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Koldinghus. 
Bidrag til bygningshistorien. 

Af Sigvard Skov. 

Branden i 1808. 
I 1808 gik Koldinghus op i luer, sådan 
som det tidligere var sket med Kron 
borg, Amalienborg og Christiansborg, 
og som det siden atter skulle ske med 
Frederiksborg og Christiansborg. Den 
30. marts er den store ulykkesdato i 
slottets historie, og det kan for nogle 
af slottets venner være vanskeligt at 
fatte, at man ved festlige lejligheder 
i staden har genskabt illusionen om 
slottets brand, i øvrigt rent fyrvær 
keriteknisk på fremragende vis, at 
man har genskabt dette sorgens og 
ulykkens tragiske orgie i ild og flam 
mer, i lys og farver som banal under 
holdning. Helt farefrit for de delvis 
restaurerede dele af slottet har det 
næppe heller været. 
Hvad der foreligger af beretninger 

om branden har P. Eliassen omhygge 
ligt samlet og refereret i sin kolding 
bog.1) Kun en enkelt kilde har Elias 
sen ikke kunnet få med, nemlig slots 
forvalter Jens Christensens skrivelse 
til sin chef, overhofmarskal Hauch. 
Eliassen vidste godt nok, at skrivelsen 

var i behold i Rigsarkivet, men kunne 
ikke få adgang til den. En senere hen 
vendelse fra den, der skriver dette, 
blev ligeledes mødt med det formelle 
afslag, at skrivelsen hørte til kongehu 
sets arkiv og følgelig var belagt med 
klausul. En fornyet henvendelse til 
den daværende rigsarkivar, dr. phil. 
Johan Hvidtfeldt, blev mødt med vel 
vilje, hvorefter arkivar Edit Rasmus 
sen har fundet aktstykket frem blandt 
overhofmarskallatets papirer.2) Det ly 
der således: 

Underdanige Pro-Memoria. 
Da de spanske soldater har lagt saa 
over maade meget i Kakkelounen saa 
at Ilden er taget overhaand og af brent 
Colding Slot. Det var mig ikke muligt 
at overtale den franske Oberst til at 
faa de Vagthavende Soldater et ande 
sted i Slotet som var en liden Plas og 
bedre at passe ilden men som det ikke 
var saa ner ved haanden, saa blev 
Obersten saa vred paa mig at hand 
ner haude slaget mig og det sted var 



ogsaa tet ved Porten mens Røgen slog 
bestandig ud af Kakkelounen vorfore 
Soldaterne Logte baade Vinduer og 
Døre op og lagde meget stærke. Den 
første nat og dag gik det got men den 
anden Nat fik Ilden overhaand Klo 
ken 4 om Morgenen ieg slog strax 
Vand paa vor Ilden begonie, og saa 
lob ieg til Byen og raabte folk op, og 
gik baade op og ner i Slottet med de 
franske Oficeerer og kunde ikke se 
nogen Ild enfor den brod ud med et i 
anden Etage vor de fransk Officerer 
vare. Sprojterne sproite stærk paa men 
kunde inte hielpe. Jeg var tvende 
Gange ner ved at miste Livet for at 
ræde Kongens Tii», og den anden 
gang lod Maior Heien en Brandstie 
sette op til anden Etage og lod 3de 
Mand kome efter mig for at Ræde 
mig. Da ieg vilde bliv i Kierken ved 
alt Toyet vi haude Redet men tillok 
ke det blev om efter midag alt kast 
ud af Kierken og der blev mange 100 
Tønder Rug kast ud igiennem Kier 
ken fra det ner ved Magasin og nogle 
100 Tønder blev kast i Kierken og orn 
morgenen der efter falt den ene side 
af det store Taaren Ned og Slog den 
meget Pregtige Kierke ganske istokker 
og tillige slog Kielder geoalbten igien 
nem. Min SØnd2) var paa sammetid i 
Kielderen for at efter se vort bohave, 
som blev ganske begravet under nogle 
Tusinde Læs stene og Grues og haud 
min Siind ikke strax sprunget til Vin 
duet saa haude hand blivet begrave 
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under, og det var den ene Kielder som 
var blevet [ærdig til Krut Magasin 
baade med Megen Tommer stelags 
med Veruiug og Mange Jeren beslag 
Vinduer Lemer og Dore eller ere de 
tvende stor Kielder under den nordre 
side Side ganske ubeskadiget og der 
oven over i f iirste Etage vor Jeg boer 
er ganske ubeskadiget og lige ledes det 
store Kokken ved siden, og paa den 
Sondre Side ere de fire Kieldre lige 
ledes ganske ubeskadiget og istand 
satte til Krut Magasiner og alle Mure 
Paa Slaatte staae hele og holdene. 
Min Under danigste Begiering til 
Deres Excellence ville være mig saa 
naadig og [ormaa Hans Majestet, at 
Jeg maatte faa de Værelser istandsatte 
som ieg her bebor, da de er ganske 
ubeskadigede untagen vinduer og dør 
og Kakkelouen er nerreoen af folk og 
kunde gaerne haude blevet, da der 
var meget sterke gevelvten. - Jeg un 
derdanigst Au V en ter en N aadigst 
bimhorelse. ]. Christensen 

Ilden begonie d. 30. te Mart om Mor 
genen klok 4 og det brænder ennu i 
grueset. 
Colding d. 2. den April 1808. 

Billedet side 9: Festfyrværkeri, der illuderer 
slottets brand. Foto fra 1934 på Koldinghus. 
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.Jens Christensen blev for så vidt bøn 
hørt, som overhofmarskal Hauch alle 
rede den 5. april skrev til rentekam 
meret, at slotsforvalteren måtte anven 
de 60-70 rigsdaler til den ønskede 
istandsættelse. Jens Christensen havde 
derefter atter sin gamle bolig i nord 
fløjens stueetage til rådighed. Der blev 
senere lagt et interimistisk tag over. 
Slottet var følgelig hverken ubeboeligt 
eller ubeboet. 88 år gammel døde Jens 
Christensen i 1830 uden at få nogen 
direkte efterfølger som slotsforvalter. 
De her omtalte rum var i øvrigt de 
samme, som museet i 1890 rykkede 
ind i. 

Det fremgår tydeligt af skrivelsen, 
at Jens Christensen endnu var stærkt 
chokeret over branden, samt at han 
har gjort, hvad der var ham muligt, 
først - om end forgæves - for at få 
vagten flyttet fra den uheldige vagt 
stue ved porten og endelig ved med 
livet som indsats at redde »kongens 
tøy«, som altså ikke i sin helhed havde 
fulgt kongen til Rendsborg. Det er 
klart, at slotsforvalteren ikke har haft 
den fornødne autoritet over for en 
fransk oberst i Napoleons sejrrige ar 
me, og da slottets kommandant, oberst 
H viid, var ved hæren - det var jo 
krigstid - har han ikke kunnet sege 
den fornødne støtte hos sin nærmeste 
foresatte. At røgen, som han skriver, 
slog ud, vil ikke være nogen over 
raskelse for dem, der siden har levet 
i slottet. Det er kæmpetårnet, der be- 
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virker, at vindforholdene i læ af tårnet 
kan være noget uberegnelige, og at det 
ved visse vindretninger og -styrker kan 
være noget nær umuligt at have nor 
malt brændende blus og bål i kakkel 
ovne og kaminer. Det er ikke bare de 
fremmede soldater, der har været nødt 
til at lukke vinduer op på ubelejlige 
de tidspunkter. Kaminerne i selve tår 
net har derimod udmærket aftræk. 

Det kan nok forbavse, at der på det 
te tidspunkt fandtes nye og velindret 
tede krudtkamre i slottets kældre, ef 
tersom vel næppe nogen mere ville 
henregne slottet til rigets fæstninger; 
men der var jo krig i landet, så man 
måtte have lagre af krudt til rådighed, 
og kælderhvælvingerne har da været 
anset for brugbare og sikre, hvad hel 
ler ikke var helt galt; men en lykke 
var det nok alligevel, at krudtet ikke 
var kommet på plads på de veltømre 
de stilladser. 

Slottets tag. 
Tanken om slottets forsvarlige istand 
sættelse, der ikke rigtig kunne gøre sig 
gældende de første år efter branden, 
holdt sig dog stadig levende. Det skor 
tede ikke på bevågenhed fra indflydel 
sesrige politikere, men heller ikke på 
uventede og uovervindelige hindrin 
ger. Stiftelsen af Historisk-antikvarisk 
Selskab i 1890 og oprettelsen af mu 
seet betød det afgørende skridt, at der 



nu atter kom tag over dele af slottet, 
først nordfløjen, siden vestfløjen. I 
l 930rne syntes endelig den afslutten 
de restaurering at stå foran virkelig 
gørelse. Kæmpetårnets istandsættelse 
og taget over riddersalen var skridt på 
vejen, og endelig lykkedes det at vin 
de statsminister Stauning for tanken. 
Desværre havde man forsømt eller 
ikke formået også at vinde finansmi 
nisteriet. Alt mens der forhandledes 
på det politiske plan, udarbejdede kgl. 
bygningsinspektør, arkitekt Viggo 
Norn, tegninger og planer for de kom 
mende istandsættelsesarbejder, nyde 
lige, nøgterne og velovervejede og 
nærmest sigtende på den ydre form, 
slottet havde haft ved branden i 1808. 
Under krigen var der nærmere ting 
at tænke på. Det kan nævnes, at slot 
tet atter blev sat i forsvarsstand med 
løbegrave i slotsbanken mod søen, et 
projekt, der dog aldrig blev færdigt, 
men som i adskillige år var synligt i 
jordsmonnet. 

Efter 1945 stod det klart, at restau 
reringen ikke ventede lige om hjør 
net, men at der på den anden side 
måtte gøres noget alvorligt ved nord 
fløjen, hvor det flade tag konstant var 
utæt og lejlighedsvis truede med at 
falde ned. Den flade tagkonstruktion, 
der var lagt op i 1906, var baseret på 
den tanke, at man både kunne over 
dække fløjen til museumsbrug og sam 
tidig bevare ruinpræget såvel udadtil 
som indadtil. Det sidste viste sig hur- 
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tigt at være en umulighed, og man 
fortsatte følgelig ikke ad den vej, da 
man i 1914 tog vestfløjen i brug. Den 
uheldige tagkonstruktion havde i de 
forløbne 40 år krævet idelige repara 
tioner og efterladt en enorm hoben 
skrivelser i slottets arkiv. Museets sty 
relse fremførte sagen over for statens 
byggemyndigheder, og den i 1944 til 
trådte leder af museet kontaktede ar 
kitekt Nom. Det var nu ikke så lige 
til, som det skrives. Museets tidligere 
leder, styrelsens formand, guldsmed 
Holger Kyster (1872-1944) og arkitek 
ten havde stået ret skarpt over for hin 
anden. Skylden herfor skal nok ikke 
lægges ensidigt hos nogen af parterne, 
men snarere hos en helt tredje, en af 
de uvenner, som Koldinghus lejlig 
hedsvis, ubegribeligt og - synes vi - 
helt ufortjent har forskaffet sig. Dog 
kontakten blev etableret. Hertil bi 
drog også arkitektens søn, dr. phil. 
Otto Norn, da museumsinspektør, se 
nere professor. Han havde ved flere 
lejligheder beskæftiget sig med slot 
tets bygningshistorie4) og havde følge 
lig en del tilovers for dette arkitek 
turmonument. 

Efterhånden forklarede arkitekten 
adskillige detaljer i byggeplanerne, 
som, viste det sig, hvilede på sikker 
grund, også hvor det ikke mere er 
umiddelbart anskueligt. Gennem 
mange års arbejde med Koldinghus 
havde arkitekten gjort en række iagt 
tagelser af byggespor, der måtte være 
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Trompetertårnet fra 1598 med spor af tag 
spær i murværket. Foto 1975. 

nyttige for den kommende restaure 
ring. Det gælder således den for slot 
tets ydre silhuet så vigtige taghæld 
ning. Sagen drøftedes indgående, idet 
jeg forsøgte at overbevise arkitekt 
N om om det rigtige i straks at skride 
til rejsningen af det stejle tag over 
nordfløjen, som jo alligevel skulle 
komme. Men Norn havde nu lagt sig 
fast på den plan, at tagene skulle være 
sidste etape i den afsluttende restau 
reringsplan, altså måtte der lægges et 
midlertidigt fladt tag, som skulle kun 
ne vare en halv snes år. Derimod var 
der ingen uenighed i, at den egentlige 

afdækning skulle være et forsvarligt 
dække af jernbeton, som efter erfarin 
gerne fra den nys overståede krig vel 
ikke kunne klare en bombe, men nok 
modstå bombesplinter. At dette mate 
riale var artsfremmed på stedet og 
også frembød visse ulemper, mente vi 
begge måtte accepteres. 
Det er klart, at arkitekten med alde 

rens og erfaringens autoritet fik sat sin 
vilje igennem. Alligevel må det bekla 
ges, ikke mindst for Norns egen skyld. 
En henvisning til, at kæmpetårnets 
vældige kubus, som N orn egentlig 
ikke var blevet populær på i Kolding, 
ligefrem råbte på de stejle tagflader 
for at få de rette målforhold og at op 
nå den virkning, som Christian IV 



havde tilstræbt, var uden virkning, for 
det ville jo alt sammen snart komme. 
Det midlertidige paptag kom nu til at 
ligge ikke i ti, men i tredive år. Det 
blev det ikke bedre af. Da stunden 
omsider var inde for det nye tag, var 
det derfor af særdeles betydning, at 
taghældningen kunne dokumenteres 
bygningsarkæologisk. Heldigvis var et 
meget tydeligt tagspor bevaret i mur 
værk fra Christian IV's tid. Sporet 
havde været kendt af museet siden 
dette århundredes begyndelse, men 
var ikke umiddelbar erkendeligt, da 
åbningen af praktiske grunde var mu 
ret til. Tagsporet viste en hældning 
på 60°, hvad der svarede til Norns be 
regninger, og som også accepteredes 
af professor C. F. Møller i dennes re 
staureringsforslag. Det nye tag, der 
rejstes i efteråret 1976, blev nogle gra 
der lavere. 

Slottets smedje. 
Siden grundlæggelsen i 1890 har Kol 
dinghusmuseet bestræbt sig på at sam 
le bygningshistoriske iagttagelser, for 
et monument som Koldinghus røber 
nok umiddelbart spor af flere bygge 
perioder; men tolkning, forklaring og 
sammenhæng røbes kun for den, der 
tålmodigt gennem lang tid følger ly 
sets vekslende spil over de gamle mu 
re. Dog kunne allerede P. Eliassen i 
sin kendte koldingbog udnytte de da 
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kendte resultater, som derved blev al 
men eje. Fra museets side havde man 
det dobbelte formål, dels at få klaret 
slottets ingenlunde enkle bygningshi 
storie, dels at skaffe en sikker viden 
som grundlag for den istandsættelse, 
som man aldrig var i tvivl om jo måtte 
komme. Supplerende undersøgelser 
og opmålinger, ikke mindst hvad den 
skulpturelle udsmykning angår, fore 
toges i en årrække af arkitekt Charles 
Christensen, med hvem museet havde 
et godt og hyggeligt samarbejde til 
hans død. 

Lejlighedsvis kunne det være nyt 
tigt at sætte spaden i jorden; men det 
har museet, som sagerne stod, aldrig 
haft penge eller mandskab til. En sær 
lig lejlighed bød sig, da man i 1957 
gravede ned under den hældende syd 
mur og rettede den op på et nyt og 
forsvarligt fundament, så der ikke 
kunne rejses tvivl om, at det gamle 
murværk kunne bære en istandsættel 
se på traditionel vis. En kommende 
restaureret sydmur vil da hvile på en 
sikrere syld end nogen af slottets an 
dre mure. Ved gravningerne kom en 
hel del løsfund for dagen, især skår 
af keramik, glas, kridtpiber og de bly 
indfattede ruder, som en interesseret 
revalident med opmærksom nidkær 
hed og omhu samlede omhyggeligt 
sammen. Dog, det angår jo mest den 
indre historie. Man gjorde dog også 
et par iagttagelser til det for slottets 
ydre altid relevante spørgsmål, om 
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Udsnit af Rantzaus kort fra ca. 1585. 
Smedjen ses umiddelbart til hØjre for Stald 
gårdens midtflØj (under den røde pil). 

man kan stole på gengivelsen på Rant 
zaus kort og andre ældre billedfrem 
stillinger. Vedrørende området umid 
delbart øst for Staldgården har man 
været noget skeptisk over for Rantzaus 
tegner. Her frembød sig en særlig lej 
lighed, da man i 197 5 undersøgte og 

udbedrede Staldgårdens fundamenter. 
Museet havde på dette tidspunkt in 
geniør Brian Friis Petersen til rådig 
hed. Han viste sig at være en på man 
ge områder nyttig medarbejder, og det 
faldt da i hans lod at følge og opmåle 
de fremkomne rester af fundamenter. 
Ved Staldgårdens sydøsthjørne fand 
tes rester af den mur, der havde be 
grænset slottets haveanlæg mod øst, 
og det var faktisk også det, vi ventede. 
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Mere overraskende var fundet af fun 
damenter på den ret stejle skråning 
mellem Staldgårdens østfløj og Frede 
riciagade. Grundplanen af en tvær 
stillet bygning, ældre end Staldgår 
den, tegnede sig tydeligt. Der var flere 
skifter munkesten bevaret. Planen pas 
sede på det nydeligste til den på Rant 
zaus kort viste bygning med vejrfløj 
og skorsten, en bygning som man hid 
til har haft lidt svært ved at acceptere, 
dels på grund af terrænets fald, dels 
fordi den ligesom ikke rigtig passer 
til Staldgårdens klart sluttede form. 

Der har til slottet hørt adskillige 
mindre bygninger, nogle betegnes ef 
ter brugen som vaskerhus, tørvehus, 
andre nævnes i akterne blot som »et 
lidet hus«; men det her omhandlede 
hus har næppe været helt ubetydeligt. 
Det har efter alt at dømme været slot 
tets smedje,5) som man ved har ligget 
øst for Staldgården, en noget svæven 
de bestemmelse; men når dertil føjes, 
at Staldgårdens port mod øst lejlig 
hedsvis betegnes som »smedeporten«, 
kan der næppe være nogen tvivl. Hu 
sets bredde måltes til 9,20 m og yder 
muren mod syd havde en tykkelse af 
1,25 m. Materialet var som nævnt 
tegl. Nogen løsfund til smedjens be 
kræftelse fandtes desværre ikke. Smed 
jen forsvandt i midten af 1600-årene 
og findes følgelig ikke på senere bille 
der af slottet som f. eks. Bruuns maleri 
på Rosenborg. 
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Det kan her tilføjes, at museet ved 
de lejligheder, der i tidens løb har 
frembudt sig i og ved Jem banegade 
såsom ved grundudgravninger og byg 
gearbejder vedrørende industrifor 
eningen, Kvindernes Bygning og Fol 
kebanken, har konstateret fundamen· 
ter af de forskellige mindre bygnin 
ger, der har været opført i slotshaven, 
som Jernbanegade jo nu går hen over. 

Malurt. 
Uanset om man har ønsket slottet be 
varet som ruin eller hellere set det 
bygget op, har man dog i reglen været 
enige om, at det var en ulykke, at det 
brændte i 1808. En enkelt har været af 
en anden mening, og da denne var en 
mand med markante meninger og 
med sine meningers mod, skal han 
ikke forbigås her. Det var pastor Chr. 
Bartholdy. I anledning af kongebesø 
get på slottet i 19656) skrev Chr. Bar 
tholdy en kronik i Kolding Folkeblad 
for 16. juni 1965 »Da en konge sidste 
gang boede på Koldinghuse. Det hæv 
des her, at Koldinghus i 1807 var et 
magasin for al mulig ragelse. Kun 
fangekælderen var vedligeholdt og 
velforsynet. Og Bartholdy slutter: »Så 
sad kong Christian VII da så at sige 
som fange her på Koldinghus indtil 
den 12. september. Da var man klar 
over, at det var hans liv om at gøre, 
hvis han skulle blive her, når kulden 



satte ind. Slottet var og blev praktisk 
talt umuligt at opvarme. Rotterne peb 
og gnavede, der var ikke engang nat 
tero for den arme konge. Hvordan 
han fik tiden til at gå, melder histo 
rien ikke meget om. Hans eneste ad 
spredelse synes at have været at gå i 
kirke, hvilket vil sige slottets eget ka 
pel, hvor Koldings sognepræst, hr. Pe 
ter Raaschou prædikede regelmæssigt. 
» Wer kommt heute in die Kirche?« 
hørte man en søndag morgen kongen 
spørge sig selv, og den lille ensomme 
arve-enevoldshersker over to kongeri 
ger, flygtning og fange på et af jordens 
skumleste slotte, svarede sig selv: »Der 
Konig und seine elende Suite!«. Den 
12. september blev han ført til Rends 
borg. Der døde han i marts 1808 af 
skræk over at se de indmarcherende 
franske hjælpetropper, det vil sige de 
selvsamme spaniere, som i december 
[marts] samme år forvoldte, at Kol 
dinghus gik op i luer. Man spørger i 
grunden sig selv, om det havde for 
tjent bedre«. 

Det var just ikke de ord, man satte 
mest pris på at høre på Koldinghus, og 
man skulle vel derefter ikke vente, at 
pastor Bartholdy ville følge museets 
virke med synderlig interesse eller vel 
vilje. Men noget har han alligevel 
fulgt med i, for selv om han forblev 
en sjælden gæst på det for ham så 
skumle slot, lod han sig lejlighedsvis 
høre pr. telefon med korte kommenta 
rer, undertiden bidske, ligesom han 
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også skænkede et par småting fra barn 
domstidens præstegårdshjem i Seest. 
Når Christian Bartholdy fandt slot 

tets højloftede og vel belyste rum 
skumle - eller var det måske det nøg 
ternt-enkle ydre, han tænkte på? - er 
det udtryk for en individuel opfattelse 
og må stå ved sit følelsesbetonede 
værd. Det gamle ragelse er formentlig 
resterne af det nye udstyr, som slottet 
fik under Frederik IV. Firs år efter 
har det nok været gammeldags, hvad 
ikke hindrer, at de stykker, der siden 
er vendt tilbage til slottet, nu er højt 
værdsatte klenodier. Men der har dog 
kunnet dækkes et ganske pænt bord. 
Fund af skår af kinesisk og kgl. dansk 
porcelain, samt stråfarvet fajance fra 
Rendsborg viser, at man på dette om 
råde pænt har fulgt med tiden. Mulig 
hed for opvarmning var vel som på de 
fleste af rigets andre slotte, hvilket 
ikke vil sige til nutids standard, men 
dog opvarmning, sådan som den end 
nu huskes af dem, der levede inden 
for de tykke mure, før de moderne in 
stallationer af lys og varme fik indpas. 
Til dette føjer man da gerne en bitter 
bemærkning om, at man ikke blot før 
1808, men helt op til 1884 har set lidt 
for optimistisk på brandsikringen af 
store bygværker. Måske har teknikken 
slet ikke slået til, for erfaringens tale 
var ellers tydelig nok. 
I slottets urtehave, som før nævntes, 

dyrkedes også krydderurter. Det kan 
næppe fejle, at man der har forefun- 
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det Artemisia Absinthium eller på 
dansk malurt. Det er en ikke ufarlig, 
men smagsforstærkende urt, hvis es 
sens dråbevis kunne tilsættes nydelses 
betonede drikke. Men man vidste også 
fra gammel tid, at man kunne lade 
dråberne falde i blækhornet, så holdt 
det skrevne sig bedre. 7) Måske har pa 
stor Bartholdy, da han nu var ude for 
at plukke malurt, ladet et par dråber 
af absinten falde ikke blot i glædens 
bæger, men også i hans eget flittige 
blækhus. At den særlige absint-likør 
helst må iskænkes med et stænk af vid, 
det vidste Bartholdy også. Og så må 
der vel være plads for malurten såvel 
i slottets urtehave som i dets krønike. 

Noter. 
1) P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til 

Nutid, p. 188 (Kolding 1910). 
2) Overhofmarskallatet. A. Indkomne Sager 

1808 nr. 239. (Rigsarkivet). 
3) Slotsforvalter Christensen havde to sønner, 

Christian og Frederik. 
4) Otto Norn: Christian III's Borge (1949). 
Tidsskriftet Danmark V, 1945, 67-73. Dan 
ske Slotte og Herregaarde IV, 459, (1945), 
2. udg. bd. 15, 403 (1967). 

~) Eliassen p. 30, 35. 
6) Vejle Amts Årbog 1965, p. 7-18. 
7) Harpestreng, udg. Marius Kristensen, p. 

8-9. (KØbenhavn 1908-1920). 



Aktionen mod Hans Hansen Kieldsted, 
bødker og vinkelskriver i Horsens. 
Af Sv. Aage Bay. 

Baggrunden. 
De begivenheder, som der her skal for 
tælles om, fandt sted i Horsens om 
kring 1755. Horsens var dengang en 
lille by, hvis indbyggertal ved folke 
tællingen i 1769 angives til 2584, men 
sikkert har været mindre tyve år før. 
Byen stod i stampe i I 740rne, bl.a. på 
grund af den store kvægpest, og den 
var præget af stor fattigdom. I en ind 
beretning fra magistraten til stiftamt 
manden i 17 53 siges det, »at den sorte 
armod regerer i de fleste huse«1), og 
det bekræftes af en mandtals- og taxa 
tionsopgørelse fra 1743.2) En lille 
kreds på en snes personer er her sat 
til en skat på over 50 rigsdaler hver; 
det er adelige og storkøbmænd, som 
sammen med de militære og civile 
embedsmænd udgør byens herskende 
klasse. Omkring 50 husstande er sat 
til mellem 10 og 50 rigsdaler og kan 
vel siges at udgøre en middelklasse, 
der består af forretningsdrivende, 
jordejere, enkelte håndværksmestre, 
skippere og bestillingsmænd; men un 
der denne kommer en talrig under- 

klasse af fiskere, daglejere, håndvær 
kere og småhandlende m. m., hvoraf 
omkring 250 i mandtalslisten angives 
som fattige eller helt forarmede. 

Tiden var præget af stærke stands 
forskelle, som den økonomiske ulig 
hed havde Øget væsentlig, og det er 
en af forudsætningerne for at forstå 
begivenhederne i Hans Kieldstedsa 
gen. Men det er også nødvendigt at 
vide lidt om datidens retsvæsen. Man 
havde to domstole, som faktisk arbej 
dede side om side. Den ene var råd 
stueretten, der blev ledet af byens ma 
gistrat. Det var i 17 55 borgmester 
Christian Frydensberg (1751-1769) og 
rådmændene Chr. Kragh, Søren Høst 
mark og Andreas Hansen Flensburg.8) 
Den anden var bytinget, hvor byfog 
den, der også fungerede som politi 
mester, var enedommer; ganske vist 
havde han otte borgere som bisiddere 
(stokkemænd), men de havde ingen 
indflydelse på sagernes førelse og på 
dømmelse. 



By- og herredsfoged var fra 1744 til 
1758 Niels Rasch. Han havde ikke det 
bedste forhold til magistraten og be 
fandt sig dårligt i byen. Derfor søgte 
han bort i 1747 »fra et besværligt em 
bede og et vanartet folk, der daglig 
plager den retfærdiges sjæl med idel 
uret, som man må se og dog ej kan 
forhindres.') men hans ansøgning blev 
ikke imødekommet. En tiltagende 
tunghørighed har sikkert gjort ham 
embedet endnu besværligere. 

Retsplejen5) var offentlig og foregik 
som i dag med afhøring af parterne, 
vidneforklaring og fremlæggelse af 
skriftlige udsagn, som alt indførtes i 
tingbogen. Lovgivningen var ikke me 
re omfattende end, at forstandige læse 
kyndige kunne sætte sig ind i den og 
selv føre deres sag. Grundlaget var i 
første række Danske Lov fra 1683, 
hvortil kom senere forordninger og 
reskripter.6) Men de fleste har søgt bi 
stand hos en lovkyndig blandt venner 
og slægtninge eller hos en prokurator. 

I 1736 indførtes juridisk embedseks 
amen, men foreløbig fik den ikke 
større betydning. Prokuratorerne var 
som regel ustuderede mænd, der hav 
de erhvervet sig en vis indsigt i rets 
væsenet som skrivere hos herreds- og 
byfogder, som fuldmægtige hos proku 
ratorer eller som ridefogder og forval 
tere på godserne. De skulle autoriseres 
af kongen eller amtmændene, men 
kunne også få tilladelse af magistraten 
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til at møde ved byens domstole. Deres 
økonomiske og sociale status var som 
regel ringe, og der klages meget i det 
18. århundrede over, at uautoriserede 
personer optræder i retten. Man be 
sværede sig over, at de hidsede folk op 
mod hinanden, påtog sig ulovlige sa 
ger, trak processerne i langdrag for at 
få større salærer, bestak dommerne og 
førte et uanstændigt sprog i retten. 
Det folkelige mundheld: » Dyden i 
midten, sagde fanden, han satte sig 
mellem to prokuratorer«, er ikke 
uden bund i virkeligheden. En forord 
ning fra 1735 søgte at rette op på for 
holdene, men fik foreløbig ikke større 
virkning; der var så stor mangel på 
velegnede prokuratorer, at man måtte 
se igennem fingre med meget. 

For en fattig mand var det dyrt at 
skulle betale de lovbefalede salærer til 
en prokurator. Det er en af grundene 
til, at der eksisterede en gruppe af 
»vinkelskrivere« eller (på landet) 
s tingstude«, mere eller mindre løse 
eksistenser, der drev rundt på tingste 
derne og tilbød de rerssøgende deres 
tjeneste for en ringere betaling end 
prokuratorernes salærer, men ikke 
sjældent til ruin for deres klienter. 

En sådan vinkelskriver var Hans Han 
sen Kieldsted. Han var søn af en 
rytter Hans Kieldsted, der efter sin af 
sked ernærede sig som barber, d.v.s. 
fuskede som læge.7) Sønnen lærte bød 
kerhåndværket og nedsatte sig som 



bødker, men uden at løse borgerskab. 
I mandtalslisten fra 1743 nævnes han 
som » bødker, fattig og håber modera 
tion«; han er sat til 3 rigsdaler. I 1747 
giftede han sig med enken Maren Sø 
rensdatter Staal, der var født omkring 
1695. Kieldsted var meget yngre; han 
var født omkring 1712.8) Han havde 
værksted i Hospitalsgade, syd for 
broen (se side 24); men der er ingen 
tvivl om, at han var mere interesse 
ret i at beskæftige sig med retssager 
end i bødkeriet, Tingbogen viser, at 
han havde et vist kendskab til lov 
givningen og kunne tage kampen op 
med de professionelle prokuratorer, 
men han manglede juridisk skoling, 
var meget vidtløftig og en mester i at 
trække sagerne ud. Dertil kom, at han 
var grov i sin mund og ganske mang 
lede den respekt for øvrigheden, som 
ellers prægede håndværkernes ydmyge 
henvendelser til den velvise magistrat. 

Dette kom allerede frem i hans før 
ste sammenstød med Øvrigheden i 
1746.9) Hans Kieldsted havde sammen 
med tre andre haft vagt uden for byen 
om natten den 6. august, og de havde 
da i kådhed »for at vække Kattesund« 
affyret en bøssesalve mod et tørvegær 
de, der stod i forbindelse med et hus 
i Kattesund. Der gik ild i gærdet, men 
den blev heldigvis opdaget af portvag 
ten, som fik den slukket, inden der var 
sket nogen ulykke. De fire måtte møde 
i rådstueretten, hvor de tre bad min 
deligt om forladelse og slap for yder- 
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ligere tiltale, men Kieldsted var ufor 
skammet mod borgmesteren og blev 
idømt en bøde på 2 lod sølv til byens 
brandvæsen for skødesløs omgang med 
ild og desuden for sin grovhed en er 
klæring og afbigt samt 2 rigsdaler til 
byens fattige og 2 til justitskassen for 
at have foranlediget sagen. 

»Siden den tid«, skriver magistraten 
i 17 55, » har benævnte Hans Kieldsted 
anvendt sin meste tid på vinkelskri 
veri og at ophidse den gemene almue 
til trætte og proces, snart mod hver 
andre for ringe ting og forseelse, som 
kunne forefalde, der ellers ved nabo 
ers og gode venners mellemhandling 
lettelig her bliver afgjort uden proces 
og rettergang, snart borgere i byen og 
bønder på landet til genstridighed og 
opsætsighed mod deres øvrighed og 
herskab, forfattet grove og ubevislige 
supplikker og memorialer til Hans 
kgl. Maj. og høje øvrighed, skreven 
stævninger, rekvisitioner, vidtløftige 
indlæg og deslige uden grund og fun 
dament, men fulde af gluffer og gloser, 
som bedst klinger udi den gemene al 
mues øren, hvorover han af den har 
stor medhold og tilløb; ja han har om 
sider foretaget sig at gå i rette for en 
og anden uden dertil at være autori 
seret«. 

I 1751 fandt magistraten det nødven 
digt at klage til stiftamtmand v. Nis 
sen'") over Hans Kieldsteds virksom 
hed som vinkelskriver. I et brev, date- 



ret den 23. september, skriver den: 
»Her i byen har nedsat sig en afdanket 
ryttersøn af navn Hans Kieldsted, og i 
nogle år brugt bødkerhåndværk uden 
at tage borgerskab. Dette menneske 
imod kongelig allernådigste lov og 
forordning, uden examen, uden stif 
tets høje øvrigheds tilladelse og uden 
af magistraten at blive efter loven for 
ordnet, har gjort sig selv til procura 
tor her ved bytingsretten, og mange 
adskillige ting af ham øves og practi 
seres, hvorved endel byens fattige al 
mues enfoldige folk bliver indviklet i 
ufornøden trætte og vidtløftigheder til 
deres omsider endelig ruin og ødelæg 
gelse, som provstens attest udviser. 
Dersom nu dette galdefulde menneske 
(der hverken har lært eller forstår an 
det end ved vinkelskriveri og urimelig 
procedure at hidse folk sammen) hans 
passionerede rasteri ikke bliver sat 
grænser for, er det ganske vist befryg 
telig, at mange fattige enfoldige folk 
med deres ubodelig skade for sildig 
vil lære at kende frugten af slig hans 
arbejde. Til sligt nu at forekomme, er 
vi underdanigst bedende Deres excel 
lence nådigst ville behage at tillægge 
rettens betjente ordre ingensinde at 
admitere eller tillade denne Hans 
Kieldsted for nogen at gå i rette un 
der hvad pretext det end måtte iværk 
sættes, og hannem bemeldte Hans 
Kieldsted derfor pålagt fra al retter 
gang og vinkelskriveri for andre at 
entholde sig under vedbørlig strafs. 
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Kort over Horsens. Efter Erik Pontoppidan: 
Den danske Atlas (1768, genoptrykt 1968). 
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Denne ansøgning var bilagt en attest 
fra den gamle provst Norup (1682- 
1757):11) »Efter gjort begæring at give 
min skriftlige og sandfærdige attest 
om det onde og grove menneske Hans 
Kieldsted bødkers forhold her i byen, 
kan jeg og hver retsindig og christelig 
indvåner i Horsens give ham det vid 
nesbyrd: At han er en rødder lem 
både udi byen og menigheden, et ublu 
menneske, der har ingen veneration 
enten for verdslig eller gejstlig øvrig 
hed, et uroligt hoved, der ei alene ved 
sit vinkelskriveri lader sig bruge i 
mange utilladelige ting, snart ved at 
skrive passer, som ikke altid er så rig 
tige, som de burde, snart til at sam 
menhidse adskillige fattige og enfoldi 
ge folk i trætte, ja nu, efter at han har 
længe løbet omkring med stævnemål 
at lade for andre forkynde, lader sig 
bruge, ihvor dum og ukyndig i lov og 
ret han er, som procurator og det i 
sådan sager, som aldrig burde høres 
eller føres for nogen retsindig ret, 
hvorved fattige og enfoldige folk til 
sætter deres ringe formue og bringes 
i armod, hvorom langvarig og endnu 
daglig erfarenhed er klareste og kraf 
tigste vidne. Jammerligt er det at høre 
om rettens betjening. På dommersæ 
det sidder en stakkels stokdøv mand, 
som intet kan høre; protokollen, hvor 
af han al videnskab om, hvad som bli 
ver ført, skal have, bliver ført af et 
barn og dårlig skriverdreng; for retten 
bliver tilladt at tale som procurator 
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dette vidtløftige, urolige og dog tåbeli 
ge menneske, der intet videre af ret 
tergang forstår end vidtløftig storta 
lenhed og praleri, først i sine vinkeler 
for enfoldige folk fremført, siden for 
retten vidtløftigen de fattige og enfol 
dige folk til stor bekostning og skade 
i protokollen indført. Det er derfor 
højnødvendigt og gavnligt til fattige 
folks conservation, at den velvise ma 
gistrat andrager dette onde og urolige 
menneskes forhold for vores høje øv 
righed, som kan forbyde dette skadeli 
ge menneske at må antages til fattige 
folks såvel som sin egen ruin (idet han 
forsvarer det, han burde lade af) at 
omtale som procurator, hvilket er dog 
utilladeligt og direkte stridigt mod 
kongl. allernådigste lov og forordnin 
ger .... «. 

På disse skrivelser reagerede stift 
amtmanden med en skarp reprimande 
til by- og herredsfogden Ni els Rasch 
den 23. september: » Fra magistraten 
udi Horsens er mig under 16. hujus 
tilmeldt, at en person der udi byen, 
som har brugt bødkerhåndværket, ved 
navn Hans Kieldsted har gjort sig selv 
til procurator uden dertil enten af 
kongen eller øvrigheden at være be 
skikket, og ved bytingsretten øver ad 
skillige ting, hvorved en del af byens 
fattige og enfoldige indvånere bliver 
indviklet i ufornøden og vidtløftig 
processer til deres endelige ruin, da 
han endog ved sit vinkelskriveri søger 



at hidse folk sammen og ellers skal 
være et ondt ublu menneske; da som 
sligt er ganske stridig, såvel mod Hans 
kgl. Maj.s allernådigste lov som in 
specie [især] senere derom udgangne 
forordninger, så kan jeg ej fatte, hvor 
byfogden tør understå sig at lade slig 
et menneske ved sin anfortroede by 
tingsret gå i rette. Thi bliver kgl. Ma 
jestæts by- og herredsfoged altså her 
ved beordret ikke at tillade bemeldte 
onde og urolige menneske eller slige 
uautoriserede personer ved de af Eder 
allernådigst anfortroede retter at gå i 
rette, såfremt I vil vente Eder selv for 
ulejlighed forskånet«. 
Niels Rasch forsvarede sig imidler 

tid den 30. september i et brev til 
stiftamtmanden, gennem hvilket vi og 
så får et indblik i, hvor ilde det stod 
til med retsplejen i Horsens: » Jeg har 
med al respekt modtagen Deres excel 
lences reprimande af 23. hujus, men 
må derhos underdanigst forestille, at 
jeg aldrig har tilladt den for Deres 
excellence af magistraten angivne og 
påankede Hans Kieldsted at gå i rette 
som procurator; men da det er be 
kendt, at her i byen, siden procurator 
Flensborg blev rådmand, ei har været 
uden Svejstrup12) (thi den gamle Cal 
mar-") bruges sjældent), som Deres 
excellence for nogen tid siden behage 
de at autorisere, skønt han er umyndig 
og af det slags, der misbruger frihe 
den, og når han er citant [sagsøger], 
må nødvendig haves en til at forsvare 
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den fattiges sag og tale hans ord for 
retten, til sligt hver gang og i enhver 
sag at lade en person autorisere, koster 
24 skilling om ikke mere, som den fat 
tige dog må betale, thi har jeg således 
og ei på anden måde, som protokollen 
kan udvise, for den fattiges skyld til 
ladt den anklagede Kieldsted at være 
på contrapartens side. Og da samme 
Kieldsted nu just står som contraci 
tant i en sag, hvorudi bemeldte Svej 
strup er hovedcitant, hvilken sag er 
så skammelig og gemen, det jeg und 
seer mig at nævne den for Deres excel 
lence, så, siden jeg ei må antage Kield 
steds rettergang, vil det være fornø 
den, at Deres excellence nådigst be 
skikker en anden dertil, såfremt Kield 
sted samme begyndte sag ei må udføre. 
Men det bedste var, at Deres excellen 
ce (af Deres høje myndighed) befaler 
samme sag, som er om en imellem 2de 
kvinder forefalden ublu snak og på 
sagn, at ophøre uden dom; thi skal 
derudi gå dom, vil noget nær procu 
rator Svejstrup gå sit nylig erholdte 
procuratorembede quit, som den, der 
allerede ved 2de vidner og contrapar 
tens egen tilståelse er overtydet om at 
have på en meget ulovlig og under 
fundig måde imod sin næste sammen 
hidset parterne til at anlægge og be 
gynde samme ublu sag, vide [se] Lo 
ven pag. 90 art. IO og straffen derfor 
i næstfølgende 11. art. [bl. a. om at 
hidse folk op mod hinanden; straffen 
er afsættelse]. 



Nu står det til Deres excellence, 
hvad De nådigst behager herudi at be 
fale, se [ilicet=nemlig] enten samme 
sag skal frafaldes eller, om den skal 
vedblive og udageres til dom, hvad 
heller da Kieldsted samme må udføre 
eller en anden dertil beskikkes. Hvor 
om jeg underdanigst udbeder mig nå 
dig ordre til min efterretning, at slig 
rettens ophold ei skal komme mig til 
ansvar. I øvrigt skal jeg altid vide at 
forholde mig som Deres excellences, 
nådige herres, underdanigste tjener. 
N. Rasch«. 

Vi kender ikke v. Nissens svar til 
Rasch, men ved, at han har givet Svei 
strup en reprimande. Kieldsted blev 
efter stiftamtmandens ordre kaldt op 
på rådstuen, hvor han fik forelæst 
v. Nissens brev og af magistraten blev 
formanet alvorligt til at afholde sig fra 
vinkelskriveri og utilladelig procedu 
re.14) 

Kieldsted søgte at blive renset for 
de nedsættende udtalelser om hans 
person ved at rejse sag mod magistra 
ten; men den blev afvist af formelle 
grunde.15) Det er muligt, at formanin 
gen har lagt en dæmper på hans virk 
somhed som vinkelskriver, men man 
kunne næppe forhindre folk i at søge 
hans hjælp i retssager, og han optræ 
der adskillige gange i tingbogen som 
forsvarer for anklagede, ja endog som 
medhjælper for en prokurator, så den 
skildring, magistraten gav af hans 
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virksomhed i 1755, har sikkert også 
gyldighed for tiden efter 17 51. 

Det er klart, at Kieldsted ved sin selv 
bestaltede virksomhed lagde sig ud 
med mange mennesker. Det bedre 
borgerskab i Horsens var nok enig 
med provst Norup og magistraten i, 
at han var et ublu menneske og et uro 
ligt hoved, der blandede sig i ting, der 
ikke kom ham ved. Men det er en 
kendsgerning, at han havde mange 
venner blandt sine standsfæller og i al 
muen, som beundrede hans fripostig 
hed og mangel på respekt over for øv 
righeden og de fornemme, og de har 
vel også set ham som en mand, der 
forsvarede fattigfolk mod uret. 

Men i 1754 gik det galt for Kield 
sted, da han ville hjælpe et fattigt æg 
tepar fra Stenkær i en sag, der var dem 
påført af forvalter Niels Kirchman på 
Bygholm. Her stødte Kieldsted sam 
men med en mand, der havde både 
vilje og magt til at knuse ham. Byg 
holms ejer var Hans Frederik v. Le 
vetzau-"), kammerherre og fra 1752 til 
17 58 stiftamtmand i Århus, altså den 
øverste myndighed i stiftet, og han tog 
sig energisk af sin forvalters sag. 



De første sager 
mod Kielsted. 

Aktionen mod Kieldsted tog sin be 
gyndelse med to ubetydelige episoder 
tirsdagen den 5. august 1754.1) Under 
et retsmøde på rådhuset kom det til en 
ordveksling mellem Niels Voetman, 
der var skriver hos forvalter Kirch 
man, og Kieldsted, hvorunder denne 
kaldte skriveren for »en blækskider 
og penneslikker«. Samme dag mødtes 
de på gaden, og her indtraf et nyt 
sammenstød, som byfogden i sit refe 
rat af Kirchmans stævning mod Kield 
sted den 6. august gengiver således: 
»at benævnte Niels Voetman på Hor 
sens gade, som han gik udi sin hus 
bonds ærinde og forretning, af Hans 
Kieldsted, bødker her i byen, skal væ 
re begegnet med trussel af næveslag 
og ubekvemme ord, så dersom Niels 
Voetman ikke havde veget og dukket 
sig for slaget, som Hans Kieldsted sig 
tede med til hans ansigt, havde han 
fået det af Hans Kieldsted intendere 
de slag af hans i vrede udstrakte arm 
og hånd på sit hoved og ansigt, da han 
dog ingen årsag til sådan begegnelse i 
nogen måde skal have gjort«. 

Stævningen blev behandlet på Hor 
sens byting den 13. august, hvor for 
valter Kirchman mødte med to vid 
ner: Christian staldkarl og byens tie· 
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ner Hans Sørensen. Kieldsted bestred 
stævningens formelle rigtighed og 
krævede, at vidnerne afhørtes hver for 
sig, men fik ikke medhold. De to vid 
ner bekræftede de faldne kraftudtryk, 
og at de havde set Kieldsted overfalde 
Ni els Voetman på gaden, sigende til 
ham: Djævelen skal regere din knægt, 
vil du sige: Det er løgn en gammel 
mand siger. Kieldsted ville slå Voet 
man, men Hans Sørensen tog ham i 
armen sigende, han skulle vide, hvad 
han gjorde, at han ikke brændte sig. 
Voetman blev ikke ramt, eftersom han 
dukkede hovedet. Hvad de havde talt 
om, vidste vidnerne ikke. Kieldsted 
søgte at svække anklagen ved at hen 
vise til, at Voetman havde haft en kæp 
i hånden, hvormed han ville slå ham; 
men det sidste havde vidnerne nu ikke 
bemærket. Derimod bekræftede de, at 
Kieldsted dem bekendt aldrig før hav 
de været i slagsmål. 

Ugen efter mødte Kirchman op 
med sit motiverede forslag til straf 
over Kieldsted for hans adfærd mod 
Voetman. Det er dateret den 20. au 
gust og rettet til by- og herredsfoged 
Rasch. Kirchman ønsker heri til sagens 
oplysning at fremstille såvel sagen som 
sagvolderen: »Sagen i sig selv består 
1) af grove og uanstændige ord, udsagt 
i vrede på publique sted og ved pub 
lique forretning til hans uskyldige næ 
stes tort, forhånelse og forklejnelse, 
2) af et djævleønske, idet han siger: 



Den onde skal regere ham, ligesom 
han af privat had har den magt at be 
fale satan at regere og dirigere hans 
skikkelige og uskyldige næste, og 3) 
af virkelig ond gerning, idet han, da 
djævelen ikke ville parere - i det 
mindste med sin nærværelse - men 
hellere commandere ham selv, lod sig 
bruge til redskab og i vrede hastig 
udstrakte sin arm og slog efter Niels 
Voetmans hoved, hvorved samme vir 
kelig havde fået det af ham tiltænkte 
slag, om han ikke efter vidners forkla 
ring havde dukket sig for at undgå 
det. Af denne forklaring vil hr. byfo 
ged erfare sagvolderens ulovlige og 
uanstændige opførsel, hvorved han li 
gesom søger at distingvere sig, da det 
dog er ustridig vist, at vrede og umen 
neskelig grovhed er en affect og lyde, 
som ikke har det allermindste menne 
skelig hos sig; den afsiger al sund for 
nuft, fornøjer sig ved at byde hele ver 
den trods og falder alle (an) på liv og 
ære, så den med et ord at sige billigen 
burde udryddes fra alle skikkelige 
folks omgængelse, indtil den med 
skønsomhed og eftertanke søgte ved 
rosværdige bedrifter at erhverve sig 
karakter af dyd og fromhed. 
Jeg vil nu røre lidt om Hans Kield 

sted, dog ikke det ringeste til enten 
hans ros eller forkleinelse, men som 
han under akten har søgt at sætte hans 
forhold i lyset, vil jeg for at hjælpe 
ham ord for ord indføre den resolu 
tion hans høje øvrighed på Horsens, 
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velædle, velvise magistrats forestilling 
og tilvejebragte attest har været forår 
saget at udgive imod ham, hvilken ly 
der således: 

[Derefter citeres stiftamtmand v. 
Nissens skrivelse til Rasch af 23. sep·· 
tember 17 51 ordret - se side 26]. 

Denne højrespektive og velbegrun 
dede resolution, som formodentlig fin 
des udi justitsprotokollen, lægger 
mandens mente og forhold så åbenbar 
for lyset, at han ikke har fornøden at 
søge sit sognevidne under denne akt, 
ja den bevidner, at han er af den slags 
ethvert ærekært og honnet konstgemyt 
hellere skyr end unøed driver forgif 
ten ud. 

Med et skikkeligt menneske, der 
ved overilelse forseer sig, kunne man 
have moderation, om ikke aldeles 
overse, men da sagvolderen som be 
kendt gør profession af grovhed, så 
finder jeg mig højligen beføjet her 
ved at irettesætte og påstå ham tilfun 
den: 1) for hans skældsord på rådstu 
en, som - lad være de ikke berører 
æren og familie - dog virkelig er ube 
kvemme, uforsvarlige og uanstændige, 
efter allernådigst Loven VI-21-4 at bø 
de 6 rigsdaler, 2) ligeledes for hans 
skælden knægt og banden på gaden 
efter sidstnævnte at bøde 4 rigsdaler, 
siden det ved knægt udi det danske 
sprog gemenligen ikke tillægges andet 
end bøddel og natmands folk, 3) for 
næveslag på gaden efter dito lovVI-7-8 
at bøde 3de skippund sølv. Thi lad 



være, at Niels Voetman undgik slaget, 
skete det ved hans egen præcaution, 
som Hans Kieldsted ikke bør komme 
til gode, efterdi det lovlig er bevist, 
at han slog efter ham med force og 
udstrakt arm, 4) efter dito lov VI-9-24 
at bøde trende fyrretyve lod sølv eller 
60 rigsdaler, fordi han på gaden uden 
skyld og brøde overfaldt sagesløs 
mand, 5) at gøre Niels Voetman en 
sømmelig erklæring for retten og der 
ved mortificere og igenkalde de imod 
ham til hans forkleinelse udsagte uan 
stændige ord, og endelig for det 6) at 
betale justitskassen 4 rigsdaler og til 
denne af ham selv forårsagede sags 
omkostninger 8 rigsdaler. Således ind 
lades sagen til hr. byfogeds retsindige 
kendelse med reservation af videre be 
gæring i fornødent fald, hvornæst jeg 
forbliver med al estime [ agtelse] vel 
ædle og velvise hr. byfogeds tjenstskyl 
dige tjener. Bygholm den 20. august 
1754«. 

Kirchmans strafpåstand står ikke i 
et rimeligt forhold til det, som skete, 
men er nok inspireret af det nye sam 
menstød med Kieldsted, som omtales 
nedenfor. Større interesse har det at 
vide, hvorfra Kirchman har sit kend 
skab til stiftamtmand v. Nissens skri 
velse. Den står naturligvis ikke i ju 
stitsprotokollen (hvor man ikke skal 
vente, at Rasch indfører en repriman 
de til ham selv), men heller ikke i 
rådstueprotokollen. Kirchman kan ha- 
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ve den fra sin principal v. Levetzau 
eller fra sin ven, rådmand Flensburg, 
der var til stede, da reprimanden til 
Kieldsted blev givet i 17 51. 
Til denne skrivelse kom en ny stæv 

ning fra Kirchman mod Kieldsted, og 
så dateret den 20. august, der gengives 
således: »Niels Rasch, kongl. Maj.s 
byfoged i Horsens og herredsfoged i 
Voer og Nim herreder gør vitterligt, 
at for mig har andraget forvalter Ni els 
Kirchman ved Bygholm, hvorledes 
han tirsdagen den 13. hujus af bødke 
ren Hans Kieldsted i Horsens på den 
ne bys rådstue uden skyld og brøde 
offentligen skal være erklæret for et 
forbandet lumsk menneske, og hvilke 
ubekvemme og skamløse ord og ca 
racterer skal falde ham alt for sensi b 
le, nærgående og groft ærerørige at 
tolerere, hvorfor han til sin æres be 
skærmelse skal finde sig højligen be 
føjet derfor at påstå den satisfaction 
og erklæring allernådigst loven og an 
ordninger i så fald dicterer. Thi stæv 
nes altså herved fornævnte Hans 
Kieldsted i Horsens med 8 dages lov 
lig kald og varsel for mig i retten at 
møde på Horsens bytings ret tirsdagen 
den 27. august førstkommende og føl 
gende tægtedage, så længe sagen det 
udkræver, saggivelse at medtage, vid 
ner stævnte og ustævnte, om fornø 
dent eragtes, og så producere med 
hvis videre af sagen lovmæssig kan 
dependere og endelig efter sagens na 
tur og den derom for mig i retten gØ- 



rende demonstration, påstand og iret 
tesættelse dom til vedbørlig straf, 
mulkt og omkostning at lide«. Som 
vidner indkaldtes by- og rådstueskri 
ver Søren Saabye, mons. Laurids Fogh. 
mons. Matthias Busch, alle af Hor 
sens, og mons. Hans Boelund i Boe 
lund. 2) 

Inden retsmødet fandt sted, havde 
Kirchman fremskaffet tre attester, der 
skulle bilægges sagen. Han skrev til 
tre af byens præster den 13. august og 
bad dem om en teologisk erklæring 
angående betydningen af »et forban 
det lumsk menneskes. Gejstligheden3) 

har åbenbart fundet det så interessant, 
at den allerede dagen efter kunne af 
give følgende responsum: 

»Siden velædle hr. forvalter af os un 
dertegnede har været begæret, at vi 
ville meddele ham forklaringen på de 
ord forbandet lumsk, hvorledes sam 
me i en teologisk mening skal forstås, 
så er vores betænkning derom som føl 
ger: Når det ord lumsk alene skal be 
tragtes efter bogstaven og den blotte 
lyd, så findes det, såvidt vi erindrer os, 
ikke noget steds i skriften, men kan 
dog i henseende til tingen, som det 
betyder, nogenledes udfindes dels af 
det ord, som det synes at nedstamme 
af, og dels af de ord, som er næsten af 
lige bemærkelse med det. For det før 
ste synes lumsk at have sin oprindelse 
af at lure, hvilket bemærkes i skriften 
med det sigte om mennesker eller dyr, 
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der hemmelig søger og varer på lejlig 
hed til at udføre sit onde forehavende; 
således a) om mennesker psalme 37 v. 
32, hvor det efter Luthers og andre 
versioner hedder: En ugudelig lurer 
på den retfærdige og søger at dræbe 
ham. Prov. [Ordsprogene] 24 v. 15: 
luur ikke du ugudelige på en retfær 
dig bolig. Luc. 11 v. 54: De lurede på 
ham og søgte, om de kunne udlokke 
noget af hans mund, at de kunne an 
klage ham. Luc. 20 v. 20: De tilsendte 
lurere, som lode, som de var retfærdi 
ge; og om b) dyr: Job 39 v. 1-2: De 
unge løver nedlægger sig i deres boli 
ger og bliver i hulen for at lure. Jer. 
5 v. 6: En parder [panter] våger og lu 
rer mod deres stæder, hvor den, som 
udgår af den, skal regere. Efter denne 
bemærkelse bliver da a) et lumsk men 
neske sådan et menneske, som nok ud 
vortes fører et tamt, stille og ingeto 
gen væsen, men er ildesindet og lurer 
på lejlighed til at udføre sit onde for 
sæt og virkelig udfører det, når lejlig 
heden indfinder sig, b) et lumsk dyr, 
e. g. [exempli gratia: f.eks.] en lumsk 
hund bliver sådan en hund, som vel 
lader ligesom han sov eller ikke kere 
de sig efter det, som kommer eller gå 
ham forbi, men lurer dog på den, han 
har i sinde at gøre skade og virkelig 
gør det, så snart lejligheden er der. 

For det andet så, hvad det ord 
lumsk betyder, når man overvejer de 
ord, som er næsten af lige bemærkelse 
med det, e. g. falsk, som på mange ste- 



der i skriften forekommer, hvilket, 
når det tillægges mennesker, bemær 
ker en, som i ord, gebærder og gernin 
ger udviser sig langt anderledes, end 
han mener det i sit hjerte, og det for 
at bedrage og skade næsten; sådan et 
eksempel på falskhed var Joah, som 
sagde til Amasa: Er der fred med dig 
min broder, og havde dog i sinde at 
dræbe ham, 2. Sam. 20 v. 9. Et eksem 
pel på falskhed i gebærder var Judas, 
som kyste frelseren og havde dog i sin 
de at forråde ham, Math. 26 v. 49. Et 
eksempel på falskhed i gerninger var 
Absalon, som gjorde gæstebud for sin 
broder Amnon til et venskabs tegn og 
havde dog i sinde at lade ham aflive, 
2. Sam. 13 v. 28. - Denne last falskhed 
strider da imod den christlige kærlig 
hed, sanddruhed, oprigtighed etc; li 
geledes har det sig med lumskhed, 
som er en art af falskhed, thi den lum 
ske udviser sig også udvortes langt an 
derledes, end han mener det i sit hjer 
te, søger og ved lejlighed at tilføje næ 
sten skade, så at lumskhed i den hen 
seende er og stridig mod de omanførre 
dyder; dog differerer den fra falskhed 
i dette: at den mand, der efter den al 
mindelig bemærkelse kaldes falsk, be 
tjener sig gemenlig udvortes af smig 
rende ord, ydmyge complimenter, er 
tjenstfærdig og geskæftig, men den 
lumske lader det gemenlig blive ved 
et stille og ingetogen væsen, så han 
synes at være meget for at skøtte sig 
selv; den lumske er derfor altid falsk, 
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men den falske ikke altid lumsk. Så 
ledes har det sig og med andre laster, 
som er nærbeslægtede, at de vel i visse 
måder kommer overens, men har dog 
hver for sig en og anden egenskab som 
en speciel difference, hvorved de ken 
des fra hverandre, e. g. falskhed, hyk 
leri, utroskab etc. 

Det andet ord forbandet er et slemt 
prædikat, og når det i skriften tillæg 
ges en person, bemærker det en, som 
ved sin store ugudelighed har andra 
get sig Guds vrede og retfærdige hævn, 
som befatter i sig al legemlig, åndelig 
og evig straf, og bliver derfor at ud 
ryddes af menneskenes samfund. I den 
henseende kaldes den ugudelige J esa 
bel den forbandede, 2. Reg [Konge 
bog] 9 v. 34, og canaanitterne kaldes 
en forbandet sæd, Sap. [Visdommens 
bog] 12 v. 11, og David siger, at de 
forbandede skal udryddes, psalme 37 
v. 22. Vil man nu forene en talemåde 
ved at sammenføje begge de omtalte 
ord og sige forbandet lumsk, da, ihvor 
vel samme talemåde ikke bruges i 
skriften just således, så ses dog af den 
forklaring, som forhen er gjort over 
ordene, at det menneske, som sligt si 
ges om, må være en, som er lumsk og 
falsk i så høj grad, at han må anses for 
et forbandet menneske og djævelens 
barn. 

Således kan disse ord forklares i an 
ledning af skriften, men dersom de be 
tragtes i sådan mening, som de bruges 
i gemen tale eller andre tilfælde, kan 



de måske gives en anden forklaring, 
hvilken vi overlader til andre vedkom 
mende at undersøge, thi ved talemå 
der skal det observeres, hvor de bru 
ges, og hvordan de bruges. 

Vi forbliver med megen estime vel 
ædle hr. forvalters tjenstskyldige tje 
nere. 
N. Frimodt. J. W. Hylle. S. Baufein. 

Horsens d. 14 augusti 17 54«. 

Det sidste afsnit i den lærde udred 
ning svækker unægtelig dens brugbar 
hed i sagen, men Kirchman mente alt 
så, den kunne bruges. Hertil kom to 
andre attester fra L. Fogh og Hans 
Boelund, som åbenbart ikke agtede at 
møde i retten. De bekræftede, at 
Kieldsted til Kirchman havde sagt: » I 
må være forbandet lumsk, det må I«. 

Ved retsmødet den 27. august pro 
testerede Kieldsted mod de sidstnævn 
te to vidneudsagn. Hans Boelund 
»sorterede ikke under denne ret« og 
var kendt for at være fjendtlig indstil 
let mod ham; derfor havde han været 
villig til at bistå med stævningen, som 
skulle være blevet til i værtshusholde 
ren Matthias Buschs hus, »en person, 
der er ganske villig, helst mod dem, 
han har profit af«. L. Fogh var en løs 
og ledig person, om hvem det samme 
kunne siges som om Boelund; for øv 
rigt kunne hverken han eller Boelund 
unddrage sig pligten til at møde per 
sonligt for retten; de faldt ikke under 
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Danske Lovs bestemmelser om for 
nemme folk eller syge, som kunne 
nøjes med en skriftlig erklæring (1- 
13-4). Boel und burde som procurator 
vide bedre og mulkteres for sin ufor 
stand. Hvad præsterne angik, kunne 
Kieldsted ikke besvare en så stor 
harangue [ vidtløftig højtidelig tale 1 
som de højlærdes, der burde holde sig 
til at prædike og forklare skriften og 
Guds lov andre steder og tider, men 
retten bør kræve, at de afhjemler de 
res forklaring med ed! Endelig kunne 
Saabye ikke fungere som skriver i en 
sag, hvori han selv var vidne. Domme 
ren ville overveje Kieldsteds indven 
dinger og udsatte sagen til den 3. sep 
tember. 

Tirsdag den 3. september var man 
så klar til vidneførelsen. Kieldsteds 
protest mod Saabye som skriver var 
taget til følge, og mons. Johan Peter 
Nordenberg af Horsens konstitueret. 
Kieldsted protesterede atter mod de 
skriftlige vidnesbyrd som ulovlige og 
krævede separat vidneafhøring. » Man 
ge tvivler ej om, at denne Niels 
Kirchman er af dette slags, der søger 
udveje for at ødelægge borgeren Hans 
Kieldsted i formodning, at han, som 
har rige principaler og muligt hem 
melig ordre til at lempe en fattig 
mand til yderst armod ved sådan en 
sag, som de fleste retsindige har givet 
navn af NØDTRÆDE, hvilket navn 
i sig selv ikke er givet uden grund; thi 



det lader sig anse fra først til sidst at 
meritere slig en karakter eller og have 
forbemeldte øjemærke«. 

Kieldsted fik ikke medhold i sin 
protest; for øvrigt var Hans Boelund 
mødt. Herefter afhørtes by- og råd 
stueskriver Søren Saabye, der bekræf 
tede, at han den 13. august havde hørt 
Kieldsted sige til Kirchman: I må væ 
re forbandet lumsk og i det samme så 
hen på forvalteren. Kieldsted spurgte, 
om han ikke havde hørt, at Kirchman 
lod vidnernes svar tilføre protokollen 
imod forordningen (af 3. marts 1741), 
som befaler, at sligt skal gøres af dom 
meren? Saabye svarede fornærmet, at 
det tilkom ham at tilføre protokollen 
vidnernes svar, og han havde ikke ke 
ret sig om, hvorvidt det var forvalter 
Kirchman eller Kieldsted, der dikte 
rede; det gjorde de begge. Kieldsted 
fastholdt, at han havde protesteret 
mod Kirchmans diktat som ulovlig, 
men Saabye mente, »at det ikke var en 
ordentlig proteste. Kieldsted opgav 
derefter videre forhør af Saabye, og i 
stedet kom Boelund i skranken. Han 
påstod, at hans skriftlige attest var til 
strækkelig og aflagde ed på, at han 
ikke vidste mere, end der stod i den. 
Kieldsted ville have ham afhørt for at 
få hans andel i anklagen belyst, men 
det blev ham nægtet, og sagen opsat 
tes til den 17. september. 

Dernæst behandlede man sagen an 
gående Ni els Voetman, men den fik 
Kieldsted udsat under henvisning til, 
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at stævningsterminen ikke var over 
holdt. 

Dagen før havde Kieldsted skaffet sig 
en tredje sag på halsen.4) Mandag den 
2. september opholdt han sig på råd 
huset, hvor Kirchman havde to arre 
stanter fra Stenkiær siddende. Kield 
sted tog sig åbenbart af deres sag, og 
da Kirchman sendte et par mand til 
arresten for at hente dem til et rets 
møde ved Bjerre herredsting, lagde 
Kieldsted sig imellem, idet han på 
stod, at den ene af arrestanterne blev 
fjernet ulovligt. Det kom til et sam 
menstød mellem byens tjener Hans 
Sørensen og Kieldsted, der kaldte 
Hans Sørensen for en tyvetrækker og 
et skarn. På Hans Sørensens vegne 
stævnede procurator Boelund Kield 
sted for hans fornærmelse, sikkert ef 
ter henstilling fra Kirchman, og dette 
skulle naturligvis ikke gøre Kieldsted 
mildere stemt mod Kirchman. 

Dette er baggrunden for en episode 
under politiforhøret den 9. september 
i sagen Hans Sørensen contra Hans 
Kieldsted, som førte til en alvorlig 
forværring af Kieldsteds forhold. I 
Kirchmans stævning af Kieldsted den 
10. september skildres begivenheden 
således af byfogden: »Forvalter Niels 
Kirchman har andraget, hvorledes 
Hans Kieldsted, bødker i Horsens, i 
går ved Horsens rådstueret, hvor be 
meldte forvalter efter Kieldsteds be 
gæring var mødt for at aflægge hans 



vidne udi en politisag, som byens tje 
ner Hans Sørensen for velædle, velvise 
magistrat der havde ladet indstævne 
imod bemeldte bødker, udi mange 
skikkelige folks nærværelse skal have 
væltet sig ind på bemeldte seign. 
Kirchman med mange unyttige ord, 
gået ham tæt ind på livet ligesom at 
ville forcere velbemeldte seign. Kirch 
man til nogen slags fortvivlelse, hvor 
på bemeldte seign. Kirchman sindig 
skal have sat hånden for Hans Kield 
steds bryst nogle gange for at holde 
ham ude fra sig sigende, at han skulle 
vige tilbage og lade ham have fred, 
som Hans bødker dog ikke skal have 
efterkommet, men tværtimod forfulg 
te ham om på rådstuens gulve med 
urigtige og chicanire expressioner, 
hvorpå velbemeldte Kirchman atter 
skal have begæret fred sigende, at han 
intet ville have med besagte Hans 
bødker at gøre som et ondt menneske 
og en grov oxe; men Hans bødker skal 
derpå under rettens holdelse have for 
mastet sig og ikke som et menneske, 
men sans compairaison [uden sam 
menligning] som en manvollen eller 
grov oxe, der af ondskab og fornuf 
tens mangel render på folk uden per 
sons anseelse, med sin knyttede næve 
stødt og slaget velbemeldte Kirchman 
i næse og mund, som deraf var befun 
den såret, blå og blodig. Hvilket alt 
som formasteligt og lovstridigt citan 
ten højlig skal være beføjet for mig i 
retten lovlig at bevise og godtgøre til 
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vedberlig satisfaction. Thi stævnes alt 
så herved i forbemeldte sag Hans bød 
ker i Horsens med 8 dages lovlig kald 
og varsel for mig at møde på Horsens 
byting den 17. september«. 

Kirchman ledsagede sin stævning 
med en fornyet karakteristik af Kield 
sted som »et menneske, hvis lige udi 
ondskab jeg kun kender ganske få; så 
om jeg sagde, han var en øvrigheds 
foragter og en fjende af honette folk, 
mon jeg da kunne risquere noget? 
Lod at sige han er et råddent lem udi 
vor republique, hvis omgængelse alle 
skikkelige folk har føje så vidt muligt 
at sky«, hvorefter han gentager von 
N issens brev af 23. september 17 51. 

Foreløbig gik sagen om Kieldsteds ud 
skælden af Kirchman som forbandet 
lumsk imidlertid videre. På retsmødet 
den 10. september fremlagde Kirch 
man sine konkrete strafpåstande, idet 
han fastslog, at »forbandet lumsk udi 
en verdslig forståelse [ den teologiske 
erklæring var altså lagt til side] udgør 
et menneske af så stor falskhed, at han 
må anses for en skælm i en høj grad«. 
Sådanne løgnagtige og skammelige be 
skyldninger bør straffes hårdt, hvorfor 
han påstod Kieldsted 1) efter loven 
Vl-21-6 at være det selv samme, som 
han ubevist og ubeviselig havde be 
skyldt ham for at gøre, 2) efter dito 
lov VI-21-4 at bøde for sådanne grove 
nærgående og lige så ære- og velfart 
anrørende ord en billig mulkt af 20 



rigsdaler, 3) at gøre ham for retten en 
sømmelig erklæring, ligesom den han 
nem vorder foreskreven, på det han 
anden gang kan love at skåne honette 
folk for hans ublu tunge, 4) efter lo 
ven 1-12-2 at bøde til dommeren tre 
lod sølv for hans skælden i retten, 5) 
at bøde til justitskassen 4 rigsdaler og 
endelig 6) at betale denne af ham selv 
forvoldte og mig aftvungne sags om 
kostninger med 12 rigsdaler. 

Da Kieldsted ikke mente, at sagen 
var ført til ende med vidner, blev den 
udsat endnu fjorten dage. 

Tirsdagen den 17. september afhørtes 
vidnerne i sagen om Kieldsteds kor 
porlige overfald på Kirchman. Simon 
parykmager vidnede til fordel for 
Kieldsted. Denne havde søgt forlig 
med Kirchman, der var afvisende og 
havde kaldt ham en grov oxe og et 
ondt menneske; han havde ikke set, at 
Kieldsted slog Kirchman, eftersom 
han havde vendt sig bort i det samme, 
men han hørte, »at det gav et svop«, 
og noget derefter så han, da Kirchman 
kom ud af rådstuen, »ait der var en li 
den dråbe som et knappenålshoved 
ved den ene side af ansigtets; men 
hvor han havde det fra, vidste vidnet 
ikke. Begivenheden skete ikke i råd 
stuen, men uden for dennes åbne dør; 
der blev ikke holdt bytingsret før da 
gen efter. 

Byens tjener, Hans Sørensen, havde 
set, at Kieldsted gav Kirchman en øre- 
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figen, så huden sprak og lidt blod kom 
ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at 
Kieldsted ikke tidligere havde over 
faldet nogen. Sammenstødet fandt 
sted 2 å 3 favne uden for rådstuedø 
ren, og der var ingen ret denne dag. 
Den danske skoleholder, mons. Jonas 
Dalhoff af Horsens, forklarede, at han 
en kort tid i sin frihedstime var på 
rådhuset og da hørte Kieldsted spørge 
Kirchman, om de skulle være gode 
venner, men Kirchman svarede: gå 
mig fra livet. Han kunne ikke gøre 
rede for slaget og havde ikke set no 
gen forandring på Kirchman. For øv 
rigt vidste han ikke noget ondt om 
Kieldsted. 

Endelig fremlagde procurator Hans 
Boelund en attest, som Kirchman hav 
de udbedt sig. Heri bekræfter han, at 
Kieldsted søgte forlig, men fremhæver 
hans grove nærgående indtrængen på 
Kirchman og refererer derpå dennes 
svar: Bliv fra mig, I er en grov okse. 
» I det samme trådte Hans Kieldsted 
lidet med sin højre fod og med vred 
laden gebærde slog sr. Kirchman i sin 
næse og mund, så at blodet deraf ud 
gik, og lidet hud to steder på den høj 
re side af Kirchmans næse blev afflå 
et, og en liden blåsort plet lod sig 
straks på bemeldte Kirchmans højre 
kindbakke se. Dette passerede unge 
f ehr 3 å 4 alen uden for rådstuedøren 
inde på rådhuset ungefehr ved mid 
dagstide, og mens forhør endnu hold 
tese. Boelunds forklaring blev støttet 



i en beediget skrivelse af Ulrich Chr. 
Tolstrup, skriver hos forrige by- og 
rådstueskriver rådmand Kragh i Hor 
sens. 

Kieldsted protesterede naturligvis 
mod de skriftlige attester, men uden 
at få medhold. Mødet udsattes til den 
24. september, og samtidig optoges sa 
gen angående Niels Voetman til doms. 

Der skete dog ikke andet den 24. 
september end, at Kieldsted fremlagde 
sin kontrastævning, der lyder som føl 
ger: »Niels Rasch ... gør vitterligt, at 
for mig andrager den fattige borger 
Hans Kieldsted, bødker i Horsens, 
hvorledes han af forvalter Ni els Kirch 
man ved Bygholm blandt andre sager, 
han mod hannem til hans vis hensigts 
endelige ruin haver anlagt, har han 
og over det ord Et forbandet lumsk 
menneske, bemeldte Kirchman an 
hændig gjort, formerit, forfulgt og 
vedbleven at forfølge denne arme og 
desuden fattige mand med proces og 
en med anden aldrig hørt omgang og 
måde, som han har brugt og bruger 
til mod og andre at føre sag. End for 
uden dette søger han at vil farvende, 
fordreje, forandre eller tillægge denne 
faotige ord eller hindre, at det rette 
og sande ej skal vorde oplyst i sin rette 
orden og omgang, hvor udover er 
meldte fattige mand er vorden højlig 
årsag til rets erholdelse og sagen til 
oplysning at begære og tage denne 
kontrastævning for ved ord og beviser 
at få det rette og sande lagt for dagen 

om dette og anden seign. Kirchmans 
behandling med hannem i alle må 
der ... «. 

Den 9. oktober afsagde Niels Rasch 
sin dom i sagen Ni els Voetman contra 
Hans Kieldsted. Han fandt, at Kirch 
mans fremstilling var velbevidnet, og 
at Kieldsted ikke havde fremført no 
get til sin undskyldning, tværtimod 
havde han spildt rettens tid med sine 
udflugter. Til dette kom Kieldsteds 
slette testimonium fra stiftamtman 
den. Derfor kendes for ret: »At bød 
ker Hans Kieldsted af Horsens som 
sagvolder bør for sin ulovlige opfør 
sel imod en udenbys fremmed mand, 
tjener og skikket i sin husbonds ærin 
de, der ingen årsag havde givet til no 
gen ufred enten i hus eller på gaden, 
at burde til citanten hr. forvalter 
Ni els Kirchman på Bygholm 1) for de 
mod Voetman brugte ukvemsord på 
rådstuen efter lovens pag. 1000 art. 4 
bøde 2 rigsdaler, 2) for banden og 
skælden på gaden efter dito art. 4 
4 rigsdaler, 3) for trussel og hudden til 
slag imod sagesløs mand, som loven 
pag. 919 art. 24 strengeligen forbyder, 
i henseende det ej skete, som dog var 
Kieldsteds agt, hvis det ej var blevet 
forekommet, at bøde til Horsens bys 
fattige ikkun 2 rigsdaler, 4) for denne 
sags usømmelige ophold og lovstridige 
procedure retten til disrespect og be 
byrdelse, item citanten til skade og 
pengespild at betale til justitskassen 



efter forordningen af 3. marts 17 41, 
art. 10 en mulkt af 2 rigsdaler, så og 
at give en nogenlunde erstattelig om 
kostning af 6 rigsdaler. Det inden 15 
dage fra denne doms forkyndelse un 
der lovens videre tvang og execution «. 

Dommeren fulgte altså ikke Kirch 
man i hans skrappe krav om bøde for 
nævehug (3 skippund sølv) eller 60 
rigsdaler for overfald på gaden; men 
straffen var hård. 16 rigsdaler var 
mange penge for en fattig bødker. 
Kirchman var imidlertid utilfreds og 
appellerede dommen. 

Kieldsteds overfald på Kirchman blev 
behandlet den 5. november, hvor der 
dog ikke skete andet, end at Kirchman 
under henvisning til vidneføreisen 
den 17. september påstod Kieldsted 
tilfunden: »I) efter allernådigst lovens 
pag. 916 art. 17 at bøde hans volds 
bøde 60 rigsdaler, 2) efter pag. 900 
art. 8 at bøde for to nævehug 9 rigsda 
ler, 3) efter pag. 898 art. 2 at bøde for 
blå og blodig sår 41/2 rigsdaler, 4) ef 
ter pag. 899 art. 6 for sår i ansigtet at 
bøde 2 rigsdaler 24 skilling, 5) efter 
pag. 91 7 art. 18 æt bøde for tingfred 
22 rigsdaler 3 mark, 6) efter pag 901 
art. IO at betale mig til nogenlunde 
repartion for min svie, tort og skade 
30 rigsdaler, 7) til justitskassen at er 
lægge 4 rigsdaler, 8) til Horsens bys 
fattige at bøde 4 rigsdaler, 9) at betale 
denne af hannem alene forårsagede 
og vidtløftige sags omkostninger med 
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16 rigsdaler, 10) i mangel af bødernes 
betaling at aftjene dennem og hans 
falsmåls bøder i Fredericia fæstning 
udi skubkarren efter allernådigst for 
ordning af 6. december 17435) og Il) 
at han som voldsmand og den, der of 
fentlig har overfaldet mig uden skyld 
og brøde bliver tilfunden at stille nøj 
agtig caution for, at han hverken hem 
melig eller åbenbar herefter vil tilføje 
mig nogen skade på min person eller 
min ejendom eller i dessen mangel at 
borge for sig selv med corporlig fæng 
sel udi nærmeste fæstning«. 

Det bliver i alt til 1521/2 rigsdaler, 
og fulgtes påstanden, måtte Kieldsted 
sandsynligvis i slaveri eller fængsel, 
hvilket vel også var Kirchmans hen 
sigt. I et følgende retsmøde søgte 
Kirchman at få Kieldsted dømt for 
foragt for retten, idet han beskyldte 
ham for at have kaldt rådstuen et ko 
mediehus. Dette blev dog afvist af vid 
nerne. Der havde været megen tumult 
den 13. august på rådstuen - retsmø 
der har åbenbart været en populær 
forlystelse - og Kieldsted havde da 
sagt: Hr. byfoged, her er sådan en 
alarm; det er ligesom her var et kome 
diehus. Anklagen blev derefter lagt til 
side. Kieldsted søgte i øvrigt at svække 
protokollens pålidelighed og at mod 
bevise de slette vidnesbyrd om ham 
som voldsmand m. m. De afhørte vid 
ner var næsten alle jævne folk, som be 
kræftede, at Kirchman havde lagt vid 
nerne deres svar i munden og selv dik- 



teret til protokollen; men de måtte 
dog indrømme, at protokollen var ble 
vet læst op for dem. De, som blev 
spurgt derom, havde kun godt at sige 
om Kieldsted, og hvad angår ordene 
forbandet lumsk, mente de ikke, de 
var sagt direkte til Kirchman. 

Udpantningen og en 
ny sag. 
Sagen trak ud, fordi Kieldsted indle 
verede en kontrastævning og Ønskede 
at føre stadig flere vidner trods pro 
test fra Kirchmans sagførere: H. Boe 
man og (fra 10. december) birkeskri 
ver Niels Vissing fra Skanderborg. Til 
sidst tabte Kirchman tålmodigheden 
og sendte en anmodning til byfogden 
om at gøre arrest i Kieldsteds bo, ikke 
blot for de 16 rigsdaler, som han var 
idømt i Voetmansagen, men dertil 150 
rigsdaler som en del af den erstatning, 
han regnede med at få tilkendt for 
skældsordene og overfaldet.') 

Byfoged Rasch imødekom hans an 
modning og mødte op på Kieldsteds 
bopæl den 12. december med to vur 
deringsmænd og birkeskriver Niels 
Vissing som Kirchmans repræsentant. 
Kieldsted protesterede naturligvis 
kraftigt mod dette overgreb: Sagen 
var ikke afsluttet, og han måtte have 
tid til at finde en kautionist. Domme- 
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ren var partisk: »Hvad kan vel en fat 
tig udrette, han må fortie dette, som 
kaldes uret, og når en dommer er par 
tisk, hvad skal vel den fattige gøre, 
han må fortie alt, hvis hannem påby 
des med mere desangående«. 

Men birkeskriveren fastholdt, at ak 
tionen var lovlig, og handlingen tog 
sin begyndelse. Først fremviste dog 
seign. Didrik Cordsen på sin mors 
vegne en obligation fra 1746 på 200 
rigsdaler i huset, der bestod af ti fag 
bindinger til gaden, et gårdhus og en 
have. Med renter til den 2. april blev 
det 210 rigsdaler, som skulle holdes 
uden for udpantningen; tilbage i hu 
set blev 40 rigsdaler. 

Derefter begyndte man på en gen 
nemgang af løsøret og nåede frem til 
en sum af 88 rigsdaler 3 mark 4 skil 
ling; så var det blevet så mørkt, at 
man vedtog at fortsætte næste dag. På 
denne mødte Rasch op med ekstra tre 
mand på grund af Kieldsteds s slette 
opførsele den foregående dag, men det 
kom ikke til episoder af nogen art. Da 
takseringen var nået op på 130 rigsda 
ler, heri indbefattet en hest og en ko, 
mente birkeskriveren, at man kunne 
standse; skulle bøderne blive større, 
kunne der pantes videre senere. Kield 
sted blev spurgt, om han havde fundet 
en kautionist? Det havde han ikke, 
men han ville gerne have en udskrift 
af embedsforretningen, hvilket ven 
ligst tilstedes ham, hvis han straks be 
talte byfogden et gebyr på 2 rigsdaler 



4 mark og 8 skilling. Kieldsted svare 
de, at så måtte det vente til i morgen. 

På retsmødet den 24. december, der 
ledtes af fuldmægtig Caspar Borman, 
mødte en slægtning af Kieldsted, grov 
smeden Anders Jacobsen (Ørbech) op 
på Kieldsteds vegne, da denne havde 
meldt sig syg. Han protesterede mod 
udpantningen som ganske ulovlig iføl 
ge loven pag. 137 og 143, der kræver, 
at den udpantende stiller borgen; 
men han fik ikke medhold. Dernæst 
fremlagde han Kieldsteds protest, der 
var rettet til byfogden og dateret den 
23. december. Det hedder heri: 

» Kan et menneske have årsag at 
sukke, der er under mange adskillige 
forfølgninger af en ubarmhjertig næ 
ste, der er begavet med snildhed, rig 
dom, venner og andet mere, som ofte 
kan udvirke, at en fattig hverken ved 
retten eller forretninger må sig for 
svare eller nyde mere tilført, end han 
vil tillade? Så tror jeg, det man ej 
uden billig årsager bejamrer min slet 
te skæbne, helst mange er bekendt, 
hvor hart jeg af hr. forvalter Niels 
Kirchman ved Bygholm er indviklet i 
mange ufomødne processer, hvorved 
ej andet søges end, at mit ejede forrin 
ges, næring aftager, credit spildes, og 
min timelige velfærd går til grunde. 
Vel kommer det nogle underligt for. 
at hr. byfoged sidst afvigte 12. og 13. 
december efter hr. forvalter Kirch 
mans blotte begæring uden caution 
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gjorde sequestration [ midlertidig be 
slaglæggelse J og arrestforretning i mit 
hus (helst jeg ej var magtfalden for 
mere end herredstingsdommen af 9. 
oktober 1754, hvilken hr. forvalteren 
deklarerede til appellation for højere 
ret) over alt mit ejede, blandt andet 
og mit værktøj, hvormed en hånd 
værksmand skulle fortjene sit brød til 
sig og sine, og over de levende creatu 
rer, hvortil ej foder haves, som for den 
mangel så elendig må krepere ... Men 
jeg må jamre mig over, at jeg pludse 
lig skal ruineres, så og med hjertes ve 
se, hvorledes de arme creaturer lider 
hungers hårde plager, og de ligesom 
sukke om hævn i deres lidelser ... «. 

Men i mellemtiden var der indløbet 
en ny anklage mod Kieldsted, der 
skulle føre til hans endelige ruin. Den 
blev rejst af Rasch og Vissing i en skri 
velse til magistraten den 13. december 
og lyder som følger:") 

» Da vi efter velædle hr. forvalter 
Ni els Kirchman på Bygholm hans be 
gæring i går og i dag haver været udi 
en forretning udi Hans Kieldsted bød 
kers hus her i Horsens, har vi i dag 
med stor frygt og mishag set, hvorledes 
bemeldte Hans Kieldsted haver gået 
meget skødesløst med ild antændt på 
sin tobakspibe uden hytte derpå og 
røget tobak, ej alene på sit loft, hvor 
spindelvæv gemenligen hænger under 
taget som lettelig antændes, men end 
og udi sin gård i det daværende blæ- 
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sende vejrlig, så og som det allerfar 
ligste udi sit i gården havende værk 
sted, hvor der lå mange høvl- og hug 
spåner rundt omkring på gulvet, bæn 
ke og andre steder, som er sådanne 
tørre og letbrændende materialer, at 
ved en liden gnist derudi en stor ild 
snart kunne antændes og sætte den 
ganske by udi ildsfare til manges be 
drøvelse. Og da Hans Kieldsted af os, 
især af mig birkeskriver Vissing nogle 
gange blev tilkendegivet, hvad frygt 
vi havde for sådan skødesløs tobaks 
røgen på slige farlige steder med for 
maning og tilhold at entholde sig der 
fra, blev han desuagtet dog ved at rø 
ge, så røgen af hans pibe stod os om 
ørene, ja svarede end meget spottelig 
og til sidst med de ord: det kommer 
Eder intet ved. Men for at være udi 
nogen sikkerhed mod hvad ulykke, 
som deraf kunne flyde, lod jeg inden 
forretningens slutning 2de personer 
gå ud i hans værksted, hvor slig skø 
desløs tobaksrøgen så mest farlig ud, 
for at efterse, om de fandt ild at være 
antændt i spånerne eller noget andet 
farligt, men de fornam, Gud være lo 
vet, dog intet. 

Ikke des mindre har vi efter pligt, 
som kongelig betjenter ved allernå 
digst forordning af 18. december 
17 513) er pålagte, så og af den omhu 
og kærlighed, vi for det almindelige 
bedste til ulykke at forekomme er for 
bundne, ikke skullet efterlade sådan 
Hans Kieldsted bødkers uforsigtige 

tobakssmøgen og skødesløse forhold 
for Deres velædle og velvisheder som 
byens magistrat at andrage, ifald de 
måtte behage sligt ved et politiforhør 
nærmere at undersøge og derefter lade 
påtale, da Knud Vissing skrædder og 
Lorentz Laursen skomager, item An 
ders Jensen, tjenende hr. apoteker 
Schmidt, alle af Horsens, og Søren 
Jensen og Andreas Ollesen af Hatting 
derom kan bære vidne«. 

Magistratens resolution på denne 
anmeldelse viser, at den kom meget 
ubelejlig; man har sikkert mærket en 
stigende sympati for Kieldsted i be 
folkningen. Den skriver: »Så ukær, 
som det er os at se og fornemme ind 
bemeldte uforsigtig omgang med ild 
af Hans Kieldsted at være begået, så 
unødig ville vi være de, der skulle se 
ham i nogen fortræd. Men som angi 
velsen til os er sket, så er det en ting, 
som ifølge forordningen dog vil un 
dersøges og påtales. Til hvilken ende 
hr. birkeskriver Vissing anordnes den 
ting, som angives, at bevise og for by 
tingsretten at påtale«. Hans Kieldsted 
blev derefter stævnet til at møde på 
rådstuen den 16. december for magi 
straten. 

Birkeskriveren måtte imidlertid 
vente forgæves den 16. december; 
borgmesteren var redet ud, og råd 
mand Høstmark var heller ikke hjem 
me. Både Rasch og Vissing skrev her 
om til stiftamtmanden samme dag, 4) 



forestillede ham sagen og ankede over, 
at magistraten ikke havde ladet Kield 
sted fængsle indtil domsafsigelse. Til 
dette ville de allerunderdanigst anmo 
de stiftamtmanden tage stilling. Vis 
sing skildrede desuden med megen 
bitterhed magistratens overlegne hold 
ning til ham, men var villig til at på 
tage sig aktoratet mod Kieldsted. 

Stiftamtmand v. Levetzau gav der 
efter magistraten ordre til at rejse sag 
mod Kieldsted for rådstueretten med 
Vissing som anklager. 

Forhørene fandt sted den 23. de 
cember 1754 og den 13. januar 1755.5) 
Ved det første blev afhørt fire vidner, 
hvoriblandt to fra Hatting og Niels 
Voetman fra Bygholm. De bekræftede 
i det store og hele anklagen. Kieldsted 
havde røget på trappen og på loftet, 
hvor de havde set en seng, men ikke 
meget spindelvæv. De havde også set 
Kieldsted sidde og ryge i huggehuset 
og hørt, at Vissing advarede ham, men 
Kieldsted sagde: Sker der nogen ska 
de, er det min egen sag. Voetman så, 
at Kieldsted til sidst havde hytte på 
sin pibe. For øvrigt havde Kieldsted 
været meget hjælpsom, var kommet 
med papir og pen (vBliante}, da disse 
remedier slap op. 

Anderledes med vidnerne den 13. 
januar. Det var de to vurderingsmænd 
fra Horsens. Kieldsted havde stået på 
trappen med en pibe i munden, og de 
havde hørt Vissings advarsel, men de 
havde ikke set nogen røg fra piben. 
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Han havde ikke været på loftet, og de 
kendte ikke noget til, at han skulle 
have røget i værkstedet. 

Over for disse vidneudsagn påstod 
Kieldsted, at de fire første vidner ikke 
havde haft nogen adkomst til at være 
til stede ved udpantningen og derfor 
burde kasseres; hvad Niels Voetman 
angik, var han bekendt som hans 
avindsmand. Sagen blev derefter ud 
sat til videre overvejelse. 

Den mislykkede 
arrestation og 
laugenes oprør. 
Efter at stiftamtmand v. Levetzau hav 
de modtaget et udskrift af forhørene 
angående Kieldsteds tobaksrygning, 
meddelte han birkeskriver N. Vissing 
beskikkelse til at være anklager både 
i denne sag og i politibetjent Hans Sø 
rensen (Beenfelds) sag mod Kieldsted; 
betjenten havde kort tid forinden fået 
tilkendt fri proces.1) Rådmand Flens 
burg skulle være dommer, da Rasch jo 
stod som vidne angående tobaksryg 
ningen, og som forsvarer foresloges 
procurator Niels Bang i Overby.2) 

Vissing var imidlertid et frygtsomt 
gemyt og ængstelig for, hvad Kieldsted 
kunne falde på - »Gud bevare mig og 
ethvert menneske fra at falde for for 
bryderen som et extrema i ondskab« - 



og han bad derfor v, Levetzau om at 
få en arrestkendelse på Kieldsted; den 
fik han den 3. februar, og hvad der 
derpå skete, fremgår af hans indberet 
ning til stiftamtmanden den 4. fe 
bruar: 

» I underdanigst følge Deres excellen 
ces nådige ordre og autorisationer af 
3 Ite passato angående som actor at ud 
føre 2de sager imod bødkeren Hans 
Kieldsted i Horsens, den ene for ære 
rørige bebrejdelse imod politibetjent 
Hans Sørensen Beenf eldt i Horsens og 
den anden betræffende Hans Kield 
steds skødesløse tobaksrøgen på for 
budne steder, hvilke begge ved nær 
værende rådstueforhør er oplyste og 
bevisliggjorte, har jeg i går den 3die 
februarii indfunden mig i Horsens for 
at udtage stævninger i begge sager, og 
da til min sikkerhed efter den frygt, 
som mig var påkommen, og jeg har 
fonden mig anlediget ved underda 
nigst memorial af 2den febr. næst til 
forn at forestille, samt i tilflugt Deres 
excellences der påfulgte nådigste reso 
lution af bemeldte 3die februarii an 
gående at lade bemeldte bødker Hans 
Kieldsted arrestere til sagernes ud 
drag, har forevist byfogden velædle 
Niels Rasch højbemeldte Deres excel 
lences ordre, hvorefter han og med 
2de mænd og 2de gårdskarle af Hor 
sens samme dag eftermiddag omtrent 
kl. 4 slet indfandt sig i bemeldte Hans 
Kieldsteds hus for at bringe ham udi 
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arrest på rådstuen; men da Deres 
excellences høje ordre for hannem var 
oplæst, og byfogden derpå i kongens 
høje navn forkyndede hannem arrest 
samt anmodede ham villig at medføl 
ge, begærede Hans Kieldsted copi der 
af, som hannem og til i dag blev belo 
vet, vægrede han sig dog at medfølge 
og gjorde modværge og af yderste 
kræfter satte sig imod retten og de 
medhavne mænd og karle, så byfogden 
måtte nødes at befale dem at tage ham 
med magt ud af hans hus, som og ske 
te, idet de tog ham, dog efter ordre 
varlig ved arme og ben bærende, som 
han ei ville stå eller gå, og ville således 
båren ham på rådhusets arrestkam 
mer; men da han hujede, råbte og 
sparkede, kom de ikkun en kort vej 
fra hans hus, førend de var trætte og 
måtte lægge ham på jorden; ved denne 
hujen og opsiun kom der i en hast 
nogle snese mennesker af den gemene 
almue og håndværksfolk, som støjede, 
råbte og larmede, om der ikke var for 
svar for en borger, med videre uorden, 
så de 2de mænd blev bange og undfly 
ede. De andre 2de karle med byfogden 
blev stående ved hannem på gaden, 
hvor han anstillede sig, ligesom han 
havde været næsten død. 

Da han nu på ingen måde var at få 
derfra, og byfogden ingen mandskab 
kunne få til hjælp, årsagedes jeg at gå 
til velbårne hr. greve baron major 
Trampe at begære militaerisch assi 
stance, 3) da den nådige herre var så 



gunstig til justiciens befordring ei 
alene strax at comandere en corporal 
med to å tre mænd af vagten for at 
holde almuen til side, som tiltog i stor 
mængde, men endog i egen person 
fulgte strax med i tanke at bringe alle 
ting i rolighed, og som byfogden ikke 
var god for at få så mange mandskab 
af borgere og fisk (?) stand, som kunne 
bære ham til arresten, siden alle til 
stedeværende, hvoraf de fleste var ge 
mene folk og pøbel, holdte på Kield 
steds side, at man ei kunne komme 
af sted med hannem (siden man ikke 
kunne vide, om det var selvgjort, han 
stilled sig således an, eller han af 
skræk og alteration var bleven så for 
andret), måtte man resolvere med go 
de ord og hjælp af greven selv og med 
havende til det mildeste for oprør og 
ulykke at forekomme, som det så ud 
til, at bære ham i hans hus igen, hvor 
han blev lagt i hans seng, så Gud skal 
være vidne til, at han ikke noget for 
masteligt af byfogden og hans medha 
vende mænd blev tilføjet, men blev 
som meldt ganske varlig og christelig 
omgået, hvilket byfogdens derefter 
forfattede forretning, som de 4re med 
havende mænd med en god samvittig 
hed kan beedige, nærmere kan udvise, 
dog skal hans hustru og hans adheren 
ter ladet fordre præsten samt doctor 
og feldskærer til ham, hvilke skal have 
befunden, at det alt sammen var pro 
forma anstillelse af hannem, så han 
hverken blev betjent med alterens 
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sacramente efter deres begæring eller 
noget for hannem af doctor og feld 
skærer ordineret, som de vel selv på 
anfordring nærmere attesterer, og så 
ledes måtte man af frygt for oprør af 
pøbelen forlade forretningen, da det 
så ud, om grevens milde omgang ei 
havde forhindret det, til tumult og så 
dan revolto, hvorved rettens midler 
og andre måtte frygte for at miste liv 
eller helbred. 
Jeg fik derover sådan forskrækkelse 

og alteration i mit blod, at jeg i sidste 
nat frygtede for anstød af et slag, hvor 
ved mit helbred er bleven meget slet, 
hvilket så meget mere har tiltaget, da 
jeg i dag kl. 9 skulle på bytinget i an 
dre sager, som jeg har imod Kieldsted 
for andre formedelst hans grove og 
strafskyldige forhold i ord og gernin 
ger at udføre. Thi da jeg kom på tin 
get, forefandt jeg mange af Kieldsteds 
adherenter, som strax tiltalte mig med 
grove ord for det, der i aftes var pas 
seret mod Hans Kieldsted, da det ud 
råbes som en stor uchristelig gerning, 
at man ville føre hannem med magt i 
arrest, da dog intet imod loven og 
høje ordre er forseet, hvorover jeg 
måtte bede for mig, at mig intet ondt 
blev vederfaret, og således reterere 
mig fra tinget med uforrettet sag og 
ved skriftlig begæring til retten lade 
de antagne sager forflytte, som jeg af 
frygt for ham og hans adherenter ikke 
tør udføre, men mig aldeles har fra 
sagt. 



Nådige herre. Jeg har således over 
dette menneske tilsat den bedste del 
af mit levned, nemlig mit helbreds 
svækkelse, og ikke tØr eller kan have 
videre med hannem af forbemeldte 
årsag og frygt for ham og hans mange 
adherenter af gemene folk at bestille, 
thi de er mig nu alle gramme og vre 
de, fordi jeg har angivet og oplyst 
Kieldsteds skødesløse tobaksrøgen og 
efterlevet min allernådigste konges 
forordning og nådige herres befaling, 
hvorfor jeg i dybeste underdanighed 
nedlægger forbemeldte mig nådigst 
tillagte ordrer med underdanig suk og 
bøn, at jeg fattige mand, som har hu 
stru og 8te uopføede børn, der måtte 
sukke over min for tidlige bortgang, 
om jeg med disse sagers udførelse al 
deles skulle undergå, nådigst måtte 
befries for samme at udføre, da jeg 
desuden står i embede, som behøver 
daglig opsigt og ikke tillader deslige 
reiser, hvor ved mit embede forsøm 
mes og min skrøbelighed daglig tilta 
ger. Jeg håber derfor fra disse sager i 
nåde at være fritaget, som i dybeste 
underdanighed min levetid forbliver. 

Deres excellence, høyvelbårne hr. 
cammerherre, høybydende hr. stiftbe 
falingsmand, nådige herres underda 
nigste tjener«. 

Dermed er Vissing ude af sagaen. Han 
søgte tilflugt hos justitsråd Lichten 
berg og forlod Horsens den 5. februar 
i dennes vogn under eskorte af to 
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Andreas Hansen Flensburg. Rådmand i 
Horsens 1751-1769, borgmester sammesteds 
1769-1791. Foto i Horsens Museum. 

mand, som Kirchman stillede til rå 
dighed.') Også rådmand Flensburg 
havde betænkeligheder ved at være 
sættedommer i sagen, men bad dog 
ikke om fritagelse. Tilbage stod Niels 
Rasch som syndebuk for Kieldsteds 
»adhærenter«. Han sendte sin indbe 
retning om den mislykkede fængsling 
til stiftamtmanden den 5. februar og 
kunne meddele, at hovedmændene var 
Christen Lind skrædder, Anders Ja 
cobsen grovsmed, Hans Nyested guld 
smed og Geert Torp tobaksspinder. 



Naturligt nok er han meget oprørt 
over episoden, der efterlod ham »al 
ene i stikken med frygt for liv og lem 
mer iblandt mange ugudelige Guds 
og øvrigheds bespottere og foragtere«, 
og han foreslår v. Levetzau, at de fire 
hovedmænd indsættes på vand og 
brød; dertil må han dog udbede sig 
en ordre til magistraten om en borger 
vagt samt en anmodning til grev 
Trampe om ryttere til at holde gaden 
fri. 

Magistraten så roligere på situati 
onen. Den indsendte to - omtrent 
enslydende - indberetninger den 6. 
og 9. februar. Det fremgår heraf, at 
der har været nogen uro blandt almu 
en mandag aften med løben og støjen 
omkring Kieldsteds hus til langt ud 
på aftenen, og om tirsdagen iagttog 
man, at håndværkerne var i livlig ak 
tivitet på gaderne og samlede sig på 
laugs- og værtshuse. Magistraten kald 
te da oldermændene op på rådstuen 
onsdag for at få en forklaring på den 
ne opførsel. Oldermændene svarede. 
at de havde talt med hinanden om den 
fornærmelse og uforsvarlige omgang, 
som var brugt mod Hans Kieldsted 
den 3. februar om aftenen, og at de 
ville tage ham i forsvar. Borgmesteren 
formanede dem derpå til at holde sig 
hjemme ved deres arbejde; hvis der 
var sket Kieldsted nogen uret, kunne 
han gå til domstolene. Oldermændene 
lovede derefter at rette sig efter for 
maningen. 
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Magistraten fremhævede, at ingen 
havde opløftet hånd mod nogen, men 
man havde indskrænket sig til grove 
ord (mod Rasch, Vissing og de karle, 
som havde båret Kieldsted ud af hu 
set). Men efter at have opregnet Kield 
steds synderegister siden 17 46, bad 
man stiftamtmanden om at få ham 
fjernet fra by og stift: » Ja, summa har 
han vist sig ved adskillige lejligheder 
at være et indbildt, hovmodig, tåbe 
lig, selvklog, dårligt menneske, som 
byen og stiftet måtte gerne ønske at 
blive quit og derved undgå de urolig 
heder og skadelige følger, som af dette 
menneske kan være at befrygtes. 

Trods løfterne fortsatte laugsme 
strene deres aktivitet ved at holde 
langsmøder, der efter loven var ulov 
lige, når de ikke forud blev anmeldt 
for magistraten, og et medlem af den 
ne var til stede. De vedtog at rejse sag 
mod Rasch for hans voldsomme frem 
færd mod Kieldsted og at indsamle 
midler til dennes forsvar. Desuden af 
fattede skipper Brixen Møller en me 
morial") til stiftamtmanden, hvori de 
fremlagde deres synspunkter. Den har 
følgende ordlyd: 

Deris Excellence, Høyvelbårne, hr. 
Geheimeråd og stiftbefalingsmand 
von Lebentzo, Højbydende nådige 
herre. 

Siden vi undertegnede med flere for 
virløttighed u-benefnte borgere her i 



Horsens er efter christelig og medbor 
gerlig pligt bleven nødsaget at påtage 
os ved lovlig søgsmål og tiltale at be 
giægne byfogden her i byen sr. Ni els 
Rask og medfølgere for den mod bor 
geren Hans Kieldsted her i byen efter 
forkyndte arrest d. 3 die februarii sidst 
uchristelige og fast umenniskelige be 
handling og omgang, der i ingen måde 
kommer overens med voris allernådig 
ste lov og forordninger, skulle vi ikke 
forbigå sådant for Deris Excellence 
først med sine omstændigheder under 
danigst at rapportere. Førend forret 
ningen gik for sig, indfandt sig procu 
rator Niels Vissing af Skanderborg til 
lige med byfogden i Matthias Busches 
hus, hvor forvalter Kirchman fra Byg 
holm var ankommen for, som vi slut 
ter, at overlægge denne arrestes udfø 
relse på den bedrøvelige måde, som 
udfaldet viste, og til den ende blev af 
forvalter Kirchman sendt bud efter 
apotekerens karl, som skal være af 
bemw Kirchmans distribuerende gods 
og befalet ham at være byfogdens 
medfølger, siden blev sendt bud efter 
2de daglønnere samt Buskes gårdskarl, 
og derpå forføjede de sig neml. byfog 
den, Vissing og de 4re karle i Hans 
Kieldsteds hus, og efter han af byen, 
hvor hans kone strax lod ham hendte, 
var kommen ind ad døren, forkyndte 
byfogden hannem at skulle følge i ar 
rest, hvortil han, neml. Kieldsted, sva 
rede: Da læs mig dommen eller or 
dren op, hvorefter jeg og hvorfor skal 
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arresteres. Da byfogden sagde nogle få 
ord, som skulle være af indholdet, og 
dermed befalede hannem at gå, da den 
arresterede svarede: læs dog op og lad 
mig høre, hvorfor jeg skal arresteres, 
eller giv mig copie af den ordre der 
om haves, så skal jeg strax være følg 
agtig. Derpå lagde byfogden hånd på 
ham, og de 4re karle greb ham fat, så 
ledes at da de kommer uden for døren 
med ham, faldt han imellem dem ned 
som et død menneske. Da de 4re der 
til brugte rangerede sig således, at de 
2de højeste gik foran med benene og 
de 2de laveste eller mindste hver ved 
sin arm og axel bagefter, og da bar 
eller slæbede ham, at tilskuerne med 
største forskrækkelse måtte se, at hans 
bare hoved, som var uden både hat og 
paruque af og til slog og slæbede på 
jorden, og da de kom uden for Ho 
spitalet og jo merkede, at der intet 
rørligt mere var at fornemme hos 
ham, slengte de ham ned på gaden og 
lod hannem der ligge. Da byfogden 
tillige med Vissing og de brugte dra 
gere strax gik fra ham, og lidet efter 
kom militærvagt efter byfogden eller 
Vissings begiær og stillede sig omkring 
ham, neml. den arresterede, siden blev 
både byfogden og Vissing reent borte 
og kom ei mere. Da nu mennesket i 
den bedrøvelige tilstand død eller be 
svimmet under åben himmel som et 
umælende beest eller creatur havde 
liget i 11/2 å 2 timmer i den samme 
dag værende hårde frost og kuld, og 



den vagthavende officer høy- og vel 
bårne greve de Trampe formerekede, 
at byfogden og Vissing blev reent bor 
te, kunde hans ædle og christelige ge 
mytt ei tillade ham at se den jammer 
længere an, siden han vel kunde slut 
te, at om der endnu noget liv var hos 
ham tilbage, måtte det hannem ved 
den hårde frost og kuld, som han lå i, 
fratages, men sagde høybemelte hr. 
greve: Jeg ser byfogden bliver borte, 
kom børn og lad os hielpe manden i 
hans hus. Da han ei alene befalede 
sine underhavende at bære hannem, 
men endog tillod andre af tilskuerne 
at hielpe, ja endog så det således 
iværksat, at han ingen skade kunde få 
under deris hænder. 
Nu ville Deris Excellence og nådige 

herre af forberørte omgang nåd-gun 
stig overveie, hvad reedelige og ret 
sindige medborgere ved sådan med 
handling kunde forestille sig, og om 
vi ikke haver føie for sådan uchriste 
lig medfart til satisfaction for den for 
urettede, som ei selv kan svare for sig, 
når vi ført med et lovlig tingsvidne, 
det så snart ske kan skal ske, sagens 
omgang kan oplyse, at andrage det for 
Hans kongl. Majstet som landets from 
me fader og forsvar. Vi kan ei heller 
andet end forestille os, at dersom den 
ne ommelte tragedie, som med Hans 
Kieldsted blev ageret, ikke imellem 
de benævnte personer til Matthias 
Buskes først havde været overladt, be 
høvede byfogden jo ikke at tage dag- 
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Iønnere, og forvalter Kirchman ei hel 
ler at commandere hans bønderkarle 
til sådan forretning, men i den sted 
kunde som på andre steder, hvor in 
gen politie betienter holdes, jo bleven 
æsket og fået borgervagt til denne for 
retnings lovlig fuldførelse. Nu liger 
mennisket, neml. Hans Kieldsted, og 
har lagt ude i bedrøvelig smertelig 
svaghed uden til nette at kan røre el 
ler vende sig selv i sengen, men om 
han enten, som let ske kan i samme 
svaghed, bortdøer eller kommer fra 
sin helbred, skal vi som redelige med 
borgere være hans eftermålsmænd og 
fra begyndelse indtil enden sætte hans 
sag i lyset. 
Til Deris Excellencis høye og nådi 

ge eftersiun følger her en copie af den 
requisition, som byfogden til besva 
ring er insinueret - det hans derpå 
givne svar, og beder vi underdanigst 
herved, at Deris Excellence antager 
denne af os insinuerede sag i nådgun 
stig betragtning, siden vi af byfogdens 
svar på requisitionen kan se, at han 
hentyder det til, at vi sådant skulle 
påtage os for at hindre høy ordre eller 
doms lovlige fremme, det der aldrig 
er eller har været vores tanker, meget 
mindre skal kan bevises, at byfogden 
i sin forvaltning nogen overlast er ve 
derfaret, men alene er voris hensigt 
som hans medborgere at sette som 
melt hans under arresten ulovlige som 
uchristelige omgang for lyset til på 
følgende straf for vedkommende, i 



hvilken henseende vi underdanigst må 
udbede os den nåde, at os en dommer 
måtte anordnes som bytinget kunde 
betiene, mens vi lader bemelte tings 
vidne føre, hvortil vi underdanigst fo 
reslår birkedommer Niels Bang af 
Overbye, i underdanigst vendte Deris 
Excellence hannem nådigst dertil an 
ordner. Der vi med ald optænkelig 
submission stedse forbliver. 

Deris Excellence Høy Velbårne Hr. 
Geheimeråd og Stiftbefalingsmand 
Høybydende Herres underdanigste 
tienere. 
Horsens d. !Ode Februarii A0 1755. 
For samtlig Smedelaug som older 
mand Christian Buemand. 
Som oldermand for Skomagerlauget 
Laurids Marcussen. 
Som oldermand for Skræderamtet 
Jens Thorsen. 
Som oldermand for Snedkerlauget 
Peder Sacho. 
Som oldermand for Dreieramtet Jør 
gen Davidsen. 
Som oldermand for Hattemagerlauget 
Lars Jacobsen. 
Som oldermand for Hanskemagerlau 
get Peder Christensen. 
Som oldermand for Feldberederlauget 
Christen Andersen. 

Den 14. februar indfandt stiftamtman 
den sig for at holde forhør på Horsens 
rådstue, 6) Man indledte med at oplæse 
byfogdens indberetning om begiven 
hederne den 3. februar, oldermænde- 

50 

nes rekvisition til byfogden angående 
hans formentlige overgreb mod Kield 
sted og deres memorial til v. Levetzau. 
Derefter indkaldtes doktor Scheffer,7) 
der fik ordre til med to mand at besø 
ge Kieldsted for at efterforske, i hvil 
ken tilstand han befandt sig. Han 
vendte hurtigt tilbage og berettede, at 
Kieldsted var svag, hans pulsslag lang 
som og mat, og han klagede over smer 
ter i venstre side; men af ydre tegn var 
der kun en blå plet af størrelse som et 
tornarksstykke at se på det ene ben. 
Byens betjent hentede derpå de fire 
mænd, der havde båret Kieldsted ud 
af huset, for at de kunne fortælle om 
deres andel i arrestforretningen. De 
res fremstilling stemte overens med 
byfogdens, og de forsikrede, at de ikke 
havde tilføjet Kieldsted nogen skade. 

Derefter blev oldermændene op 
kaldt og, efter at stiftamtmanden »al 
vorlig havde betydet deres store for 
gribelse med at underskrive den til 
hannem indsendte fornævnte memori 
al, og at samme var begyndelse til 
stempling og oprør med videre, samt 
dennem forklaret, hvad straf de der 
ved havde fortjent etc., blev de samt 
lig på det kærligste og sagtmodigste 
formanet herefter at holde sig i rolig 
hed og vogte sig for sligt efterdags 
med nådigst løfte af Deres Excellence 
at ville søge, om muligt var, at udvir 
ke hos Hans Maj. pardon for deres 
forgribelse med videre«. Memorialen 
blev læst op for dem, og de vedkendte 



sig deres underskrifter, men forsikre 
de, at de ikke vidste, de dermed havde 
begået nogen forgribelse; var dette til 
fældet skyldtes det pour enfoldighed, 
som de bad Hans Excellence underda 
nigst nådigst ville pardonere, og de 
lovede herefter at ville holde sig roli 
ge. De tilstod, at Christen Lind skræd 
der var gået om til alle oldermændene 
med memorialen for at få deres under 
skrift. 

Også de fire hovedmænd blev for 
hørt og foreholdt deres grove forseel 
se. Hans Nysted vedstod, at han sam 
men med de tre andre havde været hos 
byfogden med rekvisitionen, men 
mente, at han som Hans Kieldsteds 
nabo var så godt som tvungen til det. 
Rekvisitionen var givet ham af Anders 
Bredstrup skipper. Christen Lind 
skrædder tilstod, at concepten til me 
morialen var overleveret ham af 
Brixen Møller til at lade renskrive af 
skolemester Christian Staal, hvorefter 
han gik rundt til oldermændene med 
den. Han mente, at concepten var for 
fattet af Anders Bredstrup skipper. 
Han tilstod også at have ombåret en 
liste, hvorpå man kunne tegne sig for 
bidrag til Hans Kieldsteds sag. Gert 
Torp havde været hos Hans Kieldsted 
den 3. februar, men ellers ikke delta 
get i noget. Endelig tilstod Anders 
Jacobsen grovsmed, at han som ud 
sending for laugsmestrene sammen 
med Jørgen Vilhelm snedker havde 
afleveret memorialen til stiftarntman- 
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den ved Hoved på vejen til Århus; 
men bevidnede, at hvad han havde 
forrettet var sket af pour enfoldighed. 

» De undskyldte sig samtlige med 
deres tåbelighed, bad på det under 
danigste om forladelse og forsikrede 
ei oftere at ville forse sig i slig eller 
andre tilfælde og i øvrigt lovede at 
holde sig rolig og stille«. 
Anders Bredstrup var fraværende, 

men det blev befalet, at han skulle af 
levere nævnte bidragsliste til borgme 
steren; endelig fik magistraten ordre 
til at sætte borgervagt ved Kieldsted, 
indtil han var rask nok til at kunne 
bringes i arrest. 

Forhandlingsreferatet, som er gen 
givet ovenfor, blev overgivet stiftamt 
manden som bilag til den indstilling, 
han ville tilstille kongen om, hvad der 
burde ske med de implicerede i uro 
lighederne. 

Dommene over Hans 
Kie1dsted og den kongelige 
resolution. 
Der er ingen tvivl om, at Hans Kield 
sted havde fået et chok ved arrestati 
onen og var ilde medtaget efter 11/2 
times liggen på gaden i vinterkulden. 
Som vi har hørt, blev der samme aften 
sendt bud efter hospitalspræsten Sa 
muel Baufein,1) doktor Scheffer og en 



feltskær. Baufein undslog sig først, da 
Kieldsted ikke hørte til hans menig 
hed, men fik derefter ordre af sogne 
præsten til at betjene Kieldsted. I en 
indberetning til stiftamtmanden2) skil 
drer han Kieldsteds tilstand: » Hans 
Kieldsted selv fandt jeg liggende til 
sengs, efter udvortes anseelse som et 
menneske, der havde mist både mæle 
og sans og vidste næsten intet af sig 
selv; thi han lå med lukkede øjne, 
med hængende hoved og drog sin ån 
de ganske sagte. Jeg talede da til ham 
med lydelig røst og spurgte, om det 
var hans attrå og begæring at blive 
forligt med Gud og til forligelse for 
sikring at nyde det højværdige sakra 
mente? hvortil han svarede ikke et ord 
eller i ringeste måde lod se nogen be 
vægelse uden dette, at han rystede li 
det med hovedet. Jeg spurgte ham 
endvidere, om han befandt sig ved så 
dan fornuft, at han i hjertelig bodfær 
dighed kunne indfalde til Gud og ved 
sig selv med suk anholde om en nådig 
forladelse for synden? hvorved han li 
ge som tilforn gjorde en liden bevæ 
gelse med hovedet, men hvad han der 
med ville give til kende, var mig ikke 
muligt at forstå, og ihvorvel at nogle 
af de omkringstående sagde, at det 
skulle være et tegn på, at han ville 
meddeles sakramentet, så kunne jeg 
dog ikke anse det for tilforladeligt, 
allerhelst jeg observerede, at da hr. 
doctor Scheffer just i det samme kom 
til ham og spurgte ham om hans svag- 
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hed, han da ved hans tiltale rørte ho 
vedet på selv samme måde, som når 
jeg talede til ham. Men at jeg ikke 
uden vigtig årsag skulle lade ham bli 
ve ubetjent, spurgte jeg de tilstedevæ 
rende, om han kunne synke eller tage 
til sig, hvad man ville give ham, hvor 
til de svarede nej! og altså måtte jeg 
til slutning sige til hans kone og an 
dre, som var nærværende, at siden han 
hverken med ord eller antagelige tegn 
kunne give til kende, at han havde sin 
fornuft, og han desuden ikke var i 
stand til at synke noget, så kunne jeg 
for den nærværende tid intet hos ham 
udrette, men fik derfor at befale ham 
i Guds vold, og om det ville foran 
dres med ham til forbedring, da de 
om sligt tildrog sig, kunne give mig 
det til kende, så ville jeg gerne komme 
igen og betjene ham, hvorpå jeg skil 
tes fra ham, og blev min tjeneste ej 
siden af ham forlanget«. 

Kieldsted blev tilset af dr. Scheffer, 
som efter ordre indgav rapport til ma 
gistraten om hans tilstand. Stiftamt 
mand v. Levetzau rykkede flere gange 
utålmodigt om rapporten. Den 11. 
marts kan dr. Scheffer meddele, at 
Kieldsted er oven senge, men havde 
ondt i alle sine lemmer og måtte bræk 
ke op næsten alt, hvad han nød; han 
er efter lægens skøn alt for svag til at 
kunne føres i fængsel. Den 7. april 
kom en ny erklæring. Kieldsted så nu 
friskere ud, og pulsen var bedre, men 
Anders Jacobsen grovsmed, som var 



hos ham, sagde, at han ikke kunne 
tage mod mad, og Niels Timmer 
mand, der havde vagt, forsikrede, at 
Kieldsted for nogen tid besvimede og 
ofte holdt sig i siden, som ømmede 
ham. Dr. Scheffer bad magistraten af 
holde forhør over de to mænd, da han 
nødig alene ville tage ansvaret for en 
forflyttelse af Kieldsted til arresten. 
Magistraten tilkaldte da de to oven 
nævnte samt to ti], der alle kunne be 
vidne, at Kieldsted ofte måtte brække 
sig, ikke kunne sidde i ro og klagede 
over smerter i lænden; de mente, han 
var for svag dl arrest. 3) 

Kirchmans sager mod Kieldsted 
sluttede faktisk tirsdagen den 4. febru 
ar.4) Kieldsted havde ikke sendt nogen 
repræsentant til retsmødet, Vissing 
havde som nævnt trukket sig ud af sa 
gen, og der var ikke mødt nogen vid 
ner. På Kirchmans vegne krævede 
Voetman derfor, at der blev afsagt 
dom, uanset at Kieldsteds kontravid 
ner ikke var blevet afhørt. De følgen 
de retsmøder bragte ikke sagerne vi 
dere. 

Dommene blev afsagt ved Horsens by 
ting den 18. marts af Niels Rasch og 
lyder som følger:") 
1. »Munden taler af hjertets overflø 
dighed, derfor hedder det: af dine ord 
skal du dømmes, god eller ond. Dette 
har anlediget citanten ved stævning 
af 20. august 1754 til næst påfulgte 
27. september at indkalde her i retten 
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Hans Kieldsted for de ublu uquems 
og nærgående ord, som offentlig her 
ved retten den 13. august 1754 blev 
udsagt til citanten således: I må være 
forbandet lumsk, på hvilke forskrevne 
ord citanten har ført 3de enstemmige 
vidner, sc. hr. by- og rådstueskriver 
Saabye, sr. Fogh og procurator Boe 
lund (se pag. 10, 13 og 54), og ved des 
uden, for at godtgøre ordenes grov 
hed, rekvireret Horsens gejstliges for 
klaring theologie (pag. 15. til 25 ind.), 
hvorefter citanten pag. 78 fremlagde 
sin deduction over sagen, hvorunder 
han indlemmer forrige stiftamtmand 
N issens brev og testimonium over 
Kieldsted (hvor han af velb. herre ti 
tuleres: en vinkelskriver, ondt, ublu 
og uroligt menneske) med påstand: 
I) Efter loven at være den selvsamme, 
han har beskyldt og skældt citanten 
for. 2) At bøde for sådanne usømme 
lige ord en mulkt af 20 rigsdaler. 
3) At gøre for retten en sømmelig er 
klæring efter forskrift. 4) At bøde til 
dommeren 2 lod sølv. 5) Til justits 
kassen 4 rigsdaler. 6) Betale sagens 
omkostninger med 12 rigsdaler. Hvor 
næst blev forevist retten den hos 
Kieldsted gjorte arrestforretning til 
sikkerhed i sin tid for ibragt omkost 
ninger. Endelig til sidst pag. 202 refe 
reres til bemeldte påstand og begæres 
i omkostning 16 rigsdaler. 
Herimod har Hans Kieldsted pag. 

7 og 26 været frugtbar på ugrundede 
indsigelser, såvel imod stævning som 



vidner, indtil han pag. 116 contra 
stævnede og ved vidner pag. 125 til 
178 har stræbt ved en del forvendte 
og sagen uvedkommende spørgsmål at 
forvilde sagen fra sit rette Iormali 
tet(?) og gendrivende at svække her 
ved citantens førte vidner, som dog 
mislengede, thi ingen af vidnerne, 
som den dag ved retten var til stede, 
har nægtet, at Kieldsted udsagde be 
meldte ord »I er forbandet lumske, 
men nogle af vidnerne vedgår ej 
egentlig erindrende, at ordene blev 
talt til hovedcitanten, da det dog var 
disse parter, som alene førte sag og 
ordveksling sammen, følgelig ej kun 
ne siges med nogen formodning til an 
dre end sr. Kirchman, som var Kield 
steds vederpart, og han ved ordenes 
omvundne udsagn, som 2de af vidner 
ne enstemmig har forklaret, ej alene 
set hen til, men og tilstå, at ordene 
virkelig skete til hovedcitanten og in 
gen anden. V el har Kieldsted, da han 
således så sig overvunden, villet op 
holde sagen ved continuationsstæv 
ning og flere vidners førelse, men da 
han ved formastelig opsætsighed imod 
højøvrigheden selv betog sig den ham 
af retten givne lejlighed til sagens vi 
dere fremme, som dog ej havde bleven 
ham til nogen fordel, så har han der 
ved bragt sig i sådan tilstand, som han 
må takke sig selv for da at undgælde 
efter forbeviste, og som loven siger 
have skade for hjemgæld, ydermere 
(se pag. 201) at han er givet anstand 
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med sagen for at søge sig et forsvar, 
men uden reflektion, altså må domme 
ren med erklæring pag. 209 sig til for 
svar optage sagen til dom. Hvorudi 
således blev for ret kendt: At bødker 
Hans Kieldsted af Horsens bør for sin 
dumdristighed ved offentlig rets hol 
delse med besagte ord til hr. forvalter 
Niels Kirchman på Bygholm at bøde 
efter loven pag. I 000 art. 4 16 rigsda 
ler; til justitskassen 2 rigsdaler; item i 
omkostninger og for sagens utidige 
forlængelse, herved citanten til op 
hold og skade, 16 rigsdaler, til inden 
15 dage efter denne doms lovlige for 
kyndelse under narn og execution i 
Kieldsteds arresterede og sequesterede 
[beslaglagte J bo, som hovedcitanten i 
mangel betaling herved gives magt og 
ret til at lade offentlig auctionere til 
sin skades betaling, enhver sin lovlige 
ret reserveret. Actum Horsens bytings 
ret den 18. marti Ao 1755. N. Rasch«. 

2. » Uferd er for den fredelige som et 
uvejr og storm for den vej- og søfaren 
de. Er nogen sinde en sag retfærdig 
gjort, da er det denne, der giver et 
kendeligt bevis på Kieldsteds natura 
liserede ondskab og umenneskelige 
længsel efter strid og trætte, at det e1 
kan kaldes i tvivl; så at citanten har 
været højstbeføjed til denne sags an 
læggelse, som først består i et her ved 
tingsvidne, derefter lovlig forkyndelse 
og af hans ed stævning til den 17. sep 
tember 1754. Viser fra pag. 9 til 75 



fire vidners enstemmige forklaring, at 
Kieldsted den 9. september næst for 
hen ved den nys da holdte rådstueret, 
hvor citanten var indkaldt som vidne, 
voldelig antastede og overfaldt citan 
ten med nævehug og håndslag i ansig 
tet, blev og blodig uden mindste skyld 
og brøde. Thi er samme sag ydermere 
ført imod Kieldsted efter indstævning 
til dom her i retten til næstpåfulgte 
29. oktober, hvor det i acten pag. 79 
lastes Kieldsted et højøvrigheden ham 
givne skudsmål under caracter af vin 
kelskriver, et ondt, ublu og uroligt 
menneske. Desårsag citanten ved ind 
læg af 5. november sidst pag. 19 har 
påstået, at Kieldsted I) bør lide hans 
voldsbøde med 60 rdl., 2) for to næve 
slag 9 rdl., 3) for blå og blodig sår 4112 
rdl., 4) for sår i ansigtet 2 rdl., 1 mk., 
8 sk., 5) for tingfred 22 rdl., 3 mk., 
6) for svie, tort og skade 30 rdl., 7) til 
justitskassen 4 rdl., 8) Horsens sogns 
fattige 4 rdl., 9) i omkostning 30 rdl. 
NB efter sidste påstand pag. 129, 10) 
i mangel disse bøder eller betaling at 
arbejde i Fredericia fæstnings skub 
karre og 11) som en voldsmand at stil 
le caution for, at han hverken hemme 
lig eller åbenbar herefter tilføjer ci 
tanten nogen skade på person eller 
ejendom eller i dets mangel at borge 
for sig selv med corporlig fængsel i 
nærmeste fæstning. End ses den til ci 
tantens sikkerhed for denne og øvrige 
2de sager (her pag. 33 til 79) under 
denne akt indlemmede arrestforret- 
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ning lovlig påkende og forfulgt, hvor 
efter pag. 129 forekommer citantens 
yderligere påstand om aparte [ sær 
skilt J mulkt for de ham i Kieldsteds 
stævning tillagte gravamina og ulov 
lige beskyldninger. 

Kieldsted herimod har intet til sin 
undskyldning, frelse eller forsvar lov 
lig afbevist imod citantens førte tings 
vidne, men under domsacten pag. 76 
findes et af hans indlæg, opfyldt med 
idel urimeligheder og utidige udflug 
ter, bejamrende sin skæbne, hvortil 
han dog selv alene og ingen anden har 
været årsag; thi hans utæmte tunge, 
forgribelige hænder, urolige hoved, 
ufredelige gemyt og i alt selvrådige 
adfærd har påkast ham det, han længe 
har tragtet efter, som den, der synes 
nu at være modnet til Guds og men 
neskers vredes retfærdige straf og 
hævn. Vel har han fremlagt contra 
stævning i denne sag pag. 84, men 
med ingen fordel: thi lod han og sa 
gen standse, mulig for ait indvikle ret 
ten i et labyrint og påbyrde sin veder 
part ulidelige omkostninger, som 
dommeren omsider måtte hæmme, da 
Kieldsted nogle tingdage hverken selv 
mødte eller lod møde, og altså erklæ 
rendes resolverede at optage sagen til 
doms, se pag. 170. 
Når nu dette passerede ret og upar 

tisk indses og påskønnes, så har citan 
ten, som imod sådan grov medfart har 
kunnet recolligere sig uden sin rets 
forspildelse, om han havde betalt 
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Kieldsted med lige mønt, indlagt sig 
berømmelse af sindig og fornuftig op 
førsel, som efter lov og retsindig bil 
lighed bør give ham tilstrækkelig sa 
tisfaction for tilføjet sårmål, tort og 
skade. Thi bliver udi denne sag kendt 
for ret: 

I) at Hans Kieldsted bødker i Hor 
sens bør for citanten hr. forvalter 
Niels Kirchman givne nævepust eller 
håndslag i og for sig selv som sårrnål 
at bøde efter loven pag. 898 art. 2 
4 rdl., 3 mk., 
2) for derved vedføjet blodig sår iflg. 
loven pag. 916 art. 19 at bøde 60 rdl., 
hvilke 60 rdl. bøder deles efter loven 
pag. 115 imellem kongen og sagsøge 
ren, 
3) efter loven pag. 899 art. 6 for sår i 
ansigtet 6 rdl., 4 mk., 8 sk., 
4) for stedet, hvor det skete, sc. mel 
lem tvende retter straks uden for og 
ved rådstueretten, som da holdtes, og 
det sted, hvor bytinget sættes, bøde ef 
ter loven pag. 916 art. 16 og 917 art. 
18 for tingfred 20 rdl., 
5) for citantens svie, tort og skade 
mindste 20 rdl., 
6) til denne sags forvoldte omkostnin 
ger betales 20 rdl., 
7) til justitskassen at give 4 rdl., 
8) og til Horsens bys fattige at give 
4 rdl., 
9) i mangel af disse bøders og omkost 
ningers betaling, for så vidt Kield 
steds arresterede og registrerede bos 

Horsens. Efter Erik Pontoppidan: Den dan 
ske Atlas (1768, genoptrykt 1968). 





effekter ej kan tilstrække, bør han det 
tillige med hans fremsendelses bekost 
ning at aftjene med arbejde i Frede 
ricia fæstnings skubkarre, og hvis be 
meldte Hans Kieldsted ej kan stille 
borgen, som han herved i kraft af lo 
ven pålægges, således at han hverken 
hemmelig eller åbenbar herefter vil 
tilføje citanten nogen skade på per 
son eller ejendom, da bør han ved si 
den at lide fængsel i ermeldte fæst 
ning, indtil han sig caution præsterer 
ifølge loven pag. 189 art. 4. Og ende 
lig 
I 0) til ermeldte bøde og omkostninger 
at få hos Kieldsted inddragen beret 
tiges hertil velbemeldte citant samme 
at søge forbemeldte Kieldsteds be 
skrevne møbler og effekter, så vidt 
kan tilstrække, som til den ende vor 
der stillet til offentlig auktion, så 
fremt Kieldsted ej inden 15 dage efter 
denne doms lovlige forkyndelse præ 
sterer skadesløs betaling, da han for 
det manglende lidet eller noget bør 
at lide som ommeldt. Og skulle uven 
teligt noget derfra overskyde, bør det 
efter loven komme Kieldsted eller ar 
vinger til gode, reserverende derhos 
enken sin lovlige ret. Horsens byting, 
den 18. marts. 
N. Rasch«. 

Dommene følger ikke Kirchman i 
hans store bødekrav, men var i øvrigt 
hårde nok, især ved de noget tvivl 
somme bøder for brud på tingfreden. 
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Der er ingen tvivl om, at Kieldsted 
havde appelleret dem. 

Det blev imidlertid ikke aktuelt. 
Den 1. marts indsendte stiftamtman 
den en beretning til kongen om begi 
venhederne med sin indstilling om, 
hvad der burde gøres i den anled 
ning. 6) Han gør rede for oprindelsen 
til opløbet: Kieldsteds skødesløse to 
baksrygning og refererer derefter, 
hvad der er sket, i overensstemmelse 
med forhøret den 14. februar. Al skyld 
lægges på Kieldsted, som »stedse har 
vist sig at være et genstridigt, meget 
urolig og oprørsk menneske«. Han 
bør sættes i slaveri; hvad angår de op 
rørske laugsmestre m. fl. bør de idøm 
mes bøder, som stiftamtmanden fore 
slår skal gå til den fattige latinskole i 
byen. 

Kongen resolverede derefter den 29. 
marts således: » Thi give Vi Dig her 
på allernådigst til kiende, at Vi til 
publici sikkerhed i fremtiden og an 
dre ligesindede til skræk og afsky al 
lernådigst finde for got, at merbemel 
te bødker Hans Kieldsted skal forsen 
des til festningsarbeide udi vores sta 
bel stad Fridericia indtil videre, til 
hvilken ende vi igennem vores krigs 
cancelli ville lade commandanten 
sammesteds anbefale at lade hannem 
til arbeide imodtage, når han der vor 
der henført. Men hvad laugene angår, 
som efter oldermændenes tilståelse ha 
ve holdet utilladelige laugssamlinger 
og derfor i følge forordningen af 23de 
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decembris 1681 burde betale hver 
laug for sig 200 lod sølf, desligeste ol 
dermændene, som have understået sig 
at lade forfatte og underskrive slige 
u-bevislige klage og ulovlige omgangs 
skrifter og ved sådan deres forgribelse 
kunne have fortjent alvorlig at ansees 
og straffes, og endelig betræffende 
skrædderen Christen Lind, grovsme 
den Anders Jacobsen, guldsmeden 
Hans Nyested og tobaksspinder Gert 
Torp, der efter egen tilståelse har væ 
ret opmænd for det skete opløb, såvel 
som Anders Bredstrup, som formo 
dentlig har været concipist af berørte 
laugenes besværing, deres reqvisition 
til byfogden samt det document, som 
laugene har ladet omgå til deres med 
borgere, hvilket skrift han også selv 
har påtegnet, da ville Vi for denne 
gang allernådigst have disse og øvrige 
udi denne så ulovlige og strafværdige 
handel implicerede forskånet dermed, 
at du dicterer dennem en tålelig 
mulkt hver for sig at betale til den 
latinske skole udi bemelte Horsens«. 

Opgøret med urostifterne. 
Dommene over urostifterne blev af 
sagt af v. Levetzau på et rådstuernøde 
den 15. april.1) Mødet indledtes med 
en oplæsning af dr. Scheffers skrivelse 
af 4. april om Kieldsteds tilstand og 
af forhøret desangående den 9. april, 
hvorefter der blev sendt bud efter 

Kieldsted. Han lod sige, at han gerne 
ville komme, men var så mat, at han 
måtte hvile sig undervejs; man gav så 
afkald på hans nærværelse. 

Derpå blev oldermændene og de 
fem hovedmænd indkaldt for at på 
høre en oplæsning af den kgl. resolu 
tion af 29. marts, hvorved som nævnt 
Hans Majestæt havde resolveret, at 
Hans Kieldsted skulle føres til Frede 
ricia for at indsættes til fæstningsar 
bejde indtil videre, og at laugsmestre 
ne og oldermændene samt øvrige im 
plicerede i opløbet skulle slippe med 
en tålelig mulkt til Horsens latinskole 
efter stiftamtmandens diktat. Denne 
dikterede, at de otte laug skulle betale 
200 sletdaler, som laugsmestrene per 
sonligt hæftede for; desuden skulle ol 
dermændene hver for sig betale 6 slet 
daler og de fem hovedmænd hver 10 
sletdaler. De, som havde tegnet sig for 
bidrag til Kieldsteds sag, skulle også 
aflevere det tegnede beløb til latinsko 
len. Samtidig gav stiftamtmanden or 
dre til, at Kieldsted straks under behø 
rig eskorte skulle føres til Fredericia. 

Om Kieldsteds bortførelse indgav 
rådmand Høstmark efter ordre en ind 
beretnings) samme dag af følgende 
ordlyd: 

» Efter Hans Excellence da var gåen 
fra rådstuen, og rådmand Flensborg 
og jeg havde opvartet ham til sit loge 
mente højædle og velb. frue confe- 



rentsrådinde Grabbous, og han ej hav 
de os mere at befale, fulgtes hr. råd 
mand Flensborg med mig ind udi mit 
hus, hvor da i begge vores navn blev 
skikket bud til byfogden, om han ville 
umage sig til os, vi havde noget at tale 
med ham, som lovede strax at komme. 
Imidlertid blev føjet anstalt til en 
borgervogn og 4re ridende borgere, 
som strax under gevær skulle møde 
for Hans Kieldsted bødkers dør for så 
ledes under bevogtning at ledsage 
ham til Fredericia, som og skete. Der 
efter kom byfogden her i mit rådmand 
Høstmarks hus, da hr. rådmand Flens 
borg og jeg foreviste ham høj bemeldte 
Deres Excellences ordre med begæ 
ring, han på sit embeds vegne for 
nefnte Hans Kieldsted lovlig ville 
overlevere til den foranstaltede vagt, 
som nu holdt for Kieldsteds dør, til 
allerhøjstbemeldte Deres kgl. Maje 
stæts allernådigste befalings og høje 
øvrigheds påfulgte ordres allerunder 
danigste efterlevelse, som byfogden 
lovede strax skulle blive fuldbyrdet 
og allerunderdanigst efterkommes. 
Derpå begærte hr. rådmand Flens 
borg, det jeg og byfogden ville følges 
med ham hjem til sit hus, hvilket og 
skete, hvor vi endnu fandt vognman 
den holdt ude for rådmandens dør, 
som biede efter et par af vagten, som 
ey endnu var kommen, og såsnart de 
4re mænd under gevær kom, blev de 
tillige med vognmanden, som kørte, 
beordret at skulle indfinde sig for 

60 

Hans Kieldsteds dør, som og blev ef 
terkommet. 

Derefter gik byfoged Rasch, efter at 
ordren ham in originale blev overleve 
ret, ned til Hans Kieldsted for således 
at se ham befordret bortført til Frede 
ricia, og forblev jeg hos hr. rådmand 
Flensborg imidlertid. 

Omtrent en halv time derefter kom 
byfogden tilbage til hr. rådmand 
Flensborgs, som berettede det Hans 
Kieldsted, han lå på sengen i sine un 
derklæder, men ville ikke efter hans 
befaling reise sig af sengen og forføje 
sig ud på vognen, men i den sted gav 
ham et spodsk svar, ikke heller var 
den hos Kieldsted værende borgervagt 
at bekvemme til at tage ham med 
magt og bringe ham ud på vognen. På 
sådan hr. byfogeds tilkendegivende re 
solverede hr. rådmand Flensborg til 
lige med mig som borger captein at gå 
ned til Hans Kieldsted igen med by· 
foged Rasch for at føje anstalt til stær 
kere vagt, om fornødenhed det udkræ 
vede. Og da vi kom derned, var der 
en stor mængde mennesker af begge 
køn, både af militaire og civilstand, 
som på Hospitalsbroen og hen til 
Kieldsteds hus var forsamlede, så man 
ikke uden at trænge sig igennem folk 
kunne komme ind af Hans Kieldsteds 
dør, hvorfor jeg commanderede et par 
af den tilstedeværende borgervagt, at 
de skulle holde den tilløbende folke 
mængde til side, at man kunne have 
plads til at få Kieldsted ud på vognen, 



og da disse 2de vagtholdene ikke kun 
ne holde den store mængde folk til 
bage, fandt jeg det rådeligt at beskik 
ke stærkere vagt, og til samme at fuld 
byrde anråbte borger lieutnant Ma 
thias Busk, som tillige med en del fle 
re stod på den anden side af åen i hr. 
rådmand Flensborgs have, tvært over 
for Kieldsteds dør, det han strax ville 
besørge mig herned 2de corporaler 
med 12 å 16 mand, som kunne holde 
folk til side og ellers med Hans Kield 
steds udførelse kunne være behjælpe 
lig, som han og lovede skulle ske. 
Imidlertid kom hr. rådmand Flens 
borg ud af Kieldsteds dør, som kaldte 
på mig og sagde, det nøtter ikke, før 
end vi får militair vagt, og spurgte 
mig, om jeg ville gå derefter, svarede 
jeg nej, jeg havde nu bud efter stær 
kere borgervagt. Ja, så vil jeg, sagde 
han. 

Derpå gik hr. rådmand Flensborg 
efter militair vagt, og da jeg syntes det 
tog nogen tid bort, førend den foran 
staltede borgervagt kom, gik jeg op af 
gaden for at se, om den ei kom, og 
blev da borgerlieutnant Busk var, som 
stod udi hr. rådmand Flensborgs dør, 
hvem jeg gik til og spurgte, om vagten 
ey kom snart, svarede han, den alle 
rede efter ordre var foranstaltet, man 
stod og ventede dens komme; imidler 
tid kom da vagten, som forblev, indtil 
så længe hr. rådmand Flensborg kom 
hjem, som skete strax derpå, og ved 
sin hjemkomst fortalte, at der nu strax 
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kom en corporal med 6 mand rytter 
vagt, og sagde, det han havde mundt 
lig ordre fra stiftamtmanden, at hvis 
borgerne ey ville lade sig bekvemme 
til at udføre Kieldsted på vognen, 
skulle man tage vægterne og byens 
tjener. Men da den ene vægter og by 
ens tjener Olle ikke var at finde, ind 
kaldte jeg den ankomne borgervagt og 
deraf udtog 6 mand, som, om jeg min 
des ret, var Jørgen Jensen feldbereder, 
Jochum rebslager, Jacob Pedersen, Sø 
ren Dall, Morten drejer og Hans Bag 
ger, hvilke blev beordret at tage Hans 
Kieldsted med magt og udbære ham 
på vognen, hvis ikke han selv godvil 
lig ville gå, som de og lovede at skulle 
gøre, så snart de så, det byfogden og 
vi andre lagde først hånd på ham. 

Derpå forføjede jeg mig atter ned 
til Hans Kieldsteds hus tillige med 
rådmand Flensborg og borgerlieut 
nant sr. Mathias Busk, hvor byfogden 
endnu var tilstede. Og da den mili 
taire ryttervagt samme tid mødte, kom 
vagtmester Henrich til mig og sagde: 
Her var en corporal med 6 mand vagt, 
som var forlangt af hr. rådmand Flens 
borg ved hans chef velb. hr. major von 
Retern, hvor samme skulle tage sin 
post. Derpå gik byfogden, hr. råd 
mand Flensborg og borgerlieutnan 
ten sr. Mathias Busk med de forhen 
meldte 6 mand borgervagt, som for 
hen var beordret at udtage Kieldsted, 
ind udi huset, da jeg imidlertid med 
den øvrige borgervagt uden for døren 



og på gaden gjorde ryddelig og fik den 
største part af de mange tilskuere dre 
ven fra døren og over Hospitalsbroen, 
som så snart var sket, bad jeg under 
officeren ved den militaire vagt, det 
han på broen ville postere mandskab 
og ey tillade nogen at komme derover. 

Derefter begav jeg mig igen til bor 
gervagten og befalede den at holde 
ryddelig for døren og omkring, hvor 
vognen holdt, som og skete. I det sam 
me kom hr. rådmand Flensborg ud af 
Kieldsteds dør og råbte på mig, jeg 
skulle komme ind og tillige med de 
andre lægge hånd på hannem, da jeg 
også derpå indgik i det kammer, hvor 
Hans Kieldsted lå, og sagde til ham: 
Det er kongens og høje øvrigheds or 
dre, at I ey viser Eder modvillig eller 
opsætsig, men rejser Eder og går ud og 
sætter Eder på vognen, hvorpå han 
truede mig med sin hånd og sagde: 
Gud forlade Eder for øvrighed I er til 
at forsvare en borger. Derpå gik jeg 
til sengen og lagde hånd på ham, da 
hr. rådmand Flensborg ved armen og 
mons. Busk ved fødderne trækkede 
ham ud af sengen på gulvet, og derpå 
blev vagten befalet at tage ham med 
magt og føre ham ud på vognen, som 
de også gjorde, men imidlertid dette 
gik for sig, rev han om sig med hæn 
derne og sparkede med fødderne og 
greb et par gange, som jeg så, efter hr. 
rådmand Flensborg og viste sig såle 
des hel modstridig, til han kom ud på 
vognen; men da jeg derefter kom ud 
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af Kieldsteds hus på gaden, så jeg, at 
bemeldte hr. rådmand Flensborgs lin 
tØj og kjole var udreven, som han be 
rettede, Kieldsted havde gjort ved dø 
ren, da han blev udbragt på vognen, 
hvor han et halvt kvarter og længere 
opførte sig som et rasende og galt 
menneske, skældende hr. rådmand 
Flensborg mange gange, både for en 
skielm og tyv, ja for kongens tyv, og 
borgerskabets bedrager. Mons. Busk 
så jeg han engang sparkede efter, da 
han lå på vognen, så og skielte ham, 
men formedelst sverm på gaden kun 
ne jeg ey høre, hvad det var. Derpå 
blev Olle, byens tjener, beordret at 
anbinde ham til vognen, og Hans Sø 
rensen at følge ham til Fredericia og 
levere ham til commandanten samme 
steds, og da det varede noget længe, 
førend kusken ville køre med ham, og 
han immer skieldede og smeldede, løb 
jeg til og tog i miletømmen på heste 
ne og trækkede dem af sted, da han 
således uden videre ophold blev bort 
ført til Fredericia efter kgl. allernå 
digste befaling og Deres Excellences 
hr. Cammerherre og stiftbefalings 
mand von Levetzaus påfulgte ordre. 

At mig er vitterligt således er passe 
ret og ey videre, bekræftes under min 
hånd og hostrykte signet. Horsens den 
15. april 1755 ... «. 

Også rådmand Flensburg og N. Rasch 
sendte en indberetning, dateret den 
1. maj.3) Den burde have været under- 



skrevet af rådmand Høstmark, men 
han nægtede det med den begrundel 
se, at han ikke havde overværet det 
hele, og den samme undskyldning for 
ikke at skrive under blev anført af de 
mænd, som havde assisteret ved bort 
førelsen. Man var åbenbart bange for 
at lægge sig ud med Kieldsteds tilhæn 
gere. Flensburg og Rasch klagede de 
res nød: »Nådige herre! Det er et be 
sværligt og fortrædeligt embede at væ 
re øvrighed udi sådan en by, hvor bor 
gerne er så egenrådige og genstridige, 
at de ikke vil efterkomme, hvad dem 
udi en og anden tilfælde bliver til 
holdt efter Hans kgl. Maj.s allernå 
digste befaling og høje øvrigheds or 
dre. Og var det således overalt i kon 
gens riger som her, måtte man snart 
frygte, at det ville gå til som udi Isra 
el, da de havde ingen konge, og en 
hver gjorde, hvad han godt syntese. 

Sagen om Kieldsteds skødesløse to 
baksrygning blev naturligvis nu hen 
lagt, og den 19. april erklærede byens 
tjener Hans Sørensen på stiftamtman 
dens henstilling, at han ikke forlangte 
nogen sag mod Kieldsted, »siden han 
noksom er straffet med fæstningsarbej 
de« .4) Også borgernes tingsvidne mod 
Rasch blev standset ved et magtbud.5) 

Tilbage stod inddrivningen af mulk 
terne, og det blev en langvarig affære, 
skønt v. Levetzau gentagne gange 
pressede på for at få den afsluttet. 
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Lettest gik det med at indkræve de 
penge, som stod på bidragslisten til 
Kieldsteds forsvar; det drejede sig kun 
om otte personer, som havde forplig 
tet sig til at give i alt 19 rigsdaler 3 
mark. De betalte, men under protest, 
fordi de ikke mente at have begået 
noget, der stred imod en kristens pligt 
til at hjælpe sin næste eller imod kgl. 
forordning.6) 

Vanskeligere lå det med opkrævnin 
gen af de egentlige mulkter.7) Der var 
uenighed om fordelingen. Skulle de 
200 sletdaler deles i otte portioner, så 
hvert laug betalte 1/s, eller burde de 
lignes på de enkelte langsmestre? Det 
sidste forekom mest retfærdigt, da 
laugene var af ulige størrelse. Men 
hvordan med dem, der ikke havde del 
taget i optøjeme? Var det rimeligt, at 
de skulle bøde for de andres forseelse? 
og endelig var mange laugsmestre så 
fattige, at de ikke kunne betale. 

Laugene blev enige om, at alle 
laugsmestre uden undtagelse skulle 
betale det samme. Men opkrævningen 
gik trægt. I januar 1756 var der kun 
indkommet 107 rigsdaler iflg. en ind 
beretning fra magistraten til stiftamt 
manden, »den øvrige restance er hos 
de fleste uformuende og den største 
del fattige og forarmede, som er den 
fornemste hovedårsag, at samme end 
nu ikke er betalt, og at tage de fattige, 
forarmede deres senge og gangklæder 
eller kakkelovn fra dem i vinterens 



tid, falder vel hårdt for dem og for by 
fogden at udexcerpere«.8) 

Så slemt gik det nu ikke, men der 
blev foretaget en udpantning. Af en 
opgørelse fra februar 17569) fremgår, 
at der er gjort udlæg hos ti håndvær 
kere, mens sytten er så elendigt stillet, 
at de fritages; i stedet betalte de mere 
velhavende for dem. Den 4. marts 
kunne man aflevere mulkterne til la 
tinskolen. Hver af de 78 håndværks 
mestre i byen er skrevet for 1 rigsda 
ler 4 mark 41/s skilling, oldermænde 
ne for 4 rigsdaler hver og de fem ho 
vedmænd for 6 rigsdaler 4 mark, hvor 
til kommer de 19 rigsdaler 3 mark fra 
bidragslisten - i alt blev det til 220 
rigsdaler 1 mark.t'') 

Kieldsteds videre skæbne. 
Kieldsteds indsættelse i Fredericia 
fæstning gav ikke ro i Horsens om 
hans person. Det varede ikke længe, 
før hans tilhængere søgte at få ham fri 
af slaveriet ved at indgive ansøgninger 
om benådning til kongen. Hoved 
manden i disse forsøg var hans far, 
Hans Kieldsted d. æ. Kort efter dom 
fældelsen ansøgte han om fri proces 
i de to sager mod forvalter Kirchman 1) 
- som i øvrigt døde den 20. april 
17552) - og om sønnens frigivelse; 
men kancelliet svarede lakonisk: Her 
ved er intet at gøre! Ikke desto mindre 
indgik han kort efter med en ny me- 
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morial, som blev afvist den 11. okto 
ber 1755.3) 

Men en tiltale mod byfoged Rasch 
for misligheder i en arvesag fra Nim 
gav Kieldsteds tilhængere nyt mod. 
Sagen blev ført af den dygtige proku 
rator Mathias Bruun fra Viborg4) og 
med vicebyfoged Casper Borman som 
sættedommer. Rasch var så ubehæn 
dig ved sine spørgsmål til vidnerne at 
bringe sin andel i Kieldstedsagen på 
bane, og herunder måtte han indrøm 
me, at hans behandling af denne ikke 
havde været korrekt, men han henvi 
ste som begrundelse, »at alt var sket 
under højøvrighedens ordre«. 

Rasch var rasende over, at Borman 
og Bruun ikke havde bremset vidne 
afhøringen og klagede bittert til v. Le 
vetzau over det. Denne sendte hans 
klage til magistraten til udtalelse, og 
her lagde man hele skylden på Rasch, 
»der selv ved sine ueftertænkelige 
quæstioner til vidnerne ene har været 
den, der har forvoldt, at Hans Kield 
steds navn · under acten er bleven 
nævnt og indført. Meget mindre hvor 
ledes byfogden har turdet understå 
sig at beråbe sig på, at hvad i Hans 
Kieldsteds handel det deraf depende 
rende, af ham på embeds vegne er be 
handlet, er efter høje øvrigheds ordre. 
Allerhelst under sagen er ført bevis 
om, at han har nægtet Hans Kieldsted 
retten, optaget sagen til doms imod 
ham, uagtet han skal have forlangt 
contrastævning til contravidners førel- 



se, som af acten, når samme fra byfog 
den indkommer, kan erfares dets sam 
menhæng«. 5) 

Stiftamtmanden reagerede skarpt 
mod byfogdens beskyldning om, at 
han skulle have tillagt denne ordrer, 
hvorved hans dommerembede og ju 
stitiens frie løb blev indskrænket. Han 
lod Rasch stævne til Horsens byting 
for at afkræve ham bevis for hans på 
stand. Rasch henviste til, at han fra 
den 3. februar 1755 havde modtaget 
seks ordrer i sagen fra v. Levetzau, 
men kunne ikke fremlægge dem i ori 
ginalen eller godtgøre, at de var et 
indgreb i den juridiske proces. Hans 
beskyldninger blev derfor erklæret for 
ubeføjede, han skulle give stiftamt 
manden en undskyldning og betale en 
mulkt til de fattige efter v. Levetzaus 
skøn.") 

Stiftamtmanden har sikkert ret i, 
at han ikke formelt har grebet ind i 
sagen, men ved at lade Kieldsted 
fængsle, fordre sagen om den skødes 
løse tobaksrygning fremmet og ved 
hans utålmodige skrivelser om Kield 
steds helbredstilstand har han sikkert 
givet Rasch det indtryk, at han ønske 
de en hurtig afgørelse; den milde dom 
tyder på, at v. Levetzau har forstået 
Raschs situation. Denne sag - tillige 
med de øvrige fortrædeligheder - har 
nok været medvirkende til, at Rasch 
søgte sin afsked, som blev bevilget 
ham den 9. juli 1758 på grund af tung 
hørighed. 7) 
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Den ældre Kieldsted begærede straks 
en udskrift af retsprotokollen med 
Raschs indrømmelser. Den sendte han 
af sted med en ny supplik den 10. de 
cember 1756; men heller ikke denne 
gang gav det resultater. Kancelliet var 
efterhånden godt træt af hans mange 
ansøgninger og gav magistraten ordre 
til at irettesætte ham for hans påtræn 
genhed. 8) 

I marts 1758 klagede magistraten 
til stiftamtmanden over, at Kieldsted 
fra slaveriet sendte trussels- og bøn 
skrivelser til folk i Horsens.9) Han 
»incomoderer en del denne bys ind 
vånere med hans slette og dårlige skri 
vemåde og under adskillige forblom 
mede fraser, nærgående caracterer 
med undermængde trusler søger lige 
som dels at toussere folk og dels at 
fortsætte sit trygleri. Til sligt at få 
hemmed årsages vi underdanigst at 
bede Deres Excellence behagelig ville 
formå hr. commandanten i Fredericia 
(som vi ikke har den ære at være kendt 
af), det han gunstig ville føje den an 
stalt, at bemeldte Hans Kieldsted ikke 
må blive tilladt sådan correspondance 
at continuere (som ikke har noget 
godt i sig til øjemed), allerhelst han 
som publique slave ikke burde have 
slig frihed at insultere [fornærme] folk 
under forblommede skrivemåder, ej 
heller at betle, meget mindre imod 
postordninger at afsende breve ved 
alle lejligheder, som sket er, uden der- 



af at betale porto, postkassen til for 
nærmelse«. 

Den 10. november 1758 var det 
Kieldsteds kone, der sendte en bøn 
skrivelse til kongen.") Det gav anled 
ning til en afhøring, hvoraf det frem 
gik, at hun hverken kunne læse eller 
skrive. Hun erindrede ikke, at skri 
velsen var hende forelagt. Med hensyn 
til tidligere supplikker, som hun hav 
de indgivet (sammen med den ældre 
Kieldsted), ville hun ikke navngive 
forfatteren; men det var ikke en fra 
Horsens. 

Det sidste forsøg på at få Kieldsted 
frigivet skete ved to bønskrivelser af 
30. maj 1759 fra Kieldsteds kone og 
hans far, overrakt kongen af sidst 
nævnte i Middelfart, da majestæten 
var på vej til Horsens.P) Begge blev 
naturligvis afhørt om forfatteren, men 
uden resultat. Kieldsteds hustru kun 
ne som nævnt hverken læse eller skri 
ve og erklærede, at hun som en gam 
mel kone på 71 derom ingen kund 
skab havde i nogen måde, men hun 
mente, supplikken måske var skrevet 
i København på bestilling af hendes 
mand. Kieldsted d. æ. tilstod at have 
overleveret de to supplikker og tog an 
svaret for at have fremskaffet dem, 
men ville ikke ud med forfatterens 
navn. 

Da det således havde vist sig umu 
ligt for Kieldsted at blive fri ved kgl. 
benådning, tog han sagen i sin egen 
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hånd. I juli 1760 undveg han fra sla 
veriet. Som man kunne vente, førte 
det til stor uro i Horsens. Gennem fle 
re skrivelser12) til stiftamtmanden søg 
te magistraten at få ham efterlyst i 
aviser og stillede en dusør på 10 rigs 
daler i udsigt til den, der udleverede 
ham til myndighederne. Man anførte, 
at han før sin flugt skal have udladt 
sig med trusler mod byen og dens ind 
vånere, derfor ville man hellere betale 
10 rigsdaler i diskretion end »stedse 
leve i frygt for hans trusler at blive 
udøvet i gerninger, og det vil falde 
borgerskabet besværligt at holde vagt 
omkring byen dag og nat af frygt for 
dette farlige menneskes. 

Som følge heraf udgik der en kon 
gelig ordre af 31. oktober til stiftamt 
manden, amterne og det sydlige na 
tionale infanteriregimente om at ef 
tersøge Kieldsted.") men uden resul 
tat. Da hans hustru døde den 22. de 
cember 176314), var han endnu ikke 
pågrebet, og en arv på 38 rigsdaler 
2 mark og 7 skilling kunne naturlig 
vis ikke lokke ham frem! Det lykkedes 
Kieldsted at holde sig på fri fod indtil 
den 8. januar 1773; da blev han på 
grebet i Fredensborg på Sjælland og 
indsat i Stokhuset i København, hvor 
han døde et halvt år efter den 19./20. 
juli 1773, 61 år gammel.15) 

Aktionen mod Kieldsted er i flere 
henseender lærerig. Den giver os et 
billede af de forhold, hvorunder rets- 



væsenet fungerede på den tid, og 
den afslører de sociale modsætninger 
i Horsens samtidig med, at vi får et 
eksempel på, hvordan man skaffede 
sig af med »et uroligt hoved«. 

Det er rigtigt, at Kieldsted var et 
»ublu menneske«, grov i sin mund, 
som man vel kunne vente det af det 
miljø, han voksede op i, og at han 
manglede den underdanighed og re 
spekt for øvrigheden, som dengang var 
almindelig. Det er derimod mere 
tvivlsomt, om man kunne kalde ham 
ond. Hans ondskab skulle bestå i, at 
han hidsede folk op mod hinanden og 
mod Øvrigheden. Det var de gejstlige 
og verdslige myndigheders dom. Hvad 
det første angår, var det jo en almin 
delig anklage mod prokuratorer på 
denne tid, men det er muligt, at 
Kieldsted ud fra sit kværulantiske ge 
myt har været værre i den henseende 
end andre. Hans kritiske indstilling 
til myndighederne er åbenbar; han 
mente, at de misbrugte deres magt til 
at undertrykke de fattige, og det frem 
går af akterne, at han betragtede sig 
som disses talsmand. Der er sikkert 
ikke tale om en politisk agitation fra 
Kieldsteds side, men om en hævdelse 
af menigmands ret til at protestere 
over for det, han føler som en fordrej 
else af retten til ugunst for almuen. 
For den har han ingenlunde stået som 
en ond mand, men tværtimod som 
dens forsvarer, og han har haft mange 
tilhængere. Nogen forbryder var 
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Kieldsted ikke, heller ikke nogen 
voldsmand, som Vissings hysteriske 
udtalelser giver udtryk Ior.: De forse 
elser, han tiltaltes for, kunne være af 
gjort med rimelige bøder, ja det er 
endda et spørgsmål, om de første ved 
rørende ukvemsordene burde være 
rejst. Hvad den skødesløse tobaksryg 
ning angår, synes magistraten at have 
opfattet anmeldelserne som en hævn 
akt fra anmeldernes side og rejste kun 
nødtvungent sagen; forbudet er for 
mentlig blevet overtrådt mange steder 
i Horsens. Nu faldt der ikke dom i 
sagen, som kunne have ført til slaveri 
og måske også havde gjort det på 
grund af stiftamtmandens åbenbare 
Ønske om at uskadeliggøre Kieldsted. 
Det er ikke med urette, at denne følte 
sig udsat for en sammensværgelse med 
det formål en gang for alle at få hans 
virksomhed som vinkelskriver og uro 
element standset. 

Afgørende for Kieldsteds skæbne 
var ikke retssagerne. Stiftamtmanden 
lægger i sin indstilling vægt på, at 
Kieldsted er et oprørsk menneske, og 
urolighederne i anledning af den me 
ningsløse fængsling af ham måtte be 
kræfte dette. Almuens og laugenes ak 
tion til fordel for ham blev hans ulyk 
ke. Kieldsted kom til at stå som et 
samlingsmærke for underklassens mis 
fornøjelse med øvrigheden. At denne 
har været ret udbredt fremgår af 
Raschs og Flensburgs klager over be- 
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folkningens opsætsighed, af vidneud 
sagnene og de udkommanderede bor 
geres optræden under arrestationerne. 
Vidnerne lyver, som hest kan rende, 
til fordel for Kieldsted, enten af sym 
pati for ham eller af frygt for hans 
tilhængere, og borgervagten tør ikke 
røre Kieldsted, før øvrigheden har 
lagt hånd på ham. 

Også magistraten tager hensyn til 
folkestemningen i sin udtalelse om be 
timeligheden af at rejse sag mod 
Kieldsted for hans skødesløse tobaks 
rygning; men da urolighederne satte 
ind, blev den klar over, at Kieldsted 
måtte fjernes som en farlig urostifter 
og anmodede stiftamtmanden om bi 
stand til dette. 

Efter vor tids opfattelse var den 
kongelige resolution om indsættelse 
af Kieldsted som slave i Fredericia 
fæstning et justitsmord; beslutningen 
blev taget uden hensyn til, at sagerne 
mod ham ikke var ført til ende ved 
domstolene. Der er noget rørende na 
ivt ved den gamle Hans Kieldsteds 
stadige påvisninger i hans supplikker 
til majestæten af, at der er foregået 
misligheder under retssagerne. Det 
kom ikke sagen ved. Det afgørende 
var Kieldsteds »slette og opsætsige for 
hold« gennem mange år til øvrighe 
den i et samfund, der var behersket 
af enevældens autoritære syn på for 
holdet mellem undersåtter og myndig 
hederne. 

Noter og henvisninger. 
Størstedelen af kilderne er hentet fra Hor 
sens Rådstue- og Byfogedarkiv, der opbeva 
res i Landsarkivet for Nørrejylland. De vig 
tigste dokumentsamlinger er anført med de 
herunder anførte forkortelser. 

Forkortelser. 
B.66-9: Horsens bytingsprotokol 1750-1769. 
D.13-92: Horsens rådstueprotokol 1699-1759. 
D.13-99: Copibog over ind- og udgåede bre 
ve 1745-1758. 
D.13-100: Copibog over ind- og udgåede bre 
ve 1754-1761. 
D.13-111: Indkomne breve til magistraten 
1748-1756. 
B. 5 A: Aarhus stiftamt, Havreballegaard og 
Stjernholm amter 1683-1799. 
B 5 A-153: Breve fra Horsens. 

Baggrunden. 
1) D.13-99 (og B 5 A-153). 
2) D.13-66. Dokumenter vedr. statsskatte 

oppebørselen 1627-1790. 
3) 0. Fabricius: Horsens KjØbstads Beskri 

velse og Historie (Odense 1879) side 217 
og 227. 

4) Hans Knudsen i Aarhus Stifts Aarbøger 
1922 side 125 f. 

5) Palle Rosenkrantz: Procuratorstanden i 
Danmark i 17. og 18. årh. (1927). 

6) Danske lov er udgivet af V. A. Secher (2. 
udg. 1911). Forordningerne er trykt i Ja 
cob Henric Schou: Chronologisk register 
over de kgl. forordninger og åbne breve. 
(1778), bind III Christian Vl's, bind IV 
Frederik V's. - Af særlig interesse er for 
ordningen af 3. marts 1741 om vidnefø 
relse rn. m. (bind III side 373 ff). 

7) D. 13-99 til den 13. januar 1746. 
B) Horsens byfogeds skifteprotokol B.66-258 

fol. 866 ff og Stokhusets arkiv (Landsar 
kivet for Sjælland m.m.). 



9) B. 5 A-153 den 15. november 1746. De 
fØlgende dokumenter er også hentet her 
fra, bortset fra v. Nissens brev, der findes 
i B.66-9 fol. 348 og i D.13-111. 

10) Ulrich Christian (von) Nissen var stift 
amtmand i Århus 1747-1752 (J. Bloch: 
Stiftamtmænd og amtmænd i Kgr. Dan 
mark og Island 1660-1848, udg. af Rigs 
arkivet 1895). 

11) Fabricius anførte arbejde side 100 f. 
12) D.13-111. Christen Sveistrup fik bestal 

ling som prokurator i september 17 51 og 
tages i ed af magistraten. 

13) Christen Calmer var prokurator i 1737 
(H. Knudsen anførte arbejde) og nævnes 
i B. 5 A-153 som prokurator i 1751. 

14) D.13~92 den 27. september 1751. 
15) B.66-9 den 12. oktober 1751. 
16) Hans Frederik v. l.evetzau til Oxholm og 

Bygholm var stiftamtmand over Aarhus 
Stift fra den 7. november 17 52 til den 6. 
oktober 1758, derefter justitiarius i høje 
steret og gehejmeråd (Bloch anførte ar 
bejde). 

De første sager mod Kieldsted. 
1) Sagerne ved bytingsretten findes i B.66-9 

fol. 347 b O 403. 
2) Hans JØrgen Boelund fra gården Boe 

lund i Nim sogn blev exam. jur. (ej ube 
kvem) i 1748 og drev sagførervirksomhed 
fra sin faders gård. I 1757 sØgte han be 
villing som prokurator. Stiftamtmanden 
udtalte, at han ved en og anden lejlighed 
ikke have rettet sig efter de pligter, som 
loven pålægger en prokurator, men anbe 
faler ham, fordi der er mangel på pro 
kuratorer. Han fik bevilling i 1758, men 
mistede den kort efter; først i 1761 an 
erkendtes han som prokurator for alle 
over- og underretter, undtagen i Køben 
havn. (H. Hjort-Nielsen: Danske proku 
ratorer med kgl. bevilling 1660-1869). 
(1935). 
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3) Fabricius anførte arbejde side 100 og 106. 
4) D.13-92. 
5) Forordning 6. december 1743 angående 

pengebeders inddrivelse foreskriver, at 
den skyldige skal straffes på kroppen, 
hvis han ikke kan betale. Almuens folk 
kan, hvis det er mænd, af magistraten 
henvises til arbejde i nærmeste fæstning, 
kvinder til et spindehus. Øvrigheden 
skal tillige angive skriftligt, hvor lang tid 
den skyldige skal straffes, så at en dags 
arbejde regnes for hver mark danske, 
som de ikke kan betale. Men som alterna 
tiv (hvis helbredet er dårligt) kan man 
sættes i fængsel på vand og bred, ikke 
over 28 dage. Er skylden højere end 120 
rigsdaler, skal det indberettes til kongen, 
om han vil tillade, at gælden anses ud 
sonet med de 28 dages fængsel på vand 
og brød (Schou anførte værk III side 
466 ff). 

Udpantningen og en ny sag. 
1) B.66-9 fol. 383 b ff. 
2) B.5 A-153. 
3) Forordningen siger bl.a., at ingen må 

røge tobak i stalde, lader etc. eller på an 
dre steder og ved let brændende materi 
aler, hvoraf nogen farlighed kunne be 
frygtes. Forseer nog·en sig herimod eller 
på anden lige så grov måde udviser no 
gen uforsvarlig skødesløshed og omgang 
med ild og lys, skal han uden al nåde 
dømmes på 1 i 2 år, om det er en mand 
til fæstningsarbejde, og er det en kvin 
des person til spinde- eller tugthus. Hvis 
magistrat, byfoged eller husbond ser gen 
nem fingre dermed uden at angive ved 
kommende, skal de bøde til de fattige 
10 til 20 rigsdaler, hver gang de herudi 
tager forsømmelse (Schou anførte værk 
IV side 164 f). 

4) B.5 A-153. 
5) D.13-92. 
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Den mislykkede arrestation 
og laugenes oprør. 
1) Den 13. december 1754. D.13-11. - Brev 

vekslingen mellem stiftamtmanden og 
Vissings redegørelse for den mislykkede 
arrestation i B.5 A-153. 

2) Niels Bang birkefoged i Stensballegaard 
birk 1747, exam. jur. I 1751 prokurator 
for Nørrejyllands landsting og for alle 
under- og overretter i Jylland. Den 7. ok· 
tober 1757 herredsskriver i Voer og Nim 
herreder, »en mand af udmærket dygtig 
hed« (Hjorth-Nielsen anførte arbejde). 

3) På dette tidspunkt var der indkvarteret 
tre rytterkompagnier i Horsens, i alt 138 
mand. (Magistratens indberetning 1753. 
D.13-99). 

4) Begivenhederne den 3. februar og følgen 
de dage er desuden beskrevet af Rasch, 
af rådmand Flensburg i et brev til »sin 
kære hr. brodere forvalter Kirchman, af 
Kirchman til stiftamtmanden og i de to 
citerede indberetninger fra magistraten; 
alt i B. 5 A-153. 

5) Rigsarkivet. DK 029. Koncepter og ind 
læg til Jydske Tegneiser nr. 17. 

6) Referat af mødet i B. 5 A-153. 
7) Henrik (den yngre) Scheffer, født i Flens 

borg den 10. december 1717, student fra 
Haderslev, dr. med. i Jena den 14. marts 
1742. Hvornår han kom til Horsens, vi 
des ikke, men han der der i 1774 (Kr. 
Caree: Den danske lægestand 1479-1900 
(1909). 

Dommene over Hans Kieldsted 
og den kongelige resolution. 
1) Fabricius anførte arbejde side 106. 
2) B. 5 A-153. 
3) Scheffers indberetninger den 11. marts 

og 7. april samt forhøret den 9. april 1755. 
I Copibogen D.13--99. 

4) B.66-9 fol. 390. 

5) Sammesteds som 4 fol. 402 ff. 
6) Rigsarkivet. DK 029. QævnfØr D.13-100). 

Opgøret med urostifterne. 
1) B. 5 A-153 (jævnfør 13-100). 
2) B. 5 A-153. 
3) Sammesteds som 2). 
4) D.l 3-100. 
5) B. 5 A-153 til den 22. september 1756. 
6) B. 5 A-153 til den 29. april 1755 (D 13- 

100). 
7) D.13-99 til 25/7 1755 (15/1 1758), 17/1 

1756. - D.13-100 til 5/5, 15/5, 13/8, 
25/8, 30/8, 2/10, 7/11 1755 - 5/3 1756. 
B. 5 A-153 til 23/2 1756, 4/3 1756. 

8) D.13-99 den 19. januar 1756. 
9) B. 5 A-153. 

10) Sammesteds som 9) den 4. marts 1756. 

Kieldsteds videre skæbne. 
1) D.13-111 til den 27. juni I 755. 
2) D.13-99 fol. 415. 
3) B. 5 A til den 11. oktober 1755. 
4) Mathias Bruun (fØdt I 702, død 1770) var 

prokurator for alle over- og underretter i 
Nørrejylland fra I 735, fra 1743 bosat i 
Viborg, 1739 landfiskal, sen snild og be 
gavet procurator og, om man vil, en sejg 
lovtrækker, og han var sØgt vidt og bredt 
for at Føre sager« - ofte idømt beder for 
sit slastværdige, lovstridige og skammeli 
ge forholde, 1741-1743 suspenderet fra 
embedet som fiskal, men 1759 prokurator 
for højesteret! (H. Hjort-Nielsen anførte 
arbejde). 

5) B. 5 A-153 til 1/10 1756. 
6) B.66-9 til 14/12 1756. 
7) B. 5 A-79 til 8/7 1758. 
8) B.66-9 fol. 460 f - D.13-100. 
9) D.13-100 til 12/l 1759 - B. 5 A-79 til 

23/12 1758. 
11) Sammesteds som 9) juli 1759. 
12) D.13-100 til 11/8 og 25/8 1760. 
13) Skifteprotokollen B.66-258 fol. 870 b. 



14) Sammesteds som 13) fol. 866 ff. 
15) Efter velvillig oplysning fra Landsarkivet 

for Sjælland m. m. Stokhusets slaverulle 
1771-1777 og stamtavle over slaver 1772- 
1778 jævnfør skifteprotokollen B.66-259 
fol. 479 ff. 

Dokumenternes stavemåde er i mindre om 
fang tillempet nutidens; i stedet for aa an 
vendes å. 
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Et særpræget stenpar 
ved Gl. Århus landevej. 
Af Svend N ørregaard Hansen. 

En vejfarende, der indtil for et par 
hundrede år siden - ukendt med eg 
nen - passerede Hansted bro fra syd, 
må have følt sig i den største vildrede. 

Vejen deler sig straks efter broen, 
og uanset hvilken vej han vælger, de 
ler den sig igen og igen. 

Årsagen er åbenbar og utvivlsom. 
Den brede Hansted ådal med de 

udstrakte enge har altid været en al 
vorlig hindring for færdselen. 

Kun Hansted bro, der nævnes så 
tidligt som i 1438,1) har gjort det mu 
ligt at passere den vandrige Hansted 
å. Mod dette sted har alle vejene fra 
nord stilet, fra en bred vifte snævren 
de ind til kun en vej over broen. Fra 
den side er det gået af sig selv, hvor 
imod det fra syd har været vanskeligt 
at træffe den rigtige vej. 

Ikke uden grund har øvrigheden 
søgt at vejlede (i bogstaveligste for 
stand) de vejfarende. 

I den såkaldte »store« vejreform fra 
1793 fandtes blandt talrige bestem 
melser også en om, at der skulle op- 



stilles vejvisere ved landevejene, hvor 
mindre veje gik fra. 

Antagelig er det denne bestemmel 
se, der har bevirket opstillingen af de 
talrige vejvisersten, der engang stod, 
men som nu rask forsvinder ved vej 
udvidelser. 

De fleste var ikke særlig store, som 
regel jævnt firkantede uden al forme 
gen tilhugning, i det store og hele 
prægede af beskedenhed .. 

Vi skal se på et par undtagelser. 

Den kendte vejvisersten ved Gl. Århus 
landevej nord for Hammersholm ved 
Horsens er fuld af gåder og tilsyne 
ladende selvmodsigelser. 
Her skal forsøges en udredning af 

dens snørklede livsbane, der er både 
spændende og omskiftende. 

Stenen er yderst særpræget, men 
ikke enestående, som det senere skal 
vises. (Billeder side 73 og 83). 

Med den nuværende placering er 
den ca. halvanden meter høj over jor 
den. Som billederne viser, er den smal 
og slank set forfra. Særpræget er især 
fremtrædende, når den ses i profil. 
Forsiden er let foroverbøjet, mens ste 
nen bagtil er bred og tung nedad. 
Ryggen går i en elegant bue helt frem 
til forsiden over toppen. 
Forsidens indskrift: LIT HER FRA 

PAA HØJ RE HAND HAS HÆR 
RET V ÆI er hverken elegant eller 
fejlfri. Det samme må siges om den 
moderne opmaling. Det spejlvendte J 
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i HØJ er i virkeligheden et - også 
spejlvendt - Y med to prikker over, 
som almindeligt i ældre skrift; oprin 
deligt har der stået HØY-RE. 

Når der her og senere tales om den 
ne og andre stens højre- og venstresi 
der, menes der »heraldisk set«, som 
det kaldes, d.v.s. set fra stenen, således 
at stenens venstre side er på beskue 
rens højre hånd og omvendt. 

På den tykke nedre del af Hads her 
red stenen står på venstresiden Skan 
derborg Væi og på højresiden Aar 
huus Væi, begge steder med en smuk 
kere håndskrift end forsidens. De to 
sideindskrifter må antagelig være ble 
vet udført af en professionel stenhug 
ger, hvorimod forsidens mere klunte 
de bogstaver muligvis skyldes en fu 
sker i faget. 

Hvis man ud fra de tre forskellige 
indskrifter søger at finde vej mod de 
anviste steder, vil det hurtigt opdages, 
at oplysningerne er mere vild- end vej 
ledende. Indskriften på stenens højre 
side viser hen til Århusvejen, som man 
befinder sig ved. Det kan accepteres. 
Værre er det, at der ingen Skander 
borgvej findes, og værst, at Hads her 
redsvejen efter anvisningen nærmest 
må løbe fra Hansted bro hen mod 
Hansted, medens den i virkeligheden 

Kortet side 75 er et udsnit af Videnskabernes 
Selskabs kort fra 1787. Gengivet med Geodæ 
tisk Instituts tilladelse ( A. 67 /79 ). Copyright. 



75 



løber i modsat retning fra et helt an 
det udgangspunkt. Stenen kan ikke på 
nogen måde eller noget sted bringes 
i en sådan stilling, at alle tre anvis 
ninger passer, hvilket må give anled 
ning til mistanke om, at der må være 
noget galt med stenen. Det er der og 
så; dens forsideindskrift og indskrif 
terne på dens sider har ikke haft gyl 
dighed på samme tid, og stenen må 
også være blevet flyttet. Det vides da 
også, at den har været flyttet, endda 
flere gange, i forbindelse med vejregu 
leringer. 
Tidligere førstelærer M. R. Mikkel 

sen, Søvind, fortæller, at den for ca. 40 
år siden lå i vejgrøften vist noget læn 
gere nede ad bakken. Den blev da 
rejst, formentlig hvor den lå, hvilket 
bekræftes af, at Horsens Museum er i 
besiddelse af et billede af den, hvor 
det af huse i baggrunden fremgår, at 
den da stod omtrent ud for den store 
skrænt på Hammersholms mark. 
Her kan den ikke have stået oprin 

deligt. 
Det bliver nødvendigt at forsøge at 

rekonstruere vejenes forløb for om 
muligt at fastslå, hvor vejviseren op 
rindeligt er blevet rejst, og hvornår 
det kan være sket. 
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Videnskabernes Selskabs 
kort. 

Målebordsblade, tegnede antagelig i 
l 780erne, er grundlag for Videnska 
bernes Selskabs kort fra 1787.2) 

Side 75 ses et udsnit af disse måle 
bordsblade med Horsens by og dens 
nærmeste omegn mod nord. 

Landevejen fra Horsens deler sig 
to grene kort efter at have passeret 
Hansted bro (landevejene er småprik 
kede ). 
Den gren, der drejer mod venstre 

(A), løber vest om selve Hansted by og 
fortsætter over Gedved, forbi Vor her 
reds gamle tingsted og den gamle lan 
devejskro, Bertelslund, forbi Ovsted 
kirke og Tåning, over Fuldbro til 
Skanderborg. 

Den højre landevejsgren er Gl. År 
husvej (B), der løber til Tvingstrup, 
hvor den deler sig i to. Den ene går 
mod Skanderborg over Ørridslev og 
Ustrup. Den anden går over Hoved 
gård til Århus. 

Efter den første vejgaffel efter Han 
sted bro går der fra Gl. Arhusvej veje 
til begge sider. 

Kortet side 77 er en formindsket gengivelse 
af et matrikelkort tegnet på grundlag af en 
opmåling i 1795. 
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Vejen til venstre (C) løber øst om 
Hansted by over Ørskov og Kattrup 
til Ustrup, hvor den opfanger Skan 
derborgvejen over Ørridslev, og vide 
re går de sammen over Ringkloster til 
Skanderborg, øst om Skanderborg sø. 

Denne vej har nok haft sin store be 
tydning som forbindelse mellem Hor 
sens med kongeborgen Bygholm og 
Skanderborg Ladegaard og slot. 

Alle spor af vejene (A) og (C) er for 
svundne mellem Hansted bro og Han 
sted. 

Vejen, der snart efter Hansted bro 
løber mod øst, (D) har kurs efter Hads 
herred, der ligger mere end en halv 
snes km borte. 

Horsens var i stor udstrækning køb 
stad for betydelige dele af Hads her 
red, hvilket har betydet en anselig tra 
fik ad denne vej, indtil der omkring 
1860 blev anlagt en ny landevej mel 
lem Horsens og Odder og i forbindel 
se hermed en bro over Stensballesund. 
Hads herreds bønder havde allerede 

i 1500-tallet pligt til at yde brokorn 
til Hansted bros vedligeholdelse, og i 
1600-tallet skulle de holde stenbro 
lægningen Øst for broen i orden. 

De nævnte veje (A), (B) og (C) fra 
Videnskabernes Selskabs kort vil gen 
ses med de samme betegnelser på det 
næste kort, medens vej (D) ikke findes 
der. 
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Matrikelkortet. 

Videnskabernes Selskabs kort er det 
ældste, der med sikkerhed, d.v.s. på 
grundlag af opmålinger, siger noget 
om vejene nord for Hansted bro. 

Næstældst i samme klasse er for 
mentlig matrikelkortet over Hansted 
gaards marker, tegnet i 1795.3) 

Et matrikelkort bruges af matrikel 
direktoratet i en lang årrække til re 
gistrering af skete ændringer i ejen 
domsforhold, oftest indberettet af 
landinspektører ved forskellige former 
for skelforretninger. Tit er et matri 
kelkort en sand rebus, overbroderet, 
som det er, med rettelser og tilføjelser 
samt målelinjer med tal ved. 
At der er sket mange ændringer af 

vejenes forløb mellem Hansted bro og 
Hansted ses af de mange aftegnede 
veje, der må have afløst hinanden - 
fire af dem er slettede med penne 
strøg. (Side 77). 

Landevejen mod Århus, Gl. Århus 
vej, er kun antydet uden sammenhæng 
med dem mod Hansted. 

Vejene er som på det første kort 
mærket med (A) for den oprindelige 
landevej, med (B) for antydningen af 
Gl. Arhusvej og med (C) for vejen 
mod Skanderborg Øst om Hansted. 
Vej (D) mod Hads herred ses ikke på 
dette kort. Til gengæld er her tre nye, 
nemlig (E), (F) og (G). 



Det er svært at holde rede på så 
mange veje, men det er ret nødven 
digt for forståelsen. 
Heldigvis kan den sidste, (G), skil 

les ud som Hanstedgaards private vej. 
Den næstsidste, (F), udmærker sig 

ved a:t være den eneste af kortets veje, 
der ikke er slettet med pennestrøg og 
må derfor være den sidst gældende. 
Alle de slettede må betragtes som of 
ficielt nedlagte. At Gl. Arhusvej er 
slettet må anses for en skriverfejl, ef 
tersom den stadig findes i bedste vel 
gående. 
Tilbage er kun vej (E), som vi ikke 

har rede på. Til gengæld fremtræder 
den som den eneste på strækningen på 
et kort over landevejen fra Horsens til 
Randers fra år 1800,4) hvilket viser, at 
den på dette tidspunkt har været lan 
devej. 

Vejenes rækkefølge. 
Det må herefter forsøges at ordne de 
mange veje kronologisk. 
Det fremgår af Videnskabernes Sel 

skabs kort, at vej (A) og vej (C) er de 
ældste. Begge var endnu til stede, da 
matrikelkortet blev tegnet i 1795. Vej 
kortet fra 1800 viser, at de da var for 
svundne, og at vej (E) var blevet lan 
devej. 

Det vil næppe være fejlagtigt at gæt 
te på, at det er udskiftningen af Han 
sted bys og af Hanstedgaards marker, 
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Udsnit af et kort fra år 1800 over landevejen 
fra Horsens over Borum til Randers. På kor 
tet ses en målelinje fra Horsens til Hansted, 
nærmest som en blyantsstreg et par cm fra 
billedets venstre kant. Uden at det har været 
tilsigtet, viser den linjen for landevejen fra 
omkring 1830-1840. En pil nedad viser den 
gamle Hansted bro. Pil mod højre viser ste 
det, hvor vejviseren blev rejst omkring 1800. 
Til hØjre i billedet anes spidsen af en pil, 
der markerer Hads herred vejen. (Se note 4 ). 



der har været årsag til de omfattende 
ændringer. Den nye landevej har fra 
sin oprettelse dannet skel mellem de 
to områder. 
Vej (E) var altså landevej i en år 

række fra tiden mellem 1795 og 1800. 
Den blev afløst af vej (F), den uslet 

tede vej fra matrikelkortet, der beteg 
nes hovedlandevej fra Horsens. 

Denne vej hører sammen med det 
»store« landevejsbyggeri, der begynd 
te på Sjælland omkring 1775, men 
først nåede til Horsensegnen omkring 
1830. 
Vejarbejdet her nord for Horsens 

må være begyndt med opfyldningen 
over engdraget til den store vejdæm 
ning, der siden har ført landevejen 
over Nørrestrands enge, der i gammel 
tid hed Priorslykken og tilhørte St. 
Hanskloster i Horsens. 

Den nye landevejsbro af sten over 
Hansted å blev indviet af Frederik 
den Sjette i 1834. Hermed var det 
forbi med århundreders besvær med 
at holde de skiftende træbroer ved 
lige. 
Der fortælles en anekdote om bro 

indvielsen. Landsfaderen, Frederik 
den Sjette, var bekendt for en vis på 
holdenhed. Han skal have undret sig 
over, at den nye Hansted bro var af 
sten - han troede, den var af guld, så 
dyr den var. 
Landevejens fortsættelse mod Han 

sted må dog have ladet vente på sig 
i nogle år, idet en tegning med bereg- 
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ninger over jordarbejder for denne 
strækning er set i vejdirektoratets ar 
kiv, dateret 1837. Strækningen må for 
modes at være blevet åbnet henimod 
1840. Først hermed er vej (E)'s rolle 
som landevej udspillet. 
Herefter er der kun tre veje tilbage: 

hovedlandevejen (F), Gl. Arhusvej (B) 
og vejen mod Hads herred (D). 

Vejviserstenen. 
Vejviserens sideindskrifter viser, at 
den er blevet rejst, hvor landevejen 
har delt sig mod Skanderborg og mod 
Århus. 
Der har været tre sådanne vejgafler 

til forskellige tider. 
Den første lå kun et par hundrede 

meter nord for Hansted bro, hvor veje 
ne (A) og (B) skiltes (Videnskabernes 
Selskabs kort), formentlig fra arilds 
tid til slutningen af 1700-tallet. 
Den anden vejgaffel, der også eksi 

sterede fra gammel tid, lå ca. en halv 
km fra broen, efter at vejen var nået 
næsten op gennem Hanstedhule. Fak 
tisk har den nye landevej, der blev op 
rettet omkring 1800, benyttet den 
gamle vej mod Skanderborg (C) på det 
første stykke, indtil den lidt længere 
fremme nåede over højdedragets høje 
ste punkt, hvorfra Hansted kirke kan 
ses. Først her har den ændret kurs 
efter kirken (matrikelkortet). 



Den tredje vejgaffel opstod med åb 
ningen af den nye hovedlandevej fra 
Horsens til Hansted omkring 1840. 
Gl. Arhusvej drejede herefter fra 
umiddelbart efter broen. 

Den første og den tredje vejgaffel 
kan antagelig udelukkes som mulig 
heder, når spørgsmålet er, hvor vej 
viseren blev rejst første gang - sim 
pelthen fordi den første er forsvundet 
tidligt, og den sidste er oprettet for 
sent. 

Samtidig med at den første for 
svandt, skete der afgørende ændringer 
med nr. 2, idet Skanderborgvejen (C) 
tog en ny retning og fik en ny status 
som landevej, omstændigheder, der 
skabte et oplagt behov for forklaring 
- en vejviser. 

Hermed er vi vist kommet så nær, 
som det er muligt, med en datering af 
stenen som vejviser. 

Det må antages, at den blev opstil 
let ved Gl. Arhusvej, hvor den nye 
landevej mod Skanderborg, der blev 
anlagt som en følge af udskiftningen 
i 1700-tallets sidste år, drejede fra. 
(Punkt (H)). 

Ca. 40 år senere, i slutningen af 
l 830rne, blev denne vej overflødig 
gjort af den nybyggede hovedlandevej, 
der gik som efter en lineal fra Hor 
sens til Hansted, og dermed var også 
vejviseren overflødig. 

Den er nu ledig og parat til at be 
gynde en ny tilværelse. 
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Hads herred stenen. 

Hvornår stenen efter ca. 1840 er ble 
vet omdannet til vejviser mod Hads 
herred vides ikke - heller ikke hvem 
der har foranlediget det. Den primi 
tive forsideindskrift lader formode, at 
det ikke er nogen offentlig myndig 
hed. 

Lige så lidt vides det, hvor stenen 
har stået i sin nye værdighed. 

For at teksten kan have nogen me 
ning, må stenen i det mindste være 
blevet vendt. Den omstændighed, at 
den på et langt senere tidspunkt lå 
nede midt på bakken, tyder dog på, at 
man har flyttet den. 

Logik og konsekvens tilsiger, at det 
rigtige sted at anbringe den måtte væ 
re helt fremme ved hovedlandevejen 
ved Hansted bro, dog stadig ved Gl. 
Arhusvej. Hensigten med vejviseren 
må jo være at advisere vejfarende på 
hovedvejen om, at hvis de skal mod 
Hads herred, skal de dreje her. 

Med front mod Hansted bro passer 
det: LIT HER FRA PAA HØJ RE 
HAND HAS HÆR RET V Æ.I. 

Om dette mellemspil kendes som 
sagt ingen efterretninger. 

Et spørgsmål lader sig ikke længere 
fortrænge: Hvad har der før været på 
vejviserens forside? - Altså er vi ikke 
færdig med stenen endnu. 
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Tvillingestenen i Tvingstrup. 

Som nævnt i indledningen er Hads 
herred stenen særpræget, men ikke 
enestående. Den har en genganger, en 
ikke tidligere nævnt tvilling, der nu 
står ved en vejgaffel lidt nord for 
Tvingstrup. De to sten er så ens af 
figur, at de må være lavet samtidig, 
efter samme model og af den samme 
stenhugger. Hertil kommer, at de har 
samme - dog senere - indskrifter på 
siderne, mens forsiderne er forskel 
lige. 

Også i Tvingstrup deler Gl. Århus 
vej sig som før nævnt i en Skander 
borg Væi og en Aarhuus Væi. Den før 
ste går over Ørridslev til U strup, hvor 
den går sammen med Skanderborg 
vejen øst om Hansted (C). Den anden 
gren går over Hovedgård til Århus. 
Vejgaffelen her opstod ved en lande 
vejsforlægning i 1930rne. Tidligere 
var det Ørridslevvejen, der løb ligeud, 
og Århusvejen, der drejede fra et par 
hundrede meter længere mod nord, 
Herefter blev det omvendt. 
Ældre folk husker endnu stenen lig 

gende i grøften ved den gamle vejgaf 
fel. Thorkild Gravlund må også have 
set den der, idet han anvender en teg 
ning af den som titelvignet i sin Her 
redsbogen. Nu er den - vel af vejvæ 
senet - opstillet ved den nye vejgaffel. 
Vejviserstenen ved Tvingstrup er en 
vildtbanesten på forsiden, oven i kø- 

Vejviserstenen nord for Hammersholm set fra 
tre sider. På midterbilledet (sammenlign bil 
lede side 7 3) kan man skimte, at de endnu 
synlige spor af vildtbaneindskriften er anty 
det med kridt. Forfatterens foto. 

Vejviser- og vildtbanestenen ved Tvingstrup 
set fra tre sider. Den står mere opret end vej 
viseren nord for Hammersholm. Med hensyn 
til ligheden mellem de to sten taler billeder 
ne for sig selv. Forfatterens foto. 



83 



bet en af de første vildtbanesten, der 
er lavet. Det ses af dens årstal, 1743 - 
intet tidligere findes på vildtbanesten. 
Først i 1742 gav kongen, Christian 
den Sjette, sit samtykke til at erstatte 
de manglende egetræspæle om den 
kongelige vildtbane i Skanderborg 
amt med stenpæle.") 

Den kongelige vildtbane var kon 
gens helt private jagtområde og eksi 
sterede som sådant i et par hundrede 
år, fra Frederik den Andens tid til 
1767, da det meste af krongodset bort 
solgtes. 

Skanderborg Distrikt, som det be 
tegnedes, omfattede en halv snes her 
reder i Midtjylland. Sydgrænsen gik 
fra Hads herreds skel lidt nord for 
Søvind, gennem hele Vor herred til 
Gudenåen og videre gennem Tyr 
sting herred. På dette lange stræk blev 
rejst ca. 40 vildtbanesten, alle med 
årstallet 1743. Ca. halvdelen findes 
endnu, dog kun et par på oprindelig 
plads. 

Skulle vor Hads herred sten også 
have været en vildtbanesten? 

En nøje undersøgelse af den og en 
sammenligning med tvillingen afslø 
rer, at der trods afhugningen af for 
siden, før henvisningen til Hads her 
red blev hugget ind, stadig kan spores 
rester af en indskrift næsten mage til 
den på stenet) ved Tvingstrup. 

Øverst på Hads herred stenen fin 
des tydelige rester af kronen, hvoraf 
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der findes flere typer på vildtbaneste 
nene - nemlig den øverste buede 
streg og det lille kors i toppen. Også 
rester af kronens nedre bånd kan ses 
på tværs af HER. 

Kongens monogram, et sekstal i et 
C - Christian den Sjette - kan ikke 
påvises med sikkerhed, kun nogle 
ujævne fordybninger antyder, at no 
get er hugget bort. 
Det tredje indskriftselement fra 

oven, bogstaverne S D, Skanderborg 
Distrikt, kan mere føles end ses. Der 
synes dog også her at være tale om det 
karakteristiske ottetalsformede D fra 
skriveskriften, der kendetegner den 
stenhugger, der har hugget vildtbane 
stenene til strækningen herfra til 
Sandvad kro, d.v.s. hele Vor herreds 
vestlige del. 

Indskriftens nederste del, årstallet, 
står på Tvingstrupstenen på to linjer. 
På Hads herred stenen har det stået 
på en linje, A eller Ao (forkortelse for 
anno) 1743. Den elegante opstreg til 
A'et og de to sidste cifre, 43, står klart. 
Hads herred stenen turde hermed 

være identificeret som en tidligere 
vildtbanesten mage til Tvingstrupste 
nen. 
Hermed åbnes en mulighed for at 

finde ud af, hvor de to særprægede 
sten har stået, fra de blev født som 
vildtbanesten i I 743, til de ca. 50 år 
senere blev omdannede til vejvisere. 
De to sten ligner hinanden så meget 

og samtidig ingen andre kendte, at alt 
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tyder på, lat de skal betragtes som et 
par, og at 

1

~e har markeret landevejens 
indgang i kongens vildtbane. 

Der kendls en del skriftlige kilder an 
gående ildtbaneafmærkningen. De 
findes del i Rigsarkivet, dels i Lands 

N ørrejy lland. 
ste tales om de gamle ege 

træspæle, er for største delen var for 
svundne i begyndelsen af 17 30rne, da 
der blev oretaget gentagne undersø 
gelser af eres tilstand. De var rejst i 
1689, me var nu næsten alle bortråd 
nede elle » bortstaalen «. 

Ovenstående udsnit af et kort fra 1752 over 
Tyrrestrup gods ». . med omkringstaaende 
Vildbans Steen« viser vildtbaneskellet langs 
landevejen syd for Hovedgård. Ved »Sand 
vads Broe«, der kendes fra andre kilder, ses 
af tegnet to vildtbanesten. I forklaringen til 
kortet står: »S - Tvende Vildbanepæle, een 
paa hver Side af Landevejen«. (Se note 8). 

I 1742 blev det som nævnt efter 
mange forestillinger besluttet, at den 
nye vildtbaneafmærkning, der var sær 
deles tiltrængt, skulle bestå af tilhug 
gede sten. 

Hvor landeveje passerede vildtba 
neskellet, skulle sættes træpæle med 
et påhæftet bræt, hvorpå »Hans Maje- 



To udsnit afvejkortet fra år 1800 (sammen 
lign side 89). Kartet til venstre viser området 
ved Tvingstrup, det til hØjre området ved 
Hovedgård. Som det fremgår af kortet til 
venstre, gik landevejen dengang langt uden 
om Tvingstrup. Det var knækket mod vest, 
der blev rettet ud i 1930rne, hvorved vejgaf 
felen rykkede 200-300 meter nærmere til 
Tvingstrup. På kortet til hØjre kan man kon 
statere, at Hovedgård by ikke eksisterede i 
1800. En lille skov lå på stedet, hvor byen 
efter banens anlæggelse i 1868 voksede op. 
Hoved bestod kun af to gårde, der ligger 
nord for byen endnu. Vandløbet, der danne- 
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de skel mod kongens vildtbane, der lå mod 
nord, ses på tværs af landevejen cirka en cm 
nord for den morke stribe, der skyldes en 
fold på det gamle kort. En pil markerer 
uandlobets retning. 



stæts høje Navn« skulle males. Et for 
slag om at udføre det i guld blev ikke 
bragt til udførelse. 

I en henseende blev træpæle anset 
for bedre end stenpæle: de kunne gø 
res så høje, som det måtte ønskes, og 
derved mere synlige. 
Tanken om træpæle ved landeveje 

nes indgang i vildtbanen er dog blevet 
opgivet, allerede inden den blev ud 
ført. Uden at nogen bestemmelse her 
om kendes, er det tydeligt, at en an 
den fremgangsmåde blev valgt. Man 
har udsøgt ekstra store og præsentable 
sten og givet dem en særlig omhygge 
lig tilhugning, og endelig har man 
sat to sten hvert sted, hvor landeveje 
gik ind i vildtbanen. 

En række eksempler på tvillinge 
sten kan nævnes: syd og nord for Nim 
sogn, der var en enklave af vildtba 
nen, står to tvillingepar endnu, ved 
landevejen syd for Gedved nævnes to 
sten i et syn på vildtbanestenene fra 
17666) (de ses også på Videnskabernes 
Selskabs kort fra 1787), og i Framlev 
herred har der efter et brev fra over 
førsteren til amtmanden i 17 597) stået 
tre par tvillingesten, alle ved lande 
veje. 

Endnu et sted vides at have stået to 
sten, nemlig ved Sandvads bro på Ho 
ved mark. De nævnes i den omtalte 
synsberetning fra 1766, og de ses end 
da i aftegning på et kort over Tyrre 
stru ps område fra 1752.8) (Side 85). 
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Ved sammenligning med moderne 
kort er det utvivlsomt, at Sandvads 
bro eller Hoved bro, som den også 
kaldes, har ligget i en lavning lidt syd 
for Hovedgård by - det eneste sted i 
området, hvor vandløb har kunnet lø 
be på tværs af landevejen. Vandløbet 
er forsvundet, antagelig lagt i rør, og 
området er snart bebygget. Vandløbet 
ses dog stadig på målebordsbladet fra 
omkring 1950. 
Det kan næppe betvivles, at her er 

stedet, hvor vore tvillingesten blev 
rejst som de første landevejsvildtbane 
sten i landet i 1743. 

Måske er de tænkt som et forsøg på 
en speciel formgivning til et bestemt 
formål. Da der kun kendes de samme 
to af denne form, har man måske ikke 
været fuldt tilfreds med resultatet. 

Noter. 
1) Ældste danske Arkivregistraturer, bd.I, 

side I 73. 
2) Geodætisk Institut. Tilladelse nr. A 67/79. 
3) Matrikelsdirektoratet. 
4) Vejdirektoratets arkiv, nu formentlig 

Rigsarkivet. 
5) Rigsarkivet. Rentekammeret, Resoluti 

ons- og Relationsprotokol I 742, 26. no 
vember. 

6) Landsarkivet for Nørrejylland. Tingbog 
for Det skanderborgske Rytterdistrikts 
birketing. 15. maj 1766. 

7) Landsarkivet for Nørrejylland. B 5 C/ll 4. 
S) Landsarkivet for Nørrejylland. 801/17. 



Udsnit af Geodætisk 
Instituts atlasblad »2812 
Hotsens«, Målestoksforhold 
1 : 40 000. Gengivet med 
Geodætisk Instituts 
tilladelse (A. 67179). 
Copyright. 
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Nørre-Snede kommunes våben. 
Af Leo Andreasen. 

Igennem en årrække blev det i Nørre 
Snede kommune drøftet, om ikke 
kommunen burde have et kommune 
våben. 

Denne drøftelse om et kommune 
våben var ikke noget, der først opstod 
efter kommunesammenlægningerne i 
1970, da i hvert fald både Ejstrup 
kommune og Nørre-Snede kommune 
havde beskæftiget sig med tanken alle 
rede inden sammenlægningen. 

I 1976 blev der nedsat et udvalg, 
som bestod af medlemmer både inden 
for og uden for kommunalbestyrelsen, 
og fra dette udvalg fremkom flere for 
slag. 

For at få de forskellige forslag be 
handlet så godt som muligt kontakte 
de man statens heraldiske konsulent 
Poul Warming, som i et møde med 
nogle få repræsentanter fra kommu 
nen på en meget levende måde gjorde 
rede for de regler, der gjaldt på det 
heraldiske område. Efter dette nåede 
man frem til et første udkast til kom 
munens våben. 

I den tid, som nu gik med at nå den 
endelige udformning, blev arbejdet 
forestået af arkitekten Claus Achton 
Friis i nøje samarbejde med den heral 
diske konsulent og kommunens repræ 
sentanter. 
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Døbefonten i Nørre Snede kirke. Foto 1968. 
Nationalmuseet. 

Døbefonten i Ejstrup kirke. Foto 1905. Na 
tionalmuseet. 



Den 26. maj 1977 blev udkastet god 
kendt af indenrigsministeriet, og den 
31. maj 1977 blev da omsider Nørre 
Snede kommunes våben godkendt af 
kommunalbestyrelsen. Den 11. juli 
1977 blev våbenet offentliggjort ved 
en lille sammenkomst i kommunens 
mødesal. 

Nørre-Snede kommunes våben beskri 
ves således: I blåt en dobbelt-løve af 
sølv omsat af tre fra oven sete åkande 
blomster af guld (2,1 ). 
Dobbelt-løve motivet er hentet fra 

to af kommunens døbefonte, nemlig 
den i Ejstrup kirke og den i Nørre 
Snede kirke. 

Når man har fundet, at det var en 
god ide at benytte motivet fra døbe 
fontene, skyldes det først og frem 
mest, at det pågældende motivs an 
vendelse i døbefonte hører det midt 
jyske område til, og dernæst, at de to 
døbefonte, som stammer fra 1100-tal 
let, anses for at være seværdigheder, 
hvilket blandt andet fremgår af, at 
Nørre-Snede kirkes døbefont har væ 
ret sendt til danmarksudstillingen i 
London i 1948 og i et helt år, I 960- 
1961, blev vist frem i USA. 
Med hensyn til tolkningen af løve 

motivet kan anføres følgende beskri 
velse fra Børge Mosumgaards bog: Fe 
rie langs hærvejen: 

Snart betegner den [løven] djævelen, 
der går rundt og søger, hvem han kan 
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opsluge - så er det en advarsel: Skynd 
dig ind ad kirkens dør og bliv i dåben 
Guds barn. Snart skal den forestille 
Kristus selv, løven af Judas stamme - 
så er det en opmuntring: Kristus sej 
rer, hold dig til ham. 

Der er altså i den kirkelige symbolik 
i de to muligheder i begge tilfælde en 
opfordring til en forening, og hvilken 
bedre symbolik kunne man tænke sig 
i et kommunevåben. 

De tre åkandeblomster er heller ik 
ke uden symbolik. Der er her i virke 
ligheden tale om to forhold, som øn 
skes fastholdt. For det første skal de 
erindre om, at kommunen består af 
tre sogne, og for det andet (og ikke 
mindst dette) er de et kendetegn på 
kommunens mange skønne søområ 
der. 



Fra Hedensted til Skara - og hjem igen. 
Af Peter H. Katballe. 

Fra Hedensted kirke. 
Kernen i Hedensted kirke - den store 
middelalderbygning - rummer en 
række enestående enkeltheder til glæ 
de for såvel menigheden som den me 
re tilfældige gæst. Bortset fra kirkens 
unikum (det romanske apsismaleri 
med den stående Kristus Majestatis i 
mandorlaen) er det mest bemærkelses 
værdige ved kirken vel nok den store 
billedkvader på skibets sydøsthjørne, 
grænsende til koret. Grænsen mellem 
skib og kor angiver en grænse mellem 
jord og himmel - menneskeverdenen 
og Guds rige. Her anbringes i mange 
kirker inden døre kerubeme med 
flammesværdene. Det er derfor næppe 
tilfældigt, at den store billedkvader er 
anbragt netop her, idet dens motiv er 
en kamp om menneskesjæle. K vade 
ren viser os ærkeengelen Michael og 
djævelen. De to vejer menneskesjæle 
på en vægt. Djævelen har lang hale og 
et vældig stort, stirrende Øje samt et 
rundt baghoved og en lang frem 
springende hage og en tilsvarende 
næse. Michael har vinger og et rundt 

hoved. Djævelen prøver at snyde ved 
at påvirke vægten, men lykkeligvis går 
engelen af med sejren. (Se side 96). 

Motivet er enestående i Danmark i 
romansk stenkunst. På dansk grund 
findes det så vidt vides kun her og i 
en korbjælke fra Brejning i Sønder 
jylland - nu opbevaret på National 
museet. Djævelen er i det hele taget 
en sjælden gæst i dansk romansk sten 
kunst. Som et nogenlunde sikkert ek 
sempel på en anden dansk »djævle 
kvadere kan vist kun nævnes en sten 
i Vinding kirke ved Vejle. Denne kva 
der viser en mandsskikkelse, der er 
bundet på hænder og fødder. Vi vil 
senere træffe svenske eksempler på 
bl.a. »den bundne djævel«. Senere vil 
vi ligeledes omtale tre danske døbe 
fonte med afbildninger af djævelen. 

Djævle- og englekvaderen er så ab 
solut den mest interessante - men slet 
ikke den eneste reliefsten på kirken. 
Sydportalen har fra oprindelsen været 
smykket med et skønt tympanon med 
et kors og to rundbuer. Dette tympa- 



·(6l,6I) uas.mv7 J,:Jlj:JUfl 
:ow,r ·a'//.1,!'// pa1suapaH ! upvn.'/fpamfl ·'iJu!u 
-fon.az;pls szavlf:J!W uaza'iJuaa'//.1,;p 'iJo uazan.;pfa 

·(6l,6I) ussuurj .1,alf:JUfl :01oif ":J'/fJ,!'/f pa1map 
-;JH ! U:JZVJJ,0(/p~s J,:J'/f'/{~WS .1,ap 'UOUVQ,W~J.. 

96 



non og djævle/englestenen er afbildet 
i Martin A. Hansens bog » Orm og 
Tyr« i træsnit af Sven Havsten-Mik 
kelsen. Endvidere har kirken en ræk 
ke kvadre af normalstørrelse med små 
relieffer. Det drejer sig om en afbild 
ning af en rytter samt om fire kvadre 
med forskellige dyr, anbragt tilsyne 
ladende tilfældigt på apsisrundingen. 
Herved er dyrene (der vel må ses som 
symboler på farlige magter) placeret 
i nærheden af det lille romanske øst 
vindue, som apsismaleriets Kristus 
står på. Dette vindue rummer lysets 
magt - lyset, der altid må nå frem til 
mennesket gennem kamp med mør 
kets magter. Endelig smykkes korets 
østgavle af to store løver med store, 
stirrende, gådefulde øjne. Herudover 
rummer nogle kvadre på nordvæggen 

Reliet udvendig på muren på kirken i Strå i 
Vestergåtland. I hØ7re halvdel af billedet ses 
Michael, der vejer sjæle i konkurrence med 
en djævel. Efter foto (L. Hasselberg) fra 1966, 
udlånt af Sven Axel Hallback, Axvall, 
Sverige. 
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halvkugleformede fremspring - eller 
skålformede fordybninger, der f. eks. 
kan bringe tankerne hen på hellerist 
ningernes solsymboler og skålhuller. 
Hedenstedmesteren har således lagt 

vægt på at gøre sit værk enestående 
med både alvor og humor. 

Til Våstergotland. 
For at vende tilbage til kvaderen med 
sjælevejningen: Vi søger forgæves 
motivets lige indenlands. Den nærme 
ste (og muligvis eneste) parallel finder 
vi på den lille landsbykirke i Stro på 
halvøen Kållandso i Sveriges største 
sø, Vånern, i Vestergotland. Her fin 
der vi under tagskægget på korets syd 
side tre relieffer: Foruden en fremstil 
ling af nadveren og et billede af en 
mands kamp med kæmpearmen et re 
lief med motivet fra Hedensted: Mi 
chael vejer sjæle i konkurrence med 
en djævel, der bl. a. er uhyggelig ved 



sin højre hånds kæmpeklo. Hedensted 
mesteren har altså kunnet hente sin 
inspiration i Stro - i Våstergotland. 
Der findes en række andre eksemp 

ler på gensidig påvirkning mellem 
Vastergotlands og Danmarks roman 
ske kunst. Det mest kendte eksem 
pel er vel forbindelsen fra Skara dom 
kirke og landsbykirken i Forshem til 
de jyske kirker i Gjøl og Voldsted. 
Før vi behandler denne forbindelse, 
vil vi et øjeblik studere Skaras og hele 
Våstergotlands enestående kirkelige 
og nationale betydning. 

Sveriges endelige kristning udgik 
fra Våstergotland, I Husaby, ved bjer 
get Kinnekullen, ligger en stor og im 
ponerende kirke - Våstergotlands 
ældste. Foran indgangsdøren ses to 
middelalderlige gravminder. Herun 
der hviler ifølge traditionen Oluf 
Skotkonung med sin dronning Estrid. 
Oluf kan måske kaldes for Sveriges 
Harald Blåtand. Oluf blev døbt kort 
efter år I 000 af den engelske munk 
Sigfred, og Oluf kæmpede for at gøre 
svenskerne kristne. Tæt ved kirken 
findes kilden, hvor dåben efter sigen 
de fandt sted. 

På og omkring det vulkanske »plå 
taberg« Kinnekullen findes utallige 
fortidsminder lige fra fossiler til hel 
leristninger og en ring af nogle af Sve 
riges ældste kirker. Mange historikere 
hævder, at den svenske rigsdannelse 
skete fra egnen ved Kinnekullen, og 
ved Husaby ligger ruinerne af en mid- 
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delalderbispeborg. I det nærliggende 
Skara fik Sverige sin første bispeby, 
og her byggedes omkring 1150 Skara 
domkirke. 

Domkirkebyggeriet samlede sten 
mestre fra fjern og nær - givetvis 
både mestre med kontinental og mes 
tre med engelsk baggrund. Den op 
rindelige romanske domkirke er som 
helhed forsvundet, men dens byg 
ningstraditioner fik betydning for he 
le det kolossale byggeri af landsbykir 
ker, der fandt sted i det 12. århundre 
de. Skarastiftets 60 000 indbyggere fik 
i løbet af et århundrede 400 kirker. 
Det må formodes, at talrige stenmestre 
har påtaget sig opgaver i landsbyerne 
efter færdiggørelsen af domkirken om 
kring 1150. En af disse mestre påkal 
der sig særlig interesse. 

Skaramesteren. 
Ved en udgravning omkring domkir 
kens nordportal i 1891 fandt man nog 
le stenrelieffer fra den oprindelige 
kirke. Billedhuggeren har som ethvert 
kært barn mange navne. Efter skara 
værkerne kaldes han Skaramesteren 
eller mester Scarensis. Mere udbredt 
er dog nok betegnelsen: Forshemme 
steren. 

Dette navn har kunstneren fået, for 
di hans fleste værker findes i landsby 
kirken i Forshem nordøst for Kinne 
kullen - ca. 30 km nord for Skara. 



Relief fra Fors 
hem kirke. De to 
djævle bundet 
til helvedets søj 
ler ses til højre i 
billedet. Efter 
foto (S. W elin) fra 
1889, udlånt af 
Sven Axel Hall 
biick, Axvall, 
Sverige. 
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Kirken i Forshem er udvendigt 
smykket med hele seks store relieffer 
fra mesterens hånd. Kirken er en an 
selig bygning - ordenskirke for Den 
hellige gravs orden i Jerusalem. Det 
stemmer godt med dette, at tre af re 
liefferne knytter sig til langfredag, på 
skelørdag og påskedag, idet motiverne 
er nedtagelsen af korset, Kristus i 
dødsriget og opstandelsen. Relieffet 
med Kristus i dødsriget sidder des 
værre ret utilgængeligt - i en slags 
skakt mellem to bygningsdele og på et 
sted, hvor bl. a. røg fra varmeanlægget 
har udvisket en del detaljer. Det viser 
os dog ganske klart en mester, der ikke 
er bange for at afbilde djævle. Øverst 
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Vestportalen i Forshem kirke. Til venstre i 
tympanonet ses stenhuggeren, der arbejder 
med sin spidsokse, 

i relieffet flyver eller hejses befriede 
sjæle op fra helvede - til højre udfyl 
des halvdelen af billedet af to vældige 
djævle, der nu er bundet med hånd 
jern til helvedes søjler. (Se side 99). 

I sydportalens tympanonfelt over 
rækker Kristus himmerigets nøgler til 
Peter og bogen til Paulus. Over porta 
len er indmuret endnu en slags por 
tal, der i sin venstre karm rummer 
biskop Martin af Tours til hest - til 
højre de søfarendes og børnenes sær 
lige helgen, biskop Nicolaus af Myra. 



Identificeringen er sikker, idet denne 
portals bue rummer en indskrift med 
deres navne og over Nicolaus yderli 
gere et skib på bølgerne. Nicolaus var 
ganske særlig populær i denne periode 
- i 1087 blev hans syvhundredårige 
lig overført fra Lilleasien til Bari i 
Syditalien, og ud over Europa fik utal 
lige kirker hans navn. I Danmark blev 
Nicolaus (dansk: Niels) kongenavn, da 
Niels den Gamle besteg tronen i 1104. 
Niels den Gamles oldebarn, Knud den 
3.'s søn Niels, døde i Århus i 1180 og 
va.r da gennem sit fromme liv blevet 
en folkehelgen. Hellig Niels blev be 
gravet i Set. Clemens trækapel, den 
nuværende Århus domkirke. Alt dette 
viser, at det var en populær helgen, 
Forshemmesteren afbildede på sin 
kirke. 

Det sjette og sidste relief har dog 
for os den største interesse. Det er re 
lieffet i vestportalens tympanon. Midt 
i billedet står en kongelignende per 
son - åbenbart kirkens bygherre eller 
donator. Til højre kommer en barho 
vedet skikkelse med alterkalken ( en 
præst eller Kristus?). Til venstre har 
vi den for os mest interessante skik 
kelse. Kunstneren har her åbenbart 
hugget sit eget selvportræt. En sten 
hugger er i arbejde med sin spidsøkse. 
Han er iført tophue og strutskørt. Un 
der hammeren står det færdige byg 
ningsværk - en treskibet kirke. Yderst 
til højre venter en opsadlet hest. Efter 
min mening venter den på stenhugge- 
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ren. Han er en omrejsende mand 
altid på farten mod nye mål. 

Gjøl og Voldsted. 
Når denne skikkelse har en ganske 
særlig interesse i Danmark, skyldes 
det, at nøjagtig samme figur er ind 
hugget på dækstenen over portalen 
omkring syddøren i Gjøl kirke nord 
for Limfjorden. Denne skikkelse har 
fortryllet mange. Den findes bl. a. i 
stregtegning på omslaget til M. Macke 
prangs store værk: Jyske Granirporta 
ler. Manden på dette selvportræt er 
omtrent som en kopi af stenhuggeren i 
Forshem. Huen, skørtet og teknikken 
svarer til hinanden. Gjølmesteren sid 
der med sin spidsøkse, og bag sig har 
han opstablet en kvadermur. A. Tuul 
se mener i sit værk om romansk kunst 
at kunne identificere Forshem- og 
Cjelmesteren. Er dette holdbart, ken 
der vi altså adskilligt til Gjølmesteren, 
og i Gjøl finder vi endda et navn for 
kunstneren. Han har nemlig ikke blot 
udhugget sit selvportræt, men signeret 
sit værk med mesternavnet: Goti. Så 
vel Mackeprang som Tuulse tolker 
det navn som: Gote - altså en mand 
fra Gotland. Endnu en grund til at 
forbinde Gjøl- og Forshemmesteren! 

Og så må vi et øjeblik tilbage til 
Hedensted. Som præst i Hedensted 
har jeg gennem årene været grebet af 
tanken . om den ukendte mester, der 
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for 800 år siden fik lyst til at udsmyk 
ke min kirke bl. a. med den store eng 
le/djævlekvader. Det var vel en del af 
grundlaget for, at kunstnerportrættet 
i Gjøl talte stærkt til min fantasi, og 
den svage forbindelse, jeg anede, blev 
bekræftet for mig ved at finde de to 
relieffer tegnet af Aage J ørgensen i 
bogen Danske landsbykirker (Gyl 
dendal 1953). Aage Jørgensen bringer 
nemlig de to tegninger samlet på side 
109 og beskriver dem under et som 
primitive (samme udtryk bruges af 
kendere om Skaramesterens relief 
kunst). 

Før vr igen beskæftiger os med He 
densted kirke, vil vi dog se lidt nøjere 
på de værker, der med sikkerhed kan 
tillægges mester Goti. Det drejer sig 
om reliefferne i Gjøl og i Voldsted 
kirke, en halv snes kilometer syd for 
Ålborg. Når vi ikke lades i tvivl her, 
skyldes det, at vi også i forbindelse 
med volstedrelieffeme finder ind- 

skrifter, hvor navnet Goti bringes - 
endda flere gange. Desuden er vold 
sted- og gjølmotiverne i så høj grad 
parallelle, at et nært slægtskab er 
åbenbart. 

Foruden mester Goti viser dækste 
nen i Gjøl syndefaldet med Adam og 
Eva og slangen i træet. På venstre 
karmsten har gjølportalen en tilbe 
dende engel og madonna med barnet. 
På højre karmsten har portalen kors 
lammet og en biskop med bispestav. 
Desuden findes i våbenhuset en paral 
lel til dækstenen fra kirkens norddør, 
idet begge afbilder to løver vendt 
imod et kors. 

Volstedreliefferne er flyttet fra de 
res oprindelige placering til våbenhu 
sets indgangsdør og forskellige andre 
placeringer i våbenhusets mure. Af re 
liefferne må nævnes et vilddyr i over 
liggeren, syndefaldsberetningen i ven 
stre karm, korslammet og en biskop 
i højre karm og endelig et vildsvin 
over syndefaldsberetningens træ. 



Billedet herover viser en dæksten over nord 
dØren i Gjøl kirke med udsmykning: to lØ 
ver vendt mod et kors. Foto: National 
museet (1905). 

Billedet side 102 viser dækstenen over syddØ 
ren i GjØl kirke. Til hØjre ses stenhuggeren 
med spidsoksen, til venstre for ham synde 
faldsmotivet og rosetten. Foto: Nationalmu 
seet. (1939). 

Billedet til højre viser Østre karm af portalen 
i Voldsted kirke. Øverst ses bogstaverne 
GOTI. 
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Våbenhusets indgangsdør i Voldsted kirke. 
Over syndefaldsmotivet til venstre ses ro· 
setten. 

104 

Vi finder således af paralleltræk bl. 
a. syndefaldsberetningen, korslammet 
og biskoppen, og endelig finder vi af 
fællestræk en detalje, hvorom Macke 
prang bemærker i Jyske Granitporta 
ler side 214-215: »Slægtskabet bestyr 
kes yderligere ved, at mesteren på dem 
begge har anvendt et i jydsk granit 
skulptur, bortset fra kapitælernes små 
relieffer, så ualmindeligt fyldorna 
ment, som rosetten, der ret umotiveret 
er anbragt på de to syndefaldsbilleder, 
ligesom den går igen på den ejendom 
melige ranke på indersiden af Vol 
steds østre karmsten samt på en af 
kor buens kragsten«. Rosetten er åben 
bart som et mærke for Goti helt ual 
mindelig på portaler og på jyske døbe- 



Udsnit af korbuen i GjØl kirke. Man bemær 
ker kragstenen med roset. 

fonte ikke mindre usædvanlig. (De fir 
kløveragtige rosetter på fontene i N ør 
re Snede, Daugård, Ejstrup og Nebel 
adskiller sig klart fra Gjøl/Voldsted 
rosetterne. Det samme gælder ejsing 
og dragstrupfontenes rosetter). 

Derimod har Gjøl/Volsted roset 
terne en slående parallel i gennem- 
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skårne rosetter på døbefonten i He 
densted!! 

Den underlige døbefont. 
Hedenstedfonten har hidtil været be 
tragtet som et uudgrundeligt fænomen 
blandt danske døbefonte. I værket 
Danmarks middelalderlige Døbefon 
te gennemgår M. Mackeprang om 
hyggeligt » De østjydske løvefontee og 
afslutter side 284-285 med at omtale 
»et par dyrefonte, der i mangel af an 
det og bedre hjemsted må slutte den 
stolte række af nørrejydske løvefonte, 
selv om man ikke med bedste vilje 
kan tolke deres dyr som løver. Den 
ene er fonten i Hedensted, hvor kum 
men mellem fine rundstave i lavt, 
men særdeles skarpt relief har fire 
ubestemmelige, ganske ens langstrakte 
udyr med strittende bladhaler, der 
forfølger hinanden, således at efter 
manden bider formanden i bagbenet. 
Den omhyggelige udførelse vidner 
om, at den har hjemme i en egn med 
en højt udviklet fontekunsts. 

Så vidt jeg ved, har ingen anfægtet, 
at hedenstedfonten viser fire dyr, der 
forfølger hinanden, således at efter 
manden bider formanden i bagbene 
ne. Der gik da også lang tid hen, før 
jeg opdagede, at dette slet ikke er kor 
rekt. Der er kun tre dyr, der bider 
formanden i benet. På nordsiden af 
fonten afbrydes cirkelløbet af et træl 



Døbefonten i Hedensted kirke. Billedet til 
venstre viser fontens nordside; man ser det 
forreste af de tre vilddyr angribe livets træ. 
På billedet til højre bemærkes rosetten under 
dyrets bug. Et af bladene er spidst. Foto: 
Ancher Laursen (1979). 
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Det forreste dyr angriber træet eller 
måske rettere træets rod og forfølges 
så selv af eftermændene. Det kaster 
pludselig et helt andet lys over det, 
der foregår på fonten. Der er for mig 
ingen tvivl om, at vi her oplever vild 
dyr, der angriber livets træl Det for 
reste dyr har et skud fra træet i mun 
den - eller der er måske slået en 
stump af dette skud, så det oprindelig 
har siddet som et rodskud, der nu an 
gribes af vilddyrene. 

Livets træ i paradisets have er et 
velkendt motiv i romansk kunst, aller 
mest kendt i Vastergotland, hvor man 
i mange våbenhuse møder de ganske 
ensformede, store, romanske gravmin- 



I 

der af liljestenstypen med det store li 
vets træ - og til trøst for små menne 
sker altid en lille bitte trappe ved 
træets fod, så der dog er en vej til li 
vet. I Skaraborg stift findes livets træ 
desuden på en række døbefonte - det 
har givet navn til en særlig fontegrup 
pe: Arbor Vitæ gruppen. 

Vi har også eksempler på livets træ 
fra andre danske døbefonte. Det gæl 
der således fontene i Ejsing, Vamdrup, 
Lime, Grædstrup og i Trinitatis i 
Fredericia. Vædderne på vamdrupfon 
ten og gederne på limefonten gnasker 
lystigt af livets træ. Det samme gælder 
vel dyrene på Gl. Haderslev fonten, 
hvor en løve og et svinelignende dyr 
adskilles af træet. På limefonten fin 
des endvidere en legendarisk fremstil 
ling, der sikkert viser Seth, der efter 
legenden bringer sin fader Adam en 
livgivende kvist fra kunskabens træ, 
der her er et med livets træ. 

Motivet findes videre i forskellig 
udformning på nogle af vore roman 
ske granitportaler. To løver angriber 
livets træ på tympanonfelterne i Ut, 
Mesing og Blegind kirker samt på et 
tympanon opstillet ved Horsens Klo 
sterkirke. Over præstedøren i Fåborg 
ved Varde angriber to drager roden 
af livstræet; over syddøren til Velling 
kirke ved Ringkøbing angriber to dra 
ger livstræet i form af et kors. Over 
præstedøren i Vindblæs går en drage 
og en løve til angreb på livstræet. Den 
ne dør viser os desuden en anden in- 
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teressant sammenhæng: på karmen 
veksler løver med griffe i en umærke 
lig overgang. Griffen er som bekendt 
et fabeldyr sammensat af løvens krop 
og ørnens hoved og vinger. På et par 
vestslesvigske fonte er griffen med til 
at angribe livstræet; den kan altså i 
høj grad repræsentere mørkets magt. 
På to karmstene, indmuret i Skamby 
kirke på Fyn, finder vi tilsvarende to 
løver, der nøje svarer til hinanden, 
men den ene er vinget ( er altså egent 
lig en grif), den anden sluger en stak 
kels mand, der derved modsvarer grif 
fens tunge. (I parantes bemærket er 

Romansk gravsten af liljestenstypen med 
livstræ. Ottedal kirke, Kållandsii. 



det derfor også meget muligt, at det 
lænkede dyr på jellingstenen er en 
grif - trods de manglende vinger). 

Alt dette er anført her for at vise, 
hvor udbredt motivet er. De mange 
dyr kunne desuden muligvis give os 
et fingerpeg til tolkning af de »ube 
stemmelige« dyr på hedenstedfonten. 

Man kan nok mer eller mindre for 
klare, hvorfor netop disse dyr angri 
ber livstræet. Geder og væddere er vel 
hentet ud fra dagligdagen, idet disse 
nøjsomme dyr ofte spiser af træernes 
bark. Løver, drager og griff e repræ 
senterer i særlig grad mørkets magter. 
Endelig blev livets træ i middelalde 
ren forbundet med vinstokken i salme 
80, hvor det hedder i vers 13 & 14: 
»Hvorfor har du nedbrudt dens hegn, 
så alle vejfarende plukker deraf? Sko 
vens vildsvin gnaver deri, dyrene på 
marken æder den ope. 

I dyrene på hedenstedfonten ser jeg 
ikke et enkelt, naturalistisk skildret 
dyr, roen et sammensat væsen, repræ 
senterende mørkets magter. Dyrene 
har bladduskhaler, vældige kroppe, 
svineagtige halse, små bitte, fugleag 
tige hoveder med ører, der på en gang 
minder om kaninører og rosetternes 
blade. Det forreste dyr har i øvrigt i 
stedet for ører en slags roset eller blad 
stjerne balancerende over hovedet. 
Med alle disse modsætningsfyldte træk 
angriber dyrene i vældig fart og be 
vægelse det livstræ, der vokser ved li 
vets (og dermed også dåbens) vand og 
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flod (jævnfør Johannes' Abenbaring 
22,1-2). 

Vilddyrene angriber altså livets træ, 
der bliver et med vinstokken og kund 
skabens træ. Efter verset i salme 80 
kan det næppe undre, at Gl. Haders 
lev fonten rummer et svinelignende 
dyr - sikkert netop skovens vildsvin. 
Heri kunne jo også findes en forkla 
ring på, at der over kundskabens træ på 
voldstedportalen netop findes et vild 
svin. Endelig kan livets træ i middel 
alderkunst findes i form af korset, som 
vi ovenfor så det på vellingportalen. 
En udbredt middelalderlegende beret 
ter nemlig, at Jesu kors blev forfær 
diget af et træ, der skød af ovennævnte 
kvist - kvisten, Seth hentede af kund 
skabens træ til sin døende fader. Nu 
er det ovenfor nævnt, at netop Gjøl 
kirke rummer hele to dæksten, der 
forestiller to løver vendt imod et kors 
træ, og dette motiv må vi tolke som 
dyrene, der angriber livstræet. Moti 
vet har altså åbenbart været mester 
Goti bekendt både i teori og praksis! 

Stjernen. 
Efter dette forsøg på en nytolkning 
af hedenstedfonten vender vi tilbage 
til rosetterne. De er kendt i Sverige 
bl.a. fra den skånske Torrlosagruppe 
af fonte. Endvidere har det slået mig, 
at de minder om bladstjernen på fon 
ten i Norra Lundby uden for Skara. 



Detalje fra dØbefonten i kirken i Norra 
Lundby i Sverige. Fra himlen lyser stjernen 
ned over bethlehemstalden. 

Sagkundskaben regner med, at denne 
ene døbefont er dannet af skara/fors 
hemmesteren eller i alt fald af hans 
arbejdskammerat eller arbejdsgruppe. 
Norra Lundby fonten er ganske vist 
udført i dybere relief end forshem 
værkerne, men bl. a. af motivfællesska 
bet fremgår det, at der må være en 
direkte forbindelse. Et af Norra Lund 
by fontens relieffer viser bethlehem 
stalden, og på himlen lyser stjernen i 
form af en bladstjerne - formet som 
en slags roset med fire runde og et 
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spidst blad. Rosetterne i Hedensted 
er ikke ens. Et par af dem har et eller 
flere spidse blade. Er det for dristigt 
at spørge, om rosetten og bladstjernen 
her bliver til et, og om de måske er 
Kristussymboler? Bethlehemstjernen 
og rosen, der spired' frem midt i den 
kolde vinter? Er det for dristigt? Det 
ville jo pludselig gøre, at rosetterne i 
Gjøl og Voldsted ikke var tilfældigt 
anbragt. Det er et stærkt symbolsprog, 
at mellem Adam og Eva og under 
kundskabens træ og slangen lyser stjer 
nen frem - stjernen, der forjætter bar 
net, der skal knuse slangens hoved. 
Har stjernen fra Norra Lundby noget 
at gøre med rosetterne i Gjøl, Vold 
sted og Hedensted? Er det tilfældet, 
gælder det også om vores opdagelses 
rejse, at stjernen viste vej! 

Fra Våstergritland til Jylland. 
En række motiver fra Gjøl, Volsted 
og Skarastiftet har hjulpet os til at 
nytolke enkeltheder i Hedensted 
kirke. Udgangspunktet var engle/ 
djævlekvaderen. Motivet findes som 
omtalt på Stro kirke på halvøen Kål 
landso, der rummer en af Sveriges 
ældste bygder med en række af de 
ældste stenkirker. Forshem kirke lig 
ger som Stro tæt ved Vånem - i luft 
linie er afstanden ca. 20 km. Kirkerne 
er vel jævngamle og Forshemmeste 
ren har efter al sandsynlighed kendt 
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Den bundne djævel på Friedhem I fonten. 
Efter foto fra 1970, udlånt af Sven Axel Hal/ 
back, Axuall, Sverige. 
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motivet i Stro. Og så aner læseren 
vel, at undertegnede spekulerer på, 
om Forshem/Skara/Gjøl/Voldsted/Go 
ti-mesteren har en forbindelse med 
Hedensted kirke! 

Djævlemotivet er som før nævnt 
uhyre sjældent på dansk-romansk 
grund. Foruden det tidligere nævnte 
eksempel finder vi en stumphalet djæ 
vel på ejsingfonten og en »sød« lille 
djævel på esbønderupfonten - ende 
lig muligvis en troldagtig djævel på 
østbirkfonten. Eksemplerne er i alt 
fald ganske få. Derimod er det tidli 
gere klargjort, at Forshemmesteren 
med iver afbildede djævle. Det var 
han ikke ene om. Trækker vi en cirkel 
med en radius af ca. 40 km ( en be 
kvem dagsrejse) omkring Skara, finder 
vi djævle på en række døbefonte. Det 
gælder i alt fald fontene i Fridhem, 
Hogstena, Skeby, Vattlosa og Ottum. 
Desuden en font fra en ukendt kirke 
- fonten findes på Skara museum. 
Nogle af disse djævle er bundet lige 
som Forshemmesterens djævle i Fors 
hem. Det gælder således djævelen på 
Fridhem I fonten. Denne djævel har 
en slående lighed med hedensteddjæ 
velen ved sit runde baghovede og sit 
fremspringende foransigt. (Side 110). 

Denne fridhemfont sættes af Sven 
Axel Hallback i en særlig forbindelse 
med Forshemmesteren i en stor og 
dybtgående afhandling om Skaraborgs 
middelalderfonte. Hallback søger at 
vise, hvorledes fridhemfonten indta- 

112 

ger »en interessant mellanstalning 
mellem å ena sidan Skaramåsteren 
och å andra sidan Skalundaskolan«. 
(Skalunda er nabolandsby til Stro på 
Kållandso). Foruden djævelen rum 
mer fridhemfonfen en fremstilling af 
Michaels sjælevejning! Dette i dansk 
romansk kunst så enestående motiv er 
nemlig hverdagskost i Skara stift. In 
den for førnævnte cirkel findes Mi 
chaels sjælevejning i alt fald på fon 
tene i Fridhem, Hogstena, Kestad, 
Skalunda, og endelig findes det på en 
våstergotlandfont, der opbevares på 
Ooteborgs historiske museum. 

Og dermed nærmer vi os slutningen 
af vor opdagelsesrejse. Jeg vil lige til 
sidst nævne et par småtræk, der vel 
kan bestyrke forestillingen om, at 
Gjøl/Volstedmesteren er identisk med 
Forshemmesteren. For det første har 
ranken fra voldstedportalens østkarm 
klart præg af liljefrisen - et motiv, 
der fra liljestenene er et grundlæg 
gende træk i Skaratraditionerne. End 
videre har man normalt tolket biskop 
perne på voldsted- og gjølportalerne 
som fremstillinger af Set. Nicolaus - 
muligvis bl. a. ud fra kirkernes belig 
genhed i nærheden af Limfjorden. 
Her mener jeg at kunne sige klart, at 
i alt fald voldstedbispen er Nicolaus. 
Han er nemlig som en kopi af Set. 
Nicolaus på Forshem kirke. Biskop 
pens stilling med stav og velsignende 
højre hånd - hans hovedtøj og øvrige 
klædedragt er identiske. En del af for- 
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skellen på reliefferne i Forshem og 
Gjøl/Voldsted vil sikkert finde en helt 
tilfredsstillende forklaring i det for 
skellige materiale (den bløde sandsten 
over for hård granit). 

Hjemme igen. 
Og så har vi været på rejse fra Heden 
sted til Skara - og vi kom hjem igen. 
Forhåbentlig har rejsen fået os til at 
undres endnu mere over romansk 
stenkunst i almindelighed - og over 
Hedensted kirke i særdeleshed. For 
bindelseslinier er draget frem. Læse 
ren må nu selv drage sine konklusio 
ner. 
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Landsforeningen til Arbejdsløshedens 
Bekæmpelse, Af deling for Kolding og 
Omegn 1938-1956. 
Af Gunnar A. Engberg. 

Oprettelse. 
Landsforeningen til Arbejdsløshedens 
Bekæmpelse er stiftet i København 
den I. august 1939, men allerede for 
inden var de tre første lokalforeninger 
oprettet ude i landet, deraf den ene i 
Kolding. 

Der var en dobbelt baggrund for 
stiftelsen af landsforeningen: arbejds 
løsheden og oxfordgruppebevægelsen. 
I 1933 var ca. 30 % af de forsikrede 

arbejdere i Danmark uden arbejde, 
og selv om tallet i 1939 var dalet til 
20 %, var arbejdsløsheden dog en 
ulykke både for den enkelte arbejder 
og for nationen. 

Oxfordgruppebevægelsen rejstes i 
1921 af den amerikanske præst Frank 
N. D. Buchman (1878-1961) i håbet 
om en kristen verdensrevolution, 
vendt imod de to andre verdensrevo- 
1 u tionære bevægelser, den kommu 
nistiske og den nazistiske. Oxford 
gruppebevægelsen kom til Danmark 
i 1935 og vandt tilslutning af bl.a. 
biskop Fuglsang-Damgaard og pastor 

Chr. Bartholdy, men også af mange 
lægfolk. Blandt de mest fremtrædende 
må nævnes direktør Alfred Nielsen, 
Silkeborg, (født 1903) og landsretssag 
fører Hans Martin Viuff, Kolding, 
(1897-1979), i København direktør 
Gunnar Gregersen, Teknologisk Insti 
tut, (1875-1950) og højesteretssagfører 
Valdemar Hvidt (født 1899). 

I første halvdel af august 1938 holdt 
oxfordgruppebevægelsen et stort stæv 
ne i Visby på Gotland, hvor Frank 
Buchman lancerede et arbejdspro 
gram under navnet: Moralsk Oprust 
ning. Blandt stævnets deltagere var 
Alfred Nielsen og Valdemar Hvidt, 
og ved private samtaler med Buch 
man søgte disse og andre danske del 
tagere at finde ud af, hvad der var 
Guds bestemmelse for Danmark. Un 
der en fælles »stille time« fik Buch 
man den tanke, at gruppen i Danmark 
kunne sætte ind mod arbejdsløsheden. 

På initiativ af Alfred Nielsen og 
H. M. Viuff samledes derfor ca. 70 



kendte mennesker fra oxfordgruppe 
bevægelsen på Hotel Kolding for at 
drøfte, hvordan de kunne virkeliggøre 
deres kristne livssyn på det danske 
samfund, hvor arbejdsløsheden klart 
var den værste skade. Blandt deltager 
ne i mødet var Valdemar Hvidt og 
Gunnar Gregersen. 
Landsretssagfører H. M. Viuff op 

lyser i en artikel mange år senere 
(1974), at mødet fandt sted i 1937, 
men det kan ifølge sammenhængen 
ikke have været før i 1938. 

I maj 1939 mødtes 15 af deltagerne 
i koldingmødet på Teknologisk Insti 
tut i København. Der var bl.a. Valde 
mar Hvidt, Alfred Nielsen og Axel 
Olsen, formand for Dansk Arbejds 
mands Forbund. På mødet besluttedes 
det at oprette Landsforeningen til Ar 
bejdsløshedens Bekæmpelse (LAB). 
Højesteretssagfører Valdemar Hvidt 
skulle være landsformand, og lands 
retssagfører H. M. Viuff blev udset 
til at være leder i Kolding. 

At Viuff således blev udset var vel 
begrundet, idet oxfordgruppefolkene 
i Kolding allerede i nogen tid havde 
været virksomme, og mest landsrets 
sagfører Viuff. Han samlede penge 
ind hos 15 mennesker, som hver gav 
100 kr., og han skaffede 43 havelodder 
på Lykkegårds og Dyrehavegårds jor 
der. Lodderne var på ca. 150 m2 hver, 
og de arbejdsløse, som fik dem stillet 
til rådighed, fik også læggekartofler 
og frø udleveret. Rotary i Kolding 
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H. M. Viuff. Landsretssag/Ører i Kolding. 
Foto i Kolding Byarkiv. 

skaffede en del af midlerne dertil, og 
en havebrugskonsulent ydede gratis 
hjælp og vejledning. Det var i april 
1939, at dette havearbejde kom i gang. 
Det næste skridt bestod deri, at 

landsretssagfører Viuff indbød ca. 20 
personer til et orienterende møde på 
Kolding Højskolehjem den 12. august 
1939, kort efter at hovedforeningen 
var blevet officielt oprettet den I. au 
gust 1939. 

Over for denne forsamling, der re 
præsenterede Kolding byråd og for- 



skellige erhvervsorganisationer, angav 
landsretssagfører Viuff retningslinier 
ne for arbejdet i den påtænkte lokale 
LAB forening ved at nævne tre eks 
empler på, hvad LAB hidtil havde ud 
rettet: 1) en ubemidlet, børnerig fa 
milie havde fået hjælp til som selv 
byggere at skaffe sig egen bolig (i Sil 
keborg), 2) der var givet gratis have 
jord og frø m. m. til ca. 50 arbejdsløse 
(i Kolding), 3) tre unge mennesker 
var blevet sat i gang med en grusgrav. 
Landsretssagfører Viuff mente, at der 
kunne udrettes meget, når ikke blot 
stat og kommuner, men også private 
ville sætte noget ind på at skaffe ar 
bejde. Der skulle blot en anden men 
talitet til. De, der havde initiativ, 
skulle ikke blot, som det nu var al 
mindeligst, anvende det til egen for 
del, men hjælpe andre. 

Dermed var verdensrevolutionen 
bragt ned til noget, der havde kol 
dingensiske størrelsesforhold. Den 
blev da også meget vel modtaget af de 
tilstedeværende, og der blev nedsat et 
udvalg til at arbejde videre med sa 
gen. Udvalget bestod af: 

1. Borgmester Knud Hansen (1866- 
1952). 

2. Direktør Johannes Grønborg (født 
1896). 

3. Proprietær Olav Rasmussen, Fe 
rupgaard, (1882-1969), formand for 
Kolding Herreds Landbrugsfor 
ening. 
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4. Fotograf Aage Nørgaard (1896- 
1977). 

5. Dimitri Paparigopoulo. 
6. Landsretssagfører Viuff. 

Udvalget skulle 1) sondere, om der i 
befolkningen var stemning for planen 
om at oprette en LAB afdeling i Kol 
ding og omegn og 2) fremkomme med 
forslag til medlemmer af en sådan af 
delings repræsentantskab og bestyrel 
se. Efter flere møder vedtog udvalget 
på et møde på Centralbiblioteket den 
20. oktober 1939 at stifte en lokalfor 
ening under LAB, og at foreningens 
repræsentantskab og bestyrelse passen 
de kunne bestå af: 

1. Borgmester Knud Hansen. 
2. Direktør Johannes Grønborg. 
3. Proprietær Olav Rasmussen. 
4. Fabrikant Peter Beirholm (1892- 

1964). 
5. Kredsformand Aage Pedersen, 

Sønder Stenderup, (1896-1976), 
medlem af sogneråd og amtsråd. 

6. Arbejdsmand Marius Hansen, 
Vrå, (1895-1958). 

7. Fru Christine Eriksen (1891-1962), 
formand for Kolding og Omegns 
Husmoderforening. 

8. Ørelæge Christian Hvidt (1893- 
1977), broder til Valdemar Hvidt. 

9. Landsretssagfører Christian Hau 
ge (1900-1949). 

10. Socialudvalgsformand Ejnar Chri 
stensen (1894-1957). 



11. Forpagter Anders Peter Andersen 
Lunden, Dyrehavegaard, (1888- 
1970). 

12. Fru Anine Lind (1887-1960), by 
rådsmedlem. 

13. Landsretssagfører Viuff. 

De fleste af disse mødtes den 25. okto 
ber 1939. De vedtog 1) at de første ni 
på listen + landsretssagfører Viuff 
skulle være repræsentantskab, 2) de 
tre sidste skulle være bestyrelse. (Be 
styrelsen skulle derefter udpege et for 
retningsudvalg; det gav sig af sig selv: 
det blev landsretssagfører Viuff). 3) al 
le tretten udsendte gennem den lokale 
presse en opfordring til befolkningen 
om at tegne sig som medlemmer af 
LAB Kolding. 

Mange sider af samfundet var re 
præsenteret i denne kreds af indbyde 
re, og foreningen fik da også 150 med 
lemmer allerede i 1940, i 1943 nåede 
tallet op på 245, det var kun lidt lave 
re i 1945, nemlig 228, men derefter 
faldt det stærkt. I 1955 var der kun 71 
medlemmer. - Kontingentet var 10 
kr. om året. 

Organisation. 
LAB Kolding var således vel etableret 
inden nytår 1940 med repræsentant 
skab, bestyrelse og forretningsudvalg 
samt medlemsorganisation. Alligevel 
vedblev der at fremkomme forslag, så 
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fra den ene side og så fra den anden 
side, om at den eller den burde opta 
ges i repræsentantskabet. Det kunne 
for så vidt let lade sig gøre, som re 
præsentantskabet, når det først var 
nedsat, var selvsupplerende. På den 
måde gik det til, at repræsentantska 
bet den 18. november 1940 bestod af 
21 personer. Til repræsentantskabs 
mødet den dag indfandt der sig otte 
personer: 

1. Dr. Hvidt. 
2. Landsretssagfører Hauge. 
3. Direktør C. Christensen (1891- 

1961). 
4. Fru Helen Clay Pedersen (1862- 

1950), formand for Dansk Kvinde 
samfund i Kolding. 

5. Landbrugskonsulent Ole P. Ruby 
(1911-1974). 

6. Direktør H.C. Mehr (1891-1955). 
7. Overbibliotekar E. Ebstrup (1897- 

1972). 
8. Landsretssagfører Viuff. 

Det ringe fremmøde har utvivlsomt 
givet dr. Hvidt betænkeligheder. Den 
3. januar 1941 havde han og hans frue 
nogle få indbudte gæster til middag. 
Det var dommer Emil G. Strøbech 
(1899-1978), direktør C. Christensen, 
direktør H. C. Mehr samt landsrets 
sagfører H. M. Viuff. Man drøftede 
LABs øjeblikkelige stilling i Kolding 
og var enige om, at der ikke skulle fo 
retages udvidelser af bestyrelsen eller 



repræsentantskabet foreløbig, men at 
man desuagtet skulle arbejde med de 
foreliggende opgaver. 

Man har utvivlsomt også drøftet, 
hvordan man skulle gennemføre be 
slutningen. Dommer Strøbech blev 
medlem af repræsentantskabet og fik 
den 7. maj 1941 formandsposten. Di 
rektør Mehr blev repræsentantskabets 
sekretær. Landsretssagfører Viuffs bro 
der, kaptajn Christian Viuff (født 
1899), var allerede den I. juni 1940 
antaget som leder af LABs kontor, 
Munkegade 10. 

Man får heraf det indtryk, at del 
tagerne i middagsselskabet hos dr. 
Hvidt var ( en del af) den kreds, som 
var drivkraften i LAB Kolding, og at 
den nu sørgede for at skaffe sig fast 
greb om tingene, for at de oprindelige 
intentioner ikke skulle gå tabt. 

Man kan ikke se bort fra, at fra dr. 
Hvidts synspunkt set var det betænke 
ligt, at det overvejende flertal af del 
tagerne i mødet den 18. november 
1940 havde ønsket at gøre kampen 
mod arbejdsløsheden til foreningens 
vigtigste og helst eneste opgave og at 
tilsidesætte bestræbelserne for at op 
ruste Danmark moralsk. 

Denne spænding mellem to forskelligt 
indstillede fløje i den ledende gruppe 
ligger sikkert bag flere af de organisa 
torisk mærkelige manøvrer, der i be 
gyndelsen forekom i LAB Kolding. 
Men forhandlingsprotokollernes knap- 
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pe mødereferater tillader ikke nøjere 
at følge forløbet af udviklingen. Det 
er dog klart, at forpagter Lunden og 
direktør Grønborg var forrest blandt 
dem, der ville sætte kampen mod ar 
bejdsløsheden i spidsen af foreningens 
program. 

For denne fløj var det betænkeligt, 
at forpagter Lunden i 1940 var så 
stærkt optaget af sit arbejde på Kol 
ding Hørfabrik, som han netop havde 
startet. I LAB Kolding var hans stil 
ling ellers stærk, idet han var formand 
for bestyrelsen, der på den tid i øvrigt 
bestod af typograf N. Chr. Andersen, 
Arbejdernes Fællesorganisation, (1896- 
1965) og landsretssagfører Viuff. Men 
den 21. oktober 1940 oplyste N. Chr. 
Andersen, at bestyrelsen ikke havde 
holdt møde i trekvart år, og han efter 
lyste derfor en mere fast form for 
LAB Koldings organisation. 
Ikke desto mindre står der i besty 

relsens forhandlingsprotokol, at besty 
relsen holdt møde den 7. oktober 
1940. Mødt var følgende bestyrelses 
medlemmer: 

1. Bankdirektør Frederik Møller 
(1884-1955). 

2. Dommer Strøbech. 
3. Forpagter Lunden. 
4. Landsretssagfører Viuff. 
Fra kontoret Chr. Viuff. 

Forklaringen på forholdet er antage 
lig den, at da forpagter Lunden var 



så stærkt optaget, trådte andre af le 
derne til og udførte hans arbejde i 
LAB Kolding, og under disse omstæn 
digheder glemte de, at typografen og 
så skulle være med. Forpagter Lunden 
huskede de derimod at byde med til 
mødet. 

Det fremgår heraf i det mindste, 
at LAB Koldings organisatoriske for 
hold først efterhånden kom i orden, 
men det står på den anden side også 
klart, at LAB Kolding fra første færd 
blev båret frem af en snæver kreds af 
»personer, som nød stor almindelig 
tillid«, og hvis navne stadig går igen 
i beretningen om foreningen, samt at 
landsretssagfører Viuff var den cen 
trale skikkelse, således som det forud 
var bestemt. 

En anden ejendommelighed ved LAB 
Kolding var medlemmernes forhold 
til foreningens ledelse. Medlemmerne 
indkaldtes til møde mindst en gang 
om året, hvor der blev aflagt en be 
retning om LAB Koldings virksom· 
hed. Det kunne blive oplyst, hvem der 
sad i bestyrelsen, og hvordan hoved 
posterne var i regnskabet, der var re 
videret, i regelen af en statsautorise 
ret revisor. Men medlemmerne skulle 
hverken vælge bestyrelsen eller god 
kende regnskabet. Det tilkom det ud 
pegede og selvsupplerende repræsen 
tantskab, der var foreningens højeste 
myndighed, en myndighed, der i vir- 
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keligheden stilfærdigt dirigeredes af 
Hvidts og Viuffs venner. 
LAB Kolding var ikke nogen de 

mokratisk ledet forening, og det kun 
ne den ikke være, hvis foreningen 
skulle holdes fast på at arbejde for de 
idealer, som grundlæggerne var gået 
ind for: »at skabe en ny mentalitet i 
vort folk«, som det hed i opråbet fra 
oktober 1939, og som det ved flere lej 
ligheder blev gentaget af landsretssag 
fører Viuff. 

Første arbejdsår. 
Imidlertid var det praktiske arbejde 
til gavn for de arbejdsløse kommet i 
gang. I det tidlige forår 1939 udlod 
dedes som sagt 43 haver til arbejds 
løse. Der var en stor frugthøst i året 
1939, og LAB Kolding fik derfor til 
budt 2500 kg æbler fra egnens frugt 
avlere. Grossererne i byen gav gratis 
sukker. FDB udførte arbejdet gratis, 
og resultatet var, at de arbejdsløse, 
når de mødte til kontrol på fagfor 
eningskontoret, kunne få udleveret et 
kort, som gav dem ret til at hente 2,5 
kg marmelade blot mod at aflevere 
tre sukkermærker og 70 øre. 

Kort inden jul 1939 afholdt LAB 
Kolding en udstilling med navnet 
»Gadens Talenter«. Her var til salg, 
hvad godt en snes arbejdsløse havde 
fremstillet af husflid, og som det blev 
sagt på åbningsdagen af det socialde- 



mokratiske medlem af byråd og folke 
ting, togfører Marinus Larsen (1893- 
1960): Hermed havde de arbejdsløse 
vist, at de ikke var arbejdsledige, men 
havde evne og vilje til at arbejde. 

Den tyske besættelse. 
LAB Kolding havde nået at markere 
sig klart i offentlighedens bevidsthed, 
men dens arbejde havde endnu ikke 
nået at tage fast form. Det var stadig 
under forvandling. Imidlertid ændre 
des forudsætningerne for foreningens 
virksomhed totalt, da landet blev be 
sat af tyskerne den 9. april 1940. Dom 
mer Strøbech udtrykte ganske tydeligt 
den frygt, som dengang greb mange: 
» Ingen kan være i tvivl om, hvad det 
vil betyde, hvis arbejderklassen prole 
tariseres i disse kritiske dage«. Også 
den nationale forpligtelse, som han 
mente opstod, fandt han et enkelt og 
direkte udtryk for: LAB Kolding har 
»i denne tid gjort det til sin vigtigste 
opgave at minde hele nationen om, 
at ingen landsmand må føle, at hans 
lod er os ligegyldig«. (Berlingske Af 
ten den 22. juli 1942). 
Dertil kom, at besættelsen medfør 

te, at mangelen på råstoffer og brænd 
sel hurtigt gjorde sig gældende i det 
daglige, så man måtte søge at udnytte 
de forhåndenværende materialer til 
det yderste. Så selv om LAB var skabt 
på et andet ideologisk grundlag og 
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delvis med et andet formål end det, 
som nu tonede frem, var der ingen 
tvivl om, at LAB Kolding skulle fort 
sætte. 

Beskæftigelses 
foranstaltninger. 
Ganske karakteristisk for omstillingen 
i LAB Kolding er den forandring, der 
skete med frugtindsamlingen, da den 
kom i gang igen i sommeren 1940 »for 
fuldt ud at få havernes frugt udnyt 
tet«. Arbejdet blev tilrettelagt med 
den minutiøse nøjagtighed, som var 
karakteristisk for LAB Kolding. 
Frugtejerne inddeltes i forskellige ka 
tegorier: 1) dem, der havde plukket 
til eget forbrug, og som nu stillede 
resten til vederlagsfri rådighed for 
LAB Koldings frugtudvalg, 2) dem, 
der ønskede deres frugt nedplukket 
mod aflevering af en bestemt procent 
del af den nedplukkede frugt, hvilken 
procentdel dog skulle aftales mellem 
ejeren og frugtudvalget osv. 

For frugtplukkerne udarbejdedes 
en udførlig instruks. Deri stod bl. a., 
at børn ikke måtte medtages i haver 
ne, medmindre ejeren i hvert enkelt 
tilfælde havde givet tilladelse dertil. 
Plukkeren skulle i det hele taget efter 
komme de anvisninger, der blev givet 
ham af frugtejeren og frugtudvalget 
og »i øvrigt udvise en ordentlig og 
sømmelig optræden«. Instruksen blev 
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Skovrider Knud Nannestad (1890-1973) in· 
struerer i stødoptagning. Træernes stub og 
rod, som normalt bliver siddende efter fæld 
ning, blev under anden verdenskrig taget op 
og brugt til brændsel. LAB organiserede ar 
bejdet. Foto: Aage Norgaard. Kolding By 
arkiv. 

udleveret til hver plukker, som måtte 
underskrive den. Til gengæld ville 
frugtplukkeren i vinterens løb få ud 
leveret saft, most eller marmelade i 
nærmere fastsatte brøkdelsforhold, alt 
efter hvad og hvor meget han havde 
plukket. 

I løbet af sommeren 1940 fik LAB 
Kolding beskæftiget 150 mand ved 
tørveproduktion, og 37 kom i gang 
med at tage stød op i omegnens skove. 
De betaltes med tarifmæssig løn. De, 
som samlede blade til FDBs fremstil 
ling at teerstatninger, plukkede i alt 
40 000 kg, og plukkerne betaltes efter 
det kvantum, de indleverede. I alt 



blev der det år udbetalt 15 000 kr. til 
bladplukkerne i Kolding. 

Spildindsamlingen begyndte allere 
de i april 1940 med en mand, men 
den 5. juni udvidedes den til fem 
mand. I 1943 var der ti. De fik en 
brun overtræksdragt, et armbind, en 
cykel og en tohjulet påhængsvogn ud 
leveret fra LAB Kolding, og man an 
viste dem hver et distrikt i byen ( ca. 
600 husstande). Da en del husholdnin 
ger en overgang trak sig tilbage som 
leverandører af spild, gik byens kvin 
deforeninger sammen og nedsatte et 
udvalg, som (1943) sørgede for, at 
hver eneste husstand i byen blev be 
søgt og fik besked om spildindsamlin 
gens betydning og praktiske udform 
ning. Vådt affald, som kunne bruges 
til svineføde, skulle samles for sig, og 
tørt affald som aluminiumsmælke 
kapsler for sig. Spildindsamlerne fik 
først 5 øre, senere 8 øre og atter se 
nere 4,5 øre pr. kg vådt affald og 25-35 
øre for tørt. Den gennemsnitlige »uge 
Iøn« blev i oktober 1940 på 72 kr. 31 
øre. Det var i overkanten af en normal 
ugeløn for en ufaglært arbejder på 
den tid. Men det var også et usædvan 
ligt godt udbytte. I regelen kneb det 
at nå op på en normal ugeløn. I slut 
ningen af krigsårene organiserede 
spildsamlerne sig og valgte en tillids 
mand, som forhandlede med ledelsen. 
De opnåede da, at ledelsen besluttede 
at supplere spildindsamlernes indtægt 
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op for dem, der havde tjent under 70 
kr. om ugen. 

Men spildledelsens mest bevægede 
forhandlinger fandt sted på en anden 
front. I oktober 1940 kom det til et 
opgør mellem ledelsen og en af med 
arbejderne ved spildindsamlingen. En 
blikkenslagermester havde søgt at 
skaffe sig en privat økonomisk fordel 
gennem det arbejde, han frivilligt 
havde påtaget sig at udføre uden be 
taling. Det var sket på den måde, at 
han havde tilbudt de husholdninger, 
som leverede spildet, en spand at sam 
le det i. Prisen på spanden var kun et 
par kroner, og selv om fortjenesten 
pr. stk. har været beskeden, var det 
dog blevet til 1200 kr. i alt til blik 
kenslagermesteren. Men det var et 
princip, at der ikke måtte tjenes på 
LAB, og mændene i LABs ledelse var 
nok idealister, men ikke naive. Lands 
retssagfører Viuff var ganske katego 
risk, og blikkenslagermesteren, der 
straks var blevet ekskluderet, blev 
først efter et stormfuldt møde taget til 
nåde mod at love bod og bedring. 

Spildindsamlingens øverste ledelse 
var spildudvalget. Det bestod af na 
tionalbankdirektør Frederik Møller, 
socialudvalgsformand Ejnar Christen 
sen, grosserer Chr. Ernst (1886-1958), 
forretningsfører H. Rossen Hansen 
(1900-1976), revisor Th. Jørgensen 
(1902-1976) og som sekretær kaptajn 
Chr. Viuff. Spildudvalget havde un 
der sig en spildbestyrelse, bestående af 
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En LAB spildsamler i Slotsgade i Kolding. 
LABs spildindsamling begyndte i april 1940 
og blev efterhånden så stor en succes, at den 
i Kolding gav beskæftigelse til ti mand. Foto: 
Aage Nergaard. Kolding Byarkiv. 

tre medlemmer; de to var arkitekt 
Ernst Petersen (1883-1953) og social 
udvalgsformand Ejnar Christensen. 
Det tredje medlems navn forekommer 
ikke, måske blev han aldrig udnævnt. 
Det våde spild afsattes til landmænd 

på egnen for en overpris, som dækkede 
LAB Koldings udgifter. Det blev til 
godt svinefoder, og spildindsamlingen 
var utvivlsomt LAB Koldings største 
succes. I 1943 indrettedes ligefrem en 
spildcentral med dampkogeri i Graus 
gård Lås bygade 108. I marts 1956 op 
lystes det, at LAB Kolding siden stif 
telsen havde indsamlet ca. 5000 tons 



svinefoder, der var solgt for ca. 400 000 
kr. Skønsmæssigt var der opdrættet ca. 
1500 slagterisvin af disse råmaterialer, 
der ellers ville være gået til spilde. 

Arbejdsmændene og 
LAB Kolding. 
LAB Kolding havde gennem hele sin 
tid en god presse og mødte velvilje fra 
mange sider, men der var dog en mar 
kant undtagelse. Trods den socialde 
mokratiske borgmester Knud Hansens 
anbefaling af LAB Kolding, sekunde 
ret af de fremtrædende socialdemokra 
tiske byrådsmedlemmer togfører M. 
Larsen og socialudvalgsformand Ejnar 
Christensen, indtog Hjalmar Pihl 
mann (1895-1952), formand 1937-1952 
for arbejdsmændenes fagforening, en 
meget reserveret holdning. Han kun 
ne dertil have væsentlige grunde. 

LAB Koldings virksomhed var i før 
ste række rettet mod de arbejdsløse 
blandt hans fagforenings medlemmer, 
uden at disse dog havde nogen mulig 
hed for at øve indflydelse på LAB 
Koldings dispositioner - og det til 
trods for, at spildmændene f. eks. selv 
måtte bære en betydelig økonomisk 
risiko ved arbejdet; og LAB Kol 
dings understregning af det private 
initiativ som vejen ud af landets øko 
nomiske uføre var i klar modstrid med 
gængs socialdemokratisk opfattelse. 
Det samme gjaldt så ganske afgjort 
LABs styreform. 
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Forgæves appellerede landsretssag 
fører Viuff i oktober 1940 til Hjalmar 
Pihlmann, idet han gjorde ham op 
mærksom på, at hans egen formand, 
Aksel Olsen i København.dvs. forman 
den for Dansk Arbejdsmandsforbund, 
var med i LABs bestyrelse derovre. 
Derpå var der ganske vist en forkla 
ring: Stauning havde sagt god for 
LAB, så hvis arbejdsmændene ikke 
skulle bryde med socialdemokratiet, 
var Aksel Olsen som formand for de 
res forbund nødt til at gå i samarbejde 
med LAB. Dertil kom rent praktisk, 
at LAB i København søgte at omskole 
unge kvinder og få dem ud til pladser 
på gårdene på landet, og kvinderne 
var ikke medlemmer af Aksel Olsens 
fagforbund. I Kolding gik LABs be 
stræbelser derimod ud på at få unge 
mænd beskæftiget på landet ved 
hegnsarbejde, kreaturklipning og hus 
reparationer, men også i pladser som 
landbrugsmedhjælpere. De arbejdslø 
se unge mænd, som fik varig beskæf 
tigelse på landet, gik ud af Pihlmanns 
fagforening, så heller ikke argumentet 
om Aksel Olsens stillingtagen kunne 
påvirke Pihlmann, og de landspoliti 
ske hensyn vejede ikke tungt for ham. 
l 1942 bestod LAB Koldings besty 

relse af forpagter A. P. Lunden, for 
stander for Kolding tekniske Skole 
H. L. Hansen, typograf N. Chr. An 
dersen, prokurist Troels Erstad og 
landsretssagfører H. M. Viuff. Repræ 
sentantskabet bestod af dommer E. G. 



Strøbech, konsul Johannes Grønborg 
og direktør H. C. Mehr. I LAB Kol 
dings ledelse sad med andre ord en 
kreds af fremtrædende borgere og kun 
en arbejderrepræsentant, og Pihlmann 
var derfor utvivlsomt i overensstem 
melse med sine arbejdskammerater og 
partifæller, når han tog afstand fra 
LAB Kolding. 
LAB Kolding havde derimod et ud 

mærket samarbejde med landarbej 
dernes fagforening om tørvegravning 
og stødoptagning, som LAB organise 
rede. 

Arbejdsteknisk skole. 
LAB Kolding fortsatte under krigen 
sit arbejde på de felter, hvor det først 
var kommet i gang, men på medlems 
mødet i november 1941 kunne for 
stander H. L. Hansen oplyse, at LAB 
Kolding havde taget et nyt initiativ 
og fået iværksat undervisning for ufag 
lærte på Kolding tekniske Skole, som 
oprindelig var oprettet til uddannelse 
aE de faglærte håndværkere. Det var 
nogle af de arbejdsløse, der havde fun 
det beskæftigelse gennem LAB Kol 
ding i sommeren 1940, men som hen 
på efteråret ikke havde noget at tage 
sig for, der havde efterlyst nogen un 
dervisning. 

Et kursus var begyndt allerede i ok, 
tober 1940 og omfattede 23 mand i 
1941. Arbejdsmændenes fagforening 
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bød dette initiativ velkommen og støt 
tede det økonomisk. Også arbejdsgi 
verforeningen bidrog, og resten af ud 
gifterne betaltes af kommune og stat. 
Teknologisk Institut havde tilrette 
lagt undervisningen. 

Dette kursus strakte sig over tre vin 
tre og gav eleverne en teoretisk viden 
om det, der var deres praktiske ar 
bejde. Det blev begyndelsen til spe 
cialarbejderskolen på C. F. Tietgens 
vej, og den arbejdstekniske undervis 
ning på kursus og skole øgede elever 
nes kvalifikationer, så man 25-30 år 
efter oprettelsen af det arbejdstekni 
ske kursus ikke mere talte om arbejds 
mænd, men om specialarbejdere. 

LAB Kolding var repræsenteret ved 
sin daglige leder 1940-1941, kaptajn 
Chr. Viuff, den dag, det første kursus 
åbnede den 21. oktober 1940, men 
han kunne næppe ane, at af alt, hvad 
LAB Kolding satte i gang, skulle dette 
blive den indsats, som kom til at ræk 
ke længst ud i fremtiden og med størst 
virkning. 

Efterkrigstiden forberedes. 
Krigens år gik deres tunge gang, men 
i januar 1943 nedsatte finansministe 
riet det såkaldte professorudvalg, som 
skulle give en prognose om den første 
efterkrigstid. Den kom til at gå ud på, 
at da der var ca. 170 000 danske ar 
bejdere beskæftiget i Tyskland og ved 



værnemagtsarbejde i Danmark, ville 
der blive »en vis større arbejdsløs 
hed«, den dag krigen sluttede. 

LAB havde i nogle år både haft et 
nært samarbejde med befolkningen 
og ført talrige forhandlinger med or 
ganisationer og myndigheder. Det var 
derfor naturligt, at det blev LAB, som 
fik til opgave for ministeriet at under 
søge arbejdsmulighederne på landet, 
hvor den største beskæftigelsesreserve 
måtte antages at være. LAB Kolding 
modtog en kaution fra byrådet. Staten 
dækkede 75 0/o af udgifterne, og arbej 
det med indsamling af oplysninger be 
gyndte i marts 1944. Det blev båret 
frem af den folkelige enighed, som 
besættelsen frembragte. Det blev til 
rettelagt med LABs vanlige minutiøse 
omhu. 

Fra Kolding udsendtes rejsemedar 
bejder, officiant Hvenekilde, som dag 
lig besøgte 3-4 gårde, hvis grundskyld 
lå over 6000 kr., med andre ord kun 
de store gårde. Ejerne blev spurgt, om 
de efter krigen ønskede at iværksætte 
forbedringsarbejder på deres jordtil 
liggender eller faste ejendomme, og 
hvilke det i så fald skulle være. 

De indsamlede oplysninger vurdere 
des af et teknisk udvalg bestående af 
civilingeniør Peter Halskov Clausager 
(født 1900), civilingeniør Knud ,ven 
delbo Breede, landinspektør Peter El 
ling (1886-1972), landinspektør Axel 
Johansen (født 1883), konsulent Ole 
P. Ruby, arkitekt Sigurd Madsen (født 
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1904) og forpagter A. P. Lunden. Man 
fandt, at der på koldingegnen i alt var 
arbejdsmuligheder på landet til 64 000 
arbejdsdage. LAB Koldings forret 
ningsfører i årene 194 2-1946 Leo E. 
Frederiksen (født 1906) oplyste, at 
halvdelen heraf var dræningsarbejde 
og 20 0/o byggearbejde. 

Alt var således lagt til rette til den 
helt store indsats. Så kom befrielsesda 
gen den 5. maj 1945, og det forunder 
lige skete, at tingene ligesom faldt i 
deres rette leje. Der blev ikke den for 
udsete store arbejdsløshed. Fra 1946 
havde Danmark det, professorudval 
get kaldte »høj og stabil beskæftigel 
se«. Den store plan blev derfor aldrig 
iværksat. Inden længe blev der man 
gel på arbejdskraft. 

LAB Kolding reorgani 
seredes i 1945. 
Under disse omstændigheder blev 
LAB Koldings ledelse reorganiseret 
den 17. maj 1945. Til at tage sig af de 
daglige sager blev der nedsat et forret 
ningsudvalg bestående af konsul Jo 
hannes Grønborg (formand), direktør 
Mehr og overlærer Christian Ditlev 
Nygaard (1886-1965). Bestyrelsen var 
uforandret. Repræsentantskabet sup 
pleredes med syv nye medlemmer, bl. 
a. Hjalmar Pihlmann som repræsen 
tant for Arbejdernes Fællesorganisati 
on. At Pihlmann indtog denne plads, 



betød ikke, at han havde skiftet signa 
ler. Det havde derimod LAB Kolding. 
LAB Kolding fremhævede i begyn 

delsen af sin virksomhed det private 
initiativ og virkede ved hjælp af ind 
samlede private midler. Siden fik for 
eningen part i de tilskud, som ydedes 
af Dansk Arbejdsgiverforening (25 000 
kr.) og De samvirkende Fagforbund 
(15 000 kr.) og staten (ca. 25 000 kr.). 
Tallene er fra 1943, men beløbene 
ændredes ikke væsentligt under kri 
gen. Kolding kommune ydede ligele 
des LAB Kolding tilskud, første gang 
1942/43: 1000 kr., siden stigende be 
løb og sidste gang 1954/55: 5000 kr. 
Disse penge blev i hovedsagen brugt 
til administration, det vil sige husleje, 
løn til kontorpersonale, porto og lig 
nende, i alt ca. 85 000 kr. om året. 
Arbejdet udførtes derefter ved hjælp 
af offentlige midler, der blev stillet 
til rådighed i kraft af gældende lov. 

LAB Kolding lededes af »en kreds 
af kendte borgere«. »De repræsente 
re(de) i virkeligheden det offentlige«, 
og landsretssagfører Viuff hævdede 
derfor under krigen, at yderligere 
kontrol med virksomheden var unød 
vendig, for ingen kunne s mistænke 
dem for at ville mele deres egen kage 
på den gode sags bekostning«. Men 
ved nyordningen i 1945 underkastedes 
LAB Koldings regnskaber offentlig 
kontrol. 

Medens personalet oprindelig hav 
de været uden nogen som helst indfly- 

128 

delse og blot været underkastet besty 
relsens bestemmelser, så besluttede 
LAB Koldings bestyrelse i 1945 at op 
rette et »bedriftsråd« (senere blev 
samarbejdsudvalg den almindelige be 
tegnelse), således at personalet gen 
nem dets tillidsmænd i al fald kunne 
få nogen indsigt i ledelsens dispositi 
oner. Tilskyndelsen til denne nyord 
ning kom fra arbejdsministeriet. 

Alt i alt var LAB Kolding så æn 
dret, at Pihlmann mente, at han kun 
ne gå med i repræsentantskabet. 

LAB Kolding og modstands 
bevægelsen. 
LAB Koldings kontor var fra 1943 på 
Buen nr. 4. Det havde præg omtrent 
som en offentlig legal institution. 
Men da repræsentantskabets formand 
dommer Strøbech blev byleder for fri 
hedskæmperne i Kolding fra oktober 
1944, til tyskerne arresterede ham i 
marts 1945, blev LAB Koldings kon 
tor et sted, hvor frihedskæmperne 
kunne mødes og glide ind i flokken 
af de mange, som havde ærinde på ste 
det, uden at de særlig bemærkedes. 
Under situa:tionens pres havde LAB 
Kolding fået en ny opgave, og den var 
illegal. 

Da befrielsen kom, havde kaptajn 
Svend Aage Schack (født 1896) afløst 
dommer Strøbech som bykomman 
dant og leder af frihedsrådet. En af 



hans opgaver var at overvåge de tyske 
troppers hjemmarch og herunder også 
at sørge for deres forplejning, når de 
passerede Kolding. Dette sidste var en 
stor forvaltningsopgave, som friheds 
kæmperne ikke var indstillet på at 
tage sig af. Derfor fik kaptajn Schack 
LABs koldingkontor til under ledelse 
af direktør Th. Andreasen (1892-1968) 
at tage sig af denne opgave. Store 
mængder levnedsmidler blev frem 
skaffet og siden anvist til den tyske 
værnemagt. Dette arbejde stod på i 
et par måneder. 

I løbet af sommeren og efteråret 
1945 gennemfør tes en oprydning af 
alt det ma:teriel, tyskerne havde efter 
ladt rundt om. Det samledes i Kolding 
på havnen under den såkaldte park 
kommando, hvis ansvarlige leder i be 
gyndelsen var frihedsrådet. 

Som en fortsættelse af det samarbej 
de, der allerede var i gang mellem fri 
hedsrådet og LAB Koldings kontor, 
kom LAB Kolding også med i opryd 
ningen. Lidt senere nedsattes et han 
delsministerielt udvalg, bestående af 
fremtrædende lokale personer. Det 
skulle »modtage, samle, efterforske 
samt opspore eller rekvirere effekter 
fra den tyske værnemagt og derunder 
hørende organisationers. Udvalget be 
stod af politimester Sten H. Clausen 
(1902-1969), direktør Th. Andreasen, 
konsul Johannes Grønborg, autofor 
handler Chr. J. Støjberg (1886-1973) 
og forpagter Lunden, men det daglige 
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arbejde udførtes af LAB Koldings 
kontor, hvis forretningsfører var Leo 
E. Frederiksen. 
Det meste af det indsamlede blev 

solgt som skrot, og de sidste salgbare 
effekter afhændedes i efteråret 194 7. 
Der indkom meget store beløb, som 
indsattes på en konto i Danmarks Na 
tionalbank. Kontoen tilhørte den en 
gelske befrielseshær, for fra et engelsk 
synspunkt set var de tyske efterladen 
skaber regulært krigsbytte. 
I LAB Koldings protokoller står der 

intet om samarbejdet med frihedsbe 
vægelsen, og hvad det førte med sig. 

Fra LAB til VAB. 
Da freden kom, og travlheden på ar 
bejdspladserne fulgte efter, mistede 
Landsforeningen til Arbejdsløshedens 
Bekæmpelse sin egentlige opgave. 
LAB Kolding fortsatte endnu nogle 
år. Der blev holdt bestyrelsesmøder, 
hvor man søgte at finde en ny opgave 
til bevægelsen. Men det faldt svært. 
Allerede den 12. august 1939 havde 

landsretssagfører Viuff omtalt, at bo 
ligbyggeri for ubemidlede familier 
var med i LABs planer. I Kolding fik 
man inden besættelsen opført enkelte 
parcelhuse, men snart efter den 9. 
april 1940 lagde mangelen på materi 
aler sig hindrende i vejen for planer 
nes virkeliggørelse. Først et par år 
efter befrielsen blev det muligt at tage 
fat igen. 



Det skete på den måde, at LAB Kol 
ding i 1947 som konsulent medvirke 
de ved oprettelsen af fire selvstændige 
boligforeninger, en i Kolding og tre 
i »de otte sogne« syd for byen. Derved 
udnyttede man lov af 23. september 
194 7 om statsstøtte til opførelse af 
landarbejderboliger. Disse foreninger 
blev begyndelsen til Vejle Amts Bo 
ligselskab (VAB), som i de følgende år 
kom til at stå for et omfattende socialt 
boligbyggeri. 
Den juridiske assistance ydedes på 

LAB Koldings vegne af landsretssag 
fører Viuff. Det er ikke den mindst 
fortjenstfulde af LAB Koldings ger 
ninger, at den satte sin afløser i gang. 
En følge heraf var det også, at LAB 
Koldings forretningsfører i årene 194 7- 
1952 fulgte med over i VABs tjeneste. 
Det var Viggo Andersen. 

I 1955-1956 afviklede LAB sit kol 
dingkontor under forretningsfører Os 
car J epsen, men først i 1962 noterede 
LABs hovedforening sig, at det var 
sket. 

Afslutning. 
Trods sin korte levetid nåede LAB 
Kolding at blive båret oppe af skiften 
de ideologier efter tid og forhold: en 
kristelig, en national og en social. 
LAB Kolding var altså ikke låst fast 

af stifternes oxfordgruppeindstilling; 
når der opstod nye situationer, impro- 
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viserede man, drevet af nye impulser. 
Det havde ledelsen frihed til. Den be 
høvede ikke at spørge nogen andre. 
Denne impulsive arbejdsform, som 
man måske kan kalde den, var på en 
måde på sin plads i en krise- og krigs 
tid. Da roligere forhold vendte tilba 
ge, gjorde et almindeligt krav om de 
mokrati sig gældende i den danske be 
folkning, også over for LAB. 
I Kolding lukkede LAB som sagt i 

1956. Højesteretssagfører Valdemar 
Hvidt trak sig tilbage som formand 
for hovedforeningen i 1954. Den 1. 
december 1965 lukkede hovedkonto 
ret i København. 
Det var kun en lille del af de man 

ge arbejdsløse, LAB Kolding havde 
kunnet nå at hjælpe, men derfor kan 
foreningen godt have været af væsent 
lig værdi. Der er navnlig eksempler 
på, at arbejdsteknisk skole i visse til 
fælde kom til at betyde en afgørende 
vending i tilværelsen for deltagerne. 

Men en folkebevægelse, der skabte 
en ny mentalitet i landet, sådan som 
initiativtagerne havde tænkt sig, det 
kom der ikke ud af LABs arbejde, 
heller ikke i Kolding. 
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En moralsk historie. 
V ed J. E. Bennedsen. 

Den 7. september 1893 afsendte Natio 
nalmuseet en skrivelse, der lød såle 
des: 

Høj ærværdige 
Hr. Provst G. E. Becker, R. D. 
til Grejs og Sindbjerg. 

Det er meddelt Museet, at der nylig 
fra Jelling Kirke af dens Værge er 
skænket en Skolelærer fra Horsens 
egnen nogle Tøndesække gamle Figu 
rer og Fyldinger, som han ville lade 
lave Sofaer af. Sagerne henlaa på Kir 
keloftet. 

Med al Reservation over for Over 
drivelser i den modtagne Beretning 
mener Nationalmuseet at burde hen 
lede Opmærksomheden på det verse 
rende Rygte, idet man udbeder sig 
godhedsfuld Meddelelse, om der lig 
ger noget til Grund herfor, og om der 
er sket nogen Overtrædelse af Mini 
steriets Circulaire af 15. August 1882. 

En moralsk historie må vel efter sin 
mening være en historie, som man kan 
lære noget af, og i den betydning er 
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ovenstående brev fra Nationalmuseet 
til provsten over Nørvang-Tørrild 
herreders provsti begyndelsen til en 
særdeles moralsk historie. - Men først 
lidt om baggrunden. 

Som bekendt gennemgår Jelling 
kirke i disse år en omfattende restau 
rering, og i forbindelse hermed har 
det været nærliggende at granske lidt 
i kirkens historie. 

Det har på mange måder været be 
drøvelig læsning. Krige og ildsvåde 
gik ikke uden om Jelling, almindelig 
uforstand og efterladenhed har også 
præget byen, og dertil kommer endda, 
at hvor man har haft den bedste vilje 
til at bevare værdifulde ting, har man 
haft så ringe erfaring, at man ikke op 
nåede det, man gerne ville. 

Som eksempel på ildsvåde kan næv 
nes, at en brand i 1679 ødelagde kir 
kens paneler med malerier af hele den 
danske kongerække, og om den mang 
lende erfaring taler den for tidlige 
istandsættelse af korets kalkmalerier. 
Nu er det jo ingen ringe ting, at 

Jelling kirke efter al sandsynlighed 



rummer de jordiske rester af kong 
Gorm og dronning Thyra, men så me 
get mere påfaldende er det, at det ene 
ste historisk og kunstnerisk værdiful 
de, der er bevaret i den til vor tid, er 
syv ca. en meter høje træfigurer, hvor 
af de seks nok forestiller apostle, mens 
den syvende antagelig er de vejfaren 
des eller de spedalskes helgeninde. 
Hvor er de seks andre apostle blevet 

af? - Herom fortæller en brevveks 
ling, som jeg nærmest ved et tilfælde 
blev gjort opmærksom på efter at have 
fulgt en række blinde spor. 

* 
Efter at have modtaget Nationalmu 
seets brev henvendte provst Becker sig 
til kirkeværgen i Jelling, der i et brev 
dateret 13. september 1893 redegjorde 
for sagen. 
Han var blevet opsøgt af en lærer 

fra København, der med sig havde en 
kollega fra byen og desuden havde en 
anbefalingsskrivelse fra seminariefor 
stander Holm. Læreren havde forkla 
ret, at han samlede på gamle ting og 
gerne ville opstille nogle figurer fra 
en gammel altertavle, der lå på kirke 
loftet, i sin stue. 

Kirkeværgen forklarede videre i sin 
svarskrivelse, at han ikke kunne mene, 
der var noget forkert i at udlevere fi 
gurerne, dels fordi de var meget med 
tagne af ælde, dels fordi den kendte 
professor Magnus Petersen havde fra 
kendt dem kunstnerisk værdi. 
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Så læreren har altså med et glad 
sind lagt figurerne i sække og sandsyn 
ligvis åbenbart for alle ført dem til 
København. 

Men der må jo alligevel have været 
en og anden, der har fundet sagen for 
kert. Det fremgår ikke af brevsamlin 
gen, at der har været sendt en skrift 
lig klage til Nationalmuseet, men mu 
seet har alligevel fundet det rigtigt 
at få tingene at se. Man fik opsporet 
lærerens bopæl og anmodede om et 
besøg. 

Lærerens svar på henvendelsen er 
så betegnende for hele forløbet, at 
det må aftrykkes, for dels viser det, at 
tingene splittes, dels foregiver det, at 
de ingen værdi har, og endelig giver 
det en god beskrivelse af, hvordan 
kunstgenstande i tidens løb er gået til 
grunde. 

Svaret, dateret 15. oktober 1893, lød 
således: 

I Henhold til Hr. Professorens ærede 
Skrivelse af Gaars Dato skal jeg er 
klære, at jeg vil være til Disposition 
for Museets til mig udsendte Embeds 
mand paa Tirsdag førstk. Kl. 4 Eftm. 
i min ovennævnte Bolig. 

Hvad angaar de ommeldte Sager, 
maa jeg meddele, at de bero paa tre 
forskellige Steder, dels her hos mig 
(nogle Bagateller), dels hos en Ven af 
mig, hvem jeg har foræret en Post af 
den mig overdragne Gave som Løn 
for Undervisning, dels, og det er Stør- 



steparten, hos en Billedskærer, med 
hvem jeg har sluttet Akkord om Re 
staurering og det videre Arbejde. Fi 
gurerne, der vare en del molesterede, 
have allerede i nogen Tid været un 
der Arbejde, og have, saa vidt jeg for 
staar mig derpaa, intet kunstnerisk 
eller endog haandværksmæssigt Værd; 
de have i Tidens Løb alle mistet Fød 
derne, ere overmalede 4-5 Gange, sid 
ste med hvid Oliefarve, savne Næser, 
Hænder, Emblemer og have Huller 
hist og her, saa nogen værdifuld Er 
hvervelse er det næppe for Museet. 
Det øvrige er i den Grad sammenflik 
ket af gotiske Stykker og Rokokopry 
deiser, saa det savner enhver Karak 
ter. Men om alt dette kan jo Museets 
Udsending bedst overbevise sig. 
Jeg har ofret saa meget i Forhold 

til mine Evner paa disse sikkert ene 
for mig kostbare Ting, paa Forsen 
delse, Restaurering og Udenomsdeko 
ration, at det vilde gøre mig ondt at 
miste det. Det blev mig paa min Bøn 
derom saa villigt givet og tilmed med 
den Tilføjelse, at det efter Hr. Pro 
fessor Magnus Petersens Mening in 
gen Værdi havde i nogen Henseende, 
og det laa hen i en saa forsømt Til 
stand, kastet hulter til bulter, udsat 
for Fugt og overstrøet med Ugleexcre 
menter, at det sikkert er mere paa sin 
Plads hos mig, som sætter overordent 
lig Pris derpaa, end i Jelling Kirke. 
Saa hvis Museet, hvad jeg formoder, 
ikke vil have Brug for Sagerne, haa- 
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her jeg, at man under mig dem til 
Pryd og Glæde i min Stue. 

Museet har nok ikke været helt util 
bøjelig til at give afkald på tingene, 
for i et brev til provsten anmodede 
man om, at han vil aflægge besøg i 
Jelling kirke for at undersøge, om der 
savnes »nogen Inventariegjenstand«, 
som eventuelt kunne indgå i en slags 
byttehandel, så læreren kunne få lov 
at beholde figurerne mod at anskaffe 
noget andet til kirken. » .... man 
ville dog aldrig have anbefalet, at Kir 
ken skilte sig af med det, som fordums 
Tider havde anskaffet »Gud til ære og 
Kirken til Zirat«, uden at den paa ny 
som Vederlag modtog en Gave i sam 
me Øjemed .... «. 

Provsten svarede, at der var brug 
for en messehagel i kirken, men da en 
sådan ville koste ca. 200 kr., anså han 
det for tvivlsomt, at læreren kunne 
skaffe dette beløb, så han foreslog, at 
museet fik en ordning med et bidrag 
til anskaffelsen. 

Læreren gik i princippet ind for 
dette tilbud, men - man kalde det 
kræmmeri eller afladshandel - når 
der skal handles, skal der også tinges, 
så han gav et tilbud på fem ten kroner 
til fuld afgørelse og føjede til, at han 
ikke kunne tænke sig, at nogen ville 
omfatte disse gamle ting med større 
pietet, end han ville. 
Herefter blev tonen strammet gan 

ske betydeligt. Ganske vist hævdede 



Ovenstående billede viser sammen med bil 
ledet side 137 apostelfigurerne, som de tog sig 
ud, da de i 1894 kom hjem fra »rejsen« til 
København. Figuren i midten side 137 er Jo 
hannes, let kendelig på sin attribut: bægeret. 
De andre figurer havde helt eller delvis mi 
stet deres attributter. De har senere ved en 
restaurering fået erstatning for det tabte. Set 
fra venstre mod højre er de hellige personer 
(med attribut anfØrt i parentes): Jacob den 
Ældre (muslingeskal i hatten, rejsetaske 
og vandringsstav), Thomas (spyd), Paulus 
(sværd), Peter (nØgle), Bartholomæus (flå 
kniv), Johannes (bæger) og den hellige Ka 
tharina (sværd). Foto fra 1894. Nationalmu 
seet. 
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museet i et brev, at tilbuddets liden 
hed ikke havde nogen indflydelse på 
dets principielle syn, nemlig at figu 
rerne skulle afleveres, men der var 
tydeligvis kommet en vis irritation 
ind i billedet. I et temmeligt skarpt 
formuleret brev krævede museet nu 
oplysning om, hvor de to figurer, som 
var brugt til betaling for undervis 
ning, var blevet af, og da læreren op 
gav adressen, men samtidig henviste 
det til museet selv at rette henven 
delse til den pågældende, begyndte 
juraen at stikke hovedet frem. Museet 
ønskede ikke at indblande flere per 
soner i sagen, men henholdt sig til 
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» .... Dem som Mellemmand, og må 
bede Dem finde en Form, under hvil 
ken De kan være bekjendt at forlange 
Figurerne af vedkommende til Efter 
syn paa Museers. 

Formen for henvendelsen blev fun 
det, men desværre ikke figurerne, som 
for længst var over alle bjerge. Vor 
tredjemand skrev: » .... jeg har for 
lang Tid siden overladt dem ved Byt 
te til en god Ven af mig i Paris, og 
som har taget dem med sig, da han 
var her .... «. 

Det er let forståeligt, at denne ud 
vikling ikke netop fremmede den ven 
lige tone, så hvor man begyndte med 

at »se sig nødsaget til at bede«, gik 
ordvalget nu over til »at henstille« og 
derfra til at forlange. Det er tydeligt, 
at museet havde svært ved at grade, 
om læreren virkelig havde pietet for 
tingene, men dets holdning var nu 
ganske klar. Afladshandelens tid 
var forbi, og museet mente med 
al anerkendelse af lærerens pietet at 
vise større pietet ved at forlange fi 
gurerne bevarede »for den Kirke, til 
hvilken de oprindelig ere givne«. 

Det kan vel være et spørgsmål, 
hvem der i 1893 må have været den 
juridisk rette ejermand til helgenfi 
gurerne, men i hvert fald blev de af- 



I 
leveret, om end med stor beklagelse. 
På et vist tidspunkt var kræmmeriet 
ved at stikke hovedet frem igen, idet 
læreren bad om som erstatning at få 
udleveret nogle andre figurer fra mu 
seets magasin, men den venlige tone 
blev genoptaget, og » .••• man aner 
kjender den Maade, hvorpaa De i det 
hele har stillet Dem efter at have er 
faret, at vedkommende Kirkeværge 
har handlet ukorrekt ved at udlevere 
Genstandene«. 

Der rettes herefter en fornyet hen 
vendelse til provsten med forespørg 
sel, om det findes rigtigst, at figurerne 
genopstilles i kirken, eller om de skal 
indgå i museets samlinger. 

Provstens svar er jo let at gætte. 
Efter aftale med kirkeværgen i Jelling 
meddeles det, at da » . . • • de om 
meldte Figurer have Værd og Inter 
esse for Jelling Kirke, anser han det 
for rigtigt at de kommer tilbage«. 

Og det kommer de med maner. 
Brevvekslingen slutter den 7. februar 
1894, hvor provst Becker får følgende 
brev: 

Til Provst Becker, 
Grejs pr. Vejle. 
Figurerne til Jellinge ere, efter at væ 
re blevne fotograferede, afsendte un 
der Adressen Kirkeværgen i J ellinge 
pr. Dampskib over Vejle. 

Så er der da blot at tilføje, at når Jel 
ling kirkes istandsættelse er færdig, 
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vil de syv figurer være tavse vidner 
ved kirkens døbefont. Skulle en og an 
den finde de resterende i Paris, ryk 
ker de syv sikkert gerne sammen og 
giver plads. 

Kilder. 
Skrivelser i Nationalmuseets anden afdelings 
arkiv nr. 156/93. 



Rasmus Ole Pedersen i Vrigsted. 
Af Peder Hald. 

Efter at det klokkespil, som min far 
Rasmus Ole Pedersen lavede, er blevet 
opstillet i Glud Museum - som om 
talt i Vejle Amts Årbog 1977 - har 
museets ledelse anmodet mig om at 
skrive lidt om dets oprindelse og om 
den mand, der skabte det. Klokkespil 
let blev til i sidste tiår af det nittende 
århundrede, så der er næppe andre 
end skaberens ældste børn, som husker 
klokkernes første toner lyde ud over 
stuen i hjemmet i Vrigsted. 

På en rejse besøgte far og mor Fre 
deriksborg slot, og der blev far beta 
get af klokkespillet og fik den tanke, 
at sådan et ville han også lave, om end 
i mindre format. - Men først skal vi 
høre lidt om manden selv. 

Rasmus Ole Pedersen blev født i Vrig 
sted den 12. marts 1861 som søn af 
gårdejer Peder Therkelsen og hustru 
Maren Nicolajsdatter. Hans eneste sø 
ster Kirstine, senere gift Wendelboe, 
døde i en ret ung alder. 

Drengen, der fik sin skolegang i 
Vrigsted skole, syntes bestemt til at 

blive landmand og gårdejer som sin 
far. Tidligt viste han imidlertid evner 
og lyst til at give sig af med andre ting 
end landbrug. 

Antagelig har hans far givet ham 
den første undervisning i violinspil. 
Senere fik han undervisning i Hor 
sens. I de unge år må han have er 
hvervet sig en ret stor dygtighed i at 
spille violin. Han spillede sammen 
med spillemanden Ole Vestergaard og 
- især - sammen med sin søster Kir 
stine, der spillede klaver. Nogle noder 
af klassisk musik, man fandt efter hans 
død, tyder på en udviklet teknik. 
Han trakterede også fløjten. Hans 

instrumenter opbevaredes i mange år 
i hjemmet. 

Efter konfirmationen fik han lov at 
gå på teknisk skole i Horsens, hvor det 
må have været en sjældenhed at se en 
bondedreng mellem de unge håndvær 
kere. Der modtog han undervisning i 
praktiske fag og fik desuden lært at 
tegne. Hans første akvarelmalerier 
stammer fra dengang. I læretiden boe 
de han hos stolemager Ole Christen- 
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Slægtsgården i Vrigsted, som Rasmus Ole Pe 
dersen overtog efter sin far. Her konstruere 
des klokkespillet i 1890erne. Foto: R. H 
Hyldgård, Slagelse. 

sen og hustru Oline. De to blev hans 
venner resten af livet. 
Han aftjente sin værnepligt ved ma 

rinen. Her bemærkede man hans lyst 
til at beskæftige sig med mekanik. 
Hans foresatte tilbød at hjælpe ham, 
så han kunne komme til at studere 
ved den polytekniske læreanstalt. Her 
til svarede han, at han skulle overtage 
slægtsgården, og at hans familie selv 
kunne betale uddannelsen, hvis han 
ønskede at blive ingeniør. 

I 1880erne må der have været et liv 
ligt samkvem mellem de unge i Vrig 
sted. Min far ledede således et sang 
kor. Højskolen i Vrigsted var lige ble 
vet oprettet, og unge strømmede til. 
Enevold T erkelsen, den senere valg 
menighedspræst og søn af naboen Ter 
kel Madsen, blev fars gode ven. Lige 
efter af Enevold T erkelsen havde for- 

lovet sig med Katrine Kierkegaard, 
sagde han til den otteogtyveårige Ras 
mus: »Du skulle gifte dig«. »Det tror 
jeg også, jeg vil«, var svaret, og kort 
tid efter friede Rasmus til den sytten 
årige Johanne Marie Lauesen fra 
Skulsballe og fik ja. 

Min bedstefar Peder Therkelsen døde 
den 12. september 1891. Min fars og 
mors bryllup stod den 12. marts 1892. 
Det var et forrygende snevejr på bryl 
lupsdagen, men det var et lykkeligt 
par, der flyttede ind på gården. Min 
far kom kun til at leve i otte år efter 
sit bryllup, men disse år blev hans lyk 
keligste tid. I de år udfoldede hans 
evner sig. 
Gården fik to store nye længer. På 

taget af laden rejste sig en vindmølle, 
der trak kværn, sav og tærskeværk. I 
den anden længe blev der et værksted 
- i min erindring en forunderlig ver 
den med smelteovn, drejebænk af jern 
og redskaber af enhver art til bear 
bejdning af træ, jern og bronze. 



I bryggerset var der brusebad. Når 
man trak i en snor, udløstes en vældig 
byge. 
Jeg husker ikke, at far tog del i 

landbrugsarbejdet. Karlene udførte 
det under hans ledelse, og mor havde 
piger til hjælp i huset. 

Nu tog far fat på store opgaver. Klok 
kespillet var den vigtigste. Bronzen til 
klokkerne kom fra en revnet kirke 
klokke i Korning. Det var den mind 
ste del af sagen. Først skulle der drejes 
træmodeller, 16 smukke klokkeforme 
de skåle, små og store, senere skulle 
modellerne pakkes ned i støbesand i 
forme, der kunne skilles ad, derefter 
atter pilles ud, og formene igen sam 
les. Så skulle hulrummene fyldes ud 
med smeltet bronze. Ovnen blev fyret 
op, de rygende digler af ildfast ler 
eller grafit kom ud af ovnen, og den 
flydende bronze blev hældt ned og 
fyldte hulrummet i en form. En klok· 
ke var blevet til. Den skulle derefter 
i drejebænk og drejes af, til tonen var 
korrekt. Jeg husker fars mange ture 
fra værksted til stueorgel og tilbage 
igen for en ny afdrejning. Endelig var 
16 afstemte klokker færdige. På dem 
kunne man totonigt spille følgende 
seks morgen- og aftensange: »Den sig 
nede dag-«, »Nu hviler mark og en 
ge -«, »Guds godhed vil vi prise -«, 
»Nu takke alle Gud -«, »Lover den 
Herre, den mægtige konge -« og » Kir 
keklokke, ej til hovedstæder -«. 

143 

Rasmus Ole Pedersen. 

Hamre, en til hver klokke, skulle 
bringes til at slå - rytmisk og efter 
tur - tiltrukket af en elektromagnet. 
Melodierne skulle skifte af sig selv - 
startet ved en kontakt i stueuret - så 
der klokken 8 blev spillet en morgen 
sang og om aftenen klokken 20 en af 
tensang. Et mekanisk værk skulle styre 
den elektriske strøm, som ved elektro 
magneterne bragte hamrene i slag. Til 
denne funktion lavede far en bronze 
valse med pigge, der under valsens 
rotation berørte vippekontakter og 
sluttede strømmen. Piggene boredes 
ind i valsen efter spiralformede linjer, 
en melodi for hver omdrejning. Når 
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melodien var slut, standsede værket. 
En snegl i valsens akse forskød denne 
nogle millimeter, og piggene i næste 
spiral dannede næste melodi. Når seks 
melodier var spillet, rutschede valsen 
tilbage, og spillet kunne begynde 
forfra. 

Det har været et vanskeligt arbejde 
og krævet stor præcision at udmåle 
piggenes plads, så både melodi og takt 
blev korrekt. Valsens hastighed under 
drejningen skulle være konstant. Det 
reguleredes af en luftvinge på fjeder 
værket, som drejede valsen. Strømmen 
kom fra tre tørelementer å 1 Y2 volt, 
en løsning, som dengang var den ene 
ste mulige. Elementerne blev hurtigt 
slidt op på grund af den ringe mod 
stand i magnetbeviklingen. 

Før det 20. århundrede var tørele 
menter som sagt den eneste tilgænge 
lige strømkilde. Ved den meget næn 
somme restaurering, som er udført af 
ingeniør Hans Hougaard i forbindelse 
med klokkespillets anbringelse på 
Glud Museum, er netspændingen 
transformeret og nedsat til en passen 
de værdi. Det gamle spils toner klin 
ger på ny. Måtte det vare længe! 

Der var andet end klokkespillet, som 
optog far. En lille bæk løber gennem 
engene syd for gården. Han stemmede 
vandet op ved at bygge en dæmning, 
så det blev muligt at fylde fire dam 
me. Han indrettede derefter et fersk 
vandsfiskeri med udklækning af ør- 

145 

redyngel. Dette anlæg blev et af de 
første i landet. Fra den sidste dam 
blev vandet ledet ned til udklæknings 
huset. Her indrettedes et trappesystem 
med kasser med netbund til gennem 
løbende vand. Fra et udløb af en å 
ved Asvig skaffedes ydedygtige fisk. 
Hunnens æg pressedes ud på nettene 
blandet med handyrenes sperma. 
Snart udvikledes yngelen som små fisk 
med ægsæk under bugen. Udklæknin 
gen fortsattes nogle år - efter fars død 
af Peter Frederiksen. 
I virkeligheden var vandmængden 

for ringe til både udklækning og op 
fodring af fiskene. Senere udvidedes 
til karpedamme, da karpen er en fiske 
art, som bedre egnede sig under de 
givne forhold. En mindre dam blev 
indrettet til yngledam, og små fisk 
udsattes derfra til de større damme. 

Far var meget optaget af fiskeriet. 
Han konstruerede flere nyskabelser i 
forbindelse hermed, således et filtrer 
og udskyldningsapparat, der senere 
blev udstillet i Danmark og Norge. 
Modellen stod i mange år på en hylde 
i stuen sammen med et bundrør til 
damme. Hans karpeyngel blev præ 
mieret ved en udstilling i Bergen. 
Hvert år skulle dammene tømmes. 

Bundrørene åbnedes, vandet sank, og 
til sidst vadede karle og drenge i det 
mudrede vand og fangede de spræl 
lende fisk med net eller med de bare 
hænder. Om aftenen var der kogte 
karper til alle. 



Mine sidste minder om min far er, 
at han i lange støvler vandrede ned til 
dammene for at passe udklækningen. 
Måske har dette arbejde i det kolde 
vand en del af skylden for hans hastigt 
tiltagende sygdom, dels en nyresyg 
dom, dels en tilstødende gigtfeber. 

I sine sidste år malede far, helst bil 
leder fra de kære fiskedamme, og i 
den sidste vinter lagde han byg uden 
for vinduerne, mens han malede spur 
vene. En majdag i 1900 blev vi børn 
sendt ud i den grønnende skov. Da vi 
kom tilbage, var far død. 

Den sidste opgave, han havde sat 
sig, blev aldrig fuldført. I mange år 
lå orgelpiber af træ og metal som min 
der om det orgel til Vrigsted kirke, 
han aldrig fik bygget. 

Gården blev forvandlet i fars tid. 
Der blev anlagt en ny stor have nord 
for stuehuset. Til børnene byggedes 
en sporvogn, der kunne køre gennem 
den gamle have ned til engen. Far 
konstruerede en »vindtraktore,') nær 
mest et stykke legetøj, men med en 
ide, idet vingerne med stænger og 
tandhjul var forbundet med hjul på 
understellet. Når vingerne drejede 
rundt, vandrede møllen hen over 
græsplænen. På loftet lå sære sager: 
maskinmodeller af hans konstruktion 
blandet med ældre redskaber (fra bed 
stefars tid) til skætning og hegling af 
hør og smørtrug, der kunne bruges til 
sejlads på gadedammen. 
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I fiskedammene legede vi med en 
lille hvid båd, far havde bygget. Det 
var en rigtig båd med køl og ror og et 
gaffelrigget »storsejle. I dammen var 
der badehus og badebassin. Kun dren 
gene måtte svømme over dammen. 
Mor blev enke otteogtyve år gam 

mel. Hun levede, til hun blev femog 
halvfjerds i mindet om far. Hun op 
drog sine fire børn og drev sin gård, 
som altid var et fristed for børnene 
og deres venner. 
Vi fire børn mindes en dygtig far 

og en kærlig mor og en barndom, der 
synes et tabt paradis. 

1) Findes på Glud Museum. 



Vejle Amts historiske Samfund. 

Torsdag den 1. februar 1979 afholdt 
Vejle Amts historiske Samfund møde 
på seminariet i Jelling for at give sine 
medlemmer og andre interesserede 
lejlighed til at få en førstehåndsrede 
gørelse om de seneste udgravninger i 
Jelling kirke, der havde stået på i læn 
gere tid, og som havde vakt megen 
opmærksomhed. Lederen af undersø 
gelserne, arkitekt og inspektør ved 
Nationalmuseet Knud Krogh, fortalte 
om udgravningerne og om de nye vur 
deringer og nye tydningsmuligheder, 
der syntes at åbne sig. Gennemgangen 
blev illustreret med lysbilleder. 

Et udtryk for den interesse, hvor 
med udgravningerne i Jelling har væ 
ret fulgt, ikke mindst i Vejle amt, er, 
at mødet, der holdtes på en aften, da 
vintervejret viste sig fra sin mest ube 
hagelige side, havde samlet ca. 250 
deltagere. 

Torsdag den 22. februar 1979 afhold 
tes møde på Set. Jørgens Gård i Kol 
ding. Kun cirka 30 (af næsten 50 til 
meldte) var kommet til stede - et 
sparsomt fremmøde, som formodent 
lig skyldtes det lidet indbydende vin 
tervejr. 

Det bør noteres, at de ikke-tilstede· 
værende gik glip af en værdifuld op 
levelse - dels at høre magister Sig 
vard Skov holde foredrag om forbin 
delserne til det fjerne Østen, dels at se 
de lysbilleder, hvormed magisteren ef 
ter foredraget illustrerede det, han 
havde fortalt. I foredraget skildrede 
han overordentlig levende de mange 
aspekter, der knyttede sig til handelen 
på Østen, især i dens blomstringstid i 
1700-tallet, og ved hjælp af lysbille 
derne viste han eksempler på skønt 
porcelæn fra Kina og særpræget kunst 
fra Indonesien og meget, meget mere. 

Den 8. februar 1979 kom rektor ved 
Odense Universitet, dr. phil. Aage 
Trommer til Fredericia for at tale om 
jernbanesabotagen i Jylland under an 
den verdenskrig og dens betydning for 
krigens gang. Det er det emne, Trom 
mer har skrevet doktorafhandling om. 
I forbindelse med foredraget, som 
fandt sted i Trinitatis sognegård, var 
der en udstilling af effekter fra fri 
hedskampen, stillet til rådighed af lo 
kale frihedskæmpere. 

Der var meget stor tilslutning til ar 
rangementet (ca. 125), som indledtes 



med Aage Trommers foredrag. Fore 
draget var ledsaget af lysbilleder, der 
viste kurver over den forsinkelse, som 
jernbanesabotagen forårsagede på tog 
gangen ned gennem Jylland. Foredra 
gets konklusion var, at dårlig planlæg 
ning og koordinering fra frihedskam 
pens ledelse betød, at effekten af sabo 
tagen blev langt mindre, end man 
troede. 

Da Aage Trommers foredrag ikke 
inddrog den psykologiske virkning 
over for tyskerne og den folkelige be 
tydning i Danmark af jernbanesabo 
tagen, kom det for mange tilhørere til 
at lyde, som om sabotagen blev under 
kendt. Det mærkedes også på forsam 
lingens reaktioner efter foredraget. 
Mange tidligere frihedskæmpere, bl.a. 
fra DSB, bidrog til at gøre aftenen le 
vende og bevægende. Der blev fortalt 
en lang række personlige oplevelser. 
Det blev for de yngre, der deltog i af 
tenen, en spændende historisk oplevel 
se, mens en del ældre følte sig stærkt 
berørt ved at få ribbet op i minderne 
fra besættelsen. Det blev en særpræget 
aften. 

Historisk Samfunds sammenkomst i 
Horsens, som var planlagt til den 15. 
februar 1979 på Horsens Bibliotek, 
måtte desværre aflyses på grund af en 
forrygende snestorm, som netop da gik 
over Østjylland. 

Mødet blev derefter averteret til af 
holdelse den 22. marts på Horsens 
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Museum, og skønt den oprindelige fo 
redragsholder, lærer Ole Ravn Niel 
sen fra Hammel, i sidste øjeblik send 
te afbud, blev det gennemført med 
den på egnen meget kendte lokalhisto 
riker, pensioneret førstelærer M. R. 
Mikkelsen fra Søvind som taler. 
Trods det meget korte varsel fortal 

te førstelærer Mikkelsen levende og 
meget interessant om Horsens fjord 
gennem tiderne. Foredraget blev bag 
efter suppleret med en serie lysbille 
der, der på en vældig god måde illu 
strerede en del af det, der var blevet 
fortalt under foredraget. Ved det ef 
terfølgende kaffebord besvarede før 
stelærer Mikkelsen spørgsmål i til 
knytning til emnet. 

Desværre havde mødet kun samlet 
ca. 30 deltager~, - mange, mange flere 
kunne have fået en virkelig god aften. 

Søndag den 17. juni 1979 afholdtes 
udflugt og årsmøde. Udflugten gik til 
vandkraftanlægget i Vestbirk, der er 
et af resultaterne af de bestræbelser, 
som i årene efter første verdenskrig 
blev gjort her i landet for at udnytte 
vandkraften. De ca. 120 deltagere i 
udflugten studerede anlægget med 
stor interesse. 

Årsmødet var henlagt til Voervads 
bro kro, hvor man drak kaffe efter be 
søget på vandkraftanlægget. Her for 
talte hr. Wellner Jensen om de små 
elektricitetsværker, som eksisterede i 
første del af det tyvende århundrede. 



Efter kaffen aflagde formanden, vi 
ceskoleinspektør Peter Eg Jensen, be 
retning. Han fortalte om samfundets 
vinterarrangementer og oplyste, at 
medlemstallet var nået op på 3297. 
Endvidere nævnte han, at årbogen 
1979 forventes udsendt i september, 
og at anden del af værket Kolding i 
det tyvende århundrede indtil kom 
munesammenlægningerne i 1970 på 
regnes at udkomme i november 1979. 
Han erindrede dernæst om, at sam 
fundet fylder 75 år i 1980, og røbede, 
at man omgås med planer om i den 
anledning at udgive stiftamtmand P. 
Herschends hidtil utilgængelige erin 
dringer fra den tid, stiftamtmanden 
fungerede som centraladministratio 
nens »forlængede arm« i Silkeborg. 

Samfundet har lagt sit regnskabsår 
om til at følge kalenderåret, og for 
mandsberetningen omfattede kun ti 
den fra den 18. oktober 1978 til den 
17. juni 1979. 

Efter formandens beretning frem 
lagde kassereren, amtmand A. M. 
Wamberg det reviderede regnskab. 
Både formandsberetning og regnskab 
godkendtes. 

Derefter foretoges valg til bestyrelsen. 
Følgende medlemmer, der afgik efter 
tur, genvalgtes: 
gårdejer M. Wellner Jensen, 
museumsinspektør B. Ousager og 
magister Sigvard Skov. 
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Amtmand A. M. Wamberg og re 
daktionssekretær Axel Rude ønskede 
ikke at modtage genvalg. I deres sted 
valgtes: 
museumsinspektør Steen Hvass, 
Vejle, og 
overlærer E. Vith-Pedersen, Vejle. 

Efter forslag fra bestyrelsen vedtog 
årsmødet enstemmigt at forhøje med 
lemsbidraget fra 40 kr. til 50 kr. - for 
livsvarige medlemmer fra 800 kr. til 
rnoo kr. 
Under dagsordenens eventuelt ret 

tede formanden en varm tak til amt 
mand A.M. Wamberg og redaktions 
sekretær Axel Rude for deres mange 
årige værdifulde indsats til gavn for 
samfundet og overrakte hver af dem 
en boggave. 

Efter årsmødet konstituerede besty 
relsen sig således: 
Formand: 
Viceskoleinspektør Peter Eg Jensen. 

Næstformand: 
Viceskoleinspektør Kamma Var 
ming. 

Kasserer: 
Museumsinspektør Steen Hvass. 

Sekretær og arkivar: 
Magister Sigvard Skov. 

Til redaktør af årbogen genvalgte be 
styrelsen magister Aksel N ellemann 
og til redaktionsudvalget foruden ham 
magister Sigvard Skov og forhenvæ 
rende sognepræst R. Volf. 



VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND. 
Ekstrakt af årsregnskabet fra I. april til 31. december 1978. 

INDTÆGTER: 
I. Ministeriet for kulturelle anliggender . 

Ministeriet for kulturelle anliggender . 
Kommuner: 

:;,t~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Egtved . 
Fredericia (inklusive resttilskud 1977) . 
Hedensted .....................•...................... 
Horsens . 
Jelling . 
Juelsminde ....•....................................... 
"Kolding kommune og havn . 
Nørre Snede . 
Tørring-Uldum . 
Vejle kommune og havn . 

Banker og Sparekasser: 
Aktivbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Egnssparekassen Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
Sparekassen Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Sparekassen Sydjylland, Vejle I 000,00 

2. Kontingent fra 1928 medlemmer . 
Tilgodehavende kontingent fra 1335 medlemmer . 

3. Salg af årbøger m.v . 
Tilgodehavende for bogsalg i 1978 . 

4. Renter af grundfonden . 
Renter af indskud . 

5. Annoncer . 
Tilgodehavende for annoncer . 

6. Tilskud fra Sparekassen Kolding til disposition for værket: 
Kolding 1900-1970 10 000,00 + renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 476,03 
Skyld til bogtrykker . 
Kassebeholdning overført fra forrige år . 

200,00 
200,00 
250,00 

3 050,00 
200,00 

I 900,00 
500,00 
150,00 

2 028,55 
100,00 
200,00 

2 100,00 

UDGIFTER: 
7. Årbogens trykning m.v . 
Trykning af register 1961-1975 . 

8. Årbogens og registerets udsendelse: 
Adresseetiketter og girokort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 249,67 
Emballage 6 457,42 
Arbejdsløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 004,33 
Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 993,20 
heraf refunderet af medlemmerne 7 713,50 
porto tilgode 5 340,00 13 053,50 939,70 

9. Møder . 
10. Dansk historisk Fællesforening: Årsmøde og abonnement . 
11. Afgift til Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger (for 2 år) . 
12. Administration . 
13. Hvervning af medlemmer . 
14. Andre udgifter . 

Anvendt tilskud til værket: Kolding 1900-1970 inklusive renter 
ifØlge indtægtspost . 
Skyld til bogtrykker, overført fra 1977 /78 . 
Tilgode kontingent . 
Tilgode porto . 
Tilgode bogsalg . 
Tilgode annoncer . 
Kassebeholdning at overføre til 1979 . 

5 800,00 
7 100,00 

IO 878,55 

I 700,00 
76 003,00 
53 400,00 

219,90 
6 837,75 
515,00 
201,47 

2 045,00 
2 745,00 

Il 476,03 
180 377,20 

7 648,87 
366 947,77 

92 667,24 
36 483,85 

17651,12 
8 355.05 
718,94 

8 222,68 
I 282,27 

IO 476,85 
3 204,10 

11476,03 
IO 000,00 
53 400,00 
5 340,00 
6 837,75 
2 745,00 

98 086,89 
366 947,77 
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GRUNDFONDEN 
INDTÆGTER: 

Overført obligationsbeholdning . 
Indvundne renter -+- gebyr . 

13 500,00 
515,00 

14 015,00 
UDGIFTER: 

Obligationsbeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 500:00 
Overført til driftskontoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515,00 

14 015,00 

PASSIVER: 
Legatkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 500,00 
Skyld til bogtrykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 377,20 
Anden kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 287,44 

202 164,64 

STATUS PR. 31. DECEMBER 1978. 
AKTIVER: 

Obligation jydsk kreditforening 14. serie . 
12. serie . 
9. serie . 

jydsk grundejer kreditforening 4. afd. . . 
- - - l-2001 . 

Tilgodehavende kontingent . 
Tilgodehavende porto . 
Tilgodehavende for bogsalg . 
Beholdning af årbøger . . . 
Kontantbeholdning . 

Vejle, den 26. marts 1979. 
Wamberg, 
kasserer. 

5 500,00 
500;00 

2 000,00 
500,00 

5 000,00 
53 400,00 
5 340,00 
6 837,75 

25 000,00 
98 086,89 

202 164,64 

Regnskabet er revideret efter de os. forelagte bilag og fundet rigtigt. Kassebeholdnin 
gen pr. 31. december 1978 forefandtes. 
Fredericia, den I. juni 1979. 

(sign.) G. Hemmingsen (sign.) Engelbrecht Jensen 



SAMFUNDETS BESTYRELSE. 

Købmand A. Bager, Glud. 
Museumsinspektør Steen Hvass, Vejle. 

Kasserer. 

Viceskoleinspektør P. Eg Jensen, Give. 
Formand. 

Gårdejer Marius Wellner Jensen, Ellinggård, 
Gedved. 

Lektor, cand. mag. 0. Herskind Jørgensen, 
Fredericia. 

Mag. art. Aksel H. N ellemann, Kolding. 
Redaktør af drbogen. 

Konservator Leo Novrup, Bredballe, Vejle. 
Museumsinspektør, cand. mag. B. Ousager, Horsens. 
Civilingeniør Knud Erik Reddersen, Kolding. 
Mag. art. Sigvard Skov, Kolding. 

Sekretær og arkivar, medlem af redaktionsudvalget. 

Viceskoleinspektør Kamma V arming, Fredericia. 
Næstformand. 

Overlærer Vith-Pedersen, Vejle. 
Forhenværende sognepræst Rudolf Volf, Vejle. 

Medlem af redaktionsudvalget. 

VEJLE AMTS ÅRBOG 
som kan købes i boghandelen, udsendes til medlemmerne af 
Vejle Amts historiske Samfund.Medlemsbidraget er kr. 50,00. 
Kontingent for livsvarige medlemmer er kr. 1000,00. 
Indmeldelser i samfundet bedes sendt til et af bestyrelsens med 
lemmer eller direkte til ekspeditionen, adresse: Vejle kultur 
historiske Museum, Plegborg 18, 7100 Vejle. 
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BØGER TIL SALG. 

Ældre årgange af Vejle Amts Årbog kan fås ved henvendelse til Konrad Jørgensens 
Bogtrykkeri AJS, Slotsgade IO, 6000 Kolding, telefon (05) 52 14 88, girokonto 6 00 54 70. 

For medlemmer: For ikke-medlemmer: 
kr. kr. 

1908-1949 
1950-1960 
1955 
1961-1968 
1969-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
Realregister for årgangene 1905-1960 .... 
Register til Vejle Amts Årbog 1961-1975 

Ved forsendelse tillægges porto. 

Udsolgt er årgangene: 
1905-1907 
1917-1919 
1920 bd. II 
1921 bd. I 
1923 bd. I 

7,00 
13,00 
7,00 

16,00 
21,00 
26,00 
36,00 
41,00 
41,00 
41,00 
47,00 
8,00 
25,00 

1924 bd. I 
1934 bd. I + II 
1935 
1936 
1944 bd. I + II 

10,00 
19,00 
10,00 
23,00 
29,50 
36,00 
51,00 
56,00 
56,00 
56,00 
64,00 
11,00 
35,00 

Desuden sælges følgende bøger, ligeledes fra Konrad Jørgensens Bogtrykkeri: 

Abitz og Bredsted: Litteratur om Vejle amt. 
Jakob Jakobsen: Thalia i provinsen. (Vejle 
teaters historie). 
Orla Lehmann: Den græske ThronfØlgesag 
1863. (1970). 
Anton Berntsen 1873-1973. Liv og digtning. 
(1973). 
Marius Sørensen & Frands Johan Ring: Jelling 
nyere historie. (1974). (Sælges fra kommune 
kontoret i Jelling). 
Træk af Vejle bys historie. (1977). 

For medlemmer: 
kr. 

6,00 

16,00 

21,00 

26,00 

28,75 
41,00 

For ikke-medlemmer: 
kr. 

8,00 

21,00 

29,50 

36,00 

28,75 
56,00 



Årbogens udgivelse støttes af følgende annoncører: 

VejleAmts Tolkeblad 
DET MEST UDBREDTE DAGBLAD 

I VEJLE AMT 

0/GORI® træ- 
restaurering 

Birkemosevej l 
6000 Kolding 
Tlf.: (05) 52 77 22 



Ogsånårdet 
gælder medindflydelse har 
Sparekassen Sydjylland 

den største kundeopbakning .. 
Kundedemokrati er ikke noget 

nyt begreb i Sparekassen Sydjylland 
Alle har mulighed for at tegne sig som 
garant og derved sikre sig med 
indflydelse på valget til Sparekassen 
Sydjyllands ledelse. 

Sparekassen Sydjylland 
har i dag over 4000 garanter, der 
repræsenterer alle samfundsgrupper. 
Det sikrer lokal indflydelse dels på 
den daglige ledelse, og dels på valg til 
repræsentantskab og bestyrelse. 

Lokale folk sidder i ledelsen. 
Det betyder, at beslutninger 
vedrørende betjening af vore kunder 
kan træffes lokalt og hurtigt. 

Man skal ikke spørge 
2 gange i Sparekassen Sydjylland 

Medarbejderne i Sparekassen 
Sydjylland uddannes med et 
formål for øje: at betjene vore kunder 
bedst muligt og træffe hurtige 
beslutningen 

Langt de fleste sager kan 
således ordnes gennem netop 
den medarbejder, kunden foretrækker. 

Og kombineret med det store lokalkendskab, som medarbejderne i vore 123 
afdelinger har, er dette den bedste garanti vore kunder kan fa for god 
og hurtig betjening. Hver gang. 

ral SPAREKASSEN 
~ SYDJYLLAND 

-vi sætter ting i gang. 



~Y-ff'"-ted 

SLOTSMØLLEN 
KOLDING A/s 

.JYLLANDS CLXCHEFABBXK A/S 

Kolding Telefon 52 06 11 

I 
CHARLES HXNDBOBG A/S 
Papir en gros - Papirvarefabrik - Bogtrykkeri 

Vejle, telf. 82 84 11 

~ 

Konrad .Jørgensens Bogtrykkeri A/s 

Telefon 52 14 88 

KOLDING 



stedet hvor man handler 

@J~§ 
[k{@~@[F@W~@[ITn)@[fl 

Sdr. Ringvej 44 · 6000 Kolding · Tlf. 05 - 52 07 77 

~ 
PATENTTAVLEB 

Telefon (05) 52 40 00* . 6000 Kolding 
Alt i TAVLER - KORTSKINNE-SYSTEMER - FILMLÆRREDER - BØRNEBORDE 

Vore medlemmer 
bedes hver især agitere stærkt for tilgang af nye medlemmer på land og i by. Den, 
der ikke kender sin egns skæbne gennem tiderne, bliver aldrig rigtig hjemme, selv 

om hun eller han er født på stedet. 
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