 
Guds Børns Anstød og Forargelse, ja 
ligger Dag og Nat i Huse hos det samme 
Kvindemenneske, som han paa saa syn 
dig en Maade har elsket, at han for hen 
des Skyld vilde ved en blodig Forskriv 
ning lade sit Legem og Sjæl være pant 
sat Djævelen. Dersom han ret følte sin 
Sjæls Synd og Saar, maatte han vel og 
saa finde Væmmelse og Afsky til det In 
strument, hvorved var givet ham Anled- 

ning til saa dødeligen at blive saaret.« 
Idet sognepræsten derefter henviser til 

Danske Lovs bestemmelser om løsagtig- 



hed (6.13.3.), der siger, at de, som bliver 
mistænkt og berygtet for at leve et let 
færdigt eller skammeligt levned med 
hinanden, skal ikke alene befales at hol 
de sig fra hinanden, men skal forlade 
byen og herredet, henstiller han til bi 
spen at oveveje, om man ikke på det 
grundlag ligefrem kan forbyde ægte 
skab mellem de to, »der ved saa syndig 
en Handel concurrerer i saa syndig en 
Kærlighed-. Men hvis man ikke kan 
forbyde dem at gifte sig, vil Bergendal i 
hvert fald holde på, at det ikke bør ske i 
Fredericia, og at de ikke bør have lov at 
blive boende i byen, da det vil vække 
for stor forargelse. Han slutter med ind 
trængende at bede bispen »paa højere 
Steder- udvirke, »at disse Mennesker 
ikke tillades her paa Stedet at være eller 
sammenvies.« 

Men biskop Anchersen har aldeles 
ikke været enig med præsten og har 
ikke ønsket at udvirke nogetsomhelst 
»paa højere Steder-. Få dage efter, at 
han har læst Bergendals indstilling, har 
han afgivet følgende skarpe og belæren 
de Resolution paaJørgensens Memorial: 

Da baade den Allerbarmhjertigste 
Gud og hans Salvede, vores Allernaa 
digste Arveherre og Konge, har tilgivet 
ovenbemeldte J .J. hans begangne Ung 
doms Daarlighed og Forseelse, og da 
han ogsaa derfor har udstaaet den ham 
dikterede Straf, saa bør samme ham 
ikke til videre Bebrejdelse og Saligheds 
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Anstød at forekastes. Men derimod har 
Velværdige og Højlærde Mag. Jens Ber 
gendal ham sin forlovede Brud, saa 
snart Tiden varder ham lovligen sat, 
uden nogen Indvending eller Ophold at 
trolove og siden sammengive. Det er og 
vel, at samme Person kan der kraftigst 
oprejses, hvor han dybest er falden, og 
af samme Sjælesørger, som han før har 
gjort største Sorg, kan styrkes, glædes 
og formanes til et helligere Liv herefter 
at føre, og alle Tilhørerne faar Aarsag 
til at love og prise Guds Langmodighed, 
der nu har gjort ham fri af Satans Sna 
rer, i hvilke han før har, levende fangen, 
været omført. 
Ribe d. 19. jan. 1736. 

M. Anchersen. 

Dette var en befaling, der af skar vide 
re indvendinger, pastor Bregendal har 
måttet bekvemme sig til at gøre sin tun 
ge pligt og trolove og vie det i hans øjne 
så syndige par. Hvornår det skete, kan 
ikke nøjagtigt fastslås, da trolovede og 
viede ikke er indført i Trinitatis kirke 
bog. Derimod findes i den såkaldte 
-Forloverbog- indført følgende notat, 
der viser, at de indledende skridt er ta 
get allerede 8 dage efter bispens resolu 
tion: 

Vi Undertegnede, begge Borgere og 
Indvaanere her i Staden, lover for Jens 
Jørgensen, Skydebjerg, og Margrete So 
phia Hendriksdatter, som agter at be- 



give sig i Ægteskab tilsammen, at de for 
anden Ægteskabs Løfte ere fri, og at in 
tet er, som samme deres Ægteskab lovli 
gen kan hindre. 
Fredericia d. 27. jan. 1736. 

Jochim Lorentz Rabe. Christen Agrup.'0) 

Der kan da næppe være tvivl om, at 
trolovelsen og vielsen har fundet sted 
kort efter, antagelig i februar 1736. 
Jens Jørgensen var nu 25 år, og der 

var gået næsten 3Y2 år siden han begik 
de tåbelige handlinger, der så skæbne 
svangert greb ind i hans liv. Om genop 
tagelse i en latinskole kunne der ikke 
være tale, men takket være en nådig 
regering og en mildt tilgivende biskop 
havde han dog til sidst opnået det, der 
var hans højeste ønske i 1732: at kunne 
begynde et nyt liv sammen med den 
kvinde, han elskede. - Hvad der blev 
hans og hendes videre skæbne, vides 
ikke. 

Noter 
I. A. Hemmingsen, Fredericia, f. 28. juli 190 I i 

Hjadstrup sogn, Odense amt, student 1920, 
Døckers kursus, København, cand. mag. 1928 
(historie og dansk). Adjunkt, senere lektor ved 
Fredericia gymnasium 1931-1971. Har bl.a. 
skrevet: Lærebog i hist. for realklassen, 1939; 
Fredericia gymnasiums historie I, 1956, og Fre 
dericias belejring og befrielse 1849, 1974. Ar 
tikler i Vejle Amts Årbog 1974 og 1984. 
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2. Brevets ordlyd er gengivet i Hugo M.'s artikel, 
s. 48. Selve brevet synes forsvundet, det findes 
ikke blandt sagens akter, hverken i Rigsarkivet 
eller Landsarkivet. 

3. Højesteretsdommen findes ikke, da Højesterets 
dombøger 1700-1793 gik tabt ved Christians 
borgs brand 1794, men dommernes votering er 
bevaret i Højesterets Voteringsprotokol 1733, 
fol 407-410 (Rigsarkivet). 

4. Den oplyste mands syn på djævleforskrivning 
som udslag af ren overtro: Holberg: Hexeri eller 
blind Alarm (1723) og Epistel 92 (ca. 1750). 

5. Hans Billes sag er behandlet i Odense Katedral 
skoles Indbydelsesskrift 1859 (R.J.F. Henrich 
sen) og i samme skrift 1935 ( H.H. Fussing: 
Drengen, Djævelen og Digteren) samt omtalt i 
Fredericia Avis, nr. 87, 2317 1859, s. 3. 

6. Faderen Jørgen Jensens bonskrift 22/8 1733 fin 
des i Danske Kancelli, D. nr. 16. fol. 111-114 
(Rigsarkivet). Samme sted findes benådnings 
reskriptet af28/12 1733. 

7. Notatet stod i Bispearkivets X.registratur - 
1779. C 4, 10: XIX, 4 Elbo Herred, nr. 48, og 
det lød: »Ang(ående) en nl. (ved navn) Jens Jør 
gensen, først Discipel i Skolen, som efter at have 
forskrevet sig til Dievelen og var fra Straffen løs 
given, vilde i Ægteskab 1732-1735«. 

8. Jens J. blev indbragt til Bremerholm 25/2 1734 
og blev løsladt 18/6 1735 efter kgl. befaling af 
17/6 1735: Søetaten, Holmens chef, Fangerne 
på Bremerholm, Bog over Jernfangerne på Bre 
merholm 1714-39, nr. 195. 

9. Mesterlektien var øverste klasse, svarende til nu 
tidens 3.g. Han har altså stået umiddelbart før 
sin afgang til Københavns universitet, hvor stu 
dentereksamen blev afholdt. 

10. Ifølge Vejle Amts Årbog 1924, s. 137 og s. 147 
var J ochim Lorentz Rabe skrædder boende i 
Kirkestræde, og Chresten Agrup var avlsbruger 
boende i Riddergade. 



J emalderbrandgravpladsen ved 
»Petersminde« i Nagbøl 
Af C. L. Vebæk» 

Egnen omkring Lunderskov- Vamdrup 
er kendt indenfor dansk Arkæologi for 
sine mange værdifulde Oldtidsfund: fra 
Vamdrup særlig Egekistegravene fra 
Ældre Bronzealder, fra Lunderskov-Eg 
nen en Række Jernalderfund, hvoraf 
den berømte rige Dobbeltgrav fra Dolle 
rup nok rager frem som det ypperste og 
bedst kendte Fund. - Mindre kendt paa 
Egnen og videre omkring er maaske de 
Fund, der her skal fortælles om, men 
som ogsaa er af betydelig arkæologisk 
Interesse. Det drejer sig om Jernalder 
Brandgravpladsen ved Gaarden -Pe 
tersminde« i Nagbøl. 
Ejeren af »Petersminde«, Gdr. Tho 

mas Christensen, og Fru Kristine Chri 
stensen, har altid været interesseret i de 
res Egns Fortid, og ikke for at forklejne 
Grd. Thomas, saa var det nok Fru Kri 
stine, der gik foran med arkæologiske 
Iagttagelser. Igennem Aarene har Fru 
Kristine Christensen gjort et meget stort 
Arbejde ved Afsøgning, ikke blot af de 

hjemlige Agre, men ogsaa rundt om i 
Sognet, hvorved der er gjort mange 
Fund, særlig fra Jernalderen, der findes 
i Fru Christensens private Oldsagssam 
ling. - Engang i 1972 - tror jeg, det var 
- henvendte Fru Christensen sig til 
Aage Jessen, den lokale Amatørarkæo 
log, fhv. Husmand, Biavler, lokal Mu 
seumsmand - en af Skaberne af -Kon 
geaamuseet« i V. Vamdrup og fortalte, 
at hun paa »Petersmindes- Jorder havde 
gjort Fund af nogle faa ( eller var det i 
Begyndelsen blot et enkelt?) Lerkar 
skaar. Hvordan det nu end forholder 
sig, saa blev det faktisk Starten til en 
større Undersøgelse, gennem mere end 
en halv Snes Aar, hvor de lokale Ama 
tørarkæologer - med Aage Jessen i 
Spidsen - fra Efteraaret 1973 gik igang 
med en Afdækning af hvad der skulde 
vise sig at være en af det største og sam 
tidig helt »rene- hidtil kendte Brand 
gravpladser fra den Ældre Romerske 
Jernalder i Sydjylland. - Undersøgelser- 



ne ved -Petersminde« kan faktisk ikke 
siges at være definitivt afsluttet, men sy 
stematiske Undersøgelser blev dog 
standset 1978, da man skønnede, at 
Gravpladsen da var paa det nærmeste 
udtømt, saaledes at forstaa, at videre sy 
stematisk arkæologisk Undersøgelse 
paa Stedet skønnedes næppe at kunne 
lønne sig. Alligevel kom der saa sent 
som i 1984 og 1985 nye Gravfund - og 
det til og med nogle af de mest spæn 
dende - fra -Petersmindes- Marker, og 
der er stadig Arealer under Gaardens 
Tilliggende, der endnu ikke er under 
søgt, saa det endelige Fund kan meget 
vel tænkes at blive endnu større. 
Nu viste det sig, at der faktisk kun fin 

des een trykt Publikation af et Fundma 
teriale som det fra »Petersminde«, Den 
ne Publikation er imidlertid paa Tysk 
(Fritz Tischler: Das Gråberfeld Ober 
jersdal, Kreis Hadersleben, 1955), hvil 
ket skyldes, at Fundene blev gjort for 
ca. 100 Aar siden, da Nordslesvig var 
under tysk Herredømme, og de fleste af 
Fundene fra Over J ersdal befinder sig 

fra dengang i Museet paa Gottorp i Sles 
vig, nogle dog paa Museet i Haderslev. 
Det var derfor naturligt, at dette nye 
store arkæologiske Fund fra denne Del 
af Landet blev kendt paa Dansk, og jeg 
paatog mig derfor dels at skrive en stør 
re, saa vidt muligt arkæologisk fuldt 
dækkende Afhandling om »Petersmin 
de--Cravpladsen i AARBØGER FOR 
NORDISK OLDKYNDIGHED OG 
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HISTORIE, dels en noget kortere, og 
samtidig lettere tilgængelig Artikel i 
VEJLE AMTS HISTORISKE AAR 
BØGER. - Den nævnte Afhandling til 
Aarb. f. Nord. Oldk. o. Hist. skulde - 
naar dette gaar i Trykken - forlængst 
være udgivet, under Titlen: »Petersmin 
de, en sydjydsk Brandgravplads fra 
Ældre Romersk Jernalder«; eventuelle 
særligt interesserede maa jeg henvise til 
dette Arbejde. Det bemærkes, at der i 
Afhandlingen i Arb. f. Nord. Oldk. o. 
Hist. er talrige Tegninger, medens der 
ingen findes i denne Artikel, hvor Il 
lustrationsmaterialet af redaktionelle 
Grunde har maattet væsentligt begræn 
ses, idet dog en Del af de Gengivelser af 
Fundene, der i A~rb. d. Nord. Oldk. o. 
Hist. kun findes i Tegninger, her til 
Gengæld er afbilledet i Fotografier. 

Som sagt kom der rigtig Gang i Sager 
ne med Udgravning af Gravpladsen ved 
» Petersminde- i Efteraaret 197 3, først 
ved Amatørerne under Ledelse af Aage 
Jessen, ret hurtigt ved Nationalmuseet, i 
Begyndelsen med Ole Faber som Leder 
(nuværende Museumsinspektor i Varde) 
og derefter - indtil 1984 - den systema 
tiske Undersøgelse var afsluttet - har 
Museet paa Koldinghus ogsaa deltaget 
og bidraget med nogle af de vigtigste 
Fund, i 1984 ved cand. phil. Susanne 
Stevnhoved, 1985 ved mag. art. Anne 
Willemoes. Ved velvillig Forstaaelse fra 
Museet paa Koldinghus er ogsaa de se 
neste Fund indgaaet til Nationalmuseet, 



saaledes, at de samlede Fund nu befin 
der sig her ( dog ikke de brændte Knog 
ler, der dels opbevares paa Antropolo 
gisk Institut, dels paa Zoologisk Mu 
seum). - Det bemærkes, at i skrivende 
Stund er Fundene fra -Petersminde« 
endnu ikke indført i Nationalmuseets 
Protokoller, men den samlede Sag om 
-Petersminde+Gravpladsen har Beteg 
nelsen NMI 1126/75. 
Afgørende for, at de arkæologiske 

Undersøgelser paa »Petersminde- er 
gaaet saa godt, og at der er kommet saa 
fine Resultater ud af det, er det fortrin 
lige Samarbejde, der lige fra Starten har 
været mellem Nationalmuseet, Museet 
paa Koldinghus og de lokale Amatører, 
der med Liv og Lyst, og ikke ringe 
Færdighed, gennem Aarene deltog i 
Undersøgelserne. Jeg haaber ikke, at jeg 
nu har glemt nogen, der med Rette bur 
de være nævnt, men jeg mindes som 
særlig aktive Deltagere Kristine og Tho 
mas Christensen, Aage Jessen - der i 
1985 gik bort efter et langt Livs uegen 
nyttige Arbejde indenfor Arkæologi og 
Hjemstavnshistorie - Fru Inger Bruun 
(Søster til Fru Christensen), fhv. Mølle: 
ejer Fr. Klestrup og Hønseriejer L. E. 
Jensen. - Tak til alle, der gjorde en 
Indsats, ogsaa til Museet paa Kolding 
hus (Museumsinspektør P. Dedenroth 
Schou og hans unge Medarbejdere, Su 
sanne Stevnhoved og Anette Willemoes). 
Terrænet omkring -Petersminde« er 

jævn Mark, der mod Nord - ind mod 

132 

Karl Møllers Maskinfabrik - fremtræ 
der som et fladt Plateau, med Fald mod 
V., og mod Ø, ud mod Landevejen fra 
Nagbøl til Vamdrup. Syd for Gaarden 
falder Terrænet noget, fra N mod S., og 
der er ogsaa et mindre Fald fra V mod 
Ø, men Landskabet er i det væsentlige 
fladt. Alle Gaardens Jorder dyrkes, 
bortset fra en større Indhegning øst for 
Gaarden og Landevejen, der i den Tid, 
hvor der har været foretaget arkæologi 
ske Undersøgelser ved »Petersminde«, 
har ligget i permanent Græs. - Det var i 
den nordlige Del af Marken, ind mod 
Maskinfabrikken, at de første Fund blev 
gjort, og her blev i 1973 og 1975 af 
dækket ca. 800 m2 ( og senere nogle gan 
ske faa, smaa Omraader). Der blev her 
ved afdækket ialt en Snes Begravelser, 
alle Brandgrave. - Udgravningen fore 
gik her - som paa den øvrige Del af 
Gravpladsen - saa den Maade, at den 
20-30 cmtr. tykke Muldjord med Skovl 
blev afgravet i lange 1 til 2 mtr brede 
Felter, i N - S og Ø - V, hvorved hele 
Undergrunden - der bestod af gult Grus 
- blev blotlagt. Herved aftegnede Gra 
vene sig da, i form af større eller mindre 
mørke, runde Pletter, hvor der i nogle 
Tilfælde saaes den øverste Del af en 
Urne, eller Lerskaar og brændte Ben. 
Forholdet er det, at man i Oldtiden, 
naar man skulde gravsætte de brændte 
Døde, gravede en rundet, større eller 
mindre, og mer eller mindre dyb Grube 
i Jorden - som oftest saa dyb, at man 
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kom et Stykke ned i Undergrundsgru 
set. .. Her har man saa stillet en Urne 
med brændte Ben og i nogle Tilfælde 
med Gravgaver, i eller ved Siden af Ur 
nen, eller man har nedlagt Urnen i 
knust Tilstand sammen med de brænd 
te Knogler (og eventuelt Gravgods), el 
ler endelig har man blot lagt de brændte 
Ben ned i Gruben, nogle Gange med 
kun nogle faa Lerkarskaar, der kan 
være tilfældig Indblanding, men som 
formentlig i de fleste Tilfælde maa be 
tragtes som symbolske Gravgaver, re 
præsenterede Lerkar, med Madvarer ... 

Udsigt over den sydlige Del af Gravpladsen, paa beg 
ge Sider af Landevejen, medens Udgravningen staar 
paa. Set fra syd. 

- Hvis vi var heldige, kunde vi støde 
paa en Urne, der stod saa dybt, at dens 
øverste Kant laa lige i Niveau med 
Oversiden af Undergrundshuset, eller 
kun ragede saa lidt op, at den ikke var 
berørt af Ploven, men de fleste Urner 
var mer eller mindre afpløjet for Over 
delens Vedkommende, og Underdelen 
var ofte mer eller mindre trykket sam 
men. - I intet Tilfælde greb disse Gru- 



her til Urner eller brændte Ben ind over 
hinanden, saa de enkelte Begravelser 
maa have været markeret i Terrænet, 
paa en eller anden Maade, som vi ikke 
kan fastslaa i Dag (f. eks. ved en Sten, 
en Træpæl eller en lille Tue af Jord el 
ler Sten). 

Undersøgelserne paa -Petersminde« 
kom efterhaanden til at strække sig over 
større Arealer, idet det viste sig, at der 
ogsaa syd og sydøst for Gaarden, paa 
begge Sider af Landevejen Nagbøl - 
Vamdrup, fandtes Grave, omend noget 
mere spredt end nord for Gaarden. Her 
blev der navnlig gravet i 197 7, hvor der 
blev afdækket ca 600 mtr", men Antal 
let af Grave var her forholdsvis mindre, 
og de laa gennemgaaende mere spredt. 
Bemærkelsesværdigt er det, at der synes 
at være et fundtomt Omraade umiddel 
bart nord og syd for Gaardens Bygnin 
ger; der er 150 - 190 mtr mellem de 
sydligste af de nordlige Grave og de 
nordligste af de sydlige. Hvordan For 
holdene er umiddelbart øst for Gaar 
dens Bygninger, kan der ikke siges no 
get om for nærværende, da dette Om 
raade i hele Undersøgelscsperioden har 
ligget i permanent Græs; der stammer 
dog herfra (fra det s.ø. Hjørne af Græs 
marken) een Urne (Lok. 9). Men efter 
hvad vi hidtil har kunnet konstatere, 
falder Gravpladsen ved -Petersminde 
faktisk i to Dele: en nordlig, ret kon 
centreret, med 26 Grave (16 Urnegrave 
og 10 Brandgrubegrave), og en sydlig, 
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spredt over et noget større Omraade, 
med 15 Grave ( 11 Urnegrave og 4 
Brandgrubegrave). - De to Afsnit af 
Gravpladsen ved -Petersminde- er i Na 
tionalmuseets Sognebeskrivelse registre 
ret som henholdsvis Skanderup sb. 39 
og Skanderup sb. 40. 

Det bemærkes, at der i det nordlige 
Afsnit af Gravpladsen blev paatruffet 
talrige større og mindre gamle Grusgra 
ve - utvivlsomt er herved adskillige Be 
gravelser gaaet tabt. Der er al Grund til 
at tro, at Gravpladsen har strakt sig et 
Stykke mod N., ind paa Fabrikens 
Grund, men uvist hvor langt. I det syd 
lige Afsnit kan der vel næppe herske 
Tvivl om, at et betydeligt Antal Grave 
er gaaet tabt ved Anlæg af Landevejen - 
vi har faktisk fundet Grave helt ude i 
V ej rabatten - og maaske ligger der end 
nu (rester af) saadanne Grave under 
Vejbanen. Endelig er der den Mulighed, 
at vi trods al Omhu har overset noget, 
eller at der stadig ligger et Par Grave 
paa hidtil ikke undersøgte Arealer og 
venter paa at blive fundet. - Een Ting 
er sikker: hele Fundmaterialet fra -Pe 
tersminde- gør et yderst homogent Ind 
tryk, og samtlige Grave synes at være 
anlagt nogenlunde kontinuerligt, inden 
for (højest) eet Aarhundrede, ca. sidste 
Halvdel af 1. Aarh. og første Halvdel af 
2. Aarh. e. Kr., i Ældre Romersk Jern 
alder. Eventuelle yderligere Fund paa 
Stedet vil næppe ændre dette Helheds 
billede. At de to Hovedafsnit af Grav- 



pladsen, der er afdækket, faktisk synes 
at have været benyttet samtidigt, frem 
gaar bl.a. af det Forhold, at der i det 
nordlige Af snit er fundet en meget spe 
cielt udformet Urne, der har en saa nøje 
Parallel paa den sydlige Del, at man 
faktisk kan vove den Paastand, at det er 
den samme Person, den samme Potte 
mager, der har lavet de to Urner. 

»Petersminde--Gravpladsen er - mod 
sat de fleste større sønder- og sydjydske 
Gravpladser fra den Ældre Romerske 
Jernalder - »ren«, i den Forstand, at der 
kun findes Brandgrave, af forskellig 
Slags - ingen Jordfæstegrave. Der er 
ialt fundet 27 Urnebegravelser ( + 2 for 
mentlige) og 14 Brandgrubegrave. Des 
uden er der paa Arealet fundet forskel 
lige andre arkæologiske Forekomster, 
bl.a. en ejendommelig stor, firsidet 
-Ildgrube-, med mange brændte Sten, 
men ingen Oldsager, et Madoffer, be 
staaende af 3 Lerkar (som utvivlsomt er 
knyttet til Brandgravpladsen) samt nog 
le Affaldsgruber med Keramik fra Før 
romersk Jernalder ( dette sidste Materi 
ale har altsaa intet at gøre med Grav 
pladsen). - For at holde lidt Styr paa 
Fundene, er de enkelte Findesteder - 
hvad enten det drejer sig om Grave eller 
andet - betegnet som »Lokalitet- (Lok.), 
fra 1 til (foreløbig) 4 7, nogenlunde i den 
Rækkefølge, Fundene er gjort i. 
Hvad er det saa, der er fundet i disse 

Brandgrave paa »Petersminde-? Ja, der 
er jo først og fremmest de brændte 

135 

Knogler af de gravlagte. Dette Materi 
ale er dels undersøgt af Antropologer, 
dels af Zoologer. Naar disse sidste er 
kommet ind i Billedet skyldes det, at 
man fra enkelte andre Brandgrave fra 
Romersk Jernalder har Kendskab til, at 
man som Madoffer til de Døde medgav 
de brændte Knogler af forskellige Tam 
dyr. Der er da ogsaa fra -Petersminde- i 
8 Tilfælde fundet Knogler af Faar, og i 
1 af Tamsvin. Om Menneskeknoglerne 
- der næsten altid forekommer i ganske 
smaa Stykker og ofte er nærmest 
pulveriserede - kan praktisk talt intet si 
ges, udover, at der er begravet baade 
Voksne og Børn, og efter Gravgodset at 
dømme, kan det fastslaaes, at der er be 
gravet baade kvindelige og mandlige 
Individer. I intet Tilfælde synes to Per 
soner at være lagt i samme Grav. 

Oldsagsmaterialet omfatter - foruden 
Urnerne - ogsaa Gravgaver af mange 
Slags. Lad os begynde med Urnerne og 
den øvrige Keramik, der tilsammen ud 
gør langt den største Del af de samlede 
Fund fra »Petersminde« (Fig. lg 3-7). 
Der foreligger fra »Petersminde- et vir 
kelig stort, repræsentativt Udvalg af Ke 
ramik, der baade med Hensyn til For 
mer og Ornamentik klart henfører hele 
Fundmaterialet til den syd - og sønder 
jydske Lokalgruppe i Ældre Romersk 
Jernalder, nærmere placeret - særlig 
paa Grund af Gravgodset til sidste 
Halvdel af 1. Aarh. e. Kr. og første 
Halvdel af 2. Aarh. - Der er mange for- 



Fig. 7. Smuk, velbevaret, karakteristisk Urne fra »Pe 
tersminde- (fra Urnebegrave/sen Lok. 7 ), 

skellige Former og Størrelser paa Ur 
nerne. Der er dels forholdsvis lave Ur 
ner, med bred Mundingsdiamtr., - nær 
mest skaalformede Kar - dels højere, 
mere vaseformede Kar, og der findes 
kraftige Krukker med bred Diamtr. 
over Bugen. Godset - selve Lermassen - 
kan dels være meget svær, dels 
forholdsvis tynd. De fleste af Urnerne 
har en kraftig, facetteret Rand og i Reg 
len eet saakaldt X-formet Øre. Med 
Hensyn til Ornamentiken af Urnerne, 
da er der navnlig tre Fællestræk, der 
gaar igen og igen paa næsten alle Urner. 
Det er mange omløbende, indgnedne, 
mer eller mindre brede, flade Furer, der 
oftest foreligger lige under Mundings- 
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Fig. 3. Urnebegrave/sen Lok. 76, med Urnen in situ, 
men heltfrigravet (og delvis tømt). 

randen, eller lige over eller omkring Bu 
gen. Kun en enkelt af Urnerne har ikke 
dette Ornamenttræk. Et andet karakte 
ristisk Ornamentmotiv er Trekant- eller 
Zig-Zag Mønsteret, bestaaende i Reglen 
af smallere indgnedne enkelte eller dob 
belte Furer, i de fleste Tilfælde paa Ur 
nens Overdel. Et 3de fremtrædende Or 
namenttræk ved Urnerne fra »Peters 
minde- er Kamafstribningen paa Under 
delen. Denne Kamafstribning foreligger 
i mange Variationer, undertiden lige 
som løst og tilfældigt indridset, i andre 
Tilfælde i særlige Mønstre, med lodret 
og vandret Afstribning, og med glatte 
Striber eller Felter mellem Afstribnin 
gerne. Der er Kamafstribning paa ikke 
mindre en 20 Urner, og Kombinationen 
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Fig. 4. Kraftig, ornamenteret Urne fra -Petersminde« 
(Lok. 76). 

Fig. 5. Karakteristisk Urne fra -Petersminde- (Lok. 
47). - Fra denne Urne hidh.ører den ejendommelige 
Skjoldbule (Fig. 7 2). 

Kamafstribning - omløbende Furer og 
Trekantmotiv findes paa 6 Urner. - I 
nogle enkelte Tilfælde - ialt 4 - var der 
lagt Dække henover Urnen. Der var to 
egentlige, specielt udførte Urnelaag, fla 
de, med Fals og bøjeformet Hank; saa 
danne Urnelaag er meget sjældent fore 
kommende i Ældre Romersk Jernalder. 
- I to Tilfælde bestod Laaget af et andet 
Lerkar, der var anbragt over Urnen, 
med Bunden i V ej ret. Det ene af disse 
Lerkar var et ornamenteret Fodbæger 
(fra Urnegraven Lok. 15 Fig. 7). Ved et 
mærkeligt Tilfælde var dette Fodbæger 
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Fig. 6. Velbevaret smuk, skaalformet Urne fra -Pe 
tersminde- (Lok. 7 9) med karakteristisk Ornamentik i 
Form af omløbende Furer og zig-zag Mønstring. 

helt intakt, medens Urnen under den 
var sammentrykket. 

Bikarrene - altsaa de Lerkar, der var 
medgivet de Døde som symbolske Grav 
gaver, repræsenterede Beholdere for 
Madvarer - foreligger alle i mer eller 
mindre knust Tilstand, undertiden kun 
i Form af et Par Skaar. Det er gennem 
gaaende mindre Lerkar: Kopper, Skaa 
le, Fade, og de er enten helt uornamen 
terede eller er kun forsynet med omlø- 

hende Furer. Et af de· faa Bikar, det er 
lykkedes at faa sat nogenlunde sammen, 
er det lille Bæger, der ses Fig. 7. Denne 
Grav (Lok. 30) indeholder Skaar af 
mindst 7 Bi- Kar - det største Antal, der 
kendes fra nogen Grav paa » Petersmin 
de--Gravpladsen. 
U <lover Lerkar - alle knuste, og ( som 

tidligere sagt) formentlig at betragte 
som symbolske Gravgaver - var det ret 
smaat, hvad de Døde har faaet med sig i 
Graven paa denne Gravplads. Det ser 
ud til, at det er dem, der er gravsatte i 
Urner, der har det meste, og det mest 
værdifulde - maaske anes her et socialt 
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Skel? Omend der ikke var Genstande af 
Guld eller Sølv, saa var der dog en hel 
Del Sager af forskellig Art og forskel 
lige Materialer, spændende fra Bronze 
og Jern til Ben, Ler og Sten. - Vi ser nu 
lidt paa de enkelte Fundgrupper, og be 
gynder her med Fibler (Bøjlenaale), 
hvoraf der foreligger Eksemplarer 
baade i Bronze og Jern. Desværre - maa 
man sige - er der ved -Petersminde 
kun fundet ialt 6 Fibler, og heraf er de 3 
fragmenterede. Af de 3 bevarede er de 
to af Bronze, den tredje af Jern. Navnlig 
den store Bronzefibula (Fig. 8) - der 
stammer fra Urnebegravelsen Lok. 26 - 
er et meget smukt, velbevaret Eksem 
plar. Naar jeg udtrykker Beklagelsen 
over, at der er saa faa Fibler fra »Peters- 

Fig. 7. Velbevaret Fodbæger, der har været benyttet 
som Laag over Urnebegrave/sen Lok. 7 5, og lille 
(sammenlimet) Bikar fra Urnebegrave/sen Lok. 30. 

Fig. 8. Bronzefibulaen fra Urnen Lok. 26. 
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Fig. 70. Kniv af Jem, med lige Ryg, fra Urnen Lok. men mellem Skaarene blev der - for- 
47. uden brændte Ben - fundet den største 

Fundkombination, der overhovedet er 
kommet for Dagen ved -Petersminde-. 
Foruden de to Fibler var der en Kniv af 
Jem, af den krumme Type, en lille trind 
Ring af Ler, et lille kort Rør af Ben, 
endvidere et fragmenteret Armbaand af 
Jern, et lille Fragment (Spiralen) af en 
3de Fibula, af Bronze, en lille flad Glit 
testen og tre smaa Stykker Kugleflint. 
Alle Sagerne bar Spor af at have været 
med paa Ligbaalet - som iøvrigt de fle 
ste Gravgaver paa »Petersminde--Orav 
pladsen, bortset fra Bi- Karrene. Endelig 
indeholder Graven Lok.35 Skaar af 4 - 
6 Bikar. - Den her beskrevne Grav kan 

minde--Gravpladsen, skyldes det, at den 
Slags Oldsager er af stor Betydning for 
en nærmere Datering af de arkæologi 
ske Fund. Fiblerne fra -Petersminde- sy 
nes at kunne tillade en Datering til Slut 
ningen af 1. Aarh. - Begyndelsen af 2. 
Aarh. e. Kr. - Af andre Genstande af 
Bronze foreligger der fra Gravpladsen 
kun en enkelt lille, ganske tynd Finger 
ring af Bronze. 
Den ovenfor omtalte Fibula af Jern, 

og den lille af Bronze, stammer begge 
fra samme Grav, Lok. 35, en Urnegrav. 
Selve Urnen var trykket helt i Stykker, nok nogenlunde sikkert bestemmes som 



en Kvindegrav - bl.a. ud fra Jernkni· 
vens Form; saadanne Knive, af svajet 
Form, tilhører formentlig fortrinsvis 
Kvindegrave, medens Knive med lige 
Ryg indicerer Mandsgrave. Lok. 35 var 
altsaa en Kvindegrav; det samme maa 
være Tilfældet med Urnebegravelsen 
Lok. 3, hvorfra en meget smuk krum 
Naal af Ben, med fint profileret Hovede 
(Fig. 13). For den samme Bestemmelse 
taler en sammensat, ornamenteret Ben 
kam, fra Brandgrubegraven Lok. 5, og 
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en lille saakaldt Millefiori- Perle, der var 
eneste Gravudstyr i Urnebegravelsen 
Lok. 43. Denne Millefiori-Perle er u 
tvivlsomt et Stykke romersk Import, og 
synes iøvrigt at være det eneste fra 
Gravpladsen, der ikke er hjemligt Ar 
bejde. 
Fra en Del af Gravene paa -Peters- 

minde-Cravpladsen foreligger der 

Fig. 71. Spydspids og Skjoldbule af Jem, fra Urne 
begrave/sen, Lok. 7 7. 
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Fig. 72. Skjoldbule af Jern, med paanittede Repara 
tionslapper. Fra Urnebegrave/sen Lok. 4 7. 

Gravgods af Jem, mest i Form af Knive, 
af de to foran beskrevne Typer den ene 
af svajet Form, den anden med lige Ryg 
(Fig. 10) i 3 Tilfælde (udover de foran 
nævnte) synes den Gravlagtes Køn med 
Sikkerhed at kunne fastslaas. 
Det drejer sig om de Urnebegravelser, 

hvor der ogsaa var V aaben med, og som 
man altid uden nogen Tvivl vil bestem 
me som Mandsgrav. Det er Lok. 10 og 
11, begge med Skjoldbule og Spydspids 

(Fig. 11) samt Lok. 4 7, med Skjoldbule 
(Fig. 12). Dette sidste Stykke - der stam 
mer fra den sidste fundne Urne paa »Pe 
tersminde«, udgravet af Museet paa 
Koldinghus i 1985 - er et ganske usæd 
vanligt og spændende Stykke. Denne 
Skjoldbule er i modsætning til de to an 
dre Skjoldbuler, der er spidst topforme 
de - af lav, rundpullet Form, og ud 
mærker sig dels ved de mærkelige ovale 
Lapper, der er nittet fast over Huller i 
Skjoldbulen, dels ved det ejendommeli 
ge Forhold, at Kanten utvivlsomt oprin 
deligt har været bredere, men er blevet 
skaaret til. I Virkeligheden drejer det 
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sig om en Skjoldbuleform, der er ældre 
end de to andre, fra Slutningen af Før 
romersk Jernalder; men vel omkring et 
Aarhundrede efter at Skjoldbulen var . . 
lavet - og havde været brugt 1 Kamp, 
hvorved Beskadigelserne fremkom - har 
man hentet det gamle Stykke frem og 
bogstavelig talt genbrugt det, idet man 
dels har sat Lapperne paa, dels har gjort 
Randen smallere, for at den kunde falde 
ind i den Stil, man da var gaaet over til, 
naar man nu fremstillede Skjoldbuler. 
Lad mig slutte Beskrivelsen af Funde 

ne fra -Petersminde- med kort at omtale 
det interessante Offerfund, vi gjorde paa 
den sydligste Del Gravpladsen, tæt op 
til Landevejen, vest for denne. Her stod 
i en lav Grube umiddelbart ved Siden af 

Fig. 7 3. Krum Naal af Ben, med fint profileret Hove 
de (den yderste Spids mangler). Fra Urnebegravelsen 
Lok. 3. 

hinanden: et Fodbæger, en lille, flad 
Skaal ( et Fad) og et lidt større Lerkar; 
dette sidste - der var uden Ornamentik 
- var stærkt beskadiget, medens de to 
andre Lerkar ( der begge var ornamen 
terede) ver ret velbevarede.- Der var in 
tet hverken i eller omkring Lerkarrene, 
hverken brændte Ben eller andet, saa 
Fundet synes kun at kunne tolkes som 
et Madoffer, nedsat til Ære for een eller 
flere af de gravlagte paa Stedet. 
Hvis vi nu til Slut skal prøve at op 

summere Resultaterne af Undersøgel- 



serne ved -Petersminde-, da har vi her et 
ret stort Materiale - henmod et havlt 
Hundrede Grave, der alle er Brandgra 
ve, og som tilsammen udgør et relativt 
stort og homogent Fundmateriale. Ikke 
alene faar vi her gode og klare Oplys 
ninger om den Tids Begravelsesskikke 
paa den Egn, men de forholdsvis mange 
velbevarede Sager fortæller ogsaa noget 
om de Levendes Liv: de Smykker, Vaa 
ben og Redskaber, de fremstillede og 
benyttede, og først og fremmest det gen 
nemgaaende fortrinlige Pottemagerar 
bejde, der særlig viser sig i Urnernes rigt 
varierede Former og Ornamentik. - 
Som før sagt tillader det samlede Fund 
materiale en Datering til 1. - 2. Aarh. e. 
Kr., den Ældre Romerske Jernalder, og 
Tiden kan maaske endda indsnævres til 
et lille Hundrede Aar, til Slutningen af 
1. Aarh. og Begyndelsen af 2. Aarh., 
hvor man nogenlunde kontinuerligt har 
foretaget Begravelser paa Stedet - alle i 
Form af Brandgrave. Gravpladsen - der 
vel har været i Brug et Par Generationer 
eller tre - har hørt til et Bondesamfund, 
hvadenten det har drejet sig om en en 
kelt Storgaard - hvortil kan have knyt 
tet sig flere mindre Beboelser, eller der 
har været Tale om flere Gaarde, altsaa 
en Landsby. 

Hvor de Mennesker, der ligger begra 
vet ved -Petersminde-, har levet, ved vi 
ikke, og faar det maaske aldrig oplyst. 
Ganske vist er der - som nævnt - nord 
og syd for Gaardens Bygninger et tilsy- 
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neladende tomt Omraade ( altsaa et Are 
al, hvor der ikke er paavist nogen Begra 
velse), og det kunde da være en Teori, 
at Bebyggelsen har ligget netop her - 
men mærkeligt saa, at man ikke har 
fundet mindste Bopladsspor fra Grav 
pladsens Tid. 
Men hvorom alting er: Undersøgelsen 

af Ældre Romersk Jernalders Gravplad 
sen ved -Petersminde- i Nagbøl har føjet 
en lille, men sikker og vigtig Brik til det 
Puslespil, der gaar ud paa at genfortæl 
le lidt om Fortiden for vor Tids Menne 
sker. 

Noter 
I. C. L. Vebæk, f. 1913 i Horsens, student fra 

denne by 1933. Cand. mag. 1939 (historie (H) 
og engelsk). Fra 1935 medarbejder ved Natio 
nalmuseet, fra 1946 til pensionering 1983 som 
museumsinspektør ved 1. Afdl. (Danmarks Old 
tid). Talrige arkæologiske undersøgelser overalt 
i landet indenfor alle områder af Danmarks old 
tid, tillige mange års arkæologisk-topografiske 
undersøgelser i de norrøne middelalderbygder i 
Grønland. - C. L. V. har publiceret en del artik 
ler i faglitteraturen, foruden et større antal po 
pulærvidenskabelige artikler. C. L. V. har i Vej 
le Amts Årbøger tidligere publiceret to artikler, 
begge i årgangen 1945 (»Danmarks ældste an 
sigtsurne- og Stagsevold-] - C. L. V. har arbej 
det meget med mundtlig formidling gennem 
foredrag, særlig indenfor folkeuniversitetet. 



Nyt fra historien i Vejle amt 1985 

Børkop Lokalhistoriske Arkiv 
Arkivet har i det forløbne år modtaget ca. 80 
nye ting, det drejer sig både om papirer, fotogra 
fier og gamle brugsting. 
I forbindelse med -Mølledagen- på Børkop 

mølle Kr. Himmelfartsdag udgav arkivet »Erin 
dringer om Børkop mølle- af Niels Erngaard. 
Ved samme lejlighed udstillede arkivet ca. 800 
fotografier. Udstillingen blev besøgt af omkring 
800 gæster. 
I årets løb har medarbejdere fra arkivet adskil 

lige gange fremvist film ved foreningsarrange· 
menter. Især filmen om restaureringen af Bør· 
kop mølle har været efterspurgt. 
Medarbejdere fra arkivet har medvirket ved 

arrangementer på biblioteket og for kommunens 
pensionister. 
Arkivet besøges af temmelig mange menne 

sker, der kommer dels for at kikke og lede efter 
oplysninger i alt det kildemateriale, arkivet rå 
der over, dels for at få hjælp og vejledning i for 
bindelse med slægtsforskning. 
Arkivet besøges også af skoleklasser og for 

eninger der er interesserede i -gamle dage- og lo 
kalhistorie. 
I efteråret 1985 dannede Lokalhistorisk arkiv 

rammen om et aftenskolekursus -Fortiden for 
tæller-. 
-Farbror Svends samling- fra Børkopgaard er 

nu overflyttet til den nyrestaurerede svinestald 
ved Børkop mølle. To af arkivets medarbejdere 
har gjort et meget stort arbejde i forbindelse 
med restaurering og opstilling af de mange garn- 

le redskaber. Udstillingen påregnes færdig til 
Mølledagen 1986. Fra Lokalhistorisk arkivs 
side har man gjort opmærksom på, at ledelse og 
administration af Farbror Svends samling må 
betragtes som en egentlig m11seumsopgave, 
hvorfor arkivet ikke mener sig i stand til at påta 
ge sig dette fremover. 
Henning Svendsen besluttede at udtræde af 

arkivledelsen med udgangen af 1985, i hans sted 
indtrådte Hanne Hovmand. Ledelsen forestås 
således af: Svend Wakefield, Preben Mikkelsen 
og Hanne Hovmand. 
Siden 1982 har arkivet til hjælp ved kontorar 

bejde og registrering fået henvist langtidsledige 
20 timer pr. uge. Denne ordning er nu ophørt, 
da der ikke længere findes ledig arbejdskraft. 
Da lokalhistorisk arkiv er en kommunal institu 
tion, har man ansøgt Børkop kommune om at få 
ansat en deltids kontorassistent, hvilket hidtil er 
blevet afslået. Det betyder at nogle af arkivets 
frivillige medarbejdere udover deres sædvanlige 
arbejde også må påtage sig alt registreringsar 
bejde, hvilket selvsagt betyder at registrering af 
nytilkomne ting tager længere tid nu end tidlige· 
re. 
Arkivet lider i høj grad under pladsmangel 

dels på grund af den stadige tilgang af nye arki 
valier, og dels fordi flere og flere mennesker øn 
sker at gøre brug af arkivets materialer, og dette 
nødvendiggør mere arbejdsplads. Hidtil har 
Børkop kommune afslået ansøgning fra arkivet 
om at få lov til at inddrage det sidste lokale i 
bygningen til arkivformål. H H d anne ovman 



Lokalhistorisk Arkiv Egtved 
Det har været et roligt år med forholdsvis få, 

men gode afleveringer. Blandt andet kan næv 
nes: 16 kassettebånde med over 50 interwiews 
med lokale personer og med udførlig fortegnelse 
med spilletid, - 3 hefter med slægtsoptegnelser 
og optegnelser om egnens topografi, samt opteg 
nelser om vandingsanlæg i Vejleådalen, - alt fra 
E. Traberg. 
Desuden en større samling papirer vedrørende 

tidligere tømrer Mikkel Nielsen, Jerlev og hans 
familie, tegninger af huse i Bredsten omkring 
1900-1920, - regnskaber fra Bredsten Mejeri 
1969-70- 71 + en hel del fotos. 
Arkivet har købt 430 aftryk af fotograf Sund 

bølls ejendomsbilleder fra ca. 1925-30, hvoraf 
en del er overladt arkiverne i Nørup, Vandel og 
V. Nebel. Desuden er købt ældre matrikelskort 
over Nørup og overladt arkivet her. 
Arkivet har deltaget i udstilling i Egtved for 

samlingshus sammen med Museumsforeningen 
og i -Foreningemes Marked- i Ø. Stamp Skole. 
Nørup Arkivforening har været på besøg her 

for at se, hvad vi havde af interesse for dem. Der 
er enighed om at udveksle kopier efter behov. 
Landsarkivet i Viborg starter en ny kopie 

ringskampagne nu i det nye år, og der har arki 
vet bestilt kopier af alle sognenes kirkebøger, så 
vi har alt tilgængeligt op til 1891 - hvis pengene 
slår til! Peter Houbak 

Lokalhistorisk Arkiv 
for Fredericia og omegn 
Året 1985 må for Lokalhistorisk Arkiv for Fre 
dericia og Omegn betegnes som et godt arbejds 
år. 
Arkivet har ved årsskiftet 32 medarbejdere, 
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som i henhold til arkivets vedtægter udgør den 
selvejende institutions bestyrelse. 
I årets løb har vi fra private, foreninger og er 

hvervsdrivende modtaget 257 indleveringer af 
arkivalier, hvilket har givet os ca. 1400 nye ar 
kivnumre. 
Kort sagt en god tilvækst af oplysninger, som 

giver en øget viden, der gør det muligt at tegne 
et bedre og mere nuanceret billede af vor kom 
munes fortid. 
Ejendomsregistraturen over Fredericias ejen 

domme inden for voldene er i god gænge, men 
der er stadig et meget stort arbejde tilbage. 
Arkivet er repræsenteret i Kulturelt Samråd i 

Fredericia Museums repræsentantskab og i sty 
regruppen for Den Historiske Miniby. Arkivet 
deltager også i en arbejdsgruppe vedrørende 
Indre Missions historie i Vejle amt. 

I 1985 har 733 personer indskrevet sig i arki 
vets gæstebog. 
Der er afholdt tre møder med foredrag samt 

den årlige julefest, hvor stadsbibliotekar Ellen 
Fjeldgaard læste op. Et fornøjeligt møde med 
vor nye stadsbibliotekar, som beviste, at -oplæ 
sekunsten- stadig lever i bedste velgående. 
I anledning af 50 året for den gl. Lillebæltsbro 

og banegårdens indvielse, afholdt arkivet i sam 
arbejde med museet en udstilling i Kunstsalen. 
Vi havde et stort besøgstal og siger tak til Frede 
ricia Museum for et godt samarbejde. 
Arkivets bogforlag har haft to bogudgivelser: 

-Møller på Fredericiaegnen- og -Bogen om Ivar 
Lassen«. 
Angående møllebogen er denne næsten ud 

solgt, og arkivet skylder forfatteren, Sven Avn 
by, tak for en god arbejdsindsats, ligeledes siger 
arkivet tak til Martin Stenwei for det store arbej 
de med at samle og redigere bogen om I var Las 
sen. 
Sidstnævnte bog har indtil nu givet et over 

skud på 3000 kroner, som vil tilgå mindefonden 
for Hans Eeg og Iver Lassen. . Simon Maz. 



Fredericia Museum 
Med de seneste års stigende aktiviteter har der 
været et stort behov for en udvidelse af museets 
stab af medarbejdere, og der har været opstillet 
flere -rnodeller- for en gradvis udbygning af mu 
seets personale i forhold til museets økonomiske 
formåen på kortere og længere sigt. 
Med året 1985 lykkedes det så småt at få på 

begyndt realiseringen af nogle af disse udbyg 
ningsplaner. 
Ganske vist måtte der tages afsked med bl.a. 

museets kustode gennem mere end 14 år; men 
til at varetage publikumsbetjeningen ansattes 
derefter en ny kustode samt to nye kustodeaflø 
sere, ligesom der skete nyansættelser inden for 
både den administrative og tekniske afdeling. 
Nogle af ansættelserne har været af permanent 
karakter, mens andre var midlertidige; men alt i 
alt skete i løbet af kort tid så store ændringer i 
personalesammensætningen, at man næsten kan 
fristes til at tale om en omvæltning i forhold til 
mange års rolige udvikling med kun meget få 
udskiftninger. 
Personaleudvideisen har gjort det muligt at 

-tage hul- på flere påtrængende opgaver; men 
mange tiltrængte projekter må endnu lade vente 
på sig. 

En anden stor - og gennemgående sag i muse 
ets daglige drift har været bestræbelserne på at 
rette op på de utilfredsstillende magasinforhold. 
Efter en del tekniske vanskeligheder kom der 

gang i indretningen af magasin- lokalerne ved 
Prangervej. Der er etableret et varme- og 
tyverialarm-anlæg samt opbygget en form for 
mellem-etage samt et fast hyldesystem. Ved 
årets slutning er der ligeledes taget fat på indret 
ning af et værkstedslokale. 
Desværre har lokalerne allerede vist sig at 

være for små - ikke mindst efter nogle meget 
store genstande, der i årevis havde været opma- 
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gasineret hos henholdsvis brandvæsenet og el 
værket, i årets løb måtte tages -hjem«. 

Sagen blev gjort ekstra besværlig af, at det 
ikke lykkedes at afhjælpe de meget utilfredsstil 
lende - og uforsvarlige opbevaringsforhold, der 
fortsat må bydes en række museumsgenstande i 
en dårligt indrettet ladebygning i oplandet. 

Museets udadvendte aktiviteter har været 
fuldt på højde med de foregående års -: 
Årets særudstillingsprogram indledtes med 

» Tyrkiske Billeder-, hvor museet - bl.a. i samar 
bejde med lokale tyrkere - belyste træk af en 
indvandrergruppes leveforhold i deres hjem 
land. 

»Hvad voldgraven gemte- viste et udsnit af de 
»historiske genstande, der blev fundet ved op 
rensning af en del af voldgraven i 1984. 
I nært samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv 

for Fredericia og Omegn blev udarbejdet to sær 
udstillinger om dels Lillebæltsbroen dels besæt 
telsestiden i Fredericia, idet arkivet forestod den 
endelige tilrettelæggelse af førstnævnte udstil 
ling i Kunstsalen, mens museet var ansvarlig for 
sidstnævnte. 
I anledning af 10-året for oprettelse af Vejle 

Amts Konserveringsværksted var Fredericia 
Museum første »station« for vandreudstillingen 
-Bevaring for fremtiden- om konservatorens ar 
bejde med at forebygge og -helbrede- skader på 
museumsgenstande. 
Ved flere lejligheder har museet gjort brug af 

den lokale TV-station i sit formidlingsarbejde. 
Ud over præsentation af flere særudstillinger 
har samarbejdet afspejlet sig i to telefonpro 
grammer under fællestitlen »Hva' er det?-. 
Samarbejdet med Fredericia Husflidsforening 

har resulteret i tre arrangementer: En weekend i 
juni blev der arrangeret milebrænding på mu 
seumsområdet. Et -åbent-hus-varrangernent i 
september omfattede bl.a. hør-forarbejdning, to 
bakshøst og spillemandsmusik. Endelig blev ju- 



lestuen i december igen en succes med deltagel 
ser af op mod 400 besøgende. Iøvrigt var til 
strømningen også overvældende i de to følgende 
uger, hvor over 500 børnehavebørn benyttede 
sig af museets tilbud om frit at låne det julepyn 
tede samlingslokale til lege, dans, oplæsning og 
andre aktiviteter efter ledernes eget forgodtbe 
findende. 
En lørdag eftermiddag i oktober havde publi 

kum lejlighed til at møde amtets museumskon 
servatorer, der gav gode råd og vejledning om 
konservering og bevaring af gamle ting, som 
folk måtte have stående hjemme på hylder, i 
skabe og skuffer. 

I skolernes vinterferie blev der en eftermiddag 
vist lysbilleder fra Tyrkiet, og nogle unge dansk 
talende tyrkere fortalte om forholdene i deres 
hjemland, ligesom der blev uddelt smagsprøver 
på lækker tyrkisk frugt og kage. 

Fredericia Museum har kommenteret udkast 
til flere lokalplaner, og det skete også i forbin 
delse med udarbejdelsen af kommuneplanen 
1986-96, hvor der blev gjort opmærksom på 
den lokalhistoriske betydning for området om 
kring Ullerup Kirkebakke, hvor der inden for få 
år ønskes gennemført en arkæologisk undersøg 
else. 
Efter opfordring fra Mosaisk Trossamfund 

har museet været involveret i de vedvarende be 
stræbelser på - ad privat vej - at skaffe de til 
strækkelige økonomiske midler til at påbegynde 
en hårdt tiltrængt istandsættelse af kapelletlop 
synsboligen på Jødekirkegården. Endvidere har 
museet udvirket en grundig konservering af en 
af de hårdt angrebne gravsten. 

Søren K. Jakobsen. 

Give-egnens Museum 
1985 blev et aktivt og betydningsfuldt år for 
Give-Egnens Museum, hvor museet blev offici- 

148 

Bryggerset, Give-egnens Museum. 

elt indviet i de nuværende lokaler. Et år med 
meget papir, organisatoriske opgaver, - men i 
allerhøjeste grad et museumsår, hvor indsam 
ling, opbevaring og formidling har været cen 
tralt for Give-Egnens Museums arbejde. Året 
igennem har vi fået en væsentlig og udstrakt op 
bakning fra hele kommunens befolkning. Give 
Egnens Museumsforening har ved årets slutning 
204 husstande som medlemmer. En forøgelse på 
25% helt uden opsøgende medlemstegning. 
Arrangementer og aktiviteter på Give-Egnens 

Museum har i årets løb været mange. Startende 
med generalforsamlingen i april, hvor et stort 
emne for museet blev belyst, nemlig TØRV. 
Give-Egnens Museum har ifølge sin arbejds 

plan - levevis og virkeområde på Vester-egnen, 
som sin hovedopgave. Derfor var det naturligt 



at vælge seminarielektor Dorthe Petersen, der 
havde rødder i tørvemosen, som foredragshol 
der. 

Senere på året har aktiviteterne været rettet 
mod udstillinger, såvel på museet som uden for 
huset. Her skal nævnes museets udstilling i for 
bindelse med Give Borger- og erhvervsforenings 
100 års jubilæum. Mange nåede på biblioteket 
for at se udstillingen, der omfattede beskrivelser 
af de enkelte stiftere og deres erhverv. 
Udstillingen -Konservering og bevaring for 

Fremtiden- udarbejdet af Vejle Amts Konserve 
ringsværksted var opstillet på museet i novem 
ber. I forbindelse med konserveringsudstillingen 
blev der afholdt et arrangement, hvortil befolk 
ningen kunne medbringe egne ting og få råd og 
vejledning om, hvordan effekterne bedst muligt 
kunne bevares i fremtiden. Mange tog imod til 
buddet og mødte amtskonservatorerne. Et vel 
lykket arrangement. 
Museets julearrangement -Gammel Jul« trak 

mange besøgende til, og den afslappede jule 
stemning kom virkelig frem. I løbet af året har 
der også været afholdt kurser for undervisere. 
Der udover har der været ydet hjælp til udstil 
linger i forbindelse med arrangementer i kom 
munen. 
I maj blev Give-Egnens Museum indviet offici 

elt. Ca. 200 overværede åbningen, hvor taleræk 
ken var stor. Der blev fra mange sider givet ud 
tryk for arbejdets omfang og værdi, samt frem 
sat ønsker for det videre arbejde. I forbindelse 
med indvielsen blev der udgivet et mindre skrift 
samt oprettet et indvielsesfond til støtte for mu 
seet. 
Samtidig med indvielsen åbnede museet en 

omfattende særudstilling om besættelsestiden i 
anledning af 40-års dagen for befrielsen, hertil 
var også udarbejdet et skrift- og undervisnings 
materiale. 
Give-Egnens Museum har i sommermåneder 

ne lavet diasoptageiser af steder og bygninger i 
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Give Kommune, således at museet efterhånden 
har fået opbygget en hel dias-bank. Ud af denne 
bank, er der på nuværende tidspunkt lavet to se 
rier - dias + lyd - nemlig -Kirker i Give Kom 
mune« og -Introduktion til Give Kommune og 
Give-Egnens Museum«. 
Samlingen vokser fortsat betydeligt. I løbet af 

året har museet modtaget ca. 2000 effekter. Små 
og store ting, men alle værdifulde for samlin 
gen. Af konseveringsrapporten for Vejle Amt 
fremgår det, at konserveringsstandarden på mu 
seet er god. 
Personale-situationen på museet i 1985 har 

været klaret gennem et jobskabelsesprojekt. 
Museet har haft 4 heltidsansatte, hvilket har 
gjort det muligt at gennemføre den fortsatte op 
bygning. Endvidere har projektet ført til faste 
åbningstider, nemlig mandag-fredag kl. 13-16. 

Falk Mikkelsen. 

Hjortsvang Museum 
Hjortsvang Museum åbnede for publikum den 
16. maj 1985, med udstilling i to af gårdens 4 
længer. Der var åbent til 1. oktober 1985. 
I 1986 åbnes der torsdag den 8. maj til 1. ok 

tober 1986. Der er nu sket en udvidelse, så ko 
stalden også inddrages i udstilling, og havean 
læg anno 1800 påbegyndes i løbet af sommeren, 
forventes dog ikke tilplantet før 1987. 

Gudrun Andersen. 



Byarkivet i Horsens 
Byarkivet har nu fået nye lokaler i det gamle 
rådhus. Gode, rummelige og centralt beliggende 
lokaler, der i de kommende år vil danne en god 
ramme om arkivets arbejde. Hvis malerne bliver 
færdige som forventet, vil indflytningen finde 
sted i slutningen af april måned. Desværre må vi 
flytte, inden der er ansat en arkivar. Vi har hele 
tiden arbejdet frem mod en arkivaransættelse 
3-4 måneder før flytning til blivende lokaler, 
men p.g.a. regeringens -julepakke«, blev halvde 
len af det beløb, der var afsat til arkivarstillin 
gen, sparet væk. Ansættelsesdatoen er derfor 
rykket fra den 1/2 til den 1/8. Stillingen er op 
slået med sidste frist for ansøgning den 1/5 
1986. 
I december afholdt Arkivforeningen en ekstra 

ordinær generalforsamling, hvor vedtægterne 
blev ændret. Det er hermed ikke længere Arkiv 
foreningens opgave at drive Byarkivet, men at 
fungere som støtteforening. Byarkivet er blevet 
sammenlagt med Byhistorisk Arkiv på Horsens 
Museum, og drives fremover af en arkivar ansat 
under Horsens Museums ledelse. Byarkivets 
drift opføres på Horsens Museums regnskab. 
Vedtagelsen af aftale om sammenlægning blev 
godkendt af Horsens Byråd i december. Arkiv 
foreningens medlemmer vil fremover under ar 
kivarens ledelse deltage i arbejdet i Byarkivet. 
Udgivelsen af "Nyt fra Byarkivet- samt kalen 

deren og eventuelt andre udgivelser vil stadig 
være Arkivforeningens opgaver. 
Byarkivet fik sidste år bevilget 35.000 kr. fra 

Horsens Kommune. Desuden har foreningen 
haft indtægter fra kontingenter og salg af kalen 
dere og bøger. 
Publikumstilstrømningen til Byarkivet har væ 

ret støt stigende. Mangeartede henvendelser vi 
ser, at vi efterhånden er indarbejdet i mange 
borgeres bevidsthed på linje med museum og 
bibliotek. Ved sammenlægningen med Byhisto 
risk Arkiv og ansættelse af en arkivar ser vi frem 

150 

Byarkiuets nye tilholdssted - det gamle rådhus i Søn 
dergade. 

til, at publikumsservicen med tiden kan blive 
væsentlig bedre. Vore langtidsledige, som har 
ekspederet de fleste henvendelser, har gjort et 
stort og godt arbejde, men har naturligvis ikke 
haft den faglige baggrund og ekspertice. 
Vi har i årets løb haft besøg af 4-5 foreninger. 

Desuden har vi som noget nyt haft besøg af sko 
leklasser. Eleverne viste gennemgående stor in 
teresse for de fremlagte og udstillede arkivalier. 
Disse aktiviteter vil blive yderligere opdyrket i 
de kommende år. 
I maj måned 1985 åbnedes to udstillinger om 

besættelsestiden, dels en plancheudstilling på 
Horsens Bibliotek, dels en udstilling med gen 
stande og billeder i samarbejde med Horsens 
Museum. Besøgstallet løb op i tusinder. Udstil 
lingerne må absolut betegnes som en stor succes 
og samtidig et fingerpeg om, hvilke muligheder, 
der ligger i samarbejdet mellem arkiv og mu 
seum. 
I 1985 rettede Byarkivet henvendelse til Kom- 



munen angående de arkiver, der eventuelt ville 
blive kasseret i forbindelse med indflytningen til 
det nye rådhus. Henvendelsen resulterede i et 
møde mellem Landsarkivet, Byarkivet og alle de 
kommunale forvaltninger. Mødets resultat blev, 
at Landsarkivet nu skal gennemgå alle de kom 
munale arkiver og komme med forslag til en af 
leveringsplan. Materiale som falder uden for 
pligtafleveringerne vil tilgå Byarkivet. 
Arkivforeningen kan i det kommende arbejds 

år se frem til to store begivenheder. Først indvi 
elsen af Byarkivet i blivende lokaler i det gamle 
rådhus, derefter tiltrædelsen af en arkivar den 1. 
august. 
To store mål er hermed nået. 

Niels Kolind. 

Arbejder-, håndværker- og 
Industrimuseet i Horsens 
På Industrimuseet blev året indledt med genåb 
ningen af N. P. Rasmussens træskofabrik fra 
Nykøbing F. Opstillingen på museet er ikke en 
kopi af virksomheden i Nykøbing, men giver ef 
ter vor mening et autentisk billede af forholdene 
på fabrikken. Den var tidligere blevet opmålt og 
fotograferet i samarbejde med Arkitektskolen i 
Århus. Med det fyldige materiale som grundlag 
blev miljøet rekonstrueret i maskinhallen på 
museet. Fabrikken, der beskæftigede op til 20 
mand, er en gennemmekaniseret virksomhed, 
hvor næsten alt udføres som akkordarbejde på 
maskiner, og arbejdsdelingen er fuldt gennem 
ført. Hver arbejder har passet sin maskine og 
udført et bestemt stadium af forvandlingen fra 
træstamme til træsko. En stab af arbejdsdrenge 
transporterede de halvfærdige emner fra den ene 
maskine til den næste. Kun den sidste afpuds 
ning af bundene var ikke mekaniseret, men blev 
udført med træskomandens traditionelle værk 
tøj, hulestol og tælgehest. Fabrikken lavede kun 
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bunde, som blev videresolgt til træskomagere, 
der slog overlæder på. 
N. P. Rasmussen åbnede sin fabrik i 1893. 

Den blev videreført af hans søn Holger Rasmus 
sen, som lavede den sidste bund i 1976. Fabrik 
ken blev mekaniseret 1908, og nogle af de første 
maskiner var i brug til lukningen. Flere tidligere 
medarbejdere har givet oplysninger om livet på 
arbejdspladsen. Særlig værdifulde er beretnin 
gerne fra H. Rasmussens børn, der alle har ar 
bejdet i fabrikken i deres ungdom og kendte alle 
funktioner i huset. 
Museets grafiske afdeling er forøget med et 

bogbinderi. Grundstammen i det er den samling 
materialer, som museet har modtaget fra bog 
binder J. Chr. Jørgensen, Grønnegade i Hor 
sens. Disse fine, håndlavede sager er suppleret 
med maskiner fra andre bogbinderier, så vi kan 
vise et værksted fra mellemkrigstiden, der kan 
klare både håndarbejde, brochurehæftning og 
forlagsarbejde. En del maskiner er velvilligt ud 
lånt af Danmarks grafiske Museum i Odense. 
Indretningen er ledet af bogbinder Egon Mad 
sen, der forestår den daglige drift af dette værk 
sted. 

Siden 1977 har museet haft en righoldig sam 
ling telefonmateriel skænket af Standard Elec 
tric - Kirk. Dette er i årets løb blevet forøget og 
nyopstillet af ingeniør Bent Friihstiick-Nielsen, 
som også har forsynet det med tekster, der til 
fredsstiller både den, der søger tekniske oplys 
ninger og den, der vil se telefonen i historisk 
sammenhæng. 
Museets særudstillinger har som vanligt været 

en blanding af lånt og hjemmelavet. National 
museets cykeludstilling »Frernad på rullende 
hjul- kunne ses her i februar og marts måneder. 
I september viste museet plancheudstillingen 
-Ingenmandsland- om tyrkiske indvandrere. 
Sommerens store udstilling, som åbnede 30. 

marts, havde titlen -Udstillinger - fra verdens 
udstilling til amtsudstilling-. Den belyste indu- 



' 
striudstillingernes rolle i formidlingen af tekni 
ske nyheder både internationalt og lokalt. Til 
belysning af den særlige engangsarkitektur, som 
var speciel for udstillingerne, lånte museet en 
omfattende samling arkitekturtegninger fra 
Kunstakademiet. Museet havde ansat mag. art. 
Mich. Ottosen. 
Museet modtog for nogle år siden en del ma 

skiner til søm- og skruefremstilling fra Nordiske 
kabel- og trådfabrikkers afdeling i Middelfart og 
fra Vejle Boltefabrik. Disse kom til at danne 
grundstammen i efterårets udstilling om -Søm 
og skruer-. 2 sømmaskiner er driftsklare. Den 
ene kan betjenes af publikum med håndkraft, 
den anden kan demonstreres af museets perso 
nale ved omvisninger. Udstillingen åbnede til ef 
terårsferien, og i den uge vistes før-industriel 
sømsmedning i smedjen. 
Udstillingerne er imidlertid kun en del af mu 

seets arbejde. Der er aktiviteter på mange andre 
fronter. Stentrykkeriet har været besøgt af flere 
kunstnere formidlet af Franz Pedersens kunst 
handel: Jeppe Vontilius, Mogens Balle, Jørgen 
Brynjolf og Sven Dalsgård. Desuden har Es 
bjerg Højskole fået trykt et billede i anledning af 
skolens 75-års jubilæum efter tegning af Erik 
Mortensen, og Horsens tekniske Skole har fået 
trykt et årsbillede af Jens Stensgård. 
Museernes arbejde rækker ud over de ting, der 

kan hjemtages til udstilling eller dokumentati 
on. Det er også vor opgave at sikre kulturspor 
udenfor museerne i by og på land. Industrimu 
seet har deltaget i arbejdet på at bevare industri 
bygninger gennem Selskabet til bevaring af in 
dustrimiljøer. Selskabet har rejst fredsningssa 
ger og støttet lokale initiativer til bevaring af 
industrier over hele landet. Museet deltager i 
opretholdelsen af industrimonumentet Kloster 
mølle v. Mossø. Dette og mange andre industri 
anlæg ligger i naturskønne omgivelser, som del 
vis er skabt af industrierne, og kan som ud 
flugtsmål give rig oplevelse af både natur og 
kultur. Jacob B. Jensen. 
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H arsens Museum 
1985 blev et år, der bragte mange forandringer 
til Horsens Museum og hvor en række nye ak 
tiviteter blev iværksat. Først og fremmest blev 
museet arkæologisk ansvarlig for den nordlige 
del af Vejle amt. Dette betyder, at alle arkæolo 
giske henvendelser, lokalplaner og lign. fremo 
ver skal behandles af Horsens Museum, hvor 
det tidligere var Vejle Museum, der forestod al 
le udgravninger. I 1985 foretog museet en ræk 
ke mindre udgravninger og besigtigelser i områ 
det. En større udgravning blev foretaget ved 
Nørremarksgård, vest for Horsens, hvor museet 
i samarbejde med Institut for forhistorisk arkæ 
ologi ved Aarhus Universitet undersøgte en jæt 
testuetomt. 
Jættestuen, der var blevet plyndret for sine 

sten i slutningen af forrige århundrede, viste sig 
at være utrolig spændende. Skønt kammeret var 
fjernet og dermed ikke gav fund af nogen art, 
var offerlaget med skår bevaret intakt foran jæt 
testuens indgang. Forseglet af et stenlag lå de 
mange tusinde skår af kar, der var hensat i for 
bindelse med begravelser i kammeret. Det kun 
ne erkendes, at en del af potterne bevidst var 
smadret ved hjælp af sten. Fundet har vide 
aspekter i forbindelse med studiet af stenalde 
rens tragtbægerkultur, som egnen jo er så rig 
på. Det store skårmateriale vil nu blive bearbej 
det og sammmenlignet med bl.a. fundene fra 
den store Grønhøj-jættestue, der blev undersøgt 
i l 940'erne. Det er muligt at påvise lokale for 
skelle i bl.a. dekorationsformerne på lerkarrene. 
Udgravningerne blev bekostet af Rigsantikvaren 
og gennemført som en såkaldt § 26-udgravning, 
der omfatter truede oldtids-anlæg. 
Museet har i 1985 påbegyndt undersøgelsesar 

bejdet med de sidste gasledninger i området. Det 
drejer sig om i alt tre stikledninger: Horsens 
Odder, Brædstrup-Gedved, Horsens-Juelsminde 
samt et fjerde mindre stykke i Nørre-Snede kom 
mune. 



Der er foretaget arkivalsk kontrol samt mark 
vandringer på ledningerne og der er i alt forelø 
big planlagt en 8-10 udgravninger, der skal lø 
be af stablen i 1986. Til det arkæologiske arbej 
de har museet ansat mag. art. i forhistorisk ar 
kæologi Orla Madsen. 
I 1984 udgravede Vejle kulturhistoriske Mu 

seum en kirketomt lige vest for Horsens (be 
nævnt Bygholm-kirkeR). Publiceringen af den 
ne, på mange måder meget spændende, udgrav 
ning er overladt Horsens Museum. Statens hu 
manistiske Forskningsråd har bevilget midler til 
dette arbejde og museet har ansat cand.mag. Ja 
cob Kieffer Olsen og cand.mag. Peter Pentz til 
udførelsen. Behandlingen af det store skeletma 
teriale udføres af universitetsadjunkt Jesper 
Boldsen, Odense Universitet. 
I samarbejde med Stadsgartneren, Frednings 

styrelsen har museet påbegyndt en afdækning af 
ruinerne på det middelalderlige Bygholm vold 
sted. Voldstedet, der blev opført under Erik 
Menved som en tvangsborg blev undersøgt i 
1920'erne og igen i 1940'erne og 1950'erne. 
Der blev bl.a. fremdraget rester af to stenbygge 
de fløje samt fragmentariske rester af andre byg 
ninger. I et forsøg på at formidle det historiske 
mindesmærke er det besluttet at frilægge ban 
ken for den tætte busk-bevoksning der efterhån 
den var groet op, samt at fjerne en del af de stør 
ste træer. De to fløje frilægges og monumentet 
forsynes med en forklarende skiltning. Endvide 
re har Horsens Sparekasse ydet økonomisk 
hjælp til udarbejdelsen af en informationsfolder. 
Frilægningen sker ved hjælp af et kommunalt 
beskæftigelsesprojekt. 

Museet har i alt afholdt seks særudstillinger i 
årets løb. I januar var det en udstilling om sovje 
tisk kunst, arrangeret i samarbejde med Dansk 
Sovjetisk venskabsforening. I februar havde mu 
seet en større udstilling med gamle radioappara 
ter, arrangeret af Radioamatørforeningen i Hor 
sens. 
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I forbindelse med 40-års jubilæet for Dan 
marks befrielse åbnede museet den 1. maj en 
større særudstilling -Horsensliv 1940-45«. Ud 
stillingen blev til i et samarbejde med Byarkivet. 
Udstillingen viste gennem billeder og genstande 
hvorledes dagligdagen forløb i Horsens under 
besættelsen. Hertil kom fremvisning af gamle 
film, bl.a. fra særfreden i Horsens den 1. maj 
1945, samt en større diasserie taget under hele 
besættelsen. I forbindelse med udstillingen var 
lavet forskelligt undervisningsmateriale til skole 
brug. 

I august åbnede en lille udstilling om de arkæ 
ologiske undersøgelser af den middelalderlige 
kirketomt og kirkegård ved Bygholm. Udstillin 
gen fremlagde de hidtidige resultater og viste 
hvorledes det fremtidige forskningsarbejde ville 
blive udført. Udstillingen satte desuden den ud 
gravede kirke ind i det øvrige danske kirkebyg 
geri fra middelalderen. Senere blev udstillingen 
rundsendt til skoler. 

Mellem 27. september og 24. november havde 
museet en udstilling -Dansk romansk granit 
skulptur-, der bestod af en lang række afgnid 
ninger af Ludvig Stubbe Teglbjærg. Den viste 
I: 1 en lang række af vore smukkeste granit 
skulpturer fra den store Jelling-sten til kirkernes 
fantastiske dekorationer. 

I forbindelse med julen blev lavet en indsam 
lingskampagne for julepynt. Museet havde kun 
en lille eksklusiv samling af julepynt fra 
1860'erne, der havde tilhørt slægten d' Acque 
ria. Indsamlingen gav et meget stort udbytte, så 
ledes at museet kunne pynte et gammelt træ og 
et træ med pynt fra mellem 1920-1950. Træer 
ne indgik i en juleudstilling, der fortalte om ju 
lens traditioner og som viste en lang række gen 
stande med tilknytning til julen. 
Decembers weekender blev rammen omkring 

julestue-arrangementer, hvor folk kom og klip 
pede julepynt, drak kaffe, sang og lyttede til mu- 



sik. Museet kunne med den klippede pynt frem 
stille et træ anno 1985. 

1985 var også året med et stigende samarbejde 
med skolevæsenet. Først og fremmest i et samar 
bejde omkring et historisk værksted med en ar 
bejdende skolestue. Sammen med skoleforvalt 
ningen og pensioneret overlærer Børge Jensen 
startede museet en indsamling og registrering af 
gamle skolesager. Da en lang række skoler i dis 
se år enten flytter eller rydder op, så er mange af 
skoletingene i fare. Det er lykkedes at få indsam 
let ca. 10.000 genstande, der belyser skolevæse 
net i Horsens og i omegnen. Foreløbig er sam 
lingen placeret midlertidig på Kildegades skole, 
hvor der også er opbygget et klasseværelse fra 
ca. 1930. Det er planen at udbygge med et regu 
lært udstillingsrum samt magasinrum. En ræk 
ke klasser har allerede modtaget »gammeldags« 
undervisning i klasseværelset. 
Museets udadvendte virksomhed har desuden 

indebåret en lang række foredrag ved museets 
ansatte, afholdelse af lærerkurser samt i samar 
bejde med Folkeuniversitetet en foredragsrække 
om -dagligdagen i middelalderen-. 

1985 bragte også en løsning på arkivsituatio 
nen i Horsens. Det blev besluttet at sammenlæg 
ge Byarkivet og Lokalhistorisk arkiv, således at 
det samlede arkiv - der får navnet Byarkivet - 
fremover lægges under museet og at der ansæt· 
tes en fagligt uddannet arkivar. Arkivet vil frem 
over blive placeret på Det gl. Rådhus på Søn 
dergade, der med det nye rådhus er blevet tomt. 
Dette betyder betydelig bedre forhold for arki 
vets muligheder og virke. 
I forbindelse med en gennemgang af museets 

samlinger og med henblik på registrering og ny 
opstilling af de permanente udstillinger, blev der 
lavet en omhyggelig gennemgang af alle museets 
genstande. Undersøgelsen blev lavet af 2 5 elever 
fra Konservatorskolen i København, der gen 
nem en uges arbejde fik gennemgået hvad muse 
et har og fik beskrevet den tilstand hvori tingene 
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befinder sig. Skønt resultatet på mange måder 
var nedslående, så danner undersøgelsen bag 
grund for det arbejde der de kommende år skal 
gøres. I første omgang er iværksat en omhygge 
lig registrering af tekstilsamlingen ved Lisbeth 
Green og et regulært tekstilmagasin er under 
opbygning. 
Det store tegningsarkiv museet har fra arkitekt 

V. Nom er under ny-registrering, således at det 
fremover vil være muligt at bruge arkivet bedre 
end hidtil. Arkivet rummer tegningerne fra de 
mange bygninger V. Norn selv tegnede eller om 
forandrede. Materialet er uhyre værdifuldt når 
man skal arbejde med provinsarkitektur i første 
halvdel af 1900-årene. 
Personalemæssigt betød 1985 også en udvidel 

se for museet. Foruden seks fastansatte har der 
til museet været tilknyttet en række forskere til 
udarbejdelse af udstillinger og til det arkæologi 
ske arbejde. Hertil kommer fire ansatte under 
jobtilbuds-ordningen. 
Museetblev i 1985 besøgtaf9.681 mennesker 

( 1984: 4.959). Ol S hi . e c ierrmg, 

Horsens Kunstmuseum Lunden 
1 7. november 1984 åbnede Horsens Kunstmu 
seum Lunden dørene for publikum. Indtil den 
ne dato havde kunstsamlingen delt bygning med 
Horsens Museum under navnet Horsens Mu 
seums Kunstafd. 

1985 var således det første år hvor kunsten 
skulle prøve egne kræfter - og det blev et forry· 
gende år. 12000 mennesker besøgte museet og 
gav udtryk for interesse for museets aktiviteter. 
De personalemæssige og økonomiske ressour 

cer der er til rådighed, bevirkede at de publi 
kumsrettede aktiviteter, udelukkende bestod i 
særudstillinger. I 1985 blev det til i alt 6, hvor 
af der er grund til at fremhæve udstillingen 
Krukker til Aragonien, keramik og grafik af 
Bjørn Nørgaard, Lene Adler Pedersen, Richard 



155 

Winther, Lars Ravn, Ursula Reuter Christiansen 
og Henning Christiansen. Udstillingen Leretuder 
II, der bestod af 140 keramikskulpturer skabt af 
de 5 unge kunstnere Claus Carstensen, Peter 
Bonde, Berit Jensen, Erik A. Frandsen og Chri 
stian Lemmerz, og endelig den store udstilling 
med Jais Nielsen, der var skabt i samarbejde 
med Sophienholm ved København. De to sidst 
nævnte udstillinger blev ledsaget af kataloger, 
hvori museet havde lagt betydelig arbejdskraft. 
Den anden aktivitet kunstmuseet har lagt sto 

re ressourcer i er indsamlingen. Der er i 1985 
indgået 23 malerier, 12 skulpturer og 155 styk 
ker tegning og grafik, der stort set alle er skabt 
af nulevende unge danske kunstnere. 
Det vil føre for vidt her at gå i detaljer på no 

gen måde, blot skal det bemærkes, at den ind- 

En af museets nyerhvervelser: 
Lars Ravn: En eller anden søger foretræde for Kong 
Salomon. 1984. 

samlingspolitik, der er lagt for Horsens Kunst 
museum Lunden søger at dække et område, der 
ikke i forvejen dækkes af amtets øvrige kunst 
museer. 
Et aktivitetsniveau af den størrelse der her er 

skitseret må nødvendigvis betyde at opgaver er 
skudt til side, således har Horsens Kunstmu 
seum Lunden i I 985 ikke forsket, udover det 
der har haft relation til museets særudstillinger, 
men det vil der i I 986 blive rådet bod på. 

Claus Hagedorn-Olsen. 



Højderyggens Egnsmuseum 
Besøgstallet er på 1068, medens medlemstallet i 
museumsforeningen ligger på det sædvanlige. 
Nr. Snede kommune betalte i 1985 en istand 

sættelse af et større lokale på I. sal. 
Rummet kan bruges såvel til skiftende som 

permanente udstillinger, og det har betydet en 
væsentlig forbedring af museets udstillingskapa 
citet. 
Nr. Snede kommune har ligeledes igen i år 

stillet arbejdskraft til rådighed, nemlig Lars 
Krogh Møller, Pia Eriksen og Elsebet Blirup. 
Museets indtægter kommer dels fra museums 

foreningen, dels fra entreindtægter, samt gaver 
fra lokale forretninger, firmaer og pengeinstitut 
ter. 
P.gr. af istandsættelse af rummet på I. sal blev 

der fint holdt udstilling til sommer. Her blev 
den traditionelle sommerudstilling ved Emmy 
Hauch, Jon Martyn, Lene Knudsen, Hakon 
Jensen og Aksel Jensen holdt. I efterårsferien 
blev der etableret en udstilling med kniplinger 
ved Grete Sørensen, og i læderarbejder ved Met 
te Lind. Ved julestuen holdt Asta Krogh, Ham 
pen og Marie Sørensen, Nr. Snede, foredrag om 
julen. Af øvrige arrangementer kan nævnes et 
pinsearrangement' hos Lise og Ove Henriksen, 
Stigsholm, og et foredrag om jernalderlandsby 
en ved Torben Egebjerg. 
Hans Jeppesen og Vera Jensen har forladt be 

styrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer står 
Helga Kjeldsen og Lilly Madsen. 

Bestyrelsen. 

Lokalhistorisk arkiv for Jelling 
kommune 
Arkivet har også i 1985 modtaget flere værdiful 
de arkivalier, deriblandt en række skoleproto 
koller, der går helt tilbage til 1816. Af særlig in 
teresse er en protokol for Vindelev Læsefor- 
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Interiør fra Højderyggens Egnsmuseum. 

ening, der blev stiftet i 1843, altså som et udslag 
af den folkelige vækkelse på landet i 1830'eme 
og 1840'eme. Det er omhyggeligt optegnet i 
protokollen, hvilke bøger man indkøbte i fælles 
skab, senere også, hvem der var med, og hvad 
hver enkelt læste. 
I anledning af 40-året for befrielsen arrangere 

de arkivet i samarbejde med Jelling Øvelsessko 
le en udstilling af arkivalier og genstande fra be 
sættelsestiden. Der kom meget frem af folks 
gemmer ved den lejlighed, og arkivet fik forøget 
sin ret sparsomme samling af arkivalier fra disse 
år. 
Vi havde den glæde, at Jelling byråd i efterå 

ret ved en højtidelighed i byrådssalen overrakte 
vores mangeårige arkivar, lektor Harriet Ver 
nersen, den Jelling-vase, der gives som æresgave 



til personer, der har gjort en særlig indsats for 
kommunen. Harriet Vernersen har stået for det 
daglige arbejde lige fra arkivet blev indrettet i 
egne lokaler, hun har siden da været hovedkraf 
ten i opbygningen af samlingen, og denne virk 
somhed er foregået uden noget vederlag. 
Vores ellers udmærkede lokaler er efterhån- 

den ved at blive for små, og der var planlagt en 
overflytning sammen med biblioteket til bedre 
pladsforhold. Det skulle være sket i år, men på 
grund af budgetstramningen er det blevet udsat 
på mere ubestemt tid. 

Leif lngvorsen. 

Glud Museum 
I 1985 måtte Glud Museum, ligesom det er op 
lyst fra mange andre museer, konstatere et lidt 
faldende besøgstal. Der har været 9521 besø 
gende på Glud Museum i 1985. 
Sædvanligvis vil man sige, at dårligt vejr er 

godt museumsvejr, og det passede udmærket for 
de sædvanlige feriemåneder, men hele forsæso 
nen, og det kom særligt til udtryk i maj måned, 
der var meget kold, tegner sig for hele besøgs 
nedgangen. Vi kan se, at det er selskabs- og 
foreningsudflugterne, og skoleudflugterne, der 
har svigtet en hel del. 
Naturligvis er langt de fleste besøgende fra 

vort eget land. Først fra juli kom de udenland 
ske turister, og her dominerer tyskerne, som 
kom i stort tal, men også mange hollændere, 
nordmænd og svenskere har besøgt museet. Li 
geledes har der været besøg af englændere og 
amerikanere, hvoraf flere har forfædre her på 
egnen, ligesom det er en glæde at konstatere be 
søgende fra langt fjernere himmelstrøg. 
Også i 1985 har mange enkeltpersoner skæn 

ket gaver til museet, bl.a. landbrugsredskaber, 
tekstiler og husgeråd. Museet er meget taknem 
melig for gaverne, de gør vort udvalg af effekter 
mere og mere alsidigt, og dermed igen at visse 
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udstillinger fra tid til anden kan udskiftes. Mu 
seet har også i det forløbne år fået mange effek 
ter restaureret og konserveret på Vejle amts 
konserveringsværksted i Kolding. 
Personalet er udvidet fra 2 personer i 1984 til 

6 i 1985, heraf er 2 personer udelukkende til 
knyttet projektet -Badensminde-. 2 af Juelsmin 
de kommune anviste langtidsledige fandt andet 
arbejde, og museet ansatte derfor 2 personer, 1 
med 40 timer om ugen og 1 med 25 timer, beg 
ge har tidligere været beskæftiget på museet. 
Endvidere er bogholderifunktionen overført fra 
kassererens kontor til museet. 
Derudover har der til museet været tilknyttet 

en etnolog, der for Museumsrådet for Vejle amt 
har ledet en undersøgelse af landbrugets udvik 
ling i Vejle amt i ca. 200 år. Projektet, der er på 
begyndt på initiativ af Glud Museums bestyrer, 
Johan Schachner, har stået på et par år, og det 
afsluttedes med udgangen af 1985. Det vil sna 
rest i 1986 blive publiceret i bogform, og bogen 
vil bl.a. kunne købes ved amtets museer. Til 
dette projekt, der er gennemført med midler 
hovedsagelig bevilget af Vejle amtsråd, har der 
været tilknyttet et varierende antal langtids 
ledige. 
Juelsminde kommune og Vejle amt har været 
Glud Museum en god hjælp i vort hele arbejde 
med økonomisk støtte. Efter forhandlinger i 
årets løb er disse instansers tilskud fra 1986 
hævet til henholdsvis 200.000 kr. og 72.000 år 
ligt. 

I 1985 har museet med støtte fra Statens Mu 
seumsnævn fortsat udbygningen af sikkerheds 
foranstaltningerne, specielt med et UHF radiote 
lefonanlæg, der til enhver tid vil afgive melding 
om uregelmæssigheder på museet, ligesom der 
altid i åbningstiden vil være kontakt mellem 
museets ansatte. 
Året har iøvrigt været præget meget af arbej 

det med flytningen af den 4-længede gård -Ba 
densminde- til museets arealer. Juelsminde 



kommune har gjort udstykningen af det erhver 
vede areal på godt 1 tønde land færdig, og til 
skødet det til museet. Museet har nu et areal på 
ca. 4 tdr. land. 

.. Badensminde-s stuehus er nedtaget og genop 
bygning af fundering. og kælder er færdig, og 
rejsningen af det restaurerede bindingsværk vil 
være udført i foråret 1986. Restaureringen er 
udført af en faguddannet tømrer, ansat efter lo 
ven om beskæftigelsesmuligheder. Til arbejdet 
med flytningen har Juelsminde kommune i gen 
nemsnit haft 10 ungdomsledige beskæftiget un 
der ledelse af 2 formænd i godt 10.000 timer. 
Opmålingen af de øvrige bygninger fortsættes si 
deordnet med flytningen af stuehuset. 
Den overordnede ledelse er fremdeles i hæn 

derne på restaureringsarkitekt Gert Bech Niel 
sen, Århus. Til dette arbejde har Statens Mu 
seumsnævn støttet os med et tilskud på 100.000 
kr. 
Museets bestyrelse har vedtaget efterfølgende 

målsætning for flytningen af -Badensminde- til 
museets arealer: 
- at bevare "Badensminde« for eftertiden 
- at bevare -Badensminde-s dokumentariske 
værdi 
- at -Badensminde- efter flytning til museets 
arealer kommer til at fremstå som gården frem 
stod omkring 1928 
- at alle nødvendige ændringer i forhold til 
hvordan gården står i dag, foretages på bag 
grund af videnskabelige overvejelser 
- at den museumsmæssige formidling af -Ba 
densminde- bliver på en måde, så dokumentati 
on og rekonstruktion er instruktivt adskilt 
- at det er bestyrelsens hensigt, når arbejdet er 
gennemført, at udarbejde en publikation over 
gårdens historie, nedtagning og genopbygning 
- at det fremstillede dokumentationsmateriale 
vil være tilgængelig for eftertidens studier. 

Museets bestyrelsesmedlem fabrikant Helge la 
Cour, Klejs har venligst trykt en lille brochure 
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om arbejdet med og planlægning for -Badens 
minde«, Arbejdet kan iøvrigt følges af besøgen 
de på Museet, dels på byggepladsen, men også 
på særudstillingen -En gård flyttes-, der løbende 
ændres i takt med flytningen af bygningerne . 

Anders Bager. 

Lokalhistorisk Arkiv, 
Kolding Kommunebiblioteker 
Lokalhistorisk Arkiv har i 1985 kunnet fortsæt 
te jobskabelsesprojektet »Registrering af kilder 
til ejendomshistorien i Kolding-. Projektet er 
blevet udvidet ved ansættelse af en arkitekt, der 
har foretaget en beskrivelse af købstadshusene i 
Helligkorsgade, Rendebanen, Østergade og 
Søndergade samt på grundlag af det indsamlede 
grundmateriale beskrevet de enkelte huses histo 
rie i disse gader. Lokalhistorisk Arkiv har udgiv 
et to bøger i forbindelse med projektet: Hanne 
Mette Pedersen: Husene i Helligkorsgade og 
Rendebanen, 1985, og Keld Bøllund: Koldings 
Bebyggelseshistorie og Hanne-Mette Pedersen: 
Arkitektur i Kolding, 1986. I forbindelse med 
jobskabelsesprojektet er fortsat registreringen af 
arkivets store billedsamling. 

1985 har desuden været præget af festlighol 
delsen af 40-året for befrielsen i 1945. Arkivet 
har deltaget i Museet på Koldinghus' udstilling 
"Kolding under besættelsen- og opfordrede i 
denne forbindelse mennesker, der boede i Kol 
ding under krigen til at fortælle deres erindrin 
ger om denne tid. Omkring 7 5 mennesker har 
besvaret henvendelsen, og der er hermed ind 
kommet nyt materiale. I et samarbejde med sko 
leforvaltningen har to lærere desuden på grund 
lag af arkivets besættelsesmateriale udarbejdet 
en materialesamling og en lysbilledserie om 
Kolding under besættelsen beregnet for folke 
skolen. 
Blandt de ca. 200 afleveringer til arkivet i 

1985 kan nævnes slægtsforskeren Ingrid Bruuns 
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efterladenskaber, tidligere formand for HK i 
Kolding, Charles W. Jensens arkiv, amtsråd· og 
byrådspolitikeren Svend Christensens erindrin 
ger, bogtrykker V. Schæffers arkiv, Viuf menig 
hedsråds arkiv og Kolding lærerkreds' arkiv. 

Birgitte Dedenroth-Schou. 

Museet på Koldinghus 
Genopbygningen af Koldinghus er nået så vidt, 
at taget er fuldendt på alle fire fløje. I august 
kunne man fejre rejsegilde med deltagelse af 
bl.a. boligministeren. Det videre genopbyg 
ningsarbejde vil foregå indendørs. Få dage før 
jul kunne museet endelig efter mange års utål 
modig venten tage de nye administrations- og 
værkstedslokaler i øst- og nordfløjen i brug. Det 
museumsfaglige og administrative personale er 
nu samlet i moderne, hensigtsmæssigt indrettede 
lokaler. Konserveringsværkstedet er placeret 

Lokalhistorisk Arkiv, Kolding: 
Udsigt fra Slotstårnet, juni 7976. 
(Charles W. Jensens arkiv) 

øverst i østfløjen, men det er museets ønske sna 
rest muligt at få indrettet et konserverings 
værksted i Staldgårdens nordlige fløj, da det er 
mest hensigtsmæssigt at konserveringsværkste 
det placeres udenfor slottet af hensyn til støj- og 
anden forurenende virksomhed. 
I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv er 

gennemført en indsamling af erindringer fra be 
sættelsestiden, dels i form af udfyldte spørgeske 
maer, dels af båndoptagelser med tidligere mod 
standsfolk. I forbindelse med spørgeskemaerne 
er indsamlet genstande til belysning af levevilkå 
rene i Kolding under besættelsen og af mod 
standsarbejdet. Mange værdifulde kontakter er 
opnået med et bredt udsnit af befolkningen og 
indsamlingsarbejdet omkring besættelsestiden 
vil blive fortsat. 



Museet har i 1985 erhvervet en række enkelt 
genstande som gaver og ved køb. Betydeligst har 
været købet af et portræt af dronning Dorothea 
fra Jacob Bincks værksted omkring 1550. Bille 
det har tidligere hængt på Gram slot og været i 
arkivar A. Thisets eje. Dronning Dorothea ud 
øvede i sin tid i Kolding betydelig indflydelse på 
byens liv (skole, hospital, slotsmølle m.m.) hvor 
for det var væsentlig for museet at erhverve det 
te portræt. Billedet er en gave fra -Guldsmede 
mester af Kolding Holger Kyster og Hustru, 
Emma Kyster, født Lindemanns Legat til fordel 
for Museet for Koldinghus Len-. 
Som testamentarisk gave har museet modtaget 

en stor samling jule- og lejlighedsplatter fra Den 
kgl. Porcelainsfabrik og Bing & Grøndals Porce 
lainsfabrik. Fra samme bo er indkøbt et portræt 
af konsul Chr. Eff malet af P. Mønsted og et 
maleri af Marmorbroen i København af Svend 
Hammershøi. Til krigsmindesamlingen er ende 
lig købt et maleri af General Rye under udfaldet 
fra Fredericia 6. juli 1849, udført af K. Hansen 
Reistrup. 

De arkæologiske undersøgelser på Bredgade 
pladsen fortsattes i 1985. I første omgang un 
dersøgtes den anden halvdel af den kunstige ø, 
der påvistes sydligst på pladsen i 1984. Den vi 
ste sig at være rektangulær, ca. 4 x 5 m, og den 
var anlagt i et område, der i den tidlige middel 
alder var en åslyngning, men som i 1200-årene 
er blevet opfyldt og bebygget, sandsynligvis for 
di byen på det tidspunkt helt optog den faste 
morænebanke mellem den store bakke, der se 
nere i århundredet blev borgbanke, og de våde 
områder nede omkring åen. En brønd, tilhøren 
de et hus, der lå umiddelbart nord for åslyngnin 
gen, er blevet dendrokronologisk dateret til 
1216, og kort tid herefter er det sandsynligvis, at 
man har påbegyndt opfyldningen af den sumpe 
de åslyngning. 
På stedet var der spor af ikke mindre end fem 

forskellige brugsfaser, af hvilke de fire ældste 
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hver havde mindst et, men ofte flere ildsteder, 
der utvivlsomt har været benyttet af håndværke 
re, som fundene desværre ikke indtil videre har 
gjort det muligt at identificere. Den kanal, der 
omgiver øen, er gravet i den tredje fase, og der 
er sandsynligvis tale om en møllekanal. Mange 
stykker basaltlava fra Andernach-området ved 
Rhinen er rester af møllens kværnsten. 
Som fyld i området fandtes mange teglstens 

brokker samt nogle små stykker profileret og or 
namenteret sandsten, vistnok importeret fra et 
sted ved Østersøens sydkyst, hvorfra det er bragt 
som ballast i handelsskibe. Der kan næppe være 
tale om andet end byggeaffald fra Nikolaj kirke. 

I området fandtes mønter fra Erik Glippings, 
Erik Menveds og Christoffer II's tid. 

Det lykkedes desuden i år at få en tilnærmel 
sesvis datering af Rendebanens anlæggelse. Vi 
har længe vidst, at denne gade ikke var oprinde 
lig, og et af resultaterne af sidste års udgravnin 
ger var, at det blev fastslået, at Vestergade i høj 
middelalderen drejede mod øst et stykke nord 
for Rendebanen, idet den fulgte den faste moræ 
nebanke. Engang i 1400-årene har kongen imid 
lertid ladet anlægge en rendebane, hvor man 
ved festlige lejligheder kunne dyrke en af tidens 
foretrukne fyrstelige sportsgrene, dystrend eller 
ridderturneringer. Til dagligt fik den så lov at 
fungere som almindelig færdselsåre for byens 
indbyggere. 
Arbejdet med indsamling og registrering af 

oplysninger om fund og fortidsminder indenfor 
museets arbejdsområde er fortsat. Der er foreta 
get arkivalisk kontrol og besigtigelse forud for 
vedtagelse af samtlige lokalplanforslag i Kol 
ding kommune. Herved er det muligt på et tid 
ligt tidspunkt at informere private eller offentli 
ge bygherrer om mulighederne for at støde på 
jordfaste fortidsminder i forbindelse med 
anlægsarbejdet, og de eventuelle forudgående 
arkæologiske undersøgelser kan afvikles i god 
tid forinden. 



Fra en amatørarkæolog har museet modtaget 
et lille ornamenteret tyrehoved af bronze, kun 2 
cm på hver led. Tilsvarende tyrehoveder kendes 
som beslag på drikkehorn, bronzespande og 
bronzebeslåede pragtvogne, og stammer fra ti 
den omkring Kr.f. Fundomstændighederne var 
ikke kendt, men gennem en efterlysning i lokal 
pressen lykkedes det at komme i kontakt med 
finderen, som efter 3 2 år stadig var i stand til at 
udpege fundstedet i nærheden af SkamJing. Ty 
rehovedet var dukket frem ved anlæggelse af 
vejen syd for Binderup, og på grundlag af finde 
rens oplysninger og fundstedets topografi er det 
sandsynligt, at det stammer fra en grav. 

I forlængelse af arbejdet med registrering af 
oldtidsminder indenfor museets arbejdsområde 
er udarbejdet en lille illustreret turvejleder til 77 
fortidsminder i Kolding, Vamdrup og Lunder 
skov kommuner. Bogen fortæller lidt om de en 
kelte fortidsminders historie, fra oldtid til nutid, 
med gengivelse af de vigtigste oldsagsfund. Den 
udgives i begyndelsen af 1986. 

I forbindelse med nedlægning af varmetrans 
missionsledning mellem Kolding og Skærbæk 
blev i maj-juni 1985 undersøgt 5 lokaliteter ved 
Drejens. Langs Eltang Vig kendes et større antal 
kystbopladser med skalaflejringer fra ældre jern 
alder, og også de 5 undersøgte pladser kan date 
res til denne periode. 

Ved udgravningerne blev afdækket store 
mængder stolpehuller, gruber og andre nedgrav 
ninger, der er spor af jernalderbøndernes aktivi 
teter på stedet. Det var dog ikke muligt at påvise 
rester af større, faste konstruktioner som huse 
eller lignende, og samtlige lokaliteter må derfor 
tolkes som perifere aktivitetsområder i nærhe 
den af den egentlige landsby eller gård. Også 
den forholdsvis ringe fundmængde, der udeluk 
kende bestod af flintredskaber og lerkarskår, ty 
der på, at selve bebyggelsen har ligget et andet 
sted. Formålet med udgravningerne var imidler 
tid udelukkende at udersøge eventuelle fortids- 
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minder, som ville blive udslettet ved nedgrav 
ning af varmetransmissionsledninger, og der er 
derfor ikke gjort forsøg på at afdække det cen 
trale bopladsområde, som formodes at ligge i 
nærheden. 

I september og oktober undersøgte museet en 
jernalderboplads ved gården Ankershus i den 
nordlige udkant af Kolding. Bopladsen har væ 
ret kendt helt tilbage til 1898, hvor man første 
gang stødte på lerkarskår ved byggearbeje på 
gården. Med jævne mellemrum er der siden 
fremkommet store mængder keramik fra ældre 
romersk jernalder. Det var derfor ventet, at en 
lokalplan for anlæggelse af kolonihaver i områ 
det ville berøre væsentlige dele af jernalderbo 
pladsen, og efterhånden som mulden blev røm 
met af på de kommende tilkørselsveje, stod et 
hold arkæologer parat med skovle og graveske 
er. Et 3 m bredt og 400 m langt tværsnit af en 
landsby fra det I. århundrede e.Kr.f. med husre 
ster, talrige oldsagsfyldte gruber og nedgravnin 
ger samt et 30 cm tykt kompakt affaldslag med 
velbevarede knogler blev udgravet, inden der 
blev anlagt vej gennem området. 
Ved siden af den konserveringsvirksomhed, 

som finder sted ved museets egen foranstaltning 
og mest omhandler møbler og trægenstande, får 
museet udført konserveringsopgaver ved Vejle 
Amts Konserveringsværksted, især af arkæolo 
gisk materiale. 
Museet er tilknyttet Kunstmuseernes Fælles 

konservering i Århus med en andel. I 1985 er 
der på denne andel konserveret fire malerier: 
David Monies: Etatsrådinde Duntzfeldt. 
Peter N. Møller: Guldbryllup hos legatstifter 

Dentzau, Slotsgade i Kolding. 
Svend Hammershøi: Portræt af Holger Ky 

ster. 
Svend Hammershei: Portræt af Emma Kyster. 
Endvidere har det været mulig med en bevil 

ling fra rådighedssummen af få konserveret et af 
museets store renæssancebilleder. 



Jacob Rappost (tilskrevet): Cadmus dræber 
dragen. 
Museet har i 1985 gennemført to større udstil 

linger af lokalt tilsnit: 
29/3-13/5 og 22/6-29/9 Kolding under be 

sættelsen. 
30/11-31/12 Nisse-Møller, en Koldingmaler. 
Til besættelsesudstillingen var der i samarbej 

de med skoleforvaltningen og Lokalhistorisk 
Arkiv udarbejdet et undervisningsmateriale ved 
viceskoleinspektør Niels Jørgen Østergaard og 
lærer Ib Hansen. Desuden blev udstillingens bil 
leder og tekster samlet i en arbejdsmappe til 
brug for lærernes forberedelse af udstillingsbe 
søg. 
Museet har lånt lokaler til andre udstillinger: 

16/2-1 7 /3 Finsk glas. Kunstmuseet Trapholt. 
25/5-2/6 Kunsthåndværkerskolens afgangsud 
stilling. 
8/6-25/8 Mortensen. Kunstmuseet Trapholt. 
Kolding Festspils Venner har med skuespiller 
Kjeld Høegh som instruktør opført renæssence 
spillet -Karrig Niding- i slotskirken: 25.-30. 
april. 
I december måned fejredes Jul på Kolding hus 

med børnejuletræ i slotskirken og med koncer 
ter. 

1/12 Kolding kommunale Musikskoles mini 
koncert. 
8/12 Kammermusikforeningen. 

15/12 Kolding kommunale Musikskoles ad 
ventskoncert. 
Slot og slotsbanke dannede baggrund for et 

stort festfyrværkeri 4. maj i anledning af Kol 
ding bys markering af 40-året for Danmarks be 
frielse. 
Museet har i samarbejde med Selskabet Kol 

dinghusmuseets Venner afholdt følgende fore 
drag: 
19/4 Kåre Rubner Jørgensen: -Filmen De fem 
år« ( sammen med Arkæologisk og Byhistorisk 
Samfund for Kolding og Omegn). 
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25/9 Lise Bender Jørgensen: -Klædeprodukti 
on og klædehandel i oldtiden-. 
23/10 Otto Norn: -Herkules ved grænsen«. Om 
Christian IV's Koldinghus. 
Der kan spores en glædelig fremgang i muse 

ets samlede besøgstal for 1985. Fremgangen 
skyldes et særdeles godt besøgstal i april og maj 
måneder, hvor udstillingen -Kolding under be 
sættelsen- trak mange mennesker til, og hvor 
mange skoler indlagde udstillingen i historieun 
dervisningen. Sommermånederne udviste deri 
mod beklageligvis et mindre fald i besøgstallet 
sammenlignet med de seneste år. Forklaringen 
ligger formentlig i det generelt lavere turisttal i 
1985, som er konstateret af Kolding Turistfor- 
ening. Poul Dedenroth-Schou. 

Kunstmuseet Trapholt, Kolding 
Museet har i 1985 vist 10 særudstillinger. 
Værd. Kramer og Cronhammers mixed 

media-udstilling om landbefolkningens livsbe 
tingelser omkring århundredeskiftet. 
Svend Aage Madsen. Udstilling med maleri 

og grafik i samarbejde med Kolding Kunstfor 
ening. 
Unika Glas fra Finland, i samarbejde med Fin 

lands ambassade og Museet på Koldinghus. 
Sydjyske Kunsthåndværkere. 21. medlemmer 

af DKL. 
Papirklip. Udstilling med klip af Gunhild 

Skovmand. 
Richard Mortensen I. Udstilling af store væg 

udsmykninger. 
Richard Mortensen Il. Udstilling af maleri og 

farvegrafik. 
Richard Mortensen Ill. Udstilling af bøger, 

plakater og tegninger. 
Fire fra Violet Sol. Arbejder af Uffe Christof 

fersen, Jørgen Teik Hansen, Jens Haugen 
Johansen og Ole Sylvest Jacobsen. 



Væg og Rum. Udstilling med tekstil af Gud 
run Pagter, maleri afTonning Rasmussen, kera 
mik af Alev Siesbye og skulptur af Bent Søren 
sen. 

Det mest spændende arrangement var de 3 ud 
stillinger, som blev vist i anledning af Richard 
Mortensens 7 5 års fødselsdag, og som blev mødt 
med en næsten overvældende interesse af såvel 
presse som publikum. Til åbningen af Richard 
Mortensen-udstillingen i Slotskirken på Kol 
dinghus, den 7. juni 1985 kl. 15.00, havde 
Bjørn Veierskov Alexandersson komponeret tre 
værker: 

1 ) -Fanfare for Mortensen-, 
festmusik for fem messingblæsere. 

2 ) -Mimertræet«, 
recitativ for solo mezzopran. Tekst fra 
,, Vølvens spådom- ( edda). 

3 ) -Tao-Visioner- 
for solo mezzopran og fem messingblæsere. 
Tekst fra -Taoteking- (Lao Tse). 

Musikken uropførtes af operasanger ved Det 
Kongelige Teater, Edith Guillaume, og Det 
Kongelige Kapels Messingkvintet. 
I forbindelse med årets Richard Mortensen 

udstillinger udgav museet et illustreret katalog i 
1500 eksemplarer med artikler af Bent Hacke, 
Per Hovdenakk, Folke Lalander, Christian De 
rouet og Sven Jørn Andersen, samt ajour-ført 
Richard Mortensen-biografi. (ISBN: 87 - 7269- 
001-1). 
Museets samling er i årets løb vokset betyde 

ligt i omfang og kvalitet. Ved værdifulde donati 
oner, egne køb og bytte med andre museer teg 
ner der sig efterhånden en markant profil for 
museets malerisamling, hvor specielt Anna An 
cher, Richard Mortensen, Egill Jacobsen og Pre 
ben Hornung er stærkt repræsenteret. 
Samlingen af nutidig dansk keramik er nu på 

over 200 numre, repræsenterende væsentlige 
kunstnere fra perioden 1900-1985. 
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Besøgstallet har været stærkt stigende. Pæda 
gogisk formidling til skoler er indledt og i god 
udvikling. 
Museets byggeudvalg og arkitektgruppe har 

arbejdet med planlægningen af det forestående 
nybyggeri på ejendommen Trapholt. Byggeriet 
påbegyndes 1. juni 1986 og forventes afsluttet i 
løbet af 1987. 
Det ny museum er identisk med det projekt, 

som vandt museets arkitektkonkurrence ( 1982). 
På den ca. 40.000 m? store naturgrund opføres 
et byggeri på 2920 m-'. Hertil har Kolding Kom 
mune afsat 20 mill. kroner. 
Den dommerkomite, som forestod nævnte ar 

kitektkonkurrence, fremhævede især vinderpro 
jektekts klare disposition, dets grundlæggende 
ide og - ikke mindst - den måde, hvorpå de nye 
bygninger indordner sig i forhold til det beståen 
de miljø og Trapholt-områdets landskabelige 
værdier. Endvidere har projektet i stort omfang 
kunnet leve op til de funktionelle krav, som blev 
stillet i konkurrencens program. 
Museets byggeudvalg har ved underskrivelse 

af rådgiverkontrakt overdraget ansvaret for pro 
jektering og byggeledelse til en rådgivergruppe, 
bestående af arkitektfirmaet Bente og Boje 
Lundgaard, København, og ingeniørfirmaet 
Rambøll og Hannemanns Kolding-afdeling. 
Som belysningsekspert er tilknyttet arkitekt So 
phus Frandsen. Landskabsarkitekt Svend Kier 
kegaard står for den miljømæssige planlægning. 
Museets styrelse og personale glæder sig me 

get til at kunne flytte ind i det museum, som fle 
re Kolding-generationer har talt om siden 1884. 
Koldings nye kunstmuseum er nu så godt på 
vej, at der uden tvivl bliver tale om et særdeles 
attraktivt kulturtilbud med sin egen originale 
profil. Sven Jørn Andersen 



Lokalhistorisk Arkiv 
for Nørup Sogn 
1985 er arkivets andet år som etableret for 
ening. Efter et par år, hvor en interesseret grup 
pe havde arbejdet med lokalhistorie, stod det 
klart, at det var nødvendig med faste rammer og 
et sted at opbevare tingene på forsvarlig måde. 
Vi fik 2 mindre rum i kælderen under tandlæge 
klinikken, Tørskindvej 5, Ny Nørup, og er nu 
godt i gang med at registrede efter S.L.A. syste 
met. 
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Ud over mange billeder, skøder og protokoller 
fra private og foreninger har vi fået en stor sam 
ling kongelige bekendtgørelser, love og forord 
ninger fra ca. I 7 7 5-1910 tilsendt sognepræsten 
i Nørup; de blev fundet og overdraget til arki 
vet, da den gamle præstebolig i Nørup blev re 
vet ned. Fantastisk at de har klaret at ligge på et 
loft i alle de år. 

I vinterhalvåret samles I 0-15 af vore ca. 50 
medlemmer 2 gange i måneden til møde i arki 
vet eller på Nørup skole, hvor nyt materiale 
drøftes, læsning af gotisk håndskrift øves. En 
studiekreds om fattigvæsen og sociale forhold i 
perioden 1800-1910, hvor vi granskede gamle 
protokoller på administrationsbygningen 
Egtved, og mødte stor hjælpsomhed hos Ib Sal 
lingboe, indgik i vinterens møder. 
I marts måned holdt vi udstilling i Nørup sko 

le med billeder og forskellige arkivalier indkom 
met siden udstillingen ved samme tid 1984. Der 
var stor interesse derfor, udstillingen blev besøgt 
af mange fra sognet og udefra. Vintersæsonen 
afsluttedes med et besøg i Lokalhistorisk Arkiv i 
Egtved. En sommeraftenstur gik til Engvang i 
Tørskind og Limskov området, hvor vi bl.a. be 
søgte gården Engvang, som i 1869- 70 blev byg 
get til højskole af Frederikke Pio, men ikke vir 
kede i ret mange år. Og vi nød udsigten fra det 
skønne Runkenbjerg, som nu indgår i planen 
med naturstier. Johanne Bindesbel. 

Vejle amts 
Konserveringsværksted 
Arbejdet på amtskonserveringen, der har lokaler 
på Koldinghus Staldgård, er forløbet godt og 
stabilt i 1985. 
Der er udført konserverings- og restaurerings 

opgaver for de 6 kulturhistoriske museer i Vejle 
amt, som er tilsluttet konserveringsordningen. 
Derudover er der ydet konsulentbistand og i en- 



kelte tilfælde udført konserveringsarbejde for et 
tilsvarende antal egnsmuseer i amtet. 
Året 1985 er I 0-året for amtskonserveringens 

start i 197 5. I den anledning er der på opfor 
dring fra Museumsrådet for Vejle amt fremstil 
let en vandreudstilling med titlen -Bevaring for 
frerntiden-. Udstillingen er bygget op om 12 
plancher og 9 mindre montrer, der indeholder 
genstande, som har relation til det emne, plan 
chen beskriver. 
Formålet med udstillingen er at give de besø 

gende på museerne, evt. andre institutioner, bib 
lioteker o.l. et indblik i, hvordan konserverings 
og restaureringsarbejdet foregår ved de kultur 
historiske museer, primært i Vejle amt. 
Dette er et område af museumsarbejdet, som 

de besøgende normalt har vanskeligt ved at få 
kendskab til. 
Udstillingen har i oktober og november må 

ned været vist på museerne i Fredericia og Give 
og vil i løbet af 1986 blive vist rundt i Vejle 
amt. 
En anden opgave, der har lagt beslag på amts 

konserveringens ressourcer, er udarbejdelsen af 
en rapport vedr. konserveringsbehovet ved de 
kulturhistoriske museer i Vejle amt, hvilket vi 
ste sig at svare til arbejdet for 1 person i godt 
200 år. Konserveringsrapporten er udgivet af 
Museumsrådet for Vejle amt. Foruden en kort 
gennemgang af de enkelte museers bevarings 
problemer er der til slut et afsnit om Vejle amts 
Konserveringsværksted, hvor der bl.a. gives en 
konklusion på, hvordan opgaven evt. kan løses 
over en årrække. Konserveringsrapporten kan 
af interesserede rekvireres fra amtskonserverin 
gen. 

Personalet på amtskonserveringen består af 3 
fast ansatte foruden 1-2 langtidsledige i perio 
der. 
Amtskonserveringen har i løbet af året haft be 

søg af en del foreninger og skoler. Forskellige 
erhvervspraktikanter, der er i praktik på muse- 
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2680 
Færdigkonserveret præparat fra Hansted ved Hor 
sens. Det indeholder svage spor af en lille læderpung, 
hvori der ligger personlige ejendele af bronze, såsom 
fiskekroge, pincet, ildslagningssten af flint og svovlkis 
samt rester af en nål, der kan have været anvendt ved 
lukning af pungen. Stammer fra ældre bronrealder, 
ca. 7400 f Kr.') 

erne, har aflagt kortere besøg på amtskonserve 
ringen. 

I forbindelse med udbygningen af amtskonser 
veringens udstyr kan nævnes, at der er anskaffet 
en frysefælde, så man fremover også er i stand 
til at udføre frysetørring af mindre genstande be 
stående af træ, læder, papir o.l. 
For midler af Kulturministeriets rådigheds 

sum er anskaffet et ultralyd-renseanlæg, som 
specielt ved afrensningen af skrøbelige genstan- 
de vil være til stor hjælp. Ib Hansen. 

')Tilhører Vejle Museum. 
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Lokalhistorisk Arkiv 
for Stouby og omegn 
I 1984 indkaldte Stouby Sogns Borgerforening 
til møde for at samle interesserede med henblik 
på evt. at oprette et lokalhistorisk arkiv. På mø· 
det, som samlede en hel del mennesker, var der 
positiv stemning for oprettelse af et sådant ar· 
kiv, og syv personer blev valgt til at føre tanken 
ud i livet. 
Meget hurtigt meldte der sig mange praktiske 

problemer. Først og fremmest - hvor kan vi 
have til huse? Dette problem blev løst med vel 
villig assistance fra Juelsminde kommune, idet 
vi nu har fået stillet et lunt og tørt kælderlokale 
med egen indgang til rådighed på Stouby skole. 
Dernæst - hvordan bærer man sig ad med at 
registrere indkomment materiale? Også dette 
problem er løst, idet Børge Hede fra Juelsminde 
kommunes lokalhistoriske Arkiver har været os 
meget behjælpelig med mange gode råd og an 
visninger i den svære begyndelse. Et kursus i 

SLA-regi i Vejle klarede begreberne om rigtig 
arkivering og registrering yderligere. Desuden 
har vi fået mange gode råd og vejledninger fra 
en hel del arkiver i nabolaget, idet vi har ringet 
til disse og spurgt, hvordan man greb tingene an 
der. 
Vi har i løbet af 1985 fået en del materiale 

stillet til rådighed og har brugt året til stille og 
roligt at få styr på tingene og få arkiveret og re 
gistreret på den rigtige måde, så vi ikke på et se 
nere tidspunkt risikerede at skulle lave det hele 
om. 
Vi er efterhånden kommet så vidt, så vi håber 

at kunne lave udstillinger og kampagner, som 
skal gøre arkivet kendt i en bredere kreds og 
dermed danne baggrund for indsamling af yder 
ligere materiale, som lokalbefolkningen så har 
mulighed for at studere nærmere i arkivet. 
Arkivet takker alle, som har været os behjæl 

pelige med at få Stouby Sogns lokalhistoriske 
Arkiv gjort til en realitet. Mogens Dam. 



Tørring-Uldum 
lokalhistoriske Forening 
Tørring-Uldum lokalhistoriske Forening har 
som dette års vigtigste opgave påbegyndt rens 
ning og arkivering af foreningens 20.000 store 
lager af fotografiske glasplader. Dette arbejde 
anslås at vare adskillige år, idet det ser ud til, at 
det må foretages fortrinsvis af frivillig og ubetalt 
arbejdskraft. 
Sideløbende hermed foretages registrering af 

det materiale, som foreningen har fået stillet til 
rådighed som lån eller gaver af private såvel som 
foreninger. 
Ligeledes på frivillig basis foretages udklip af 

den lokale annonceavis af omtale af personlige 
begivenheder så som fødselsdage, jubilæer og 
lignende. 
Bestyrelsesmøder og de i årenes løb afholdte 

udstillinger finder sted i det lokale, som forenin 
gen har fået stillet til rådighed i Tørring skole. 
Desværre ser det ud til, at skolen, som er solgt 
til nedbrydning, ikke mere kan huse os ud over 
en begrænset tid, så vore lokaleproblemer vil i 
nærmeste fremtid søges løst i et forhåbentlig vel 
villigt samarbejde med de relevante myndighe- 

der. Inger Mølgaard. 

Egnsmuseet i Vandel 
Vi er nu inde i en stille og rolig udvikling med 
opbygning af samlingerne og aktiviteterne. 
Museet fungerer først og fremmest som et 

egnsmuseum, som søger at fortælle besøgende, 
hvordan livet formede sig i fortiden her på 
egnen og trække dens særpræg frem. Derfor til 
stræber vi at opstille effekterne på en sådan 
måde, at de kan anskueliggøre befolkningens le 
vevis og livsform i fordums dage. Vi har i årets 
løb modtaget adskillige ting, hvoraf bl.a. kan 
nævnes et uroksekranium og en stolpe fra Rav 
ningbroen. 
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Fra besættelsesudstillingen. 

Museet arrangerede i foråret 1985 en særud 
stilling om besættelsestiden og om anlæggelsen 
af Vandel flyveplads med deraf følgende opkøb 
af ejendomme til formålet og byens evakuering i 
1944. Fra forskellig side blev der stillet materia 
le til rådighed, og vi fik en pæn udstilling, som 
beskrev de ulykkelige krigsår for egnen. Mange 
skoler benyttede sig af lejligheden og supplerede 
deres undervisning om besættelsestiden ved be 
søg på udstillingen, hvortil der var udarbejdet 
opgaver. 
Vi deltog i en udstilling på Øster Stamp skole 

- Foreningernes marked - arrangeret af Kultu 
relt Samvirke, sammen med Egtvedegnens Mu 
seumsforening. Vi udstillede kirkeeffekter. Ud 
stillingen var godt besøgt. 
Museet fungerer også som et arbejdende sko 

lemuseum, og det vil sige, at vi ved skoleklassers 



besøg skruer tiden 100 år tilbage og sætter ele 
verne i gang med funktioner, som de fandt sted 
på dette tidspunkt. En skoletime med tavler og 
grifler, skolestuegymnastik o.s.v., madlavning 
på åbent ildsted og komfur, vask med gruekedel 
og vaskebræt, hvorefter tøjet rulles, mangles el 
ler stryges. Tilberedning af uld, lysestøbning og 
rebslagning er andre aktiviteter i det arbejdende 
skolemuseum. 
Det kan i den forbindelse nævnes, at kommu 

nen har ansat en museumspædagog med 4 
ugentlige timer til yderligere opbygning af det 
arbejdende skolemuseum. 
Endvidere kan anføres, at vi har en fin oldtids 

samling, hvortil vi har udarbejdet opgaver med 
fine tegninger af Harry Hansen. 
Til museet er knyttet en museumsforening til 

støtte for vort arbejde, og som afholder fore 
dragsaftener og arrangerer ture til steder med hi- 
storisk interesse. Ths. K. Thomsen. 

Vejle Byhistoriske Arkiv 7 985 
Indsamlings-, undersøgelses- og formidlingsar 
bejdet i Vejle Byhistoriske Arkiv har i 1985 i 
stor udstrækning taget sigte på en opfølgning af 
aktiviteterne i 1984. Efter afslutningen af det 
store glaspladeprojekt er der i 1985 blevet arbej 
det intenst med registrering af arkivets store 
samling af positiver. Gennem beskæftigelseslov 
givningen er det ligeledes lykkedes at få startet 
en sikkerhedsfotografering af dele af positivsam 
lingen. 
Under arbejdet i et projekt, hvor arkivets sam 

ling på ca. 75 gamle byhistoriske film blev gen 
nemset og registreret, modtog arkivet yderligere 
ca. 100 gamle idræts- og by historiske film. Især 
de idrætshistoriske film er interessante, da de er 
optaget af idrætsfolk og dermed skildrer idræts 
udøveisen. Arkivets filmsamling rummer nu 
200 film, der alle er registrerede. I forbindelse 
med registreringen er der udarbejdet emnekort. 
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Arkivets filmkopier til udlån har været vist 20 
gange. 
I 1985 har arkivet udarbejdet eller medvirket 

ved fire udstillinger: 
Med baggrund i glaspladeprojektet blev der i 

foråret lavet en udstilling om -Det gamle Vejle«, 
der i årets løb har cirkuleret på Vejle kommunes 
plejehjem. 
-Vejles drøm om Amerika- blev udarbejdet 

med assistance fra cand. phil. Bente Mortensen. 
Århus, og kunne ses fra 8. marts til 27. novem 
ber. Den indeholdt et fyldigt arkivmateriale, og 
så arkivalier hjemlånt fra Landsarkivet for Nør 
rejylland, Viborg, Erhvervsarkivet, Århus, og 
Udvandrerarkivet, Aalborg. 
"Vejle under besættelsen- var baseret på såvel 

arkivmateriale som museumsgenstande og blev 
udarbejdet af cand. mag. Jakob Kieffer-Olsen. I 
tilknytning til udstillingen blev der vist to film 
om det illegale arbejde i Vejle. Det var tidligere 
forstander for Den jyske Idrætsskole, Svend 
Aage Thomsen, der i krigens sidste tid optog 
film om det illegale arbejde og englændernes 
indtog i byen. 
"Vejle set af Hugo Matthiessen- med billed 

materiale, kort m.m. fra 1 916 blev åbnet i de 
cember 1985. 

Arkivets pædagogiske konsulenttjeneste har 
efterhånden forbindelse med alle de forskellige 
skoletyper, biblioteker m.m. Materialet er i det 
te år forøget med diasserien -Grøn by«. Avis 
samlingen til undervisningsbrug er blevet udvi 
det for besættelsesårene, og flere erindringer er 
inddraget i undervisningssamlingen. Ordningen 
-Historiens Vidner-, hvor kontakt til ældre vej 
lensere formidles, fik i 1985 sit gennembrud. I 
ca. 15 undervisningsforløb har ordningen været 
brugt. Arkivalier, fotografier m.m. er modtaget 
fra ca. 300 privatpersoner, foreninger, erhvervs 
virksomheder og institutioner. 
På baggrund af den store interesse for 1985- 

kalenderen har arkivet også i dette år udarbejdet 



en lokalhistorisk kalender. 1986-kalenderen har 
følgende Vejle-motiver: 
Forsiden: Set. Nicolai Kirke o. 1905. 
Januar: Havnegade 1885. 
Februar: Vejle Brandstation 1906. 
Marts: Østrigske soldater på Kirketorvet 

1864. 
April: Hjørnet af Vestergade og Nørretorv 

før 1880. 
Maj: Vejle Roklub o. 1905. 
Juni: Banegårdspladsen o. 1890. 
Juli: Dagmar Asylets børn 1905. 
August: Kirkegade 1915. 
September: Bryggeriet » Veile-s vognpark 

o. 1930. 
Oktober: Vestergade 1915. 
November: Vejle Havn o. 1920. 
December: Vejle set fra Møllebakken o. 1894. 
Foruden de mange besøgende ved udstillinger 

ne har ca. 500 besøgt arkivet i forbindelse med 
foredrag eller under arbejde med arkivets sam 
linger på læsestuen. 
Vejle Byhistoriske Arkiv tog den 15. februar 

afsked med den hidtidige arkivar Jens Topholm. 
Han blev fra 15. august afløst af Asbjørn Hel 
lum. Foruden arkivets faste medarbejdere har 
der i 1985 været beskæftiget 6 personer i jobtil 
bud og 3 personer under anden beskæftigelses- 
lovgivning. Asbjørn Hellum. 

Vejle kulturhistoriske Museum 
Året har været præget af den sædvanlige ind 
samlings-, undersøgelses- og formidlingsaktivi 
tet. Der er indkommet en lang række genstande, 
hovedparten med tilknytning til Vejle by og om 
egn. Særligt må fremhæves et samlet inventar 
fra et parykmagerværksted i Søndergade, Vejle, 
der har fungeret gennem l 930'rne og l 940'rne. 
I Den Smidtske Gård, Søndergade 14, har mu 
seet erhvervet hele Feltendals Bogtrykkeri. 
Trykkeriet har fungeret siden 1906 på dette 

169 

sted. Det er planen i løbet af 1986 at åbne tryk 
keriet som både udstilling og arbejdende værk 
sted. 
De to store forskningsudgravninger, Vorbasse 

og Nørre Snede, er fortsat. I Vorbasse er arbej 
det gjort i samarbejde med Nationalmuseet med 
midler fra Statens humanistiske Forskningsråd. 
Der er her foretaget udgravning 3 steder, dels i 
bebyggelsen fra 5.-6. og 7. årh., dels afslutnin 
gen af vikingetidslandsbyen og desuden udgrav 
ning af gårde inde midt i Vorbasse. 
Den sidste landsby, der skal udgraves i Vor 

basse, er fra 5. -6. og 7. årh., en periode, hvorfra 
man næsten ingen bopladsfund kender i Dan 
mark. Der er heraf udgravet i alt 9.000 m2, om 
fattende to komplette gårdsanlæg, hver med 
over 30 m lange huse i midten, med flere mindre 
huse og med omgivende hegn. 
Vikingetidsbebyggelserne i Vorbasse er i 1985 

blevet afsluttet. I den resterende del fandtes det 
hidtil bedst bevarede langhus på 35 m's længde 
med fuldstændigt bevaret stald med båseskille 
vægge til 20 dyr; hertil hører adskillige mindre 
huse og to store brønde. Vikingetidslandsbyen 
fra 8.-10. årh. har bestået af 7 selvstændigt ind 
hegnede gårde med en ensartet struktur. I mid 
ten findes de store langhuse med stald i den ene 
ende, og hertil kommer adskillige mindre huse, 
placeret på indersiden af gårdenes hegn, ofte stå 
ende gavl mod gavl, og med alle de små, nedgra 
vede grubehuse placeret i området ind mod 
landsbyens midtergade. Også den efterfølgende 
landsby fra 11. årh. er i dag fuldstændig færdig 
udgravet. Også den har bestået af 7 gårde af 
vekslende størrelse. 

På grund af byggemodning er der inde midt i 
Vorbasse by foretaget udgravning af 4.000 m2 
med tilskud fra Billund kommune. Inden for det 
udgravede område fandtes 12 huse med jordgra 
vede stolper, en stensat kælder og 3 brønde. To 
af husene er de ældste, der har stået på dette 
sted, 22 m lange, 5-6 m brede, og af fuldstæn- 



dig samme konstruktion som de yngste huse, 
der er fundet ude på marken i vikingetidsbebyg 
gelsen. Inde i Vorbasse by er de øvrige 10 huse 
fra middelalder og renæssance med hovedparten 
fra 14-, 15- og 1600-tallet. 

I Nørre Snede er udgravningerne fortsat med 
midler fra NOVO's Humaniorafond. Der er her 
tale om totaludgravning af en samlet bebyggelse 
fra 3. til 7. årh. I 1985 er der udgravet 18.000 
m2, der omfatter den resterende del af landsby 
komplekset fra 3.-5. årh. samt det meste af den 
yngste del af komplekset fra 6.- 7. årh. Der 
mangler nu kun et mindre areal, der skal fær 
digudgraves i 1986. 

I Mørup lige uden for Vandel fandtes i forbin 
delse med nedlægning af naturgasnettet i 1984 
et meget velbevaret gårdsanlæg fra yngre jernal 
der. Da anlægget så ud til at være et af de bedst 
bevarede, der hidtil er set herhjemme, blev den 
resterende del færdigudgravet i år. Gården har 
dækket et areal på 45 x 58 rn, og i midten har 
stået et langhus på 45 m's længde og 6 m's 
bredde. Hertil kommer to mindre huse samt et 
omgivende hegn, der meget klart viser anlæg 
gets afgrænsning. Udgravningen af gården i Mø 
rup er meget vigtig. Det viser sig her for første 
gang i Danmark, at der i yngre jernalder for 
uden de store landsbyer, som er undersøgt i 
Vorbasse og Nørre Snede, også har eksisteret 
enkeltliggende, spredte gårde. 

I forbindelse med naturgasledningen uden for 
Jelling fandtes der et enkelt gårdsanlæg fra år 
hundredet lige efter Kristi fødsel, bestående af et 
større hus samt tre mindre huse. Hen over det 
store hus fandtes et vikingetidshus, og grøften til 
naturgasledningen viste, at det her drejede sig 
om en vikingetidslandsby liggende ved Haughus 
lige øst for Jelling by. 
Ved Stoustrup uden for Fredericia er der - 

ligeledes i forbindelse med naturgassen - udgra 
vet dele af en landsby fra århundredet lige før 
Kristi fødsel. På begge sider af en lille lavning er 
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der udgravet flere langhuse, 18-20 m lange, 5 
m brede, samt mindre huse på kun 5 m's læng 
de. De udgør i alt tre gårdsanlæg, der har ligget 
omkring lavningen. I forbindelse med gårdene 
fandtes store, keramikholdige affaldsgruber. På 
samme naturgasstrækning er der ved Mølleskov 
ved Erritsø undersøgt to langhuse på ca. 20 m's 
længde fra 1. og 2. århundrede, lige efter Kristi 
fødsel. Også her var der i forbindelse med hu 
sene meget keramikholdige affaldsgruber. 

I forbindelse med varmetransmissionsledning, 
der er under anlæggelse fra Fredericia til Vejle, 
er der foretaget 3 udgravninger. Ved Brejning er 
der udgravet dele af en boplads fra yngre stenal 
der. Ved Gårslev er der udgravet et indhegnet 
gårdsanlæg fra ældre jernalder - 1.-2. årh. efter 
Kr. f. - bestående af et langhus samt 3 mindre 
huse. Alle 4 huse har været omgivet af et kraf 
tigt hegn. De har altså dannet et samlet gårdsan 
læg. I kanten af udgravningen fandtes dele af 
yderligere et samtidigt hus. Lige uden for Shell 
Raffinaderiet ved Fredericia er der foretaget en 
mindre udgravning, også i forbindelse med var 
metransmissionsledningen, hvor der fandtes 6 
huse fra århundredet før Kristi fødsel, også her 
med en del keramikheldige affaldsgruber. 

Ved Stenderup har museet i samarbejde med 
den amatørarkæologiske forening i Vejle amt, 
-Flinteøksen-, udgravet en gravhøj fra ældre ro 
mersk jernalder, 1.-2. årh. efter Kristi fødsel. I 
midten af højen var en velbevaret grav indehol 
dende flere jerngenstande samt i alt 7 lerkar stå 
ende dels i gravens hovedende, dels ned langs 
den ene side. Over graven var opbygget en grav 
høj på 14 mi diameter, endnu bevaret i 30 crn's 
højde. Umiddelbart uden for højen fandtes yder 
ligere en stor kistegrav fra samme tid. Heri lå en 
jernsyl, 2 blå glasperler samt 5 lerkar. I denne 
grav var formodentlig begravet en kvinde. Ud 
gravningen var forårsaget af oppløjning af 
marksten, og det viste sig, at det største lerkar i 



graven allerede var ødelagt ved den moderne 
pløjning. 

I Gadbjerg ville en gårdejer samle et stykke 
grønt plastic op på sin mark. Det viste sig at 
være et stykke af et bronzesværd. Ved en min 
dre udgravning kort efter fandtes det 75 cm 
lange bronzesværd med guldomviklet fæste. En 
senere udgravning viste, at det drejede sig om en 
overplejet gravhøj, hvor en grav var ved at blive 
ødelagt af pløjning, og hvorfra sværdet stamme 
de. I graven fandtes yderligere en stor bøjlenål - 
en slags sikkerhedsnål - af bronze. Sværdet med 
det guldomviklede fæste er danefæ og vil efter 
endt konservering på Nationalmuseet blive de 
poneret og udstillet på Vejle Museum. 
Der har i årets løb været afholdt 6 udstillinger 

på museet. Den første hed -Vejles Drøm om 
Amerika- 8. marts-16. november 1985. I årene 
1860-1900 udvandrede over 11. 000 personer 
fra Vejle amt eller 10% af den danske befolk 
ning. Det var disse menneskers skæbne, museets 
.udstilling handlede om. Det store antal udvan 
drere fra Vejle skyldtes flere forhold. Struk 
turomlægning af landbruget, høje jordpriser og 
lave kornpriser i slutningen af forrige århun 
drede bevirkede, at tusinder af landmænd, især 
unge, fra Vejle-området søgte lykken i USA 
frem for et liv som tyende eller arbejdsløs her 
hjemme. Udstillingen på Vejle kulturhistoriske 
Museum viste det lokale aspekt af den danske 
udvandring til Amerika. I samme periode vistes 
den store Brede-udstilling fra 1984, -Drørnmen 
om Amerika«, på Moesgård ved Århus. 

Fra 25. april til 15. maj arrangerede Vejle kul 
turhistoriske Museum en udstilling i Bibliote 
kets foredragssal om Vejle under besættelsen. 
Måned for måned gennem de fem år fortalte ud 
stillingen om krigsbegivenhederne ude i Europa 
og i Danmark samt om det, der på samme tid 
skete i Vejle. Andre dele af udstillingen hand 
lede om hverdagslivet i Vejle. Spændende em 
ner var Modstandsbevægelsen og det illegale ar- 
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bejde i Vejle. I tilknytning til udstillingen af 
holdtes 3 aftenarrangementer af Biblioteket. 
Erik Kjærsgaard fortalte om -Novernber 1942, 
Krigen er forbi-. Skovrider Løfting fortalte om 
modstandsarbejdet i byen, og senere fortalte 4 
vejlensiske modstandsfolk om besættelsestiden i 
Vejle. 
Museet fik i 1984 overdraget Vejle Vindmølle 

med tilhørende opsynsbolig som en del af mu 
seet. Den 14. maj 1985 åbnede museet møllen, 
der var blevet istandsat ud- og indvendig. Man 
ser hele mølleriet fra l 930'me, samtidig med at 
der i stueetagen er etableret en udstilling med 
billeder og modeller, der fortæller om Vejle 
egnens møller. Udstillingen er permanent og er 
sammen med hele møllen åben i sommerhalv 
året. Fra gallerigangen uden på møllen er der en 
fabelagtig udsigt ud over Vejle by med fjorden, 
ådalene og de skovklædte skrænter. 

I løbet af efteråret åbnedes den påbegyndte 
oldtidsudstilling på museet. Hele 2. sal bliver 
indrettet til en permanent oldtidsudstilling, der 
viser Vejle-områdets bebyggelse fra de ældste 
tider og op til middelalderen. Her vises mange 
fine fund, som er karakteristiske for netop dette 
område. 

I december åbnedes en udstilling om -Vejle 
set af Hugo Matthiessen-. Den tidligere mu 
seumsinspektør ved Nationalmuseet rejste kort 
efter århundredskiftet rundt i en lang række 
provinsbyer og fotograferede disse. I 1916 kom 
han til Vejle og optog en lang række billeder af 
Vejle by. Disse billeder var udstillet sammen 
med diverse arkivmaterialer og kort, der viser 
beliggenheden af bygningerne, der næsten alle 
er væk i dag. 
Da museets kommende udstillingslokaler i 

Søndergade 14 blev færdige i efteråret, åbnedes 
der 1. december 1985 en udstilling -En svensk 
julestue-. Vejles venskabsby Borås havde udlånt 
det fine materiale til museet. Udstillingen blev 
meget velbesøgt. 



Også i 1985 har museets personale holdt en 
lang række foredrag med emner fra museets ar 
bejdsmark, ligesom der i samarbejde med Tu 
ristbureauet i Vejle er afviklet flere busture, 
bl.a. ud i Vejle ådal. 
Museets forskellige udstillinger og andre ak 

tiviteter har i beretningsåret været besøgt af ca. 
25.000 personer. Steen Hvass. 

Vejle Kunstmuseum 
I 1985 er der tilgået Vejle Kunstmuseum en 
række nyerhvervelser, i alt 60, der fordeler sig 
med malerier, skulpturer, tegninger og grafik og 
omfatter såvel arbejder af kunstnere fra 1900- 
tallets første halvdel som de yngste kunstnere i 
vor egen tid. 
Af nyerhvervelserne kan fremhæves 2 malerier 

af Vilhelm Lundstrøm, dels en stor figurkompo 
sition fra 1923, der erhvervedes på Kunsthal 
lens auktioner, dels en opstilling fra 1930 som 
blev erhvervet med et rundhåndet tilskud fra Ny 
Carlsbergfondet. Derudover erhvervedes også af 
Lundstrøm to store modelstudier udført med 
kul på papir fra 1918. Af ældre kunstneres ar 
bejder blev købt Jais Nielsens keramiske hoved 
værk: -Pottemageren- fra 1925. Et tidligt arbej 
de af William Scharff - -Figarodreng- - fra 
1910 viser ham som realist før hans arbejde med 
de kubistiske ideer, der kendetegner Vejle 
Kunstmuseums øvrige værker af denne kunst 
ner. 
Museet har igennem flere år afholdt retrospek 

tive udstillinger med kunstnere, der har haft og 
har tilknytning til Vejle og omegn. I slutningen 
af 1984 afholdtes således udstilling med male 
ren og grafikeren Ejnar Iversen, og det gav an 
ledning til at udbygge og komplettere museets 
samling af arbejder fra denne kunstners hånd. 
Det samme var tilfældet med maleren Olaf Mar 
kussen, som nu også er blevet fyldigere repræ 
senteret i museets samlinger. 
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Samlingerne af nyere dansk kunst, d.v.s. af 
kunstnere født omkring 1930-45, er vokset med 
flere erhvervelser. Her kan nævnes Hans Chri 
stian Rylanders store tre-fløjede maleri med til 
hørende skulptur: -Hvordan befrier vi os fra os 
selv og vore herrer- udført 1983-84, eller An 
ders Kirkegaards: -Bebudelse-bespottelse- fra 
1975. Det sidste værk var egentligt udført som et 
udkast til en altertavle i en kirke i Skive, men 
blev forkastet af menighedsrådet. V ed testamen 
tarisk gave er det nu blevet doneret til Vejle 
Kunstmuseum, der i forvejen besidder flere af 
Kirkegaards værker. Fra en privat samler har 
museet haft den store glæde at modtage som 
gaveJeppe Vontillius: -Kvinde i hvid bluse- fra 
195 2, der meget fint supplerer det V ontillius 
maleri museet i forvejen besidder: -Stående mo 
del« fra 1946. 
Blandt de helt unge kunstnere er der erhvervet 

et maleri af Jan Sivertsen: •Hug n- fra 1984 og 
en skulptur af Claes Birch: -Mutation- fra 1975. 
Alle nyerhvervelser kan ikke omtales her. Til 

slut skal blot nævnes at der ud over det anførte 
er erhvervet malerier, grafik og tegninger af 
Willy Ørskov, Henry Fabricius Jensen, Rasmus 
Nellemann, Albert Bertelsen, Lars Ravn, Barry 
Wilmont, Bent Stubbe Teglbjærg, Johanne 
Foss, Søren Hjorth Nielsen, Ursula Reuter 
Christiansen, Palle Nielsen, Sven Dalsgaard, 
Svend Wiig Hansen, Arne Haugen Sørensen og 
Mogens Zieler. 

Udstillinger 
Ud over præsentationen af Vejle Kunstmu 
seums egne samlinger i de forskellige lokaler i 
museet har museet vist 7 særudstillinger, dels i 
selve museet på Flegborg 16 og for en enkelt ud 
stillings vedkommende i udstillingslokalerne i 
DOMUS på Enghavevej. 
Fra 12. januar til 24. februar vistes en retro 

spektiv udstilling med Olaf Markussens arbej 
der. Olaf Markussen, der siden 1962 bor i Løg- 
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balle, er født i 1912. Han kom på Kunstakade 
miet i København i l 930'me, hvor han fik Ak 
sel Jørgensen som lærer. Fra slutningen af 
40'me var han med i sammenslutningen -Den 
Polychrome-. På udstillingen vistes eksempler 
fra hele Olaf Markussens kunstneriske produk 
tion gennem et halvt hundrede år, og der blev 
udgivet et fyldigt katalog til udstillingen. 
I samme periode som ovenstående vistes tradi 

tionen tro først i det nye år det forgangne års ny 
erhvervelser til Vejle Kunstmuseums store sam 
ling af grafik og tegninger. Og netop kunst på 
papir er jo et særkende for museets samlinger, 
med rod helt tilbage til Christian Eckardts dona 
tion i 1899 af grafik og tegninger fra -det gamle 
Europa«. Derfor var det også naturligt for mu 
seet at arrangere en udstilling af sammenslutnin- 

Vilhelm Lundstrøm: Tre modeller 7 923. 

gen -Danske Grafikere- der tæller så at sige alle 
kendte danske kunstnere der i den ene eller an 
den sammenhæng anvender papiret som kunst 
nerisk medium. Denne udstilling blev vist fra 9. 
marts til 28. april og ledsagedes af et rigt illu 
streret katalog. 
En af de ældre kunstnere, der er fyldigt repræ 

senteret i Vejle Kunstmuseums samlinger, er 
Louis Moe (1859-1945), der nok mest er kendt 
som børnebogsillustrator. Men der er også en 
anden og mindre kendt side af Moes Kunst. 
Blandt de mange grafiske blade, han udgav, er 
der et ikke ringe antal, der i eventyrets form be 
skæftiger sig med erotiske emner, og som både 



kunstnerisk og indholdsmæssigt er typiske ud 
tryk for deres tid. Det var denne side af Moes 
kunst, Vejle Kunstmuseums udstilling fra 11. 
maj til 25. august beskæftigede sig mest med. I 
udstillingens katalog beskrev mag. art. Jørn Otto 
Hansen dette aspekt i en længere artikel. 

I samarbejde med udstillingsbygningen Gl. 
Holtegaard viste museet i perioden 3. august til 
29. september en udstilling med den satiriske 
kunstner Ragnvald Blix, der levede fra 1882 til 
1952. Mange vil nikke genkendende til Blix' 
antifascistiske tegninger fra 30'rne og 40'rne, og 
naturligvis måtte Blix gå i eksil under besættel 
sen. Kataloget, der ledsagede denne udstilling, 
er i sig selv en lille udstilling og kan - ligesom 
de øvrige kataloger fra særudstillinger - stadig 
erhverves på museet. 

Årets sidste 4 måneder domineredes m.h.t. 
særudstillinger af to store udstillinger. Den ene, 
fra 7. september til 2 7. oktober, var en omfatten 
de præsentation af kunstneren Claes Birchs ar 
bejde som billedhugger gennem de sidste 22 år. 
Udstillingen blev arrangeret sammen med Vejle 
Kunstforening og vist på DOMUS, for kun her 
kunne rummes de undertiden meget store instal 
lationer og skulpturer, som Claes Birch udtryk 
ker sig igennem. Vi ønskede at vise denne ud 
stilling, fordi Claes Birch på en kunstnerisk 
overbevisende måde tager stilling til og skildrer 
påtrængende og nærværende problemstillinger 
som forurening, radioaktivitet, kloning osv. 
samtidig med at han gennem sit arbejde indgå 
ende har undersøgt og udnyttet andre og nye 
materialer end man normalt er vant til i en bil 
ledhuggers arbejde. I et katalog udgivet til ud 
stillingen er eksempler på hele Claes Birchs 
kunstneriske forløb gengivet. Desuden er der en 
artikel med forsøg på karakteristik af hans ind 
sats og betydning. 
Årets sidste særudstilling var en retrospektiv 

udstilling af maleren Erik Raadals arbejder. Ud 
stillingen blev vist fra 9. november til 29. decem- 
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her. Erik Raadal ( 1905-1941) nåede trods de 
kun få år, hvori han virkede, at blive en af de be 
tydeligste repræsentanter for 30'rnes danske 
landskabsmaleri. Han tilbragte hovedparten af 
sit korte liv i den lille stationsby Gjern nordøst 
for Silkeborg, og det blev også Gjern og omegn, 
der blev det altdominerende motiv i Raadals 
kunst. Raadal var i 1932 med til at stifte sam 
menslutningen -Corner- sammen med kunstne 
re som Karl Bovin, Kaj Ejstrup og Alfred Si 
monsen. Ud over et omfattende udvalg af Raa 
dals egne arbejder lånt fra museer og private 
viste udstillingen også eksempler på samtidigt 
maleri af beslægtede kunstnere, bl.a. af kolle 
gerne fra -Comer-s første år. Udstillingen, der 
var opbygget af museumsinspektør Nils Ohrt, 
havde et stort katalog, der i flere artikler be 
handlede de generelle tendenser i 30'ernes kunst 
og specielt Raadals maleri. 

Foredrag, rundvisning m.v. 
I efteråret 1984 var påbegyndt en foredrags 
række om Rom fra antikken til i dag. I februar 
og marts 1985 afvikledes de sidste 6 af i alt 15 
foredrag. Desuden blev der i årets første halvdel 
afholdt 4 annoncerede rundvisninger i museets 
ældre grafiksamling, omfattende ældre tysk gra 
fik fra 1500-tallet, fortsættende med Rem 
brandts raderinger fra 1600-tallet, derefter 
1600- og 1700-tallets europæiske grafik (f.eks. 
Claude Lorrain og Poussin) for at slutte med 
I 700- og 1800-tallets grafik (her specielt oplys 
ningstidens moraliserende billedkunst). I efter 
året blev holdt en foredragsrække med temaet 
-Dansk kunst fra 1910-1930•, hvor museums 
inspektører fra jyske kunstmuseer i 6 foredrag 
lagde forskellige vinkler på stoffet. · 
Tre gange i årets løb har museet udgivet et 

gratis sæsonprogram, der beretter om kommen 
de særudstillinger, nyerhvervelser, foredrag, 
rundvisninger, publikationer m.m. Derudover 
har der naturligvis i årets løb været afholdt en 
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del rundvisninger for uddannelsesinstitutioner, 
grupper af besøgende, firmakunstforeninger 
m.v. Og museets faglige medarbejdere har af 
holdt foredrag uden for museets mure i forskel 
lige sammenhænge, ligesom der er udført kon 
sulentarbejde over for Vejle kommune og Vejle 
amtskommune specielt vedr. udsmykningsopga- 
ver. 

Stig Miss. 



Nekrolog 

Den 6. februar 1986 afgik fhv. skolein 
spektør Tage Bundgaard Lassen, Bran 
de, ved døden på Herning sygehus. Han 
blev 85 år. 
Han var født i Hylke ved Skander 

borg. Efter ophold på Elbæk Efterskole 
kom han på Silkeborg Seminarium, 
hvorfra han tog lærereksamen i 1921. 
Eftersom han tilhørte en slægt, der i 7 

generationer havde været lærere i folke 
skolen, var der ikke noget overraskende 
i hans erhvervsvalg, der blev sat i relief 
af titlen på den bog om dette lærerdyna 
sti, som han senere skrev. Bogen kom til 
at hedde: »Den guderne er vred på.« 
Efter forskellige vikariater kom Tage 

Bundgaard Lassen til Brande, hvor hans 
lærergerning kom til at strække sig over 

44 år. I 1950 blev han udnævnt til sko 
leinspektør. 
Livet igennem var han levende opta 

get af lokalhistorie, en interesse han for 
midlede gennem en flittig skribentvirk 
somhed. Om den egn, hvor han fik sin 
livsgerning, skrev han således: Brande 
Sogns Historie 1-11. Indtil kommunal 
reformen i 1970 var Brande Sogn en del 
af Vejle amt. Vejle amts historiske Sam 
fund havde derfor i en lang årrække den 
glæde at kunne tælle Tage Bundgaard 
Lassen blandt sine medlemmer og støt 
ter også som bestyrelsesmedlem og som 
bidragyder til Årbogen. 
Vi vil bevare erindringen om ham og 

hans indsats i taknemmelighed. 

Give i februar 1986, 
Peder Eg 



Tak for støtte 

De historiske amtssamfund er snart meget gamle institutioner. De ældste, hvor 
iblandt Vejle amts historiske Samfund, er over 80 år. Man kunne spørge, om de er 
ved at have overlevet sig selv. 
Det mener vi selvfølgelig ikke. Det er nødvendigt med store enheder, hvis det skal 

kunne lade sig gøre at udgive en publikation, der kan bringe såvel den nyeste forsk 
ning i amtets historie som det meget vigtige erindringsstof ud til en større kreds, 
nemlig vore ca. 2.200 medlemmer. 
Årbogen, som vi anser for vores vigtigste opgave, arbejder vi på at holde aktiv og 

levende. Samtidig tager vi en række andre initiativer. Der kan nævnes foredrag, års 
møde og udflugt som traditionelle aktiviteter, lydbøger og historiske debatdage 
som nye-. 
Hvis alt dette skulle betales af medlemskontingentet, så ville ingen eller kun få 

have råd til at være medlemmer. 
Bestyrelsen vil derfor gerne takke alle, der har ydet støtte til at holde historien 

levende i amtet. Kamma Varming 
formand 

I det forløbne år har Vejle amts historiske Samfund modtaget økonomisk støtte fra: 

Ministeriet for Kulturelle Anliggender 
Vejle Amtskommune 
Brædstrup Kommune 
Egtved Kommune 
Fredericia Kommune 
Give Kommune 
Horsens Kommune 
Jelling Kommune 
Kolding Kommune 
Nørre Snede Kommune 

Tørring-Uldum Kommune 
Vejle Kommune 
Bikuben, Kolding 
Den Hindborgske Fond, Vejle 
Elektro-Isola AIS, Vejle 
Superfos AIS, Fredericia 
Rahbekfisk AIS, Fredericia 
Dansk Rørindustri AIS, Fredericia 
Dansk Shell, Fredericia 
Ørntoft Damekonfektion, Fredericia 



Vejle amts historiske Samfund 1985-86 

Årsmødet 1986 afholdtes på Børkop Vandmølle 
mandag den 16. juni kl. 20, hvor Leo Novrup 
først viste sin glimrende film: Galapagos øerne - 
dyrenes paradis. 
Mødesalen var fyldt til sidste plads, og de ca. 

150 fremmødte glædede sig over Novrups 
smukke film, som han ledsagede med sin leven 
de beskrivelse af dyrelivet på øerne. 
Efter kaffen indledtes årsmødet, og pastor Jør 

gen Erbs valgtes til ordstyrer. 
Formanden, Peder Eg, aflagde følgende beret 

ning: 
I den beretning, der blev aflagt på sidste års 

møde, der fandt sted den 15. juni 1985, omtal 
tes en kommende bogudgivelse, der havde været 
under forberedelse længe. Det drejede sig om 
bogen -Vejle Amtsråd 1842-1970. Formænd 
og medlemmer. Biografier og portrætter samlet 
af amtsvandinspektør Harald Blichfeldt«, 
Når dette værks tilblivelseshistorie var blevet 

så lang, havde det økonomiske årsager. Bogud 
giveiser er jo dyre, og undertiden opstår der mis 
forhold mellem vore ønsker og mulighederne 
for at realisere dem. 
Det blev Vejle amtsråd, der ved at stille de 

nødvendige økonomiske midler til rådighed 
gjorde udgivelsen af bogen mulig. Til den tak, 
jeg her på Vejle amts historiske Samfunds vegne 
bringer Harald Blichfeldt, uden hvis store og 
utrættelige arbejde bogen ikke havde set dagens 
lys, skal også bringes en varm tak til Vejle amts 
råd for dets hjælp og støtte. 

Den 11. oktober 1985 blev den dato, hvor bo 
gen ved en højtidelighed på Amtsgården kunne 
præsenteres for offentligheden. Den fik en god 
modtagelse, og en god omtale blev den til del. 
Sammen med årbogen 1985 blev den tilstillet 
Historisk Samfunds medlemmer. 
Fra 1952 til 1978 blev formandshvervet i Vejle 

amts historiske Samfund på forbilledlig vis vare 
taget af daværende amtmand A. M. W amberg. I 
årene 1969-1975 forenede amtmand Wamberg 
formandskabet med redaktørposten. I taknem 
melig erindring om de store tjenester, amtmand 
W amberg gennem de mange år havde ydet det 
lokalhistoriske arbejde i Vejle amt, føltes det na 
turligt ved udgivelsen af bogen om Vejle amts 
råds formænd og medlemmer at hædre ham ved 
at udnævne ham til æresmedlem af Samfundet. 
Årbogen er den af vore opgaver, der bringer 

os i kontakt med de fleste mennesker. Som alle 
rede meddelt på årsmødet i fjor, er en ny redak 
tion tiltrådt. Den præsenterede sig med årbog 
1985. Det nye redaktionsudvalg erklærede i for 
ordet som en slags trosbekendelse eller målsæt 
ning, at vel agter man ikke at bryde med en fast 
forankret tradition - men man må se i øjnene, at 
et generationsskifte er i gang - og det må man 
disponere ud fra. Umiddelbart synes det nye re 
daktionsudvalg at have lyst og mod til at ekspe 
rimentere med tiltag, der virker nye og spæn 
dende. Det erklærer at ville stræbe efter en alsi 
dig og attraktiv årbog - og denne målsætning 
må kunne forvente bred tilslutning. - 



Som skikken har været gennem en årrække, 
har Vejle amts historiske Samfund også i den 
forløbne vinter stået som arrangør eller med 
arrangør af møder om lokalhistoriske emner for 
skellige steder i amtet. 
Den 5. februar 1986 havde vi i samarbejde 

med Arkæologisk og byhistorisk Samfund for 
Kolding og Omegn arrangeret et foredrag om 
dyrkningssystemer i Vejle amt i 1600-tallet ved 
universitetslektor, dr. phil. Karl Erik Frandsen. 
Foredraget fandt sted i Set. Nicolai sogns menig 
hedshus i Kolding. 

Med udgangspunkt i et studium af markbø 
gerne til Christian V's matrikel fra 1683 be 
skrev foredragsholderen de dyrkningssystemer, 
der anvendtes i Vejle amt: I den østlige del af 
amtet brugtes 2-vangs bruget med indhegnede 
vange, den vestlige del af amtet græsmarksbrug 
med u-indhegnede tægter, betinget af forskellig 
artede jordbrugsforhold. Foredraget havde sam 
let ca. 30 tilhørere og blev illustreret med kort 
og diagrammer. 

Mandag den 3. marts 1986 holdt rigsantikvar, 
professor Olaf Olsen et foredrag i Horsens. Em 
net var »Fra hedenskab til kristendom-. Et emne 
rigsantikvaren havde dyrket meget. Foruden 
medlemsindbydelsen blev foredraget omtalt i lo 
kalradioen for på den måde at skabe interesse 
om Historisk Samfunds virke. Der var 68 tilhø 
rere. 

»På sporet af Vandelbanen- var emnet for et 
foredrag, som adjunkt Vigand Rasmussen holdt 
i Vejle den 4. marts 1986. 
En lokalhistorisk arbejdsgruppe har igennem 

flere år indsamlet og bearbejdet et meget omfat 
tende materiale om Vejle- Vandel-Grindsted 
jernbanes historie. »Vandelgrisen-, som jernba 
nen kaldtes, blev startet i 1897 og nedlagt 60 år 
efter, i 19 5 7. Vigand Rasmussen gav denne af 
ten en første præsentation af arbejdet i gruppen. 
På en spændende måde blev jernbanens historie 
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fremlagt som en rejse fra Vejle til Grindsted, til 
sat diverse hændelser og episoder. 
Der var et meget stort antal tilhørere, hvoraf 

flere bidrog med egne oplevelser ved jernbanen. 
»Arkæologi under vandet- var emnet for et 

meget spændende foredrag, som den 18. marts 
havde samlet ca. 60 tilhørere i Fredericia. Fore 
draget handlede om de arkæologiske undersø 
gelser, der i en årrække har fundet sted i Lille 
Bælt syd for Middelfart - nærmere betegnet i 
Tybrind Vig. 

Arkæolog Jørgen Dencker fortalte på en af 
slappet - men samtidig saglig - facon om det be 
mærkelsesværdige udgravningsarbejde, som 
hver sommer finder sted ved hjælp af et frivilligt 
korps af dygtige svømmedykkere og deres man 
ge medhjælpere på landjorden. 
Begyndelsen blev gjort, da nogle svømmedyk 

kere fra Fredericia fandt stenalder-genstande på 
havbunden, og siden har undersøgelserne taget 
fart med kyndig bistand fra professionelle ar 
kæologer fra Moesgaard i Århus. 
Jørgen Dencker redegjorde for den specielle 

udgravningsteknik, der må anvendes på havbun 
den, ligesom han på en fængslende måde beret 
tede om de mange interessante fund. Endvidere 
kom han ind på det specielle sociale samvær, 
der hersker i udgravningslejren hver sommer. 
Mødedeltagerne havde lejlighed til både at 

stille spørgsmål til foredragsholderen og til at se 
nærmere på en række af de fund, der var resul 
tatet af udgravningen. 
Alt i alt en meget interessant og lærerig aften 

for de mange tilhørere, som nok vil følge de 
kommende somres undersøgelser i Tybrind Vig 
med endnu større opmærksomhed. 
Inden jeg slutter den korte beretning om virk 

somheden i det år, der er gået, skal jeg løfte slø 
ret for nogle af den nære fremtids aktiviteter. 
Årets udflugt skal efter planen gå til Tirsbæk 

slot. Undervejs er det tanken at besøge Engum 
kirke. Udflugten er berammet til lørdag den 27. 



september. Da indbydelserne allerede er ud 
sendt, er nærmere omtale af denne udflugt vist 
ikke nødvendig. - Årbogen 1986 vil blive ud 
sendt i 2. uge af oktober. Fra redaktionsudvalget 
oplyses det, at en usædvanlig omfangsrig stof 
mængde synes at være til rådighed. - For halv 
andet år siden - i efteråret 1984 - afholdt vi en 
lokalhistorisk dag i Vejle. Det er hensigten at 
lade et lignende arrangement løbe af stabelen i 
det kommende efterår - denne gang i Horsens. 
Vi har i dette forår fået en overraskende med 

delelse fra en advokat i Fredericia. Meddelelsen 
går ud på, at ved opgørelsen af dødsboet efter 
fhv. stationsforstander Laurits Petersen viser det 
sig, at der testamentarisk er skænket Vejle amts 
historiske Samfund 20.000 kr. Efter fradrag af 
arveafgift er det beløb, der tilgår os, kr. 13.000 
kontant. Naturligvis varmer sådanne uventede 
penge, men endnu mere varmer den tanke, der 
ligger bag gaven. 

Til allersidst skal jeg slutte min beretning med 
at rette en tak for den støtte, Vejle amts histori 
ske Samfund også i det forløbne år har modta 
get fra forskellig side. 
Jeg takker for godt samarbejde i bestyrelsen, 

ligesom jeg takker medlemmerne for deres op 
bakning. 

Regnskabet blev forelagt af kassereren, Søren 
K. Jakobsen, Fredericia. Medlemstallet var pr. 
1. juni 1986 2176. 
Beretning og regnskab godkendtes. 
Derefter foretoges valg til bestyrelsen. Følgen 

de medlemmer, der afgik efter tur, genvalgtes: 
Kamma Varming, Søren K.Jakobsen, Leo Nov 
rup og K. E. Reddersen. Nyvalgt i stedet for Pe 
der Eg og Poul Dedenroth-Schou, som ikke øn 
skede genvalg, blev Falk Mikkelsen, Give, og 
Grethe Sehested-Blad, Skærbæk. Revisor Jør 
gen Gjedsted genvalgtes. 
Medlemsbidraget forblev uændret. 
Endelig forelagde redaktionsudvalget forslag 
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til å jour-føring af vedtægterne. Forslaget blev 
vedtaget. 
Årsmødet sluttede med, at Kamma Varming 

takkede Peder Eg for hans utrættelige arbejde 
gennem mange år, senest som formand, og over 
rakte en gave fra Samfundet. - Inden møde 
deltagerne forlod det smukke mødested, gav 
Kamma Varming deltagerne en kort orientering 
om møllens historie og dens myter. 



Ekstrakt af årsregnskab 
for perioden 1. januar-31. december 1985 
I. Tilskud: INDTÆGTER 

Kulturministeriet . 
Vejle Amtskommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500,00 
Vejle Amtskommune (bogudgivelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 
Kommuner: 
Nørre Snede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.970,00 
Give . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.295,05 
Jelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Brædstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00 
Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.135,00 
Tørring-Uldum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Egtved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 

Bikuben, Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Hindborgske Fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
Elektro-Isola A/S, Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.000,00 
Superfos A/S, Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Rahbekfisk A/S, Fredercia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
Dansk Rørindustri A/S, Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Dansk Shell, Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Ømtoft Damekonfektion, Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

2. Medlemskontingent . 
3. Salg af bøger . 
4. Renter: 

Indestående i bank og på giro . 
Grundfond (- gebyrer: 249, IO) . 

3.003,01 
744,93 

Indtægter i alt 1985 . 
7. Publikationer: UDGIFTER 

Trykningafårbogl985 106.935,44 
Særtryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.005,65 
Trykning afkort: Amtsrådsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988,20 
Lydbøger, materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312,00 

8. Årbogens udsendelse . 
9. Møder . 
IO. Dansk Historisk Fællesforenings årsmøde . 
11. Kontingent, Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger . 
12. Administration . 
14. Andre udgifter . 

Udgifter i alt 1985 . 
Indtægter . 
Udgifter . 

10.000,00 

26.500,00 

11.600,05 

3.900,00 
177.623,60 

2.541,30 

3.747,94 
235.912,89 

110.241,29 
35.958,98 
18.302,94 

648,35 
3.000,00 

18.357,57 
l.773,55 

188.282,68 
235.912,89 
188.282,68 



Status pr. 21. december 1985 

AKTIVER 
Kassebeholdning: 
Sparekassen Sydjylland, Vejle 
Konto 630-04-02700 . 
Konto 630-24-22594 
Konto 631-00-89070 
Konto 631-44-45233 

128.003,00 
15.518,53 

13,03 
209,07 

Sparekassen SDS, Vejle 
Konto 412-02-01471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.962,61 

Girokonto 6 44 51 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.049,85 
Girokonto3 41 51 04....................................... 1.074,34 
Kontant kassebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.41 156.856,84 
Jens Holms legat, kontant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 
Jens Holms legat, obligationsbeholdning: 
Jysk Kreditforening, 9. serie . 
Jysk Kreditforening, 12. serie . 
Jysk Kreditforening, 14. serie . 
Jysk grundejerkreditforening 1-2001 . 
Jysk Grundejerkreditforening 3. afd. . . 

1.800,00 
500,00 

5.300,00 
4.900,00 
700,00 14.000,00 

Beholdning af årbøger . 

Tilgodehavende: 
Bogsalg (konto 3) . 
Renter (konto 4) . 

Aktiver i alt pr. 31. december 1985 

2.541,30 
291,00 

PASSIVER 
Gæld: 
skyldig A-skat . 
Forud modtaget tilskud 1986 . 

Kapital: 
Saldo pr. 1. januar 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.509,93 
Overskud 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 .630,21 

Passiver i alt pr. 31. december 1985 

Fredericia, den 5. juni 1985. Søren K. Jakobsen 
kasserer 

25.000,00 

2.832,30 
198.689,14 

1.349,00 
200,00 

197.140,74 
198.689, 14 

Ovenstående regnskab har vi stikprøvevis revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen. 
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. 

Fredericia, den 12. juni 1986 
A. Engelbrecht. J. Gjedsted. 



VEJLE AMTS ÅRBOG 

som kan købes i boghandelen, udsendes til medlemmerne 
af Vejle amts historiske Samfund. Medlemsbidraget er 
75,00 kr. 
Indmeldelser i samfundet bedes sendt til et af bestyrel 

sens medlemmer eller direkte til· ekspeditionen, adresse: 
Vejle kulturhistoriske Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle, 
telf. 05 82 43 22. 

Samfundets bestyrelse: 
Pastor Birgitte Aiffmann, Vejle. 
Købmand Anders Bager, Glud. 
Kasserer Grethe Sehested-Blad, Skærbæk. 
Museumsinspektør Steen Hoass, Vejle. 
Sognepræst Hans Jørgen Iversen, Hinning. 
Museumsinspektør Søren K. Jakobsen. 

Sekretær og kasserer 

Konsulent Marius Wellner Jensen, Gedved. 
Lektor 0. Herskind Jørgensen, Fredericia. 
Lærer Niels Kolind, Horsens. 
Lærer Falk Mikkelsen, Give. 
Konservator Leo Novrup, Bredballe. 
Civilingeniør Knud Erik Reddersen, Kolding. 
Viceskoleinspektør Kamma Varming, Fredericia. 

Formand 

Overlærer, arkivar Erik With-Pedersen, Vejle. 
Næstformand 



BØGER TIL SALG 
Ældre årgange af Vejle Amts Årbog kan fås ved henvendelse til Vejle kulturhistoriske Museum, 
Flegborg 18, 7100 Vejle, telefon 05 82 43 22. 

1908-1949, 1955 . 
1950-1958 . 
1961-1968 . 
1969-1970 . 
1971-1972 . 
1974 . 
1975-1977 . 
1978-1979 . 
1980 . 
1981 . 
1982 · · · · ·. · · 
1983 . 
1984 . 
1985 . 
1986 . 

For medlemmer: 
kr. 

10,00 
10,00 
10,00 
15,00 
21,00 
36,00 
41,00 
47,00 
52,00 
55,00 
60,00 
75,00 
75,00 
80,00 
85,00 

10,00 
25,00 

For ikke medlemmer: 
kr. 

20,00 
20,00 
25,00 
30,00 
30,00 
51,00 
56,00 
64,00 
70,00 
78,00 
86,00 
98,00 
98,00 

105,00 
110,00 

20,00 
35,00 

Realregister for årgangene 1905-1960 . 
Register til Vejle Amts Årbog 1961-197 5 

Ved forsendelse tillægges porto. 
Udsolgt er årgangene: 1905-1907, 1911, 19162, 1917-1925, 1933-1936, 19372, 1938-1953, 
1958-1961, 1973. 

Desuden sælges følgende bøger, ligeledes fra Vejle kulturhistoriske Museum: 

Abitz og Bredsted: Litteratur om Vejle amt ... 
Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen. 
(Vejle teaters historie) . 
Orla Lehmann: Den græske Thronfølgesag 
1863. (1970) . 
Anton Berntsen 1983-1973. Liv og digtning. 
(1973) . 
Marius Sørensen & Frands Johan Ring: Jelling 
nyere historie. ( 19 7 4 ). (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 ..... 
H. Blichfeldt: Vejle amtsråds formænd og 
medlemmer 1842-1970 . 

For medlemmer: 
kr. 

10,00 

10,00 

12,00 

26,00 

30,00 
35,00 

50,00 

40,00 

For ikke medlemmer: 
kr. 

20,00 

21,00 

30,00 

36,00 

30,00 
60,00 
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