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Nærværende H efte er det første a f Vejen
Sogns Historie. D et er Tunken, at der i
1937 skulde komme et lignende H efte om
Tiden 1750— 1870 og i 1938 et afsluttende
H efte om den ngere T id til 1914. Maaske
som Afslutning en mere skematisk Frem
stilling a f Begivenhederne til 1920.
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„En By er ikke blot et Sted i Rummet,
men et Drama i Tiden“.

Patrick Geddes
Skotsk Hjemstavnsforaker
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FORORD
l-Senne Bog skrives ud fra den samme Betragtning som Askovbogen : at
dette blot at referere forgangne Begivenheder og gamle Dokumenter har for den
almindelige Læser meget ringe Værdi, For det første mangler han den videre
historiske Baggrund, hvorudfra disse Ting kan forstaas, og for det andet er
desværre vore Overleveringer, hvad enten de er mundtlige, skriftlige eller jord
fundne, saa faa og usammenhængende, ofte ogsaa vanskelige at forstaa, at der
trænges haardt til den samlende Redegørelse, som en lokalhistorisk Forfatter
kan og bør give. Selv med den Risiko, at han her og der tager fejl, navnlig
fordi Kilderne er saa ufuldstændige, maa han forsøge at løse Opgaven, ellers
kan en levende og læselig Fremstilling slet ikke blive til.
Og levende bliver en historisk Fremstilling, af hvad Art den være maa,
ikke, før man fornemmer, at det er M e n n e s k e k a a r o g M e n n e s k e 
s k æ b n e r det drejer sig om. „En By er ikke blot et Sted i Rummet, men et
Drama i Tiden", det er sandt og rigtigt sagt. Det har derfor ingen som helst
Interesse at lægge de døde Dokumenter frem: Skifter, Indberetninger. Salgs
konditioner eller hvad det nu kan være, hvis man ikke samtidig kan forklare
og gøre fortrolig for Læseren de Ejendommeligheder, eventuelt Særheder, der
kan hindre os i at forstaa disse henfarne Slægter og deres Oplevelser og
komme dem nær. De var jo dog vore Forfædre, og den Slutning kan vi ikke
komme uden om, at havde deres Oplevelser og deres Skæbne været ander
ledes. saa havde ogsaa jeg i Dag været en anden.
S a a afhængig er vi,
ikke blot af vor egen Fortid, men a f vore Fædres, og saa levende er Sammen
hængen.
Hvis det altsaa er muligt, saa vil det være nyttigt og godt og a f aandelig
Værdi, at vi igen i nogen Maade faar den mistede Forbindelse med Fortiden i
Stand. Det er jo slet ikke saa længe siden de levede de gamle, nogle faa
Slægtled. Det er ofte let at mærke, at deres Væsen og Tankegang ikke var
nær saa forskellig fra vor som vi tror. Mange Gange er det kun en Skrivers
klodsede Maade at udtrykke sig paa, der hindrer os i at forstaa dem.
SØREN

A L K Æ R S IG .

V e je n S o g n
ligger østligst i Malt Herred. Ribe Amt. Det omfatter kun 2370
ha (4300 Td. L.), hvoraf 81 ha Mose og 42 ha Skov. Sognets Form
er saa langagtig, at Grænsen mod Malt er 10—11 km, mens Bredden
ikke saa nær er det halve. Nabosogne er mod Vest Malt, mod Nord
Læborg, mod Øst og Nordøst Andst og Gesten (Andst Herred) og
mod Syd Skodborg. Man kunde betragte Sognet som en Halvø,
der skyder sig ud i et Mose- og Engdrag, idet der kun mod Malt
er Markgrænse, til de andre Sider er det mod Nord Vejen Mose,
mod Øst og Nordøst Vejen Aa og mod Syd Kongeaaen. De frugt
bare Jorder i Sognets vestlige Del, ca. 2/ 5 af Arealet, er ret højt
liggende Lerjorder, indtil 62 Meter; de var i Oldtiden fuldstændig
dækket af Egeskov, hvoraf nu kun ubetydelige Rester er tilbage.
Det var den tarveligere, for største Del skovløse Jord i Sognets
østlige Del, som i ældre Tid blev dyrket, mens den sværere Jord
mod Vest for største Del først er taget i Brug efter Udskiftningen.
Til dette ret skarpe Skel mellem den sværere Jord mod Vest
og den lettere mod Øst svarer en dyb Forskel i Jordbundens Oprin
delse. Der kan i Almindelighed ikke siges ret meget i en Sogne
beskrivelse om de geologiske Forhold, fordi disse jo gerne omfatter
langt større Omraader end et Sogn eller to. Men Vejen Sogn
danner her en Undtagelse, idet det ikke alene ligger umiddelbart
bag (Øst for) den yderste Grænse for sidste Istid og paa et Omraade, hvor den tilbagevigende Isrand et Par Gange har gjort et
længere Ophold, saa en stor Del af Sognet i lange Tider kom til
at ligge foran Isranden, men hele Sognets østlige og lavere Del er,
hvad de øvre Lag angaar, bygget op af de Smeltevandsstrømme,
hvoraf vi den Dag i Dag har en lille Rest tilbage i Vejen Aa.
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Sidste Istid synes ikke at have skudt sine Bræer længere mod
Vest end til en Linie, der her paa Egnen gaar Vest om Bække,
over Brørup Station, over Hygum og videre mod Syd. Hvad disse
Bræer har efterladt sig længst fremme er forholdsvis lidt, maaske
gennemsnitlig 1 —2 Meter, mest leret Bundmoræne med mange Sten,
saadan som vi netop kender det fra Egnen mellem Brørup og Vejen.
Selve Undergrunden er derimod bygget op af næstsidste Istid, som
var langt mægtigere og strakte sig mange Hundrede Kilometer mod
Syd og Vest, saa hele Vesterhavet var fyldt af Is. En stenfyldt
Moramevold fra den Tid er f. Eks. Horns Rev.
Hvor lang Tid Israndens Tilbagerykning fra Brørup til Vejen
i sidste Istid har taget kan ikke siges, men i hvert Fald nogle Aarhundreder, og hele denne Strækning har altsaa siden været udsat
for den Udvaskning og Mishandling af Vejr og Is og Vand, som
overalt hører en saadan Isrand til. Men Stenene kunde ikke skylles
væk, og af dem har man derfor ogsaa paa denne Egn haft overmaade rigelig, saa Jorden mange Steder ligefrem har været brolagt.
Den Dag i Dag finder man en saadan Brolægning paa uberørte
Jorder, f. Eks. i Skovene, som især i de senere Aar er udnyttet og
bortkørt. Nogle Steder f. Eks. i Langeskov, Sønderskov og Estrup
Skov kan man finde Stenene samlet i Bunker, hvad sikkert er sket
i Oldtiden, for at Kreaturerne bedre kunde gaa der. (Se „F. R. A.*
1933. 338: Stensamlinger i Skovene“.)
Under denne Afsmeltning og Tilbagerykning i sidste Istid kom
der kortere og længere Standsninger, betinget af Klimaets Veks
linger. I nogle Hundrede Aar standsede Isranden saaledes Vest for
Vejen Aadal og videre mod Syd langs Randen af Lerbakkerne Vest
ind til Vejen By. Da byggede Smeltevandsstrømmene den Flodslette
op. som nu hedder Vejen Vestermark, og selv er de forsvunden ud
gennem den Dal, hvor Vejen Mose siden groede op og videre ud
til Vesterhavet gennem Holsted Aa og Sneum Aa. Siden rykkede
Isen tilbage til Refsing Hede og Vejen Østermark, og da hørte
Strømmen mod Vest op, thi nu kunde Afsmeltningen komme mod
Syd over det rømmede Omraade, som laa en Del lavere. Dette
var den første „Vejen Aa“, som, i stor Bredde men ringe Dybde,
netop løb der, hvor Byen nu ligger, begrænset af Isen mod Øst
•)

F. R. A. betyder: Fra Ribe Amt.
O. N.: Oluf Nielsen: Malt Herred.
J. S.: Jyske Samlinger.
R. A.: Rigsarkivet.
L. A. : Landsarkivet for Nerrejylland.
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og Lerbakkerne mod Vest og med Afløb til Kongeaadalen ligesom
nu. Kun havde den ikke den Gang skaaret sig saa dybt ned i
Terrænet som senere. I de Kloakgrøfter, som har Længderetning
i Øst - Vest, er det let at se ikke blot at Lagene er afsat i Vand
men ogsaa i hvilken Retning Vandet har løbet, ja hvor Grøfterne
naar Lerskrænterne mod Vest er det endog meget synlig, at denne
Skrænt er slidt af lange Tiders voldsomme Vandstrømme.
Det næste Arbejde, som disse voldsomme Naturkræfter tog
sig for i Vejen Sogn var Opbygningen af Vejen Østermark. Baade
her og under Vejen By er en Bundmoræne af Ler som dog ligger
ret dybt, og der er de fleste Steder nogle Meter Sand og Grus
ovenpaa, som er skyllet ud fra Isranden, da denne stod helt ude
ad Andstbro til. Og disse Strømme har artet sig, som man kan
se det f. Eks. paa Island den Dag i Dag. Naar der er Plads ud
over Sandsletten, saa faar Bræen mange og for det meste grunde
Afløb, som man ofte kan vade over, dog med enkelte Undtagelser,
som kan være vanskelige nok at passere. En saadan Undtagelse
har der ogsaa været her. Det er den Lavning, som Landevejen
gaar over lige ud for Olufsminde. Den fortsætter om bag Østre
Allé og siden mod Syd—Sydøst ud gennem Vorup Mose, som dog
nok har haft mere end det ene Tilløb. Et lignende Løb gik noget
vestligere, men de gik sammen ned ad Skodborghus til og gik
samlet ud i det store Smeltevandsløb, som samtidig (fra Egnen hen
ad Vamdrup) bredte sig ud over Kongeaasletten. Mellem disse to
ret dybe Strømme, hvis stærke Spor altsaa staar i Jordbunden den
Dag i Dag, og som vel tilsidst har været ene om at føre Smelte
vandet bort, laa og ligger den højere Del af Flodsletten, som siden
er bleven kaldt Vejen Knude, hvorved dog er at bemærke, at dens
nordligste og højeste Del, 40 Meter over Havet, er afsat direkte af
Indlandsisen. — Først da Isen var rykket tilbage til Gamst og
henad Andst, og en lavere liggende Strimmel foran Isranden derved
blottedes, fik Vejen Aa sit nuværende Løb. Aaens Historie svarer
saaledes ganske til Gudenaaens, kun at alt her i Vejen har været
i mindre storslaaede Former (se Danmarks Geologi, S. 104—5).
De dybere liggende Lag skal kun ganske kort omtales, thi
skønt man i Vejen ikke har saa faa Boringer ned til 50 Meter
(Alfa og Vandværket), saa tilhører Lagene dog stadig den kvartære
Periode. En Boring ved Askov Vandværk, hvor man i godt 80
Meters Dybde stødte paa tertiært Ler, tyder dog paa, at nogle faa
Meter mere vilde ogsaa i Vejen have ført ned til det samme Lag,
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thi Borestedet i Askov ligger kun 50 Meter højere. -- Det viser
sig ved disse Boringer, at Sandlaget, som Smeltevandsstrømmene i sin
Tid har efterladt sig er forholdsvis tyndt, fra 0 til 3 Meter, det
sidste vistnok en Undtagelse. Under dette tynde Sandtæppe er der
ned til nogle og tyve Meter, Ler, vistnok Bundmoræne og iblandet
Kalk, saa det altsaa er Mergel, men i saa Henseende tarveligt.
Dog er de nederste Lerlag ofte Moræneler fra næstsidste Istid med
en noget bakket Overflade. Vejen Vandværk har boret 20 —26
Meter i disse Lerlag, Alfa 17—30, og Mejeriet 16. Under Leret
er forskellige Sandlag, grovere og finere, noget vandførende, men
først nede i omkring 50 Meters Dybde saa det forslaar noget. Fra
Sandlagene i denne Dybde henter Byen saa godt som hele sin
Vandforsyning. — Mærkeligt er det, at man endnu i denne store
Dybde, omtrent i Havets Niveau, støder paa Plantelevninger, ikke
tilskyllede, men saa vidt skønnes groet paa Stedet; længst nede,
i 40—47 Meters Dybde, tynde Brunkulslag, noget længere oppe,
31—37 Meter, moseagtige Lag, x/2— 1 Meter tykke (ved Forsøgs
møllen i Askov er der boret 7 Meter i dette Lag) og fyldte med
velbevarede Plantelevninger: Birk, Skovfyr, Hindbær, gul Aakande,
Star, Bukkeblad, Tagrør, Kogleaks, Vandaks; desuden Støvkorn af
Fyr. Birk, Gran og Elm; ogsaa Avnbøg, Eg, Lind, Hassel, men
sparsommere, altsaa en Plantebestand, der forudsætter et lignende
Klima som det nuværende. Det er meget længe siden disse Planter
voksede, idet de tilhører næstsidste Mellemistid (Interglacialtid), d. v. s.
at vi har haft to Istider siden. (Om Hovedtrækkene i disse geo
logiske Forhold se V.Milthers: Danmarks geologiske Undersøgelser,
Kortbladet Bække, S. 89 —106. Endv.: V. Nordmann: „De geolo
giske Forhold langs Kongeaadalen", i „F. R. A .“, 597 flg. 1935).

Det er c. 10,000 Aar siden, at Vejen Aa fandt sit nuværende
Løb og dermed satte Skel mellem Øst- og Vestjylland hvad denne
Egn angaar, samtidig med at den dannede Sognets fremtidige Grænse
mod Øst og tildels mod Nord. Vi ved intet om, hvornaar de første
Mennesker er kommen til Egnen, maaske er de rykket ind kort efter
at Isen er rykket ud, og i hvert Fald er de kommen meget tid
ligere, end man hidtil har troet. Mens man til for faa Aar siden
ikke mente at kunne finde Menneskespor fra „ældre Stenalder",
d. v. s. Køkkenmøddingtiden, i V. Jylland, saa har man vel snarere
nu den Anskuelse, at netop V. Jylland har rummet Danmarks ældste
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Befolkning, idet der efter Fundene i Nordnorge (meget primitive
Stenredskaber foran den gamle Israndslinje) og i Bølling Sø (Enges
vang St.) er megen Sandsynlighed for, at der har levet, til en vis
Grad boet, en Jæger- og Fiskerbefolkning foran Isranden. Kaarene
har været saa haarde, at den i Aartusinder er bleven staaende, for
os at se, paa samme Standpunkt. Vi kan i al Fald kun vanskelig
forstaa, at Redskaber overhovedet kan være mere primitive end
dem. Lærer Frode Kristensen fandt i Gudenaadalen og som Therkel
Mathiassen siden har fundet ved andre vestjyske Strømme (National
museets Arbejdsmark 1936). Ogsaa langs Kongeaa og Vejen Aa
er saadanne Ting funden, men dog langt mest Affald fra Tilhug
ningen. Det var jo saadan med disse Folk, at de kunde ikke lade
en Flintesten ligge. Den skulde tages op og snuses til og smages
paa, dernæst efterses paa alle Leder, og endelig skulde det med
Slagstenen prøves, om det var et Redskabsemne eller ej, man havde
fundet. Saaledes fik Stumperne deres „Fabrikmærke“, Slagbulen,
som nok skal blive siddende, og hvorpaa vi nu kender dem. Netop
paa Grund af denne Undersøgelse paa Stedet kan vi finde disse
Stumper og Stykker overalt, men undertiden ligger de saa tæt, og
i Forbindelse med „Flækker“, „Skrabere“ og sligt, at vi kan slutte:
Her har i kortere eller længere Tid været en Boplads. I Vejen Sogn
er dette Tilfældet et Par Steder ved Kongeaaen og sandsynligvis
flere Steder langs Vejen Aa, med størst Sikkerhed dog paa Anders
Poulsens Mark, det brede Næs, som ved det gamle Vadested over
til Skovbygderne skyder sig ud i Engen, der hvor Aaen drejer mod
Syd til Kongeaaen. Therkel Mathiassen mener, at disse Flintting
maa i Alder ligge mellem Køkkenmøddingen og Mullerupfundene
og skal saaledes være c. 7000 Aar gamle.
Men stort andet end Flinten finder vi heller ikke. Bensager.
som i ældste Tid spillede saa stor en Rolle, har ikke kunnet bevares
i den kalkfattige Jord. Den ældre og ældste Stenalder har derfor
ikke hidtil kunnet skilles ad for denne Egns Vedkommende, og først
over 3000 Aar senere, vel nærmere 4000, omtrent ved Begyndelsen af
den yngre Stenalder, mærkes der et Præg af Kultur og mere alsidig
menneskelig Virksomhed. Da kommer en Folkestamme Syd fra til
disse Egne, vel væsentlig de samme, som er her i Dag, de nøj
somme, fattige og haardføre „Øksefolk“. Det var Udmarksfolk,
de brød sig ikke særlig meget om Selskab, saa fandt de sig hellere
i lidt knappe Kaar. Ogsaa efter Døden boede de helst alene, deres
Grave, som fortæller os det vi ved om dem, var Enkeltgrave, ganske
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lave Høje, som vi nu ofte pløjer over uden at lægge Mærke til
dem, og som især er talrige, og har navnlig været det, i Ribe Amt.
Af de 88 Høje, som Nationalmuseet i 1897 tegnede op for Vejen
Sogn, kan man godt gaa ud fra de tre Fjerdedele tilhører Økse
folket, og saa har der endda været mange flere. For blot 50 Aar
siden laa der en lang Række ved Varde- og Ribevej ude ved Vade
stedet over til Andst, og endnu har vi en Del bevarede i Kongeaadalen, Nord for Ribevejen, især mange helt op mod Krattet, her
har man tænkt at Gravene bedst kunde være i Fred. Det øvrige
af Dalen var ogsaa delvis dyrket. Graven indeholder et Skelet og
kun et, Manden hviler paa Siden med Hovedet i Vest, Ansigtet
mod Syd, hvor han kom fra; Kvinden med Hovedet i Øst. Grav
stedet er kun fattigt. Det almindelige er for Mandens Vedkom
mende Øksen, Stridsøksen, som han var en Mester til at behandle
og bruge, altid af Bjergart, Flintøkser og andre Flintredskaber har
man haft, men de findes kun i de færreste Tilfælde i Gravene. Des
uden et Lerbæger, maaske en Flintkniv, lige det nødtørftige til
Rejsen; Kvinden har faaet lidt Ravpynt og et Par Potter med sig.
løvrigt er det naturligvis, trods Fattigdommen ved Gravene, kun
Overklassen vi her finder.
I Vejen Sogn er desværre kun faa af de sløjfede Høje under
søgt, og det synes ikke særlig at være „Øksegrave“. I to fandtes
Brandurner, altsaa ikke Stenalderhøje, i én en Flintøkse og nogle
Lerkar, i én to meget smukke Stenøkser, i én to Perler, den ene
af Glasflus, den anden af Guldtraad i Spiral. — To Høje, nær op
til Stenninggaards Skel, blev fredlyst 1912. — Det er kun faa af
de 88 Høje fra 1897, der nu er tilbage; men selv om vi havde haft
dem alle, saa vilde de ikke give det rigtige Billede af Oldtidsgrave
i Sognets Jord. Mange var som sagt borte allerede da Museet
foretog sin Undersøgelse, og dertil kommer, at de fleste Jernalder
grave er i flad Mark. desuden er disse Grave langt flere i Tal end
nogen anden Periodes. Ved Gravning af Husgrunde og af Grave
paa Kirkegaarden støder man ofte paa Brandurner fra Jernalderen.
De kan findes næsten overalt, men som det synes dog mest i
Skrænterne ud mod Flodsletten, den den Gang dyrkede Jord. Og
det vil altsaa sige, at man her, ligesom i Kongeaadalen, mest har
gravsat de Døde i Grænsen mellem Skov og Mark.
Højene har altid vakt megen Opmærksomhed, især da det, da
man ikke mere byggede Høje, ret hurtigt blev glemt, hvad de
egentlig var. Saa blev de til „Kæmpehøje“ og „Jyndhøje“, „Jynd-

13
ovne“, d. v. s. Jættehøje, Jætteovne. De kunde imidlertid bruges
til et og andet, nogle blev Tinghøje, og nær ved Tinghøjen var jo
gerne en Staghøj eller Galgehøj; andre laa saadan, at de kunde
bruges som Skelhøje, dels mellem Sogne, dels mellem Herreder, og
atter andre blev Bavnehøje. At Præsteindberetningen til Ole Worm
1638 ses det, at Vejen havde sin Bavnehøj, den laa paa Sognets
højeste Punkt, omtrent hvor Vandtaarnet nu er, 62 Meter over
Havet, Men da den laa midt i den Indtægt „Lundetægten“, som
man efterhaanden kom til at sætte mest Pris paa (hvad der ses af
en Klage til Amtmanden 1773), saa var denne fremragende og sand
synligvis anselige Høj en af de første, som den stærkere Dyrkning
kom til at gaa ud over, og allerede omkring 1770 var den sløjfet.
Formentlig har det været en Stenalderhøj med Gravkammer, og der
kan ikke have staaet Skov paa Pladsen deromkring, da den blev
bygget. — Der nævnes ogsaa andre Høje i denne Indberetning:
Gabhøj, Smørhøj, Horsfoldhøj, Træskohøj, Kalbjerghøj, Møllerhøj,
Askhøj, Baahøj, Sortrøgelhøj o. fl. I Pastor Fogs Indberetning 1768
nævnes en Del flere, men nogle af de ovenstaaende er udeladte og
vel sagtens forsvundne. Der siges her, at der i Sognet er „en stor
Mængde“ Høje, hvoraf dog kun faa har Navn, og Pastor Fog nævner
ikke blot Navnene, men vi faar ogsaa af ham omtrentlig Besked
om, hvor Højene ligger paa Byens Mark. Det synes som nogle af
dem har skiftet Navn siden 1638. Ogsaa en Tinghøj maa Sognet
vist have haft. Den Stensætning, som har ligget lidt nedenfor
Børnehjemmet, og som sandsynligvis i nogle Aarhundreder har været
Sognets Helligsted og Tingsted, har vel indhegnet en gammel Sten
alderhøj. Derimod har Sognet ingen Skelhøje, da „Landegrænsen“
udelukkende gik gennem Skov.

Inden vi slipper Sognets Oldtidsminder maa et ret mærkeligt
Fund i Vejen Mose omtales, en Stensti, her og der afløst af Ege
rodstykker og en enkelt længere Planke, som fører 600 Meter ud
i Mosen. Oprindelig maa den være begyndt et godt Stykke oppe
paa den nuværende Dorotheasmindes Mark. og har vel da alt ialt
været en Kilometer. Stenene er alle en Mands Byrde, ligger med
Skridts Afstand og har en Flad Side til at træde paa; iøvrigt er
Formen, som der heller ikke er rettet ved, meget forskellig. At
denne Sti har ført ud til en eller anden Boplads er vel givet. Den
kunde tænkes at være fra Svenskekrigene, da saa mange maatte
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skjule sig i Heder og Moser for ialtfald at redde Livet, men efter*
haanden som Undersøgelsen skred frem, og det viste sig. at der
over den yderste Trediedel af Stien ligger 1— P/2 Meter Tørvejord,
maatte denne Tanke opgives. Og da Træstykkerne yderligere synes
at være bearbejdede med Ild og Stenredskaber, kan man med nogen
Sandsynlighed henføre den til Stenalderen, dog foreligger ogsaa den
Mulighed, og det er maaske det rimeligste, at den er fra den urolige
Tid i Overgangen mellem Bronce- og Jernalder, da man jo ogsaa
brugte Stenredskaber. I saa Fald har det tykke Tørvelag, der har
ligget over Stien (inde mod Land er det gravet af), rigtignok kun
haft 2000 Aar at danne sig i. Det er maaske tvivlsomt, om det slaar
til. Sunket er Stien ikke, thi flade og tyndere Sten ligger i samme
Niveau som de rundere og tykke, ja ogsaa Træstykkerne ligger i
samme Horisont, og vel ligesom Stenene i deres oprindelige Højder.

Det er en Selvfølge, at Jagten og Fiskeriet har spillet nogen
Rolle for de første Indbyggere. Vi véd imidlertid fra Gravene, at
de ogsaa dyrkede Korn: Byg, Hvede og Hirse, men neppe mere
end hvad Kvinderne kunde gaa og pusle med i Hjemmetofterne.
Har de af og til kunnet glæde Mændene med en grov Kage, bagt
paa en varm Sten. har det nok været Højden. Hyppigere var maaske
dog „Skoldkagerne“, som endnu vore Bedsteforældre kunde for
tælle om, — en Klump Dejg, bagt i den varme Aske. En saa nem
og primitiv Fremgangsmaade lader formode, at den har sin Oprin
delse meget langt tilbage. — Hovedsagen var dog allerede dengang
Kvægavlen, og det blev den ved at være langt ned mod vor Tid.
Dertil var Sognet vel egnet. I Moser og Engdrag, som den Gang
var langt mere fremtrædende, end vi nu kan tænke os, var der
Vand og Græs nok, og i daarligt Vejr kunde Dyrene sandsynligvis
have det ret godt i Skovbrynet, fordi Skoven tidlig blev noget
medtaget af den daglige Plyndring, blev kratagtig og bar mere
Græs. Dertil kommer, at Klimaet gennem en stor Del af yngre
Stenalder og hele Broncealderen var betydeligt mildere end nu.
Dyrene har sikkert ikke været i Hus om Vinteren, men det er
muligt, at man har rejst Læhegn, f. Eks. flettede Risgærder.
Alt dette er imidlertid mer eller mindre sikre Slutninger. Vi
ved ikke en Gang, om der ret er en Forbindelse mellem disse Folk
og Broncealderens, og heller ikke kan vi finde nogen sikker Bro mellem
Broncealder og Jernalder. Baade Broncealderens og Stenalderens
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Bebyggelse har selvfølgelig haft Navne, det paafaldende er kun. at
hele dette Navnestof synes fuldstændig forsvundet, de Stednavne
vi kender, selv de ældste, synes alle at være fra Jernalderen. Det
er vel ikke udelukket, som en enkelt Forsker har gjort opmærksom
paa (Sv. Aakjær, Frem 1925, S. 415), at dette Stof ved en finere
Sigtning kunde vise sig at indeholde et og andet, som ser fremmed
ud og kan pege længere tilbage, men selv om det skulde være
Tilfældet, saa er jo dog Navneskiftet saa godt som fuldstændig, og
dette plejer ogsaa at betyde, om ikke just et Folkeskifte, saa i al
Fald en fuldstændig Erobring af et fremmed Folk. Jævnfør de
Danskes Erobring af England og de mange danske Stednavne, der
blev Følgen deraf.
Men er et nyt Folk vandret ind for godt et Par Tusind Aar
siden, saa har der i al Fald ikke derved behøvet at ske noget
synderligt Brud, thi ogsaa Jernalderens gamle Byer, deriblandt Vejen,
er Kvægavlsbyer, søger Vandet og Græsgangene, og de nye Folk
har muligvis, ja sandsynligvis, været i ret nær Slægt med de hid
tidige Indbyggere, som de ogsaa hurtig har blandet sig med. Vi
kan paa et Kort prøve at følge deres Bebyggelser og dermed deres
Vandring langs Græsgangene, d.v. s. Aaer og Bække. F. Eks. langs
Kongeaaen og dens Bistrømme: Vilslev, Jested. Gredsted, Jernved,
Skodborg, Vamdrup. Sidedale: Føvling, Folding, Malt, Vejen. Andst,
Gamst, Gesten, Læborg, Bække. Og det er ikke blot alle disse
ældre Byer, der ligger nær Vand og Græsgang, men Størsteparten
af de yngre med. Naar man har fundet alle de Byer, som i ældre Tid
har været afhængig af de to Ting, saa er der overhovedet — bortset
fra sidste Slægtleds Udflytninger — ikke mange Bebyggelser tilbage.
Af disse Bopladser har Vejen været en af de bedste og derfor
ogsaa en af de tidligste. Beliggenheden kunde ikke godt tænkes
bedre: Eng til begge Sider, baade mod Nord og Syd og en god
bred Plads til Gaardene derimellem. Nu tænker man vel ikke
meget paa, at der har været Eng Syd for Byen, men det har der,
endda rigtig Eng, den Gang Vandstanden i Jorden var ^2— 1 Meter
højere end nu. Det er den lave Strækning fra Olufsminde hen Østen
om Østre Allé, det før omtalte gamle Smeltevandsafløb til Vorup
Mose. En lignende Dal er der, hvor „Gaarden“, Munks Gaard, den
gamle Skole og Thomsens Vej ligger, ogsaa i Oldtiden ret sumpet.
Derfor samlede Gaardene sig deromkring, hvor Bykroen nu ligger,
fordi her fandtes de tørreste Byggepladser. Derfra maa dog undtages
en Gaard. som laa Vest for Kirken og senere kaldtes Kirkegaarden.
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Vi ved intet om de Bebyggelser, der har været i Vejen Sogn
længere tilbage. Baade Byen og Navnet, som vi kan lære dem at
kende, synes at kunne stamme fra tidlig Jernalder og saaledes være
omkring 2000 Aar gammel. Det er sjælden at saa gamle Navne
kan tydes, og i de Forsøg, der gøres, er der altid megen Usikker
hed. Navne som Malt, Føvling, Gesten trodser vist enhver Tydning;
hvad Vejen angaar er der en Mulighed for, at det simpelthen er
Aaens Navn der er overført paa Byen, ligesom det er Tilfældet med
Skjern og andre. Navnets ældste kendte Form er Wægnæ, og det
kan hænge sammen med jysk „vejneM(ogsaa veg), det som bøjer sig,
bugter sig. Navnet kunde særdeles vel passe paa Aaen, som den
ses fra Byen af. (Feilbergs Ordbog: Veg, Vegning, Vegne). Udtalen
har vist meget tidlig været ganske som nu; de mange, tildels
barokke, Skriveformer: Wægnæ 1280, Weghn 1330, Wæghen 1337,
Vejen 1490, Wegne 1512, Vejen 1512, Weyen 1688 osv. (ogsaa saa
mærkelige Former som Vene 1558, Vemme 1578, Veen 1553 og
1567) faar staa for Skriverens egen Regning. — løvrigt ligger ved
Rind Aa, 5 km S. V. for Herning, Nørre Vejen. Muligvis er ogsaa her
et oprindeligt Aanavn gaaet over paa en Bebyggelse. Der findes ogsaa
et lignende Ord: Veiga, som norsk Elvenavn (O. Rygh: Norske Elve
navne 292 flg.), og i norsk Dialekt betyder „vega“, svinge, svaje.
Foruden Bynavnene findes der naturligvis i gammel Tid her
som andre Steder mange Navne paa Høje, Smaastrømme, Damme,
Vadesteder osv., men især en uhyre Mængde Marknavne, ikke blot
paa de forskellige Indtægter, men ogsaa paa Dele indenfor hver
Indtægt, ofte 10 —12 eller mere, Det var nødvendigt under Fælles
skabets Markordning, for at man kunde vide, hvorom Talen var.
Med grumme faa Undtagelser er det hele nu for længe siden glemt,
men ved Hjælp af den til Matriklen hørende Markbog af 1683 og
en Præsteindberetning af 1768 kan i al Fald en Del af dette Navnestof
drages frem igen, og da saadanne Navne her som saa ofte godt
kan indeholde et eller andet oplysende, saa kan det have sin Interesse
at gøre det. De fleste af dem gengives derfor her i alfabetisk Orden,
med de forklarende Tilføjelser, som har kunnet skaffes, og som hvad
det gammelsproglige angaar for største Del skyldes Svend Aakjær.
1. Markbogen 1683.
Askehøj, sagtens af Træet Ask.
Abbelhaue, Navn paa et Markstykke nær Byen. Er vel Abildhave,
men Navnet kan godt komme af vilde Skovæbler.
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Buunhøj Blokke. Baunhøj laa hvor Vandtaarnet staar. Blokke er
korte Agre.
Berrettes Damagre, Kvindenavnet Birthe.
Bommerskjulds Agre. Det lyder, som man dermed vilde mindes en
svensk (eller tysk) Officer.
Diges Blokke.
Baahøj.
Enggaards Blokagre.
Elstrup (Damagre), af Elf, Elef, vel det samme som Ejlef.
Faiers Flaad; Faier er et Mandsnavn, Flaad betyder paa vestjysk et
lavt Terræn, hvor der staar Vand en Del af Aaret.
Flaadstiagre.
Gejlagre. Gejl — Gyvel.
Grønhøj. Laa omtrent hvor Brejdablik er bygget.
Gyden. Nederste Del af Baungaardsvej.
Halleved Høj, ogsaa Halvvejhøj. Højen laa omtrent halvvejs mellem
Vejen og Skodborghus, et Stykke Vej, som de Vejen Hovbønder
kun kendte altfor godt.
Hedeagre.
Hesselhjergagre.
Helvedesblokagre.
Hovedblokke, omtrent det samme som Foragre.
Hungervang hører til de ironiske Navne, som der ikke var saa faa
af i gamle Dage. Sultenborg, Magerskank, Brødløs osv., Hunger
vang var Jorden ved begge Sider af Vardevej» lige uden for Byen.
Hyldebuskager.
Højsagre ved Møllen.
Højkjærsrund; „rund“ kommer af rinde, altsaa Kær, som der løber
en lille Strøm fra.
Kalbjerghøj.
Kalgaards Blokke. „Kalgaard“ maa vel enten være Kaalgaard eller
Kalvegaard, men da dette Jordstykke ligger vestlig i Hungervang,
ret langt fra Byen, saa maa man næsten tro, at det kan være
et Navneminde om en gammel Præstegaard, som en Tid skal
have ligget her ude. Da kørte Præsten over den østre Ende
af Vejen Mose, naar han skulde til Læborg, fortælles der.
Kjeldersig; kan oversættes ved Kildesig.
Kjærklintagre. Navn efter en Plante?
Kjærkrog.
Kirketoftagre.
2
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Kistedal. Jernbanedalen Syd for Baungaard Mark. Findes flere Steder
i Landet. Betydning usikker.
Kristensbjerg.
Krongelsigblokke; kringlet, kroget Sig.
Langagervang.
Lejebloksagre. Betydning usikker.
Lundetægt. „Lunden“ var fra ældste Tid den Egeskov, som stod paa
den højere Jord mod Vest, og som vel den Gang naaede lige
ned til Byen.
Møllerhøj.
Møllerunder, „to Runder (Bække), som kaldes Møllerunder0. Det er
de to (eller egentlig tre) Smaabække, som før 1580 dannede
Skodborghus Mølledam.
Ondvej Agre.
Riseng. Jærnbanedalen, men vestligere end Kistedal.
Røgelhøj. En Røgel er en lang Forhøjning i Marken, f. Eks. et udjævnet Dige. Ogsaa om Tørv, der er sat sammen til Tørring.
Sandager.
Smedeblokagre.
Skallevad. Maaske af Fisken Skalle, men usikker.
Sorterøgelvang.
Tidselagre.
Taabæk, Tofbæk, Toubæk. Betydning usikker.
Tobel ell. Tobøl. Er jo vist Torbøl, som det ogsaa kan hedde, „r“
forsvinder her let under Udtalen. „Bøl" altid forbundet med et
Mandsnavn.
Tombing Vang. Hører til de ironiske Navne. Mærkelig nok er denne
Vang, der næsten helt falder sammen med nuværende Grønvangs
Mark, jo ingenlunde Sognets daarligste Jord, tværtimod. Navnet
er maaske da et Vidnesbyrd om, hvor lidt man fik ud af den
tungere Jord den Gang.
Trædehovedbjerges Agre. Maaske Hovedagre (= Foragre for Enden af
en Mark), der har været Trætte om. Men „Træde0 kan ogsaa
betyde Fægang, Græsgang.
Træskohøj,
Trættebjergs Agre. Maa vel nærmest være Agre, der har været Strid om.
Trindeng Blok Agre.
Tyrehauge. Et Indelukke bestemt for Bytyren.
Tyges Hauge Agre,
Ølholm; langstrakt Jordstykke, af 01, Rem eller Baand.
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Øxenvad; det Vad over Øster Tovbæk, hvorigennem Kreaturerne
blev drevet over paa Vorup Mark.
2. Højnavne fra Præsteindberetningen 1768.
Barbarahøj, „ved samme Høj en dyb Grav, som kaldes Barbaragrav“.
Maaske Barbjerghøj.
Baunehøj.
Carbelhøj. Betydning usikker.
Gauhøj. Gavehøj ~ Offerhøj? Maaske kan dog Navnet komme af
„Gavl“, idet noget af Højen kan være skaaret boit og Resten
minde om en Gavl.
Horsfeld ell. Horsfeldhøj. En Høj i eller ved Hestehaven, men Felde
kan ogsaa betyde Vadested.
Kjelderhøje (3), Højene ved Kilden, den hellige Kilde henne nær
Andstbro.
Smørhøj. En Høj, hvor der i ældste Tid er ofret Smør til Solen.
Smørret blev lagt i en Huling paa en Sten.
Sædhøj. Kan komme af „Seigd", der betyder en „Siej" eller Sænkning.
Tapperbjerg. Kan være Tapbjerg = Topbjerg, men kan vist ogsaa
oprindelig have den Betydning, som man senere gav det: Taborbjerg.

En saadan Bebyggelse har i lange Tider dannet en Retskreds
for sig selv, skilt som man var fra Naboer ved Skovstrækninger og
anden Ødemark. Det at skifte Ret, selv den ufuldkomneste, er
det første og mest primitive Krav, der stilles til ethvert Samfund.
I ældre Tid og paa primitivt Stade faar Retten sin Kraft ved at
sættes i Forbindelse med det religiøse, de to Ting kan man ikke
skille ad. Tingstedet og Helligstedet har været samme Plads, ofte
en indhegnet Lund, endnu oftere et højtliggende Sted med vid
Udsigt. 1 Vejen kunde begge Dele forenes, thi l/a km Vest for
Byen begyndte den højtliggende Skov (vist allerede i ældre Jern
alder stærkt udtyndet nærmest Byen, men med spredte høje Træer),
som senere og lige til vore Dage, og sagtens da ogsaa den Gang,
hed Lunden» ogsaa efter at Skoven var helt forsvundet. Paa Skraaningen, der vendte mod Sydøst, omkring hvor Børnehjemmet ligger,
er fundet en Mængde store Sten og af ret ens Størrelse og Form,
som kan tænkes at have tilhørt Stenkredsen paa et Tingsted; de
blev paa Udskiftningstiden anbragt i et Dige. Det kan ogsaa betyde
2*
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noget, at Byens bredeste og betydeligste Vej (bortset fra selve
Gaden) og den eneste, der bærer et særligt Navn „Gyden” (nu
værende Baungaardsvej) fører op til denne Plads (og i ældre Tid
ikke længere). Mellem denne Vej og Kirken laa i senere Tider
Byens fornemste Gaard, og der har den vel altid ligget, noget for
sig selv. I Oldtiden har her den Mand boet, Goden, som baade
skiftede Ret og bragte Offer paa alles Vegne, og det var vel ogsaa
ham, der lod Kirken opføre paa sin Jord, da man kom saa vidt.
At betegne dette Tingsted og Offersted nærmere lader sig ikke
gøre, men den omtalte Sydøstskraaning var i al Fald passende
beliggende for den ældre Jærnalders religiøse Fester, hvis væsent
lige Indhold i lange Tider var en Soldyrkelse og Frugtbarhedsdyrkelse
i forskellige Former. Her har vel saa Byens Mænd i mange Aarhundreder bragt deres Sommer- og Vinteroffer til Solen og de for
skellige Vækstguder og Frugtbarhedsvætter. Hvad der er foregaaet
ved vi saare lidt om. Det er dog sikkert, at der til forskellige Tider
af Aaret er ofret Smør, et Offer, der ogsaa kunde bruges af den
enkelte. De indbankede Hulheder, man finder i visse Sten, en eller
flere, kan paa en Maade godt, som det er sagt, være Solsymboler,
men deres oprindelige Bestemmelse har maaske dog været at mod
tage Sinørofferet til Solen. Fedtstof har primitive Folk altid sat
stor Pris paa, vel ogsaa fordi det var saa svært at skaffe tilstræk
keligt deraf; følgelig var det ogsaa det Guderne ønskede som Offer.
Utvivlsomt har der dog ogsaa været ofret Dyr, i ældre Tid vist
altid Geder, og i visse Tilfælde Mennesker.
Det ser imidlertid ud til, at der er endnu et Helligsted paa
Byens Mark, maaske benyttet i tidligste Tid. Ude mod Øst, nær
Andst Bro, og deromkring, hvor senere Landsbyen Vorup laa, var
der en Smørhøj, vist den Høj ved Brogaard, som der nu kun er
svage Spor af. Et Par Hundrede Meter længere mod Nordøst var
den hellige Mose og Kilde, og endelig tæ t derved „Lunde**, hvoraf
der er Rester den Dag i Dag. Disse Ting maa betyde, at ogsaa her
har fundet hellige Handlinger Sted. Formodentlig ligger dette saa
langt tilbage, at Skoven har dækket alt Vest for Byen, der har saa
ikke været Højdepunkter af Betydning at ty til som Helligheds
centrum, og saa er Kilden, som man jo i ældre Tid havde saa stor
Ærefrygt for, blevet det afgørende.
Den Afsondrethed, et saadant lille Samfund levede i, var dog
ikke absolut. For Varer, man kunde undvære, ønskede man at til
bytte sig andre Ting, og en Forbindelse med Omverdenen kom i
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Stand. For Vejens Vedkommende findes imidlertid her det ejen
dommelige Forhold, at man kunde sidde ganske stille og lade den
omgivende Verden komme til sig, idet en Udløber fra Evropas
store Handelsruter, Hærvejen, siden ogsaa Pilgrimsvejen, men først
og fremmest en Handelsvej, gik gennem Vejen og videre over Bække,
Randbøl, Nørre Snede til Viborg. Denne Vejs Betydning gaar meget
langt tilbage, gaar vel endog tilbage før Jærnalderen, og er saaledes
Byens tidligste Vejforbindelse. Ad den færdedes alle mulige Slags
Kræmmere, som oftest Folk, hvis Sprog man kun daarligt forstod.
Og da Vejen er en af de ældste Byer ved denne Handelslinje, og
man vel ogsaa den Gang langs en saadan Linje havde sine bestemte
Handelspladser og til bestemte Tider, saa er det ikke usandsynligt,
at Vejen Marked er en meget gammel Historie, og at her baade Byen
selv og omboende Folk har købt mange Ting, som man, og ikke
mindst Husmødrene, efterhaanden havde vænnet sig til, og som man
ikke selv kunde lave, for største Del romerske Fabrikater: Spande
af Træ eller Bronce, Fade, Kedler, Kasseroller, Sier, Øseskeer, alt
af Bronceblik: endvidere Sakse, Knive, Rageknive, Kamme, Naale,
Syle, Hamre, Tænger, Segle, ja endog Spillebrikker og naturligvis
mange andre Ting. Om dette ved vi god Besked fra Gravfundene,
ogsaa de sydjyske. Derimod ved vi ikke bestemt hvilke Varer man
har givet til Gengæld; men først og fremst maa det have været
Skind af vilde og tamme Dyr, en Vare, der kunde transporteres
uden at tage Skade, og maaske desuden en Del Honning, som i
ældre Tid spillede en mærkelig stor Rolle.
Hærvejens Betydning holdt sig langt ned mod vore Dage. En
Forandring for denne Egns Vedkommende var det ganske vist, da
Ribe kom til at spille saa stor en Rolle, at den Gren af Vejen, der
gik fra i Asbo over Foldingbro, tog det meste af Færdselen, men
Vejen var dog fremdeles en Landevej indtil 1576, da den blev lukket
ved Skodborghus paa Grund af Studesmugleriet. Fra nu af havde
den for Egnen her kun stedlig Betydning, bl. a. var den Vejen Bys
„Forte" Drivvej, ud til Udmarken mod Syd og var i den Anledning
omgivet af høje Diger, hvis sidste Rester er fjærnet for ikke mange
Aar siden. En anden „Forte“ gik over Oxenvad (over Østerstofbæk)
ud til Vorup Marker.
Den næste Vej, der kom til at spille en Rolle, var Vejen til
Herredstinget ved Malt Kirke. Det er ganske vist ikke saa sikkert,
at dette Tingsted er videre gammelt, thi i ældste Tid (maaske fra
omkring 500) strakte Malt Herred sig helt til Vesterhavet, og Ting-
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stedet maa da have ligget vestligere, maaske paa Malthøj v. f. Hol
sted. Men Vejen var der alligevel tidligt Brug for, thi den gik til
de nærmeste Naboer, som man tidligt fik med at gøre, fordi man
havde saa at sige hele den faste Landgrænse fælles med dem. Det
var den nuværende „Skovvej", som imidlertid ikke den Gang drejede
mod Syd (til nuværende Askovvej), men gik lige ud gennem Skoven
og over Askov Nørremark videre mod Tingstedet i Malt. — Der
imod synes Vardevejen ikke at have betydet ret meget. I Kr. V.’
Matrikel hedder den ikke en Gang Vardevej (som den dog hedder
paa Udskiftningskortet), men blot Estrup Skovvej. Alligevel maa
det være en ældgammel Vej, eftersom der ude nær Vadestedet til
Andst langs Vejen laa en lang Række Gravhøje, som man, naar
det skulde være rigtig fint, gerne skulde have anbragt ved Vejene.
Den samme Vej var da ogsaa fra c. 1577 disse Egnes Vej til Herreds
tinget i Hulvad og fra 1684 til samme Ting paa Lovrup Hede.
Til Vejene hører Broer og Vadesteder. Af gode Grunde var de
sidste i gamle Dage de almindeligste, hvad vore mange Vadnavne
godt nok minder om. Forøvrigt skulde ogsaa Vadet holdes vedlige
med ordentlig Ned- og Opkørsel og Sten i Bunden. Var en stor
Forsyning deraf nødvendig, kaldte man ofte Vadestedet for en Bro,
og de rigtige Broer blev saa til Forskel derfra kaldet Stokkebroer.
Den første Stokkebro her paa Egnen er utvivlsomt Folding Bro. Her
passerede to af Landets Hovedveje, og dertil kom, at Kongerne, lige
fra Valdemarerne til Fr.II saa ofte havde Ærinde i Ribe. Broen er dog
næppe bleven bygget før efter 1300, thi det „Møgelvad", Storevad,
som i Ribe Oldemoder omtales sammen med Ejendomme i Folding
(O. N. 29) kan vel ikke godt være andet end Vadet over Kongeaaen.
Andst Bro er langt senere. Af en Landstingsdom af 1620 synes at
fremgaa, at begge Broer er bygget af Kongen, den sidste først
1606—7, men at de skal holdes vedlige af Bønderne, idet disse
aarlig skal yde saa og saa mange Tønder Brokorn af hvert Herred.
Dommen er en Stadfæstelse af en Dom fra Malt Herreds Ting,
som fritager Bønderne i Malt Herred for at hjælpe Andst Herreds
Bønder med Vedligeholdelse af Andst Bro, fordi de i Forvejen har
den store Bro i Folding at holde vedlige (og vistnok alene). —
Man ser her et Glimt af den Mellemstilling mellem Ribe og Kolding,
som en Del af Malt Herreds Bønder paa den Tid indtog. Der kan
ikke være Tvivl om, at Ribe fra gammel Tid var deres By- og
Handelsplads, for saa vidt de havde Brug for nogen, dette gjaldt
selv for Vejen og Læborg, de østligste Sogne i Herredet; men da
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Malt Herred fra 1573 til noget hen i 1600, vel en 30—35 Aar,
var lagt under Koldinghus (før under Skodborg, siden under Riberhus), saa havde man altsaa dog i den Tid Ærinde i Kolding, naar
Landgilden skulde leveres, og derfor begrunder Kasper Markdanner,
Lensmanden paa Koldinghus, ogsaa sit Krav med, at Vejen over
Andst Bro er Malt Herreds Købstadvej, hvad imidlertid kun er en
delvis Sandhed. Det endte altsaa ogsaa med. at Andst Herreds
Bønder kom til at holde Broen vedlige alene, skønt deres Interesse
af den ikke var stor. For øvrigt ses det af andre Kongebreve (af
1622 og 1640), at Malt Herreds Bønder ogsaa var uvillige med
Hensyn til Brokornet til Folding Bro, saa at det ligefrem i 1641
maatte inddrives (O. N. 34 —35), men deri ligner de alle andre
Bønder den Gang. — Broen ved Skodborghus kom endnu senere
end Andst Bro, sagtens fordi Vejen i 1576 væsentlig blev lukket
for Færdsel af Toldhensyn. Endnu i Polakkernes 1 id synes her frem
deles kun at have været Vadested.
Længere ned i Tiden skulde man ogsaa til Købstad. Den nær
meste var Kolding, men paa Grund af vanskelige Terrænforhold,
Skov og dybe Dalsænkninger med farlige Vadesteder, tog man
hellere til Ribe, og endnu paa Udskiftningstiden, da der dog var
bygget Broer paa de farligste Steder, hedder det, at man snart
drog til Ribe og snart til Kolding. Der var i ældre Tid især to
Ting, man maatte til Byen efter, fordi man med al Selvhjulpethed
ikke kunde skaffe dem selv. Det var Jærn og Salt. Hvordan man
i Oldtiden har klaret sig med det sidste er vanskeligt at forestille
sig. En Gang har man vel helt maattet undvære det. Men tidligt,
og vist tidligere end vi tænker os, har man kunnet købe noget sort,
snavset Salt af omrejsende Saltkræmmere. Det blev indvundet ved
Kysterne af Søtang og Tørvejord og var baade dyrt og daarligt,
men en Herlighed for hvem der ikke kendte bedre. Der skulde
slet ikke saa lidt til, thi der blev, ikke mindst i ældre Tid, slagtet
Masser af Dyr om Efteraaret for at have saa faa at overvintre som
muligt.
Med Jærn havde man derimod i ældste Tid, ja langt ned mod
vore Dage, klaret sig selv. Det blev udsmeltet af Myremalm i
smaa Jordgruber, formodentlig til at begynde med overalt. Men det
ligger nær, at en saa vanskelig Industri hurtigt gik over til de mest
øvede, og der findes derfor Steder, i Vestjylland især Sognene om
kring Varde, hvor Jærnudvindingen blev drevet i stor Stil med Snese
af Gruber i hvert Sogn, hvorfra der blev solgt Jærn til andre Egne.
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I Vejens Nærhed var der Jærnproduktion i Holsted, Heinsvig og
Thorsted, men der er ogsaa fundet behandlet Jærnmalm i Bække
og paa Skudstrup Mark umiddelbart Syd for Kongeaaen. Og da
der i Lavdragene omkring Vejen Knude er nok af god Myremalm,
saa er der efter al Sandsynlighed ogsaa en Gang udvundet Jærn i
Vejen Sogn. Kun er Gruberne ikke fundet, eller man har i hvert
Fald ikke lagt Mærke til dem. (Om Jærnudvinding, se „F. R. A.“
1931, 32, 33).
Uagtet det uhyre Fremskridt, som Jærnet betyder, saa tyder
mange Ting alligevel paa, at den begyndende Jærnalder var en
fattig og tarvelig Tid, især i Forhold til den Pragt og Kunstsans,
som Broncealderen er præget af. Det er som en Kultur er gaaet
til Grunde og en ny skal til møjsommelig at opstaa. En af Grundene
dertil, men næppe den eneste, er den Klimaforværring, som indtraf
netop ved denne Tid, og som i al Fald i Norge og Sverrig. men
vist ogsaa i Danmark, blev Aarsag til betydelige Folkeforskydninger,
som vi dog ved meget lidt om. — Fremdeles kunde man dog dyrke
de samme Kornsorter, men for Dyrenes Vedkommende skete den
Forandring, at Kreaturholdet tog stærkt af, fordi Vintrene blev for
haarde for Dyrene, naar de skulde være ude, og man havde hidtil
ikke været indrettet paa at have dem inde. Man blev saa nødt til
at bygge rigtige Stalde, og Grundridsene af saadanne, fra Tiden
omkring Aar 0, er de senere Aar fundet, bl. a. paa den berømte
Ginderupboplads i Thy, men ogsaa i Kjærsing. 4 km N. f. Esbjerg,
en overmaade tydelig og lærerig Hustomt med Stald. („F. R.A“, 1933,
361. Dog er Tiden her forkert angivet; Pladsen har vist sig at være
6 —700 Aar ældre. Se ogsaa om disse Ting: Gamle Gaardsanlæg i
Rogaland, Oslo 1933). Det, som man især mærker sig, er ikke saa
meget Staldens ringe Størrelse, det var ganske naturligt kun faa
Køer man holdt, og endnu færre der kunde overvintres, man er
mere forbavset over Baasenes ringe Længde, som fortæller os, hvor
bitte smaa Dyrene har været. Dette gælder jo, at dømme efter
Mosefundene, ogsaa Hestene. Dertil bidrog meget den usle Fodring,
om Vinteren har Dyrene sultet meget, en Tradition, som trolig
er bevaret til ned imod vore Dage (se ogsaa „F. R. A.“ 1936, 32).
Utvivlsomt har man under disse Omstændigheder grebet til at øge
Gedernes Antal. Disse Dyr gav vel hverken meget Mælk eller Kød,
men de kunde til Gengæld holdes i næsten ubegrænset Mængde,
da de kunde klare sig ude, hvordan end Vejret var; og disse smaa
haardføre Dyr kom nu i snart 2000 Aar til at spille en meget stor
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Rolle, især for den jævnere Befolkning, hvorom vor ældste Litteratur
har mange Vidnesbyrd. „Tvende Geder og en vidjetækt Hytte, det er
dog bedre end Bøn", hedder det i Havamaal; i Sangen om Hyndla
hedder det respektløst om Frøja: „Ude Du løber ved Nattetide, ret som
en Ged efter Bukke render" ; i Sangen om Rig tales der om Geder,
der vogtes af Trællebørn, og det maa vel ogsaa betyde noget, at
Thor kører med Bukke. Her tales ganske vist om Forhold mange
Hundrede Aar senere, men der er saa meget mere Grund til at tro,
at dette lille nøjsomme Dyr, der kunde klare sig, hvordan Vejret
saa var, tidligere og i en endnu fattigere Tid har spillet en meget
stor Rolle for Befolkningen. Ogsaa deres Klæder har væsentlig
bestaaet af Gedeskind — i Sangen om Rig tales der om en gedekjortlet Mø, og hun er dog af „Middelklassen" — ganske vist har
man næppe glemt at spinde og væve, naar man var saa dygtig til
det i Broncealderen, men „Gedekjortlerne" var baade billigere og
varmere.
Agerbruget har vist for en Del været Svedjebrug. Man fældede
Skoven, og naar Hugsten var nogenlunde tør brændte man det hele;
derefter rodede man mellem Stubbene med den simple Plov, som
ingen rigtig Plov var, og derefter blev Kornet saaet. Hvor meget
og hvor længe denne Dyrkning har været brugt her ved vi ikke,
men i de andre nordiske Lande har den spillet en stor Rolle til
ned imod den nyere Tid. Et Sted siges det (John Frødin: Den nordoch mellansvenska byns organisationsformer och upplösning, s. 47),
at Svedjebrug aldeles ikke, saadan som det gerne opfattes, blev
drevet for Kornavlens Skyld alene, men nok saa meget for at der
bag efter Kornet i en Aarrække kunde blive god Græsning til
Kreaturerne. Thi dette var det altovervejende Spørgsmaal i hine
Dage, i al Fald det første Aartusind af vor Tidsregning: Hvorledes
skaffe Græs og Hø til de forholdsvis mange Dyr, baade Sommer
og Vinter? Det samme Spørgsmaal forelaa her og var langt mere
paagaaende, end det almindelig antages, fordi Marker og Kær og
Enge saa ud som der var Græs, men for det meste var det allige
vel baade lidt og daarligt, og at bruge Udsæd af Græs, saadan som
man forlængst havde lært det for Kornets Vedkommende, skulde
man være endnu halvandet Aartusinde om at lære. Men denne Brug af
Skoven har sandsynligvis bidraget meget til dens Ødelæggelse, saa
at vi f. Eks. maa antage, at Skoven Vest for Vejen allerede hen i
Jærnalderen har været borte helt op til Baunhøj. (Se ogsaa Askovbogen S. 20).
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En Gang i Folkevandringstiden (omkring 400 e. Kr.) kom saa
Hjulploven med den geniale og simple Indretning, Muldfjælen, som
kunde vende Jorden i Stedet for som hidtil at rode i den, en vir
kelig Plov altsaa. Og det gav helt andre Udsigter for Korndyrk'
ningen. Tofterne og de smaa indhegnede Stykker i Byens Nærhed,
saa vel som Svedjen, kunde ikke længere slaa til. Man maatte til
at tage en større Del af Udmarken ind til Agerbruget, og Mændene
blev nødt til at tage sig ganske anderledes af det end før. Dette gav
saa ogsaa Midlerne til at vinterfodre flere Dyr og Staldene blev bedre.
Det gik i al Fald fremad, og Befolkningen tog til. Det gik i
ældste Tid meget langsomt, thi paa Grund af Fattigdommen blev
en stor Del af Børnene, især Pigerne, „sat ud“, og det har ikke
været anderledes i Vejen end andre Steder. Her blev de vel enten
druknet i Aaen eller baaret over paa Refsing Hede til Ulvene. Disse
Børnedrab tog jo nok af efterhaanden som Velstanden steg, men
helt hørte de ikke op før længe efter Aar 1000. De Gamles Skæbne
var næppe bedre, snarere værre. Der findes i Sverrig mærkelige
Traditioner om Slægtskøllen, hvormed de Gamle blev dræbt, naar
de ikke længere var til Nytte, og der er ingen som helst Grund 1il
at tro, at det har været anderledes her. Ogsaa Sult og Under
ernæring sinkede Befolkningens Vækst, det var, saa vidt det kan
ses af Gravenes Skeletter, sjælden, at nogen blev over 50 Aar,
Kvinderne var affældige, naar de var 35. Paa den anden Side var
der hverken Krige eller Pestsygdomme til at rydde op, i al Fald
slet ikke som i senere Tider, da Samkvemmet med andre Lande
kom i Stand og bragte disse Plager med sig. Og derfor steg Be
folkningstallet trods alt.

Udflytninger fra Vejen.
De ældste Efterretninger vi har om Vejen opgiver, at der var
9 Helgaarde, alle paa omkring 4 Otting Jord. Hvis 8 Otting en
Gang har betydet en Helgaard, og det er vel dog sandsynligt, saa
har der altsaa tidligere kun været 4 \ 2 Gaard, og maaske kun 4. I
samme Retning tyder jo da ogsaa den halve „Fødenød", som er en
Del af Afgiften paa hver Gaard i ældre Tid, idet det vist ikke ret
vel kan tænkes andet, end at man oprindelig har lagt en saadan Af
gift i hele Kreaturer, da de dog skal være levende. Der er altsaa
sket en Deling, da Befolkningen tog til; men det synes, som man
ret nødig gik til yderligere Deling, fordi 4 Otting Jord Udmark og
Skov ansaas for det mindste en Familie kunde leve af, i hvert Fald
synes en saadan Videredeling ikke at forekomme i Vejen før i
1300’erne. Man har, sandsynligvis i ikke saa faa Slægtled, klaret
sig paa den Maade, at Børnene, gifte og ugifte, blev paa Gaarden,
tog Del i dens Drift og fik Føde og Klæder, som det nu kunde
blive. Og det blev næppe altid tilfredsstillende, heller ikke med
Samlivet, og da Levevilkaarene hen i Vikingetiden mildnes lidt paa
Grund af bedrede Handelsforbindelser og Afsætning af Produkterne,
saa kom den store Torpudflytning, som nu stod paa i vel 400 Aar.
Samtidig med Torperne er Udflytninger, der ender paa —lund, —skov,
—ager, —rød, —bøl osv., men Torperne er langt de fleste, c. 2000
i de gamle danske Lande.
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Denne vældige Nyopdyrkning, som har udvidet Landbrugsjorden
til det dobbelte, har været nødvendig for at skaffe Plads til Befolk
ningen. men først og fremst har den kunnet betale sig, ellers var
den slet ikke kommet i Stand. Skønt vist nok den hyppigste
Anledning til Udflytningen var den førnævnte Overfyldning af Gaar
dene, saa kunde et Torp derfor ogsaa blive til paa den Maade, at
en af Bønderne i Byen fik et Stykke Jord i Udmarken, Særmark,
Enemærke, og byggede nogle Hytter til de Trælle, som skulde
dyrke det op og passe de Kreaturer, sagtens mest Geder, som blev
sendt derud. Altsaa et Slags Sæterdrift, Det er iøvrigt muligt, at
saadanne „Sætre“ i gammel Tid har været Begyndelsen til mange
af vore Byer. Baade Gammelby (som har haft et andet Navn),
Bække, Gesten og Gamst kan godt være Udflytterbyer fra Vejen,
som af dem alle var den bedst beliggende, men vi ved intet derom.
Det er i saa Fald sket senest paa Folkevandringstiden, 3 —400.
Derimod er det sikkert nok, at Vejen fik to Udflytterbyer
indenfor Sognets Grænser: Vorup og Elstrup, altsaa Torper begge.
Det første Navn er Oretorp, Torpet paa Oret, Udmarken, det andet
indeholder vel Mandsnavnet Elle eller Ejlef. Ifølge disse Navne kan
det se ud til, at vi netop her har et Eksempel paa hver af de to
Slags Udflytninger: Vorup kan være en Familieudvidelse og Elstrup
en Enkeltmandsbebyggelse; hvortil dog er at bemærke, at vistnok
ogsaa den første Slags oftere har Navn efter en Person, altid en
Mand, end efter Naturforhold. Det ser ud som de sidste kun er
c. 25 ° o, mens Resten er i Forbindelse med Personnavne. Det samme
er Tilfældet med —bøl, som Eksempel kan nævnes de to —bøller
paa Askov Mark, Faerbøl og Laugesbøl, som ved den historiske
Tids Begyndelse igen var forsvundet; mens —lund. —skov, —ager
o. a. gerne staar i Forbindelse med Naturforhold.
Vorup er den ældste af disse Byer, da Jorden her var lettest
at dyrke. Efter Traditionen laa den Øst for Kolding—Ribevejen,
lige Syd for Banen og ganske kort Syd for den hellige Kilde og
Mose, og bestod af fire Gaarde, sikkert paa hver 4 Otting Jord,
ligesom i Vejen. Da den formodede Byplads nu har været dyrket
i 150 Aar er der ingen Mulighed for at finde Gaardtomter og saaledes faa Beliggenheden bekræftet; derimod har vi nogen Vished
for at Tallet paa Gaardene er rigtig, idet Koldinghus Lens Jordebog
1573 nævner, vel ikke selve Vorupgaardene, thi Byen er allerede
paa dette Tidspunkt borte, men 4 Gaarde i Vejen, som svarer en Afgift
af Wordrup Mark. Det ses af Afgiftens Natur, at det er den Ledings-
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afløsning som Selvejerne paa det Tidspunkt havde svaret i omkring
300 Aar, og som mere var en personlig Skat end en Ejendomsskat.
Da denne Vorupafgift nu ligger paa 4 Gaarde (Selvejergaarde) i
Vejen, saa maa man deraf kunne slutte, at saa er de 4 Vorupmænd
en Gang flyttet fra deres By og deres Jord ind til Vejen. Dette
bekræftes af en Afskrift fra 1681 af Riberhus Amts Matrikel af
lb64 (L. A.), hvor det hedder ved Omtalen af Vejen: „Her foruden
berettes af Urmindestid at have været nogen Huse kaldet Worup:
som er bleven øde og fløt til Weyen By. Landgilden heraf er delt
mellem Gaardene der i Byen, hvilket under deres Landgilde er be
regnet“ . Bortset fra, at sidste Punktum paa to Maader er fejlagtig
(det er hverken alle Gaarde Afgiften ligger paa, ikke heller kan den
kaldes Landgilde), saa har vi altsaa her selve Kendsgerningen. Men
hvorfor er denne Flytning sket og hvornaar? Navnlig det første
Spørgsmaal vilde det af mere end én Grund være interessant at
faa besvaret.
Det synes ikke at være en eller anden Ulykke, Krig eller Pest,
der har ødelagt Byen, saa vilde vel hin Ledingsafløsning være faldet
bort sammen med Landgilden. Heller ikke har nogen Herremand
eller Lensmand, som f. Eks. Tilfældet er med Estrup i Malt. skubbet
Bønderne bort og taget deres Jord, thi af Matriklerne 100 Aar
senere ses det, at de 4 Gaarde i Vejen fremdeles er i Besiddelse
af hele Vorup, baade Marker og Enge, skønt Markerne omtrent
ligger øde og der derfor ikke ydes Landgilde af dem. Den For
modning er fremsat (af Landbrugshistorikeren Henrik Larsen), at
det er en Rebning eller Omrebning af Vejen Bys Jord, der kan være
Aarsag til Flytningen, idet det forudsættes, at Vorup Bønder for
uden deres egne Marker helt fra Udflytningen af har haft Part i
den Del af Vejen Bymark, som laa dem nærmest. Et saadant æld
gammelt Fællesskab mellem Byer — sagtens mest Moder- og Datter
byer — var meget almindeligt. Denne Tilstand, og især Fordelingen
af den enkelte Bys Jord mellem dens Mænd, blev imidlertid de fleste
Steder radikalt ændret ned imod den nyere Tid ved den Proces,
der kaldes Rebning, undertiden Solskifte. Man kan vel sige, at først
da blev Fællesdyrkningen ført ud i sin sidste ret tvivlsomme Kon
sekvens: at Princippet „Ager om Ager“ blev ført igennem i alle
Markindtægter (ikke Enge, Skov og Ildmark) saa langt hver Gaards
Jorder kunde række. Før den Tid kunde mange Gaarde have visse
Jorder helt eller delvis for sig selv, og i mange Egne, især de
magre vestjyske, var det ogsaa efter den Tid fremdeles Tilfældet;
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de blev aldrig rebet. —* Det er Herremanden eller Lensmanden (paa
Kongens Vegne), der har ønsket denne Ensartethed og større Afhæn
gighed af hinanden. Man har vel set lyse Sider derved, men man
har vist først og fremst derved villet tvinge Selvejerbonden ind i
et Samarbejde med Fæsterne for bedre at kunne faa Bugt med
hans Selvstændighedslyster.
At en saadan Rebning ogsaa en Gang er foretaget med Vejen
og Vorup Byers Marker er let at se af Markbogen 1683 (se senere).
Nu kunde man jo her gaa to Veje: enten først at ophæve Fælles
skabet mellem de to Byer (der var, som det fremgaar af 1527, sat
lovlig og klart Skel imellem dem) for siden — ved Rebningen —
at gennemføre det saa meget skrappere i hver enkelt. Eller man
kunde betragte det hele som én By og rebe alle Marker ind i
samme Fællesskab. Det synes altsaa at være det sidste man har
valgt, men da var det givet, at Vorupperne maatte flytte ind til
Vejen; de kunde ikke bo i Vorup, naar de havde en stor Del af
deres Marker et godt Stykke Vest for Vejen. Byens Gaardtal har
neppe behøvet at øges af den Grund, Vorupperne var Selvejere og
de kunde i Vejen flytte ind til andre Selvejere — i dette snævrere
Fællesskab, som fra den Tid af findes i enhver Gaard i enhver By
— og det vel endog uden at nogen anden Gaardfælle behøver at
være død eller paa anden Maade forsvundet. Thi Vorupbonden
kunde jo tildels tage sin Gaard med sig, i al Fald al Træværket,
som var det væsentlige, og bygge den op paa Vejengaardens fælles
Toft, den som juridisk og reelt holdt sammen paa disse spredte
Bygninger til 2—3 Familier og gjorde dem til en Enhed for sig
selv indenfor Landsbyen, en Gaard. Og da dette sidste Ord lige
frem betyder Gærde, saa er „Gaard“ maaske fra først af Gærdet
om Toften, Boligens særlige Grund fra Oldtiden af.
Angaaende Tidspunktet for Vorups Nedlæggelse ved vi altsaa,
at Byen var borte i 1573. Til den anden Side har vi, som ovenfor
nævnt, en Skelforretning af 1527, hvori ogsaa angives Skellet mellem
Vejen og Vorup Marker. Man tør maaske ikke deraf gøre den be
stemte Slutning, at altsaa har Vorup By endnu den Gang været til,
men der er dog megen Sandsynlighed derfor. Der er da en Mulig
hed for. at Vorup By kan være nedlagt mellem 1527 og 1573.
Om Vorup har vi dog altsaa et Minde, idet Navnet hele Tiden
har været knyttet til forskellige Lokaliteter. Elstrup derimod er ikke
blot forsvundet, men hvert Minde om Navnet eller Steder Navnet
er knyttet til. Og havde vi ikke Markbogen til Kr. V.’ Matrikel,
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hvor vi har Navnet i flere Forbindelser: Elstrupbjerg, Elstrupagre,
Elstrupdam o. fl., saa vilde ingen kunne ane, at en saadan By har
været til. Men hvor skal den søges? Elstrupbjerg kan ikke vejlede
os, thi af Markbogen fremgaar, at det er det Højdedrag, som nu Askov
vejen gaar op ad fra Vejen af, uden iøvrigt nogen nøjere Begrænsning.
Heller ikke af Elstrupagre (og Elstrupblokke) faar man nogen Hjælp,
thi ganske vist siges det, at de ligger i Grønhøjtægt (Syd for Askov
vej), men uden nærmere Lokalisering. Lidt nærmere Sagen kommer
man, naar det hedder, at Grønhøjtægt mod Syd grænser til Mejlund
Hede og mod Vest til Elstrupdam (egentlig hedder det paa dette
Sted Ellestrup Damme); thi Mejlund Hede er Store Dalgaards og
en Del af Lille Dalgaards Marker, og Ellestrup Damme maa da
ligge nær op ad Mejlund. som paa Matriklens Tid er et indhegnet,
men ødelagt Skovstykke, tilmed maatte en saa bestemt afgrænset
Lokalitet som en Dam vel kunne findes, idet det forudsættes, at
..Dam*’ her kun kan tages i moderne Betydning. Det maa være
den Lavning, som findes paa N. P. Nielsens Mark, lidt Øst for Ejen
dommen, ganske vist har her været en Lergrav, men ogsaa før den
Tid stod her Vand en stor Del af Aaret. Dette er utvivlsomt By
dammen og andre mindre Damme kan der godt, saa vandrig Jorden
var den Gang, have været der i Nærheden. Tæt op ad den skal
altsaa Gaardspladserne og Tofterne søges, og det bliver snarest mod
Vest, da Terrænet her er højest. Tofterne, eller nogle af dem, har
gaaet helt op mod Mejlund østre Skel, og Bymarken har været de
Marker, der strækker sig herfra mod Øst til Skodborghusvej, mens
Udmarken har strakt sig mod Syd til Skodborghus Skel.
For at komme videre maa man have fat paa Mejlund, thi
mens Elstrup forgaar og Navnet glemmes, saa bestaar denne Del af
dens Ejendomme, Skovstykket Mejlund og dets Navn ned gennem
Tiderne til vore Dage, altsaa ganske som Navnet Vorup er bevaret
knyttet til visse Lokaliteter. Og det har sin egen Sammenhæng.
Indtil 1638 indtog Mejlund eller rettere den Ejendom (eller Ejen
domme), som var kommen til at bære dette Navn, en lidt mere
fornem Stilling end andre Gaarde i Sognet, idet den sammen med
det halve af Askov og en Del andre Gaarde vesterpaa hidtil havde
hørt til St. Luciæ Alter „sub maiore tur ri“ under det store Taarn
(Ribe Domkirke). Det var Biskop Kristjern Hemmingsen i Ribe, som
1438 oprettede et Alter i det store Taarn for hin Pave Lucius
(253—54), som blev Helgen for sin Mildhed mod de af Kirken
udstødte, men angrende Syndere. Der var Brug for megen Mildhed
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i hine Dage, ogsaa i Danmark, og St. Luciæ Alter havde vel altsaa
lige saa god Adkomst til Domkirken, som nogen af de c. 50 andre
Altre, der efterhaanden var oprettet i Kirken. Men et Alter skulde
have sin Præst, alene eller sammen med andre, han skulde under
holdes og Alteret holdes vedlige, og til Sikring deraf havde man
ikke den Gang noget andet Middel end at give Jordegods. Hvordan
Mejlundgodset er kommen ind under dette Alter er imidlertid ganske
uklart. I Biskop Kristjerns Stiftelsesbrev nævnes det ikke, det maa
vel saa være kommet andet Steds fra, og man maa her tænke paa
den Herbert Bund (Bonde), som døde 1337, vistnok som Kannik i
Ribe, og som gav sit Gods i Wæghen til Aargave for sin Sjæl, og
det er givet, at det maa være Mejlundgodset (sandsynligvis hele
Elstrup By, eller i al Fald en stor Del deraf), thi andet kirkeligt
Gods findes ingensinde i Vejen. Der skulde altsaa for denne Gave
hvert Aar paa Giverens Dødsdag læses en Messe (og holdes Bønner)
for hans Sjæl, i Almindelighed ogsaa for hans Forældres Sjæle.
Det var dog langtfra, at slige Stiftelser kom til at bære det Bestandighedspræg, som egentlig var Meningen, men naar det i dette Til
fælde svigter, saa er maaske dog Kirken og dens Præster und
skyldte. thi 11 Aar efter Herbert Bunds Død kom Sortedøden, og
da gik meget til Grunde, meget blev glemt og meget Gods blev
herreløst. Deriblandt maaske ogsaa Herbert Bunds, og saadan kan
det være gaaet til, at Mejlundgodset i Stedet for at tjene en dansk
Kannik kom til at forherlige en romersk Pave og Helgen ved hans
Alter under det store Taarn.
Det sidste var i alt Fald det der skete. Men der kom andre
Tider. Hundrede Aar senere var det forbi med Helgendyrkelsen og
de mange kirkelige Godser og Gaarde kom igen til at tjene helt
verdslige Formaal. Da Mandrup Abildgaard paa Estrup, der i For
vejen „ejede*4 de andre Gaarde i Vejen By, fandt, at han ogsaa
maatte have Mejlundejendommen, slog han i 1638 en Handel af med
Kongen og imod at overlade denne, „paa Ribe Kapitels Vegne“ en
Gaard i Oreby paa Sjælland, fik han „efterskrevne halve Gaard og
Gods udi Weiene liggendes, hvilken menige Weiene Bymænd bruger
og giver deraf aarlig Rug P/2 Riberørte (15 Skp.) og er dertil et
Stykke Ejendoms Skov kaldes Meilund til 6 Svins Olden“. Det fremgaar heraf klart, at Meilund er noget for sig, og den halve Gaard
— 2 Otting Jord, som det andet Steds hedder — er noget for sig,
selv om de ogsaa her nævnes sammen. Andre Steder bliver de
imidlertid ogsaa nævnt hver for sig. I Markbogen 1683 hedder det
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om Vejen Bønder: „Haver og en Mark kaldet Mejlund Mark, hvilken
udi fordums Dage haver været en indelukt Skov, som nu er ganske
øde og borthuggen, samme Mark bruges ikkun til Græsning“. Her
tales altsaa kun om Skovstykket Mejlund, men ikke om den til
hørende halve Gaard. Den kan vi derimod genkende i et Tings
vidne fra 1512 „om Meylunds Hussted og 2 Otting Jord over al
Vejen Skov og Mark“, som hørte til St. Luciæ Alter i Ribe Dom
kirke. Og Facit af dette er, at Meylund er en Skov, siden en Græs
gang og intet andet, og først henad Udskiftningen blev den opdyrket.
Det ses at den er indhegnet, en Haugaard eller Enemærke, at den
altsaa oprindelig tilhører en enkelt Mand, og det maa i hvert Til
fælde være en Mand i Elstrup, vel sagtens den mægtigste og rigeste.
Og da Byen siden er blevet øde og baade en Del af Jorden og
Skoven kom ind under Vejen Fællesdrift, blev den, som det ogsaa
ses, hurtig ødelagt, var i 1638 dog endnu til 6 Svins Olden, men
var altsaa i 1683 kun til Græsning. Gaarden derimod, eller den
halve Gaard. som den jo kaldes, de 2 Otting Jord „over al Vejen
Skov og Mark“ (d. v. s. i Fællesskab med det øvrige) er noget for
sig og selvfølgelig Hovedsagen, og der er ingen Tvivl om, at denne
halve Gaard er den sidste Rest af Elstrup By, og at til den hører
Skovstykket Mejlund. Det, som er det forvirrende i hele denne
Historie, er altsaa det, at den samlede Ejendom — den sidste Rest
af Elstrup By — faar Navn efter Skoven, fordi Bynavnet Elstrup er
glemt. Og det „Meylunds Hussted“, som nævnes 1512, har altsaa
slet ikke ligget paa Skovens Grund — hvad der ogsaa vilde være
urimeligt, naar det er en Haugaard — det er de gamle Elstrup
tomter, eller maaske kun én, den sidste, som ligger lige op til Mej
lund Skel, men som nu, i 1512, faar Navn efter Mejlund, fordi
Elstrup forlængst er borte. Denne Forklaring støttes af Udskiftnings
kortet, som Øst ind til Mej lund har et Stykke dyrket Jord, sagtens
Tofterne til de gamle Elstrupgaarde. Saadanne Tofter blev jo i
Tidens Løb frugtbar Jord, og disse har maaske aldrig været helt
opgivet.
Mulig er det Sortedøden der har lagt Byen øde. Maaske har en
sidste Beboer overladt Vejen Bymænd baade Mark og Skov og
Tofter imod at faa en ledig Halvgaard i Vejen (2 Otting). Hans
bedste Aktiv i en saadan Handel har været Skoven — der endnu
har været i Orden og værdifuld — og Tofterne, Marken er næppe
blevet regnet for mere end den øvrige Udmark. Af en saadan
Handel kan man intet slutte om, hvor stor Byen har været, og lige
3
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saa lidt kan der sluttes noget af Afgiften til Alteret i Ribe. Denne
Afgift har nok fra først af været meget større, men det gik de
kirkelige Myndigheder, som det gik Kongen: Naar Gaardene var
øde og Markerne sprang i Lyng, saa havde han tabt sin Ret.
Det sandsynligste er vist, at Elstrup har været af samme
Størrelse som Vorup, og at alle Jorderne Syd for nuværende
Askovvej ned til Skodborghus Skel har tilhørt Elstrup. Vejen
har altsaa paa dette Tidspunkt haft sine Udmarker stærkt ind
skrænket, og Byen har kun været lille, maaske ikke meget større
end de to Datterbyer.
Men den Tid kom altsaa, for Elstrup maaske noget efter 1350,
for Vorup et Par Aarhundreder senere, at disse igen forenedes med
Moderbyen. Saadan gik det ikke med den tredje Bebyggelse paa
Sognets Udmarker, Skodborghus, som er vedblevet at være et sær
ligt Ejerlav lige til vore Dage. Dens Historie er imidlertid ogsaa
en ganske anden, thi mens Vorup og Elstrup var naturlige Udvidelser
indenfor Sognets Omraade. saa var Skodborghus snarere et Indbrud
i dette Omraade, en Bebyggelse bleven til ved Magt og Vold.
En ..Skodborg” (af: „skaade”, skue, spejde, altsaa en Vagtborg)
havde her ganske vist været længe, i al Fald tilbage til tidlig Vikinge
tid. Da spillede allerede disse store Veje, Hærvejen og Kolding—
Ribevejen, som her krydsede hinanden, en stor Rolle som Handels
veje, især for Friserne, men ogsaa som Hærveje. En tredje Vej. som
gik fra Kolding—Haderslev-Vejen ved Taps Kirke, gik over Ødis—
Vamdrup—Skudstrup til Skodborghus, hvor den gik til Ribevejen.
Det var givet, at der et saadant Sted, som ogsaa var et vigtigt
Overfartssted, Vadested, maatte lægges en Vejspærring af en noget
større Styrke og Betydning end de almindelige, en Vagtborg, ikke
af Mursten, for dem kendte man ikke, men af Bjælker, Kampesten
og Jord. Den har ligget paa Sydsiden, et Stykke fra Aaen, hvor
der endnu 1775, da Skodborg blev udskiftet, synes at have været
Levninger af den. Denne Borg har altsaa ligget paa Skodborg Jord,
°g Byen har Navn efter den, og da Byen ikke desto mindre er
langt den ældste og saaledes har skiftet Navn, saa kan det nok
vidne om Borgens Betydning.
Alt dette vedkommer for saa vidt ikke Vejen. Men i de ufrede
lige Tider efter Valdemar Sejrs Død, i 1250’erne, da Broder kæm
pede mod Broder, skete der noget nyt. I 1248 byggede Hertug
Abel Koldinghus, og han har efter al Sandsynlighed samtidig bygget
Skodborghus, Afløser af den gamle Vagtborg, men denne Gang paa
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den nordlige Side af „Grænsen“, ligesom Koldinghus. Hvordan det
kunde gaa til, at Kongemagten allerede da var blevet saa svag. at
den ikke kunde holde Fjendens Borge af sin egen Grund, skal ikke
her drøftes, men saadan var det. De fremmede Borge tog Land
baade her og der (det samme sker i svenske Grænseegne), uden at
Kongen har kunnet beskytte sine Bønder. Det er lykkedes Fogden
paa den nye Borg at faa den Jord, han mente at have Brug for,
dels fra Askov og dels fra Vejen, vel sagtens uden større Vanske
ligheder, da disse Udmarker laa saa langt fra Byerne. Et enkelt
Træk kunde maaske dog tyde paa, at helt uden Modstand fra Bøn
dernes Side er det ikke løbet af. Skodborghus fik nemlig aldrig
stort mere Jord end der kunde dyrkes, af Udmark og Græsgang
havde Gaarden næsten intet, ja ikke en Gang al Eng Syd for dens
egen Mark, idet Askovbønderne nok har kunnet afse nogen Udmark,
men Engene der nedenfor har de holdt fast paa. Og naar det der
for i en Taksation fra 1573 hedder om Skodborghus: Og haver
Gaarden haft sin frie Fædrift paa Askov og Vejen Marker, saa er
det vel en Indrømmelse Bønderne har gjort for at holde Herregaarden indenfor de snævrest mulige Grænser. Hvordan det siden
gik med dette og om Bøndernes stadige og seje Kamp for at værge
deres Jord, skal fortælles længere fremme.
Paa Grund af dens betydningsfulde Beliggenhed kom Borgen
hurtig i Kongens Magt, velsagtens lige fra Abels Tid. I 1368, under
Valdemar Atterdags Landflygtighed, blev den belejret af den skaldede
Greves Sønner, Borgfogden har altsaa været sin Konge tro. 100
Aar senere, 1471, ses det, at Skodborg er blevet et Lén for sig,
naar vides ikke; det bestod kun af Malt Herred og det halve af
Andst Herred, og ved denne Tid og 100 Aar fremefter fik Gaarden
sin Glanstid, trods dens ydre Ringhed, idet Koldinghus i disse Aar
lange Tider ad Gangen var Kongebolig, og ved Besøg i Ribe, som
fremdeles var omtrent Landets betydeligste By, brugte baade Kongen
og Dronningen Skodborghus som Bedested baade paa Hen- og Til
bagevejen. Aftensmad og Middagsmad næste Dag maatte Lens
manden eller gerne hans Foged se at præstere, og det har vel
gaaet nogenlunde, da Kongen gerne selv førte Vin og nogle andre
Ting med, ogsaa Køgemester og Køkkentøj. Naar man saa tog fra
Skodborghus efter Middagen, som gerne var Kl. 10, saa kunde man
være i Kolding eller Ribe henad 6-Tiden om intet Uheld indtraf;
men det gjorde der ganske vist ofte, især ad Kolding til. I det
mindste 6 Konger, Kr. I, Hans, Kr. II, Fr. I., Kr. III og Fr. II, har
3*
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færdedes ad denne Vej mange Gange, og Bønder paa Egnen har
maattet hjælpe dem at transportere Rejsegodset. Særlig villige var
de ikke altid, men det hjalp noget, at flere af disse Konger, med
al deres Melankoli, kunde have et vældigt Humør, kunde staa af
og selv tage en Haand i med, om en Vogn gik i Stykker. De var
jo heller ikke saa fine den Gang. mest at betragte som større Herremænd. (Men ganske vist søgte Kongerne stadig at forbedre, saavel
deres sociale som deres økonomiske Stilling, idet de kongelige For
nemmelser og Fordringer var langt forud derfor; som da Lensman
den paa Skodborghus, Hans Rantzau, i Fr. Il's Tid vovede at blive
borte fra en Mønstring og kun sendte et Par Ryttere og Heste,
„med hvilke vi ej vil nøjes, og Du har vist Dig som en uhørsom
Undersaat, men vi gav Dig ej straks vort Mishag til Kende, da det
var vor Mening, at Du Dig herefter anderledes vilde betænke. Men
da Du med din Egensindighed, Modvilje og Ulydighed siden befindes
og derved vor naadige Mildhed misbruger, kan vi det ej længere
fordrage, ej heller gaa forbi det Middel at tage for Haanden, hvoraf
andre maa se og vide, at slig Modvilje og Uhørsomhed os i ingen
Maade behager, og har vi derfor besluttet straks at ville til os
annamme vort Slot og Len Skodborg og Dig da efter denne Dag
ej længer vil tilstede det at beholde, hvorefter Du Dig maa rette?4
H. R. var selvfølgelig ikke bleven borte, hvis han troede han risi
kerede ret meget derved. Han beholdt ogsaa Lenet.)
De øvrige Transporter for Kongen var værre. Der maatte ofte
føres Fisk, Salt, Jærn, Klæde osv. fra Ribe til Kolding og Tømmer og
Sten den modsatte Vej. Som da 1575 Ribe skulde befæstes (sagtens
Riberhus) og Bønderne i de omliggende Len (Riberhus Len kan
altsaa ikke klare det) der har Gaard, skal gøre 6 Dages Arbejde
dertil. Et senere Brev giver Ordre til, at Bønderne hver skal føre
6 Læs Kampesten til Ribe. Der siges intet om, hvor langt ud dette
strækker sig. Der mangler ogsaa Hjulbøre til Arbejdet. (Kane. brevb.)
Det gjaldt jo saa om. om Lensmanden kunde faa den Slags Byrder
fordelt nogenlunde retfærdigt. Ofte klages der, og vi har mange
Kongebreve, omhandlende baade dette og andet; en Del af dem er
skrevet paa Skodborghus.
Festligst var det paa Skodborghus, naar Kongen og hans nær
meste Venner og Slægtninge kom for at gaa paa Jagt. Lejligheden
var ganske vist snæver, men den fik man tage som den var, for
Jagten var god. Endnu den Gang strakte Farrisskovene sig næsten
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til Skodborg, og maaske var der endda nogen Skov mellem Slottet
og Byen. Bønderne maatte ganske vist igen holde for, der skulde
klappes og opstilles Net, og det kunde være besværligt nok og
komme deres eget Arbejde paa tværs, men saa trakterede Kongen
ogsaa om Aftenen, indtil alle Bønderne var fulde og slet ikke kom
hjem den Nat. Men hittede Lensmanden og hans Venner paa at
jage paa egen Haand og dertil forlange samme Hjælp af Bønderne,
saa protesterede de. Og da fik de let Medhold hos Kongen, for
han vilde nok have Jagten for sig selv. I 1524 skriver Fr. I til
Lensmanden, at Bønderne under Skodborg og Hundsbæk skal være
fri for Hovjagt og Raajagt (Klapjagt og Jagt med Net) undtagen
naar Kongen eller hans Bud kommer, saa skal de hjælpe ved Jagten
ligesom i Kong Hans* Tid.
Den samlede Skat og Landgilde, som den Gang for største
Parten blev ydet i Naturalier, var for Skodborghus Len i 1570’erne
godt 200 Daler (Speciedaler) i Penge, 47 Td. Rug, 22l/i Td. Byg,
43 Td. Havre, 93/6 Td. Smør, 2r/4 Td. Honning, l 1 4 Td. salt Sild,
111 Skovsvin, 14 Gæs, 1 Ko, 1/3 Skp. Gryn. Skovsvinene er magre
Svin, som saa blev fedet i Kongens Skove. Fra Skodborghus blev
de vel drevet til Kolding. — Denne Afgift gik i Kongens Kasse og
Lensmanden var paa fast Løn. Vincens Juel, som 1574 blev forlenet
baade med Skodborghus og Koldinghus Len, fik for dem begge en
Løn af 300 Daler aarlig, Foder til 8 Heste og Løn til 8 Karle,
antagelig godt 500 Daler ialt. Disse Len var altsaa Regnskabslen i
Modsætning til dem, hvoraf Lensmanden svarede en fast Afgift og
selv beholdt Lenets Indtægter. Dette sidste var for Staten en meget
uøkonomisk Ordning, hvorfor man ogsaa i de følgende Aar mere
og mere søgte at komme bort derfra.
løvrigt led det nu mod Slutningen af Borgens Glanstid. Aarsagerne dertil var flere. Den havde ikke længere — efter Skydevaabnenes Indførelse — nogen Betydning som Forsvarsværk og
egentlig heller ikke stor Betydning som Herregaard, da det tillig
gende Landbrug var ret lille (ved 1660 12 Td. H. K.) og Jorderne
magre. Gaarden var endog ved den Tid reduceret til en Faaregaard,
idet Besætningen en enkelt Gang i 1570’erne opgives til 9 Stude
(sagtens Kørestude), 9 Køer og 600 Faar. — Meget kom det ogsaa
til at betyde, at der i 1576 blev lukket helt af for Studeudførslen
her, idet der blev indrettet Toldopsyn ved Foldingbro. Men mest
Betydning for Skodborghus fik dog Kongens Planer om et stort
samlet Jagtdistrikt omkring Koldinghus. I den Anledning gjorde han
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en uhyre Mængde Byttehandeler med Herremændene, og Skodborghus med tilhørende Gods blev 1580 byttet bort for Vranderupgaard
i Seest til Morten Bølles Enke, Kirstine Ulfeld. Godset bestod af
18 Fæstegaarde, der dog ikke kan have ydet Hoveri, da de alle
paa en nær var et Par Mil borte (vesterpaa), og Kronens Rettig
heder i 28 Selvejergaarde, deraf de 7 i Vejen By. Denne Handel
fik her som andre Steder en skæbnesvanger Betydning for Bøn
derne, thi mens det gik an at være Kirke- eller Klosterbønder og
ligeledes at høre til Kongens Bønder, vel at mærke, om man ikke til
Stadighed havde Kongen altfor nær op ad sig, saa var det ikke
saa godt at blive en Herremands Undergivne, vel ikke just fordi
Herremændene i og for sig var værre end Bispen og Kongen, men
fordi man kom i for nær Kontakt med Herregaarden og dens For
dringer. Det var ved disse Mageskifter især dette med „Kronens
Rettigheder", der var farligt for Bønderne, thi dette Begreb var
saa ubestemt, at det — ogsaa ved Tidernes Ugunst — kunde
bruges, og blev brugt, til at gøre alle Bønderne til Herregaardstjenere; om de, formelt, var Selvejere eller Fæstebønder kom her
ikke til at spille nogen stor Rolle, thi Grænsen mellem Innæ og Ægt,
som man skyldte Kongen, d. v. s. det Offentlige, og Ægt og Arbejde,
som man skyldte Herremanden, var bleven helt flydende, og ganske
stille blev de til Hovbønder alle, for Selvejernes Vedkommende ikke
mindst ved Pres fra neden, fra de Fæstebønder, som var Selvejer
bøndernes egne Byfæller. Det var netop denne Skæbne, som nu,
fra 1580, de 7 Selvejere i Vejen gik i Møde, — det ubestemte i
de Fordringer, der kunde stilles, og deres tre Byfællers Krav om
Lighed (de var først Fæstebønder under Skodborghus, siden under
Estrup), førte dem, skønt stadig af Navn Selvejere, ind under
Fæstebondens og Hovbondens Kaar. I dette Tilfælde saa meget
mere, som de snart alle, som vi skal se, kom til at høre under
samme Herregaard. (Jfr. ogsaa Askovbogen S. 29—37.)
Denne sidste Historie begyndte iøvrigt ret romantisk. Kirstine
Ulfeldt, først gift Abildgaard. siden Bølle, var altsaa den første pri
vate Ejer (og Beboer) af Skodborghus. Sønnen Eggert Abildgaard,
født 1561, overtog den efter hende, vistnok 1587. Han er bleven
mest bekendt ved den Maade han fik sin Kone paa, idet han med
Magt, men i høj Grad med hendes Vilje, tog hende ud af Kareten,
da hun fra Fødegaarden Estrup kørte til Barritskov for at besøge
en Søster, og giftede sig med hende med det samme, 9. April 1587.
Stor Spektakel i Familien og megen Forbitrelse blandt Pigens,
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Mette Juels, Frænder, med paafølgende Stævning for Herredagen
1589. Det kunde godt blevet en meget alvorlig Historie, som der
ogsaa var strenge Straffe for; men da i dette Tilfælde de to
Familier ellers stod i godt Forhold til hinanden, da de to unge var
jævnbyrdige, og da de straks havde giftet sig, saa var der alligevel
et altfor godt Grundlag for et Forlig til at dette ikke skulde komme
i Stand, — ja, Forliget blev endda kort efter beseglet med endnu
et Ægteskab i Familien, idet Mettes Broder, Thomas, der overtog
Estrup i 1588, giftede sig med Eggert Abildgaards Halvsøster,
Maren Bølle. Og da de to sidste ingen Børn havde, saa tilfaldt
Estrup ved Thomas Juels Død 1647 Søstersønnen Mandrup Abildgaard, som alt den Gang havde ejet Skodborghus i 25 Aar, idet
Faderen, Eggert Abildgaard, var død 1622, Moderen 1623, begge
er begravet i Vejen Kirke. Dette romantiske Ægteskab, der forøvrigt
synes at have været lykkeligt, fik altsaa bl. a. den Følge, at Skod
borghus blev forenet med Estrup og var nu til 1772 en Forpagtergaard under denne. Oftest synes Forpagteren ikke en Gang at have
boet der, sagtens fordi Bygningerne, især efter Polakkernes Besøg
1659, har været lidet beboelige. Fra omkring 1670 til 1695 var
Forpagteren en Bonde i Askov, Niels Jessen, som samtidig var
Forpagter af Estrup og ejede tillige en af Sclvejergaardene i Vejen.
Selv boede han imidlertid paa sin Gaard i Askov, som var Fæste
under hans egen Forpagtergaard (Estrup).
Dette, at Skodborghus ikke rigtig var beboet, kom selvfølgelig
til at gaa haardt ud over den i de urolige Tider efter 1620, men
især var de polske „Hjælpetropper“ haarde ved den. Selve Sten
huset i Hovedbygningen („dend stuore Stiensz“) kunde de ikke
gøre stor Skade, men Resten var Bindingsværk med Risfletning og
Ler i Tavlene, og Sagnet fortæller da ogsaa, at Polakkerne bort
førte en hel Lade. Gaarden forfaldt i høj Grad og blev først nogen
lunde istandsat efter 1772, da den, 14 Td. H. K. men uden Bønder
gods, blev solgt til Hans Grundorph, en Bondekarl fra Gunderup i
Aarre. Han boede paa Skodborghus i 12 Aar og købte saa Søn
derskov. Noget af en Bondeplager efter fattig Lejlighed, hans sam
tidige, Pastor Høstmark i Andst, fortæller om ham, at han (en
Gang i 1780’erne) købte Lille Andst af Lautrup paa Estrup og
„omgikkes derefter saare haardt med de arme Bønder, indtil de
bekvemmede sig til at købe sig selv for 100, nogle for 110 Rd.
pr. Td. Hartkorn, ved hvilket Køb denne Mand vandt sig mange
Penge, men de arme Bønder blev sat i stor Armod“. At han 1784
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havde faaet Raad til at købe Sønderskov kunde jo godt tyde paa,
at han var en Mand der var om sig. Ogsaa den solgte og udstyk
kede han i stor Stil, og han var i det Hele sikkert en udpræget
Type paa den Tids Ejendomsspekulanter. Det var altsaa godt nok
for Vejen, at Gaardene ikke ved Salget i 1772 fulgte med Skodborghus fra Estrup, som de i sin Tid med den var kommen til
Estrup. Hvordan Tolderen Michael Møller, der i 1784 købte af
Gundorph, stykkede Skodborghus ud og gjorde en Bondegaard af
en Herregaard, skal siden fortælles. Her skal kun tilføjes, at det
jo ikke kunde ventes, at de gamle Bygninger, nu da Gaarden var
blevet saa lille, vilde blive staaende ret længe, og navnlig da ikke
efter at i 1814 den daværende Ejer Hans Kr. Thomsen, som købte
Gaarden 1811, flyttede op til den nye og noget omlagte Landevej
(som før havde gaaet helt ned om Borgen), og overtog Postvæsen
og Krohold. En Del af Bygningerne blev flyttet med det samme,
men af de Levninger, man i vore Dage (ved Branden 1929) har
fundet i og omkring denne Gaard, synes det at være ret tilfældigt,
hvad man har faaet med. Skønt selve det gamle Stenhus vist ved
denne Lejlighed blev brudt ned, saa er det kun faa af de gamle
smukke Kvadersten, Mage til dem, der sidder i vore Kirker, man
har flyttet med. Nogle er bjerget frem i vore Dage og blev brugt
til den Mindestøtte, som ved Hjælp af Bidrag fra mange Sider blev
rejst i 1932. Nogle ligger endnu i de Ruinrester, som skjules i Jorden,
mens de fleste sagtens sidder under den Landevej, som Ribe Amts Vej.
væsen i 1862 lagde tværs over Voldstedet. Paa Mindestøtten, som
skyldes Kunstneren Hansen Jacobsen, Vejen, staar disse Linjer:
HER STOD I SEKS AARHUNDREDER DET KONGELIGE SLOT SKODBORGHUS

Foruden disse tre Bebyggelser paa Sognets Mark: Vorup, Elstrup
og Skodborghus, har der været endnu en fjerde, Tobøl. Da i 1580
Kirstine Ulfeld købte Skodborghus med Tilliggende af Fr. II var det
kun én Gaard, og maaske har der aldrig været mere. I Kr. V’s
Matrikel er kun Navnet tilbage, som iøvrigt er bevaret til vore
Dage i Tobølkrog, en Mark lidt Øst for Skodborghus. Om denne
Bebyggelse vides absolut intet, men man kan med stor Sikkerhed
slutte, at her har ligget en Ejendom eller flere, men som er blevet
inddraget under Skodborghus, vel sagtens efter ret kort Tids Forløb.
I Skallevad tæt derved var der i meget gammel Tid Krohold, og
man kan jo gætte paa, at Fogden paa Skodborghus har været saa
skikkelig at lade Tobølmanden blive Kromand.

Vejen i ældre Tid 1280—1580.
Indtil omkring Matrikuleringen 1661—88 er det kun sjælden
og spredt, at vore Landsbyer nævnes i skriftlige Kilder, og det
forholder sig ikke anderledes med Vejen, naar maaske undtages de
foran nævnte Skelforretninger, som dog altsaa giver os mere Op
lysning end vi plejer at faa. Det er i det Hele Tingsvidner. Ejen
domsdokumenter og Skatteforanstaltninger, som er vore bedste og —
ved Siden af Tingbøger og senere Kirkebøger — snart eneste Kilder.
Tingsvidner indkaldes i Anledning af Ejendomshandel, Arvesager,
Skeltrætte, mest Ejendomssager altsaa, men dog ogsaa i Anledning
af Slagsmaal, Tyveri, Ildebrand osv. Ejendomsdokumenterne er
Skøder, Skifter, Panter, Fæstebreve, Jordebøger, og med Hensyn
til Skattepaalæg har vi først og fremst Matrikler, som sammen med
deres Bilag spiller en stor Rolle, men ogsaa Skattemandtal, For
tegnelser til Kop- og Kvægskat og andre særlige Skatter. Man ser
altsaa, at det saa godt som altsammen drejer sig om Ejendom og
Skat, og havde man ikke haft disse to Ting at arbejde med og skrive
om, saa vilde vi næsten intet vide om vore Landsbyer før Udskift
ningstiden, da Bønder og Bondegerning blev vurderet paa en ganske
anden Maade end før.
Den første Gang Vejen nævnes i skriftlige Kilder er 1280.
Den 8. Oktober dette Aar stod der et Bryllup i Hjarup, og Brud
gommen, Johannes Pelæ, maa have været af stor Slægt, thi her er
fine Folk til Stede; Præster, Provst, Biskop og andre Stormænd.
Da Vejene var besværlige den Gang, saa har man benyttet enhver
saadan Sammenkomst til at faa baade det ene og det andet ordnet.
Her er det en tilstedeværende Storbonde, Erik Nielsen, der bort
skøder en Del af sine Ejendomme til Biskoppen, fordi han har
beholdt — laant velsagtens — de Kirketiender, deriblandt for Vejen,
som han har krævet op for Biskoppen. Da det maaske kan have
Interesse at læse et saa gammelt Dokument medtages det her
(oversat fra Latin af Sv. Aakjær):
Alle som ser nærværende Skrivelse (sender) Erik Niclæssun Hilsen i
Herren. Alle skal vide, at jeg har forpligtet mig til Kirkerne i Ribe Stift,
remlig Anstath, Wamthorp, Skandorp, Hiartherop, Wægnæ og mange andre
ned Hensyn til de Tiender, der er modtagne af mig, for 200 Mark Penninge,
for hvilke jeg har skødet i ærværdige Fader Hr. T’s Hænder, Biskop i Ribe,
Halvdelen af alle mine Godser, løse og faste, i Saxæhaghæ med alle sine
Tilliggender, Agre, Enge og Skove, saavel beliggende i Saxæhaghæ som i
Hiartherop Mark og i Bønstorp Mark, at besidde med evig Ret. For at
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derfor ikke over den nævnte Skødning i Eftertiden skal kunne opstaa nogen
Tvivl, har jeg ladet mit Segl vedhænge nærværende Brev sammen med deres
Segl, som har været tilstede ved denne Skødning, nemlig Herrerne Jacobus
af Baruithsysæl, Johannes Præst af Biarth, Matheus Præst af Gyghæ, Agho
Præst af Ærstath, Kanutus Degn af Anstath og Lægmændene Bondo Swir,
Jacobus Kith, Tuko Plyg. Johannes Pinnæ, Palno Bothildsun, Nicolaus Lugge,
Johannes Palnisun, Tupo Arildsun og Jacobus Tokæsun. Givet i Hiarthorp i
Johannes Pelæs Bryllup Herrens Aar 1280 Dagen før St. Dionisius Martyr og
hans Fællers Dag. (Ribe Oldemoder S. 15. Oluf Nielsen. Kinch I 98).

Det er ikke uden Interesse at se Dokumentets Person- og
Stednavne. Saxhave er jo nok Erik Nielsens Gaard, men hvor den
har ligget ved vi ikke, dog vel nok et Sted mellem Hjarup og Bøn
strup. Hvor Gyghæ har ligget vides heller ikke, maaske er ogsaa
det en Stormands Gaard altsaa med tilliggende Kirke. Det ses, at
Endelsen Torp, der jo paa dette Tidspunkt ikke er særlig gammel,
allerede er godt i Gang med at omformes, men at vi iøvrigt her
har snart alle Overgange, torp, dorp, rop. Endvidere har Anst og
Eerst (den By, der en Gang laa ved Leirskov Kirke) endnu deres
gamle uafslidte Form. Og endelig har vi altsaa her den ældste
Form af Navnet Vejen: Wægnæ. Ogsaa mellem Personnavnene er
der endnu mange gamle, ja de fleste, hvad der jo heller ikke er
saa mærkeligt, da det kun er 2—300 Aar siden, at de bibelske
Navne kom i Brug, for mange Egnes Vedkommende endnu kortere.
Man kan først mærke sig, at de fremdeles ikke er kommen ind i
Efternavne (hvor de selvfølgelig kommer sidst), naar lige undtages
Hovedpersonens Erik Nielsens Navn. Til Gengæld har han gammel
dansk Fornavn. Niels, Jakob, Johannes, Mathæus er alle de bibelske
Navne der findes, men til Gengæld synes allerede da Navnegivningen at kunne være ret ensidig: 3 hedder Jakob, 4 hedder Johannes,
men det kan jo være, at det sidste Navn ikke endnu har begyndt
at yngle som senere (Hans, Jens, Jon, Jan m. fl.). „Skødningen“
foregik den Gang, som ogsaa langt senere, derved, at Sælgeren i
Vidners Nærværelse lagde lidt Jord, en lille Græstørv f. Eks., i
Køberens Kappe eller hans Hænder, oprindelig altsaa i hans Skød.
Seglene er Voksklumper, hvori er indtrykket Forbogstaverne af
Parternes og Vidnernes Navne: forneden i Dokumentet, som jo gerne
bestod af Pergament, var stukket eller stemplet en Række Huller,
gennem hver af dem trak man en Snor, hvis to Ender forenedes
ved at Voksklumpen trykkedes sammen om dem, — man kan den
Dag I Dag se Hændernes Linjer i Vokset. Selvfølgelig kunde dette
i visse Tilfælde gøres meget finere: drejede smaa Trædaaser, som
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Vokset i varm Tilstand blev trykket i, derefter Seglet, og saa blev
et Laag, passende til Daasen, skruet paa. En saadan Række „Under
skrifter“ ser altsaa ret mærkelig ud.
Fra en Del Aar senere har vi et andet ret mærkeligt Doku
ment, som ogsaa angaar Kirkerne, denne Gang for hele Ribe Stift,
deriblandt altsaa ogsaa Vejen, som her skrives Veghn. Det er for
det første en Fortegnelse over alle Kirkerne fra omkring 1325. En
senere Haand har (efter Sortedøden?) tilføjet desolata (øde) ved
følgende: Dover, Harbjerg (Egtved), Ullerup (ved Fredericia), Almstok, Aast, Sejrup (Thyregod), Østergaard (?), Herborg, Finderup,
No, Fjelstervang, Grove, Anflod, 13 ialt. Ved den sidste er tilføjet:
submersa, gaaet under ved Stormflod. — Men Fortegnelsen giver
lidt mere end Navnene, idet der ved hver er tilføjet den Afgift i
Skilling Sterling (15 Sk. St. = 1 Mark Sølv — 230 gr.), som hver
Kirke skal give til Domkapitlet. Hvis denne Afgift er afpasset efter
Sognets Størrelse og Formuenhed, og det maa man vel antage, saa
ser det ud, som Vejen paa den Tid har været et fattigt Sted, thi
mens de fleste Kirker giver 4— 5 Skilling: Malt, Brørup, Bække,
Gjesten, Andst, endog Lindknud og Folding, saa giver Vejen kun 2
og staar her lige med Læborg og Veerst, men disse Sogne er jo
ogsaa smaa.
Af Tingsvidnerne faar vi at vide (Gamle jyske Tingsvidner, ud
givet af O. Nielsen), at 6. Oktober 1492 var Jess Nielsson og Nis
Jensson i Wegne mellem de 8 dandhe Men, som paa Moltherretztingh wundhe paa deres Tro og Sandhen, at de soffue oc hørdhe,
at Hartwig Tielowsen oc Hans Jensson i Askoff the skeffte Jordskefftæ meth hwer ander . . . og at Pouel Jenssen, Knudt Nielssen,
Therkel Hanssen og Foged Per Nielsen paa Skodborg 2. Aug. 1533 var
mellem de 12 wuillig (uvildige) Danæmen, som paa Molt herresting
vonne paa Tro, Seel och Sandeen ath thii soffue og hørde . . . Sagen
angaar en Eng i Karskær, som tilhører en Gaard i Holsted. End
videre at Seueren Ibssen, Hans Ibssen og Jes Perssen Vegne og
Foged Per Nielsen, Skodborghus, var mellem de 24 udvalgte Mænd,
som 27. Feb. 1535 paa Maltherritz Ting gav 5 Mænd Fuldmagt til paa
alles Vegne at drage til Landstinget i Viborg for at deltage i Kr. Ill’s
Hylding. De 5 var Herredsfogden Nis Perssen i Surhave, Jes Laussen
i Tobøl, Knut Perssen i Holsted, Jes Nielssen i Askov og Pouel
Jenssen i Vejen. Den sidste var, som længere fremme fortælles,
ogsaa med 12 Aar senere paa Rejsen til København. Han har da
maaske været Byens mægtigste og mest ansete Mand.
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Endvidere er der, saa længe Vejningerne var Kongens Bønder,
d. v. s. til 1580, ikke saa faa Kongebreve, der angaar Vejen og
Omegn. Især er der mange Breve fra Fr. II, snart venlige og
somme Tider alt andet 1566 fik Selvejerbønderne under Skodborg
følgende Brev: Vi Fr. II hilser Eder, Vore og Kronens fri Bønder
og Tjenere, som Skove har og bygger og bor over al Malt Herred
og Andst Herred evindelig med Gud og Vor Naade. Vider, at Os
elskelige Fru Margrethe Rantzau, Jesper Rantzaus Efterleverske, har
ladet berette for os, hvorledes en af de Møller, som ligger til
vort Slot Skodborg, er bygfalden og næsten øde og at der ikke
ligger til forskrevne vort Slot Skodborg de Skove, hvorpaa hun
kan bekomme Tømmer til foreskrevne Mølle at opbygge; thi beder
vi Eder alle og af hver særdeles begærer, at I vil lade forskrevne
Fru Margrethe paa denne Tid bekomme paa de Skove I udi Værge
har, hvis Tømmer hun til forskrevne Møllebygning Behov har.
Dermed sker vor Vilje.“ (O. N. 57). Iøvrigt kan man nok spørge,
hvad det er for en Mølle, her er Tale om. Ved Mageskiftet med
Kirstine Ulfeld faa Aar efter nævnes ingen Møller til Skodborghus,
og saa har der heller ingen været, thi en Mølle var den Gang et
ganske anderledes værdifuldt Aktiv end en Bondegaard, og det
betyder vel, at den paagældende Mølle ikke mere er kommen i
Drift, hvad der ogsaa er forstaaeligt ud fra de lokale Forhold.
Møllen har nemlig godt nok været der. Den lave Banke eller Sand
revle, som Landevejen Syd paa nu gaar over, hed forhen Mølle
bakken, og i Kr. V’s Matrikel nævnes to Runder (smaa Vandløb)
„som kaldes Møllerunder“. Paa Møllebakken eller i Kanten af den
ikke langt fra Aaen har Møllen ligget, men Værket blev ikke drevet
af Kongeaaens Vand, men af de tre Smaabække, hvoraf de to over
Skallevad gik og gaar samlede til Kongeaaen og den tredje kom
fra Lavningen mellem St. Dalgaard og Mannehøjgaard og dannede
altsaa for en Del Skellet mellem Malt og Vejen. Disse Bække, de
ovenfor nævnte Møllerunder gav den Gang mere Vand end i vore
Dage, men om Sommeren ikke tilstrækkeligt. Møllen var altsaa en
Skvatmølle eller Gtæsmølle, hvad de nu kaldtes, og man har ikke
ment, at den var værd at holde vedlige. Den omtales som sagt
ikke ved Mageskiftet 1580 og heller aldrig siden.
Men i Modsætning til denne venlige Henstilling er der andre
Breve fra disse Aar, som anslaar en hel anden Tone, og som er
Udtryk for en for Bønderne skæbnesvanger Modsætning mellem
Kongen og dem, idet det drejede sig om Selvejernes „Friheder“
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og der var mange Selvejere i Malt Herred, bl. a. 7 i Vejen. —
Kongen eller Kongerne, og det gælder navnlig Fr. II og senere
Kr. IV, synes ikke meget tilbøjelige til at respektere Selvejernes
Rettigheder, i al Fald ikke naar det gælder dem selv og deres egne
Gaarde. Baade 1542 (O. N. 56), 1562, 1573 og 1579 (Kane. Brevb.)
havde Bønderne faaet Ret stærke Paamindelser, og det uden For
skel, at de skal gøre det Arbejde, der kræves til Skodborghus.
Og da Selvejerbønderne fremdeles strejkede, i al Fald delvis, kom
der 1579 (Kane. Brevb.) en temmelig skrap Irettesættelse „til jord
egne Bønder i Andst og Malt Herreder“ om herefter at gøre Ægt,
Arbejde, Pløjning og anden Tynge til Skodborghus og Koldinghus
ligesom Kronens Bønder (Fæstebønder), da Kongen (Fr. II) ikke ved
med hvad Ret en Del af dem hidtil har vægret sig derved, efter
som han hverken har givet eller stadfæstet saadan Frihed! Bøn
derne kunde dertil svare, at den Frihed behøvede hverken at gives
eller stadfæstes eftersom de havde haft den fra Oldtiden af. og de
vilde utvivlsomt have Ret. Men hele den sociale og landøkonomiske
Opfattelse havde hos Fyrster og Storbønder længe været en anden
og navnlig siden Grevefejden, og bag denne Opfattelse stod Magten,
der spillede en meget større Rolle end Retten. Kongerne gør nok
af og til Forsøg paa at værge Bønderne mod Herremændenes Over
greb, men naar de selv optræder hensynsløst og forlanger alt det
der passer dem baade af Fæstere og Selvejere, idet de her hen
holder sig til, at alle Bønder fra gammel Tid havde gjort en Del
offentligt Arbejde (Ægt og Innæ), saa kan man ikke vente at deres
Formaninger skulde virke synderligt paa Herremændene. For Fr. II
og Kr. IV i al Fald gik det offentlige Arbejde (Ægt og Innæ) paa
den ene Side og det mere private til Kongens (og Herremændenes)
Gaarde paa den anden (Hoveri) fuldstændig i et. Paa sine egne
Gaarde kunde og vilde Fr. II ikke her gøre Forskel paa Fæstere og
Selvejere, og det ulykkelige var, at han i sine uhyre mange Han
deler med Herremændene solgte Gaardene med den samme Ret til
Hoveri, som han selv havde tiltvunget sig, altsaa for Selvejernes
Vedkommende under falsk Forudsætning. Hvis ikke Selvejerne lige
frem kunde møde med Frihedsbreve, som de undertiden, ud fra bitter
Erfaring, havde forskaffet sig, saa var der ikke i Længden synderlig
Udsigt til, at de kunde undgaa, i det væsentlige, Fæstebondens
Kaar. Og Kongen og Herremændene fik her en Forbundsfælle, som
for Selvejerne blev meget farlig nemlig deres egne Byfæller, Fæste
bønderne, som ud fra det vidt drevne Lighedsprincip i Landsby-
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Organisationen ikke vilde finde sig i, at Selvejerne skulde kunne
blive hjemme og passe deres Jord, mens de selv skulde slide paa
Hovmarkerne.
Et Kongebrev af 6. Apr. 1570 er her meget lærerigt (O. N. 58).
Jordegne Bønder i Skodborg Len har klaget til Kongen, at deres
Sognefæller vil tvinge dem til at gøre Æ gt og Arbejde med sig,
skønt de har gamle Breve fra fremfarne Konger, at de skal være
fri derfor. Nu skal saa Lensmanden, Hans Rantzau, undersøge, om
de har „fuldgjort“ disse Breve, og har de overtraadt dem i noget
Punkt, har de forhugget Skovene, ladet Gaardene forfalde eller de
staar i Restance med Afgifter, saa skal de indstævnes og der skal
tages Dom, om de ikke har forbrudt de tilstaaede Friheder. —
Foruden at det ses af Brevet, at der er ret generende Grænser for
Frihederne — man skulde synes det kom ingen ved, om en Selv
ejer vilde lade sin Gaard forfalde — saa kan det let læses mellem
Linjerne, at Kongen egentlig ikke havde noget imod, om man kunde
finde et Paaskud til at slaa en Streg over „Frihederne“, saa man
atter kunde faa en Del Selvejere gjort lige med Fæstebønder. Baade
Kongen og hans Embedsmænd fandt, at det var irriterende med
denne Uensartethed.
Den dobbelte Ild — baade fra neden og fra oven
kunde
Selvejerbønderne ikke i Længden staa for. Deres Modstand var sej
og varede i Aarhundreder, men da i næste Aarhundrede en taabelig
Regering førte Landet ind i ganske ødelæggende Krige og Folket i
Fattigdom og Sult, da brast Modstanden i det væsentlige. Der var
fremdeles, helt ned mod Udskiftningstiden, Bønder, som hævdede
deres Selvejendomsret, men denne Ret var efterhaanden blevet helt
formel. De var i enhver Henseende, eller næsten, blevet lige med
Fæstebønder.
Og det gik ikke de 7 Selvejerbønder i Vejen bedre end andre
Steder. De har utvivlsomt været med i Protesten 1570, thi ogsaa
de havde jo Fæstebønder til Byfæller, men allerede af 1579 har
vi et Kongebrev (Kane. Brevb.) som det, efter det foregaaende, er
lidt vemodig at se paa, thi det gaar ud paa, at de 7 Selvejerbønder
(„Kronens 7 Gaarde“) i Vejen maa indtil videre fritages for Konge
skat, da de er Ugedagsmænd til Slottet og daglig bruges dertil, efter
som Kronen ikke har andre Bønder der (Skodborghus). Den sidste
Sætning kan jo kun betyde, at disse 7 Selvejerbønder endog er
spændte særlig haardt for med det daglige Hoveri og deres 3 Byfæller, som nogle Maaneder i Forvejen var bleven Fæstere under
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Estrup, har maaske paa dette Tidspunkt haft det bedre end dem.
— Den omtalte Kongeskat er de store ekstra Paalæg, som var en
Følge af den sørgelige Syvaarskrig (1563—70). Skatten var helt
vilkaarlig, snart opkrævedes 1 Daler, snart 2 eller 4 af hver Gaard,
undertiden ogsaa mere end én Gang om Aaret. Man maa i det
Hele huske, at de faste Skatter, d. v. s. de i Jordebogen opførte,
var som oftest en ringe Del mod de Ekstraskatter, som der altid
var god Lejlighed til at opkræve, navnlig under Krigene.

V e je n B ø n d e r v æ r g e r d e r e s J o r d .
Der er vist Grund til at tro, at gennemsnitlig var Herremændene skikkeligere mod Bønderne end Regeringen baade den
Gang og siden, simpelthen fordi langt de fleste Herremænd jo selv
var Bønder, havde dem op ad sig og var selv afhængige af Bøn
dernes Velfærd paa mere direkte Vis end Regeringen og Kongen.
Men paa et Punkt for Herremændene lige saa skaanselsløst frem
som Kongen, og vel snarere værre: i Kampen om Jorden.
Jorden var i ældre Tid Rigdom og Magt. Man kunde ikke
komme i Besiddelse af disse to Goder uden ved at eje Jord, altsaa
jo mere jo bedre. Ved Arv, ved Køb, ved Rov, ved brutal Tvang
og utrolige Snyderier blev Jorden erhvervet, og Kirken, Herre
manden og Kongen har intet at lade hinanden høre. Maaske var
dog som sagt, Herremanden her den værste, thi han kunde daglig
overvaage, naar Tiden og Lejligheden var der, at den næste Bid
kunde erhverves, hvad enten det nu drejede sig om en hel Selvejergaard eller om en Stump Eng eller Skov, naar Ejeren var død
og Enken maaske sad uden Værge. Træffe kunde det ogsaa, at det
var Præsteembedet det gik ud over, mens det var vacant, efter
„ReformationenM især Kirken, som Herremanden gerne købte eller
lod sig forære af Kongen, hvorefter han tog dens Jord og Ind
tægter og iøvrigt paa det skammeligste lod den forfalde.
Ogsaa Vejen Bønder kom til at gøre deres Erfaringer angaaende
denne Jordgridskhed. Maaske mere end de fleste andre Steder,
fordi man her havde ikke én men to Herregaarde til Naboer. Skodborghus og Estrup, hvoraf den første ovenikøbet sad meget smaat
i det med Hensyn til Jord. Det var naturligvis først og fremst den
ældre Tids store Usikkerhed angaaende Skelsætningen, som Herre
manden benyttede sig af, og langvarige og seje var de Kampe
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Bønderne maatte kæmpe for at bevare den Jord, som nu i Aarhundreder havde været deres. Kampe, som ingenlunde altid førte
til Sejr, men som dog heller ikke var helt forgæves. Der har
mange andre Steder været lignende Konflikter, men man kan vist
nok sige, at dem vi kender fra Vejen er særlig gode og lærerige
Eksempler. Dette har sin Grund i to Ting: at vi her ved Besked
med en Del meget gamle Skelkonflikter, og at det for største Del
ikke her er Bonde, der staar mod Bonde — i saa Fald snakkede
man sig gerne til Rette — men Bonde mod Herremand.
I den Vildmark, som skilte de ældste smaa Samfund, blev der
tidligt, for langt mere end 1000 Aar siden, trukket visse Grænser,
i Skoven ved Hjælp af Øksen, paa Heden ved opkastede Smaahøje
(en Pyk) med en hvid Sten paa. Meget tidligt lærte hin Tids
Bønder saaledes den første Folkeret, og at det betalte sig bedre i
Mindelighed at gøre „Ret og Skel“ end at slaas derom. En An
skuelse Bønder altid har næret siden.
Simple som disse første Skel var maatte de af og til fornyes,
vel nok mindst et Par Gange i hvert Aarhundrede. Efterhaanden blev
de besterntere, og da vi naar ned til omkring Aar 1500 synes der
flere Steder at være en Bestræbelse for at faa Skellene baade
mellem Sogne og Bymarker draget ret nøje og at faa disse Skel
forretninger stadfæstet paa Tinge. Forøvrigt synes en saadan For
retning ofte at være af dobbelt Art: Først en almindelig Skel
sætning og siden et „Syn“ derpaa. Maaske man dog kun brugte
dette sidste, naar nogen klagede over Skellet eller udkastede Tvivl
om, at det var draget ret. Det var vist dette Syn man kaldte
Ridemandstov, ofte foretaget tildels af Sandemænd fra Naboherreder
eller af nogle af Egnens „gode Mænd", vel især naar den ene af
de tvistende Parter var en Herremand. Men iøvrigt var i ældre
Tid Formanden for en saadan Skeldragning ofte ridende, mens de
andre kom efter og satte „Sten og Stabel“, og det var vel ikke
fri, at man æskede en Slags Gudsdom ved at lade Dyret, det helt
uvidende, gaa som det vilde, dog at Rytteren havde visse Hoved
punkter at rette sig efter. Derfor kan de ældre Skellinjer være
meget bugtede. Den som færdes ad Vejen til Askov kan prøve at
se til venstre ved Skellet mellem Askov og Mejlund Mark, hvorpaa
man tog Syn i 1527. Der kan som bekendt ogsaa være meget store
Bugter paa et saadant Skel, hvis Aarsager vi ikke nu kender. Paa
Vejen Sogns Vestgrænse har vi f. Eks. den mærkelige Stenninggaardsbugt ind i Vejen Mark. En Forklaring er foreslaaet i Askovbogen
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S. 8 og 20, at det er Jærnalderlandsbyen paa Askov Dalgaard Mark,
der har ødelagt Skovbæltet paa det Sted, saa Kreaturerne siden,
da Askov blev til, let har kunnet forcere det simple Krat, der nu
stod her, og at man saaledes fra Askov har vænnet sig til at bruge
disse 150 Td. Land til Græsning, indtil man tilsidst havde Hævd
paa dem. —
Til Fremstilling af disse Skeltrætter kan vi bedst begynde med
den Sag, som gav Anledning til det Kongebrev af 1547, hvori de
næsten alle refereres, nemlig en Sag mellem Vejen Bønder og Skodborghus. Som vi har set var denne lille Herregaard en fremmed, der
med Magt havde trængt sig ind i Sognet. At den ogsaa havde
taget et ikke ringe Stykke Jord fra Askov og saaledes hernede
havde flyttet Sogneskellet mod Vest, kunde være Vejenbønderne ret
ligegyldig, de fik nok at gøre med at værge deres egen Jord, idet
Herregaarden havde altfor ringe Plads i Forhold til sin Anseelse,
og den har lige fra først af søgt at udvide sit Areal. Men efterhaanden som Statsmagten blev stærkere, og Bønderne følte sig lidt
tryggere, begyndte de at tage igen mod slige Overgreb. I 1527
havde Lensmand Asser Broks Foged, Peder Nielsen, i nogle Aar
pløjet og saaet i en Mark, som tilhørte Vejen. Bønderne havde
lagt Sag an, og ved Herredstinget fik de Dom over Fogden. Men
1547 var det galt igen. Da havde Lensmanden, Jesper Rantzau,
en Foged paa Skodborghus, Peder Stub, som var ret selvraadig og
paagaaende, og da maatte Bønderne gaa til Kongen selv for at
værge deres Jord. Tre Bønder i Vejen, Jep Giødesen, Seurren
Nielssen og Pouel Jenssen, blev paa Byens Vegne sendt til Køben
havn for at forelægge Sagen paa Kongens Retterting „her paa Vort
Slot i Kjøbenhavn udi Vor egen Nærværelse“, som det hedder i
Brevet, som de fik med sig hjem. Det har for disse Bønder været
en mærkelig Rejse, som de har mindedes og har kunnet fortælle
om Resten af deres Liv. De har nok været lil Hest, thi de skulde
jo da komme nogenlunde standsmæssig frem, og de skulde ogsaa
have Mad med til hele Rejsen. De har ogsaa været bevæbnede,
for Vejen var usikker, ikke mindst i disse Aar efter Grevefejden,
især paa Fyn. De har, da de kom hjem, haft meget at fortælle
om de mærkelige Folk de traf, med det underlige Sprog, som de
daarlig kunde forstaa, naar de spurgte om Vej; om de mange og
store Skibe i Havnen, om Kongens Slot — det var noget andet
end Skodborghus — og om Kongen selv. Rigtignok kunde de
4
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ikke tale med ham, for han forstod hverken dansk eller jysk, men
de har nok mærket at han saa paa dem med Velvilje, for de havde
jo ikke været med i „Oprøret“ imod ham, og han har derfor ogsaa
været villig til at værge dem mod Uret og Overgreb ved med sin
Underskrift at bekræfte alle deres Breve og gamle Rettigheder paa
Vejen Byes Mark. De havde nemlig med sig alt hvad Byen ejede af den
Slags, for at de kunde vise Kongen dem og faa hans Bekræftelse.
Det er altsammen nævnt i Kongens Brev, dateret 25. Juni 1547, saa
vi faar en Oversigt over det Hele. Først er der en Lavhævdsdom
(Ejendomsdom) af 1510, udgivet af Hans Mikkelsen i Vejen paa
Byens Mark, at han den haver indværget og indsvoret til sig og
Kronens Bønder i Vejen til alle fire Markemaade (de Hjørner, hvor
Markerne mødes), hvad der videre bekræftes af de hosføjede og
for Kongen fremlagte Skelbreve. Først et Tingsvidne af 1490, at
den Tid Sandemænd gjorde Skjel mellem Vejen og Estrup. da
begyndte de nede ved Aaen (Holsted Aa’s Begyndelse i Vejen Mose)
at sætte Skelsten og op til Lyse (et mindre Mosestykke omtrent
midt for og Nord for Estrup Skov) og saa tvært igennem Skoven
til Møllevejen og saa indtil Rødskov. Tilstede var derhos Sande
mænd af Gram og Gørding Herreder, og det blev da bestemt, at
hvad der laa Øst derfor hørte til Vejen og det Vesten for til Estrup.
Møllevejen er nuværende Vej forbi Dortheasminde og videre skraat
ud over Heden til Vejen Mølle, som tilhørte Estrup, og som Herre
manden her derfor gav sine Bønder i Malt Ordre til at køre til.
Rødskov er det samme som Rødsnap, Skoven nordvestligst paa
Askov Mark, og som den Gang gik helt ud til Møllevejen. Her,
nogle Favne fra Vejen til Askov (Askov Hovvej), stod der en stor
Sten, som flere Gange nævnes i Skelforretninger. Desværre er den
nu borte, idet en Lergrav er gravet her. — Dernæst et Stokke
nævn af 1527, at den Tid 14 Mænd var tagne til Syn paa det Tov.
som Sandemænd havde gjort mellem Vejen og Askov Marker, da
red og gik de fra Vesterskovvad ved Skodborg ad Mederlund (Mej
lund), og saa ad alle de Sten, som Sandemænd satte op Østen om
det Enemærke (den Del af Statens Forsøgsgaard, som ligger paa
Askov Mark, 0 . Havgaard) og saa ad den Sten, som staar Vesten
og Norden i Rødsnap, som der før var gjort Tov paa (altsaa nord
fra). og da kunde de 14 Mænd ikke andet forfare, end at der var
gjort ret Skjel. — Der er altsaa den Forskel paa disse to Skel
forretninger, at den første er en almindelig Skeldragning, mens den
sidste er et Syn paa et for nogen Tid siden draget Skel (men dog
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aabenbart siden 1490). Ogsaa den første, af 1490, fik imidlertid
sit Oversyn, thi et Kongebrev af 1532 giver 7 Sandemænd, tildels
adelige, Befaling til at ride Skjel mellem Estrup og Vejen og sætte
Sten og Stabel, idet de først skal give Lodsejerne lovlig Varsel.
Ordlyden kunde tyde paa, at mens der ikke var noget at bemærke
ved Skellet mellem Askov og Vejen, saa har Skellet mellem Estrup
og Vejen, den nordlige Del af Vejen vestre Skel, voldt Utilfredshed,
og af senere Begivenheder kan man slutte, at det er Herremanden
paa Estrup, der har ønsket et saadant Syn, og da der paany skal
sættes Sten og Stabel, saa er vel Skellet flyttet og til hans Fordel.
— Endvidere et Stokkenævn af samme Datum som det om Skellet
mellem Askov og Vejen (1527), at Peder Nielsen i Vejen spurgte
Sandemændene, hvordan de gjorde Skjel mellem Vejen og Vordrup
Mark. Og de tilstod da, at de gjorde det op ved Østertofbæk ret
Nør ud til Aaen til ret Herredsskel. og fulgte de saa Kæret op
om Oxenvad og op til Søndertofbæk (i Vorup Mose) ned ad Hajekjær og derfra ret Sønder mod det (?) Østen Skavildvad. Ogsaa
Herredsdommen af 1527 om den Mark Skodborghusfogden vilde
tilegne sig blev fremlagt for Kongen, og her kom Bønderne jo altsaa til den Sag, som i Øjeblikket laa dem mest paa Hjærte, og
hvorfor al Bekostningen og Ulejligheden var gjort, og det maatte
glæde dem meget, at Kongen, efter at have set deres Breve og
Rettigheder paa Byens Mark til alle Sider, aldeles forbød Jesper
Rantzau at bruge nogen Del af Vejen Mark, uden hvad han kunde
have med Bymændenes Minde og Samtykke. løvrigt havde Rantzau,
idet han maaske har været bange for, at det i Anledning af denne
Sag trak op til kongelig Unaade, allerede 8 Dage før udstedt et
Brev, som ogsaa blev fremlagt paa Tinget, hvori han lover ikke i
sin Levetid at gøre Bønderne Hinder paa den omtalte Mark.
Det er ikke saa mærkeligt, at man i Vejen længe nidkær har
vaaget over dette Kongebrev, som saa tydelig bekræftede Byens
Jordrettigheder. Det fandtes endnu, som det fremgaar af „Herredsbogen", i 1690 i Vejen Præstegaard og har da den Paaskrift, at det
var læst ved Malt Herreds Ting 23. Juni 1683, i hvilken Anledning
vides ikke. Siden, vist en Gang efter 1750, laante Herremanden
paa Estrup det, — og beholdt det. Det var, som vi siden skal se,
fremme i de Skeltrætter, som fulgte af Udskiftningen og blev om
kring 1840 afskrevet af Pastor Hansen i Føvling; en anden og
ældre Afskrift (1780) ligger i Vejen Præstearkiv i Viborg, og det
er disse Afskrifter (den første benyttet af Dr. Nielsen i „Malt Herred"),
4*
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som vi kan takke for, at vi ved saa meget om disse Ting, som vi
ved, thi selve Originalen er nu borte.
Men hvis Vejen Bønder har ment, at de efter denne kongelige
Bekræftelse paa deres Rettigheder kunde sove rolig, saa tog de
alligevel fejl. Skønt et saadant Kongebrev vel ingenlunde var uden
Betydning og især kunde være meget afgørende i senere Retssager,
saa var dog Herremændenes og deres Fogders Egenmægtighed
fremdeles meget stor, og den hjemlige Praksis kom ikke til at svare
til Kongens gode Vilje. I nogle enkelte Tilfælde ser man en Herre
mand gøre en forskrækket Gestus, naar et kongeligt Tordenvejr
trækker op, men i langt flere er det som her, at man ganske rolig
fortsætter i samme Skure som før, — der var jo ogsaa altid den
Udvej at skyde Skylden paa sine Undergivne, i dette Tilfælde Peder
Stub. Denne fortsatte i al Fald som han havde begyndt, og faa
Aar efter, 1553, maatte Vejningerne paany til at sagsøge ham. Vi
ved ikke, hvordan Sagen endte, men da Skodborghus fremdeles,
saavidt man kan se, bliver ved at dyrke den omtalte Mark (nu
værende Skodborgbjerregaarde, den Gang vel c. 70 Td. Land), men
den alligevel kom til Vejen ved Udskiftningen, saa er det vel tilladt
at slutte, at Skodborghus kun har beholdt Marken mod en aarlig
Afgift, og Bøndernes seje Kamp var i hvert Fald ikke forgæves.
Men som man her erfarede et Kongeords ringe Magt overfor
en Herremands Selvraadighed, saa skulde man i de samme Aar
erfare det samme paa en anden Front, nemlig mod Estrup. Ogsaa
her var jo Skelsætningen af 1490 og Ridemandstovet af 1532
bekræftet af Kongen i Brevet af 1547. Men skønt det var Herre
mandens, Hartvig Thomsens, egne Standsfæller tildels, der i 1532
havde sat Skellet, saa var den ham alligevel ikke tilpas, thi i 1551
stævnede han Rebsmænd af Malt Herred til Viborg Ting for deres
Rebning af Estrup Skov. idet han paastod, at de havde svoret ham
hans Skov og Ejendom fra. Han fremlægger et Tingsvidne, at
samme Skov og Mark var tilforn rebet lovlig efter Otting i gammel
Tid, og et Synsbrev, at han var brøstholden paa sin Otting baade
paa Skov og Mark. Det er ikke let at se, om Tingsvidnet egentlig
siger noget; mere kunde Synsbrevet betyde, men det kommer
jo noget an paa hvem der har foretaget Synet. Men i hvert Til
fælde har de adelige Landsdommere taget hans Beviser gyldige,
thi Rebningen dømmes magtesløs, og han og hans Medarvinger bør
nyde den Ejendom de tilforn havde. (Landstingsdom af 18. Apr. 1551).
Om denne Dom er fældet paa et for løst og ensidigt Grundlag er
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vanskelig at sige noget om; det væsentlige var ogsaa, at det gerne
var overladt til Herremanden selv at føre Dommen ud i Livet.
Følte Bønderne sig saa forurettet, kunde de ganske vist klage til
Lensmanden, eventuelt til Kongen selv, og det er maaske ogsaa sket,
men i saa Fald uden Virkning, thi Hartvig Thomsen tog Skoven,
og han beholdt den. Skellet er paany bleven flyttet mod Øst, saa
langt som Skoven overhovedet duede. Hvis Udtrykket i Skelbrevet
fra 1490 „tvært igennem Estrup Skov“ skal forstaas saadan, at
man fra Lyse har sat lige til gennem Skoven til Møllevejen, saa
kommer det ganske vist an paa, hvor til Møllevejen, men det maa
alligevel antages, at Bønderne den Gang har taget mindst en Tredje
del af Skoven. Om Skellet saa er flyttet i 1532 og hvor meget,
ved vi ikke, men nu blev det altsaa flyttet for Alvor, ud til hvor
det ligger endnu. Og saaledes er da den løjerlige Spids frem
kommen, som Vejen Sogn løber ud i mod Nordvest, og Sognets
Vestgrænse har faaet det voldsomme og meningsløse Sving mod
Øst, thi Mosen brød Herremanden sig ikke om. den kunde Bøn
derne gerne beholde, men Skoven vilde han have. Det gik her,
som der staar i Jyske Lov: „Var ej Lov i Lande, da fik den mest,
som mest maatte gribe“. Her var ingen Lov, ingen fast Grænse,
og saa blev Magten det afgørende. Bønderne beholdt nogle betyd
ningsløse Stumper, som den Gang endnu stod paa Dortheasmindes
Mark, de var forhuggede og ved at gaa i Krat, som al Skov nær
mere Byen var det allerede paa dette Tidspunkt. Kun Præstegaarden fik Lov til at beholde tre smaa Skovskifter. Bønderne fik
intet før de i 1647 alle kom under Estrup, saa kunde de faa det
nødvendige efter Udvisning. I nogen Modsætning dertil staar Be
mærkningen i Markbogen 1683, at de Vejen Bymænd har en Skovs
part i Estrup Skov, „hvorudi de Selvejerbønder (12 af 24) selv maa
hugge saavidt de til deres Hjultømmer behøver, men de andre maa
intet hugge uden det er dennem af deres Øvrighed udvist“. Men
den fremhævede Bemærkning betyder jo nok, at der var Kontrol
overalt, og i hvert Fald var der siden aldrig Tvivl om, hvor Skoven
hørte hen, heller ikke ved Udskiftningen. — Men med Skelforret
ningen mellem Askov og Vejen i 1527 og Landstingsdommen af
1551 og paafølgende Skelflytning er Vejen Sogns Vestgrænse endelig
fastlagt. Hvad der siden er ændret er ubetydeligt.
Det er altsaa sandt, som Sagnet altid har fortalt, at Herre
manden har taget Skoven fra Bønderne. Og de har naturligvis følt
det som en stor Uret. Helt uskadt slap han imidlertid ikke fra
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det, — han gik igen! Det er den folkelige Hævn for Uretten, at
han hver Nat i halvandet Hundrede Aar maatte løbe der og rasle
med I.andmaalerkæden og skændes med andre Gespenster. Indtil
endelig den kloge Præst, man en Gang havde i Vejen. Anders
Stephansen Brandt (1676—99) forbarmede sig over ham og manede
ham ned i Lyse Norden for Estrup Skov. Men som et Minde om,
at Vejen Bønder en Gang havde besiddet en Del af Skoven, hed
den endnu 200 Aar efter den Tid ikke sjælden Vejen Skov.
Endnu paa en tredje Front maatte Vejen Bønder kæmpe i
disse Aar, nemlig for deres Ejendomsret eller i al Fald deres Brugs
ret til Refsing Hede. Den laa i et andet Sogn, endog i et andet
Herred, med Aaen som Grænse, men iøvrigt lige udenfor Vejengaardenes Vinduer. At man her lige fra Oldtiden af havde taget
Heden i Brug var en Selvfølge, thi selv om Refsing ogsaa er en
meget gammel By, saa havde den, lille som den var (fra ældste Tid
vist kun 2 Gaarde, siden 4) paa ingen Maade selv Brug for den
uhyre Skramme Udmark, som strakte sig fra Byen mod Syd og
Vest ned til Vejen Aa. Man fandt sig derfor ogsaa i, at først Vejen,
siden Vejen Mølle, d. v. s. Estrup, tog store Stykker af denne ind
til Brug, hvad Møllen angik omsider som Ejendom, mens det for
Vejens Vedkommende nærmest blev et Brugsfællesskab, især for
Kreaturernes Vedkommende. Og i Forhold til den øvrige Mark
havde Heden den Gang slet ikke saa ringe Værdi. Det synes at
være Heden, der i Tiden fra 1500 til 1800 væsentlig gav Brændselet,
thi Skoven var det omtrent forbi med, og Mosen havde man endnu
ikke ret lært at bruge, og der var i de mange Mosepletter og om
kring Søerne slet ikke saa lidt Græs, at det var simpelt havde den
Gang mindre at sige, for det var det altsammen. Men da denne
Udmark jo egentlig var den nærmeste, Vejen havde, saa udnyttede
man den ogsaa ret kraftigt — der var ikke mindre end tre Vade
steder over Aaen — , og da der heller ingen Grænse var, alt laa i
Fællig, som saa ofte Byerne imellem, saa har Vejningerne maaske
af og til gaaet videre, end Refsingerne syntes om. De sidste har i al
Fald protesteret og har villet hævde deres Eneret, thi ogsaa her
ses det, at Vejenbønderne har tyet til deres kære Kong Kristian,
idet han i 1556 bekræftede den Ret, de ifølge Tingsvidner fra Arild
af havde haft til Fædrift, Lyngslet og Tørvegravning paa Refsing
Hede, men som Refsing Mænd nu vilde formene dem. Men 1566
er det galt igen. Da faar 8 „gode“ Mænd kongelig Ordre til at
dømme mellem Vejen og Refsing angaaende Heden. Man har nok
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fundet, at det var for ringe en Sag at rejse saa langt for, thi der
mødte kun 4: Hans Johansen fra Fovslet, Klaus Sehested fra Spandetgaard, Niels Hardbo fra Nielsbygaard og Kristoffer Thomsen
(Juel) fra Estrup. For dem fremlægger man fra Vejen et Tingsvidne
fra Maltherredsting af 1565, at 6 dandhe Mænd og 2 dandhe Kvinder
have vidnet, en for 50 Aar, en for 32 Aar, en for 24 Aar, en for
23 Aar osv., at Vejen Mænd i den Tid har haft deres Fædrift, Lyngslet
og Tørveskjær paa Refsing Hede. Og et Stokkenævn fra samme
Ting, at de har haft alt dette fælles med de Refsinger saa langt
tilbage vides. Axel Viffert, Lensmand paa Riberhus, som er sat til
at føre Sagen for Vejen (man har vel fundet, at deres egen Lens
mand paa Skodborghus var for meget interesseret), forlanger der
for paa Præstens og Bøndernes Vegne, at de „efter deres Breves
Lydelse“ skal beholde den Ret. „som de af Arild haft haver’*. —
Imod dette fremlægger Refsingerne 2 Tingsvidner fra Andst Herreds
Ting, at 9 Mænd havde vidnet, at hvad Vejningerne havde haft af
den Slags var kun med Refsingernes Minde, og 5 Mænd har vidnet,
at Vejen Mænd har anmodet om at bruge Heden. Disse to Vidnemaal skal altsaa vise. at i Grunden tilhører Heden Refsing. Resul
tatet af Forhandlingerne, som vist foregik i Vejen Præstegaard,
bliver, at da Nævnet ikke er fuldtallig, saa finder man det bedst
at vente med den endelige Afgørelse, til Kongen selv kan dømme
i Sagen, saa meget mere, som det er hans Bønder paa begge Sider
af Aaen, „dog syntes os, at dersom Vejen Mænd ikke maatte have
Brug Norden for Aaen, da er de fortrængt“. Udtalelsen kan kun
betyde, at man vilde finde dette sidste uretfærdigt, naar Bøn
derne fra gammel Tid har brugt Heden, og Sympatien har altsaa
været paa Vejens Side. Refsingerne nægter altsaa heller ikke
Vejningerne en vis Ret, kun at den er afhængig af deres Minde,
og at man fra Vejen ogsaa har brugt at sige til. I hvor stor Ud
strækning dette sidste har været Tilfældet, er nok tvivlsomt, da
Vejens Ret er saa ældgammel. Men det er ret morsomt at se, at
da Sagen over 200 Aar efter fandt sin endelige Afgørelse, da var
det de samme to Ting, man fra Refsing understregede. Kun ses
det mærkelige, at da er det selve Vejenpræsten, der gør det for dem.
Men efter Aastedsmødet i 1566 fulgte aldrig nogen kongelig
Afgørelse, thi Refsing havde kun Grund til at frygte den, og Vejen
behøvede den ikke, da man her efter Sagens hidtidige Forløb rolig
kunde fortsætte som før. Og det gjorde man, og det er vist gaaet
nogenlunde i Fredelighed. En anden Sag er, at havde man kunnet
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se frem i Tiden til en Retstilstand, da Hævd og Brug ikke længere
spillede sin gamle Rolle, saa havde Vejningerne nok sørget for en
kongelig Stadfæstelse af deres Rettigheder endnu en Gang. Den
forsigtige Kendelse af 1566, som trofast blev gemt i Vejen Præste
gaard, viste sig nemlig ikke at være tilstrækkelig til at hævde disse
Rettigheder, da den i Udskiftningssagerne i 1780 blev draget frem
paany. Men hvordan denne Sag da blev taget op igen og endelig
afgjort, skal fortælles længere fremme.

Æ ld s te F o r te g n e ls e o v e r B y e n s B ø n d e r.
I de samme Aar blev der ogsaa flyttet om med Lensgræn
serne; det lille Skodborghus Len — Malt Herred og det halve
af Andst Herred — blev 1573 lagt under Koldinghus, et Udslag af
Bestræbelserne i disse Aar for en billigere Administration. Den
hidtidige Lensmand, Hans Rantzau, den sidste i Lenet, aflagde
24. Aug. nævnte Aar Regnskab, og ved den Lejlighed blev alle
Herredets Gaarde med deres Beboere og deres Afgifter indførte i
Koldinghus Lens Jordebog for saa vidt som de var Kronbønder.
Da det er første Gang, at Vejen Bys Mænd nævnes ved Navn
og Stilling, saa anføres her Listen, idet dog de 7 Selvejere nævnes
først og af disse igen først de 4, som svarer Afgift af Vorup Mark.
1. Hans Terkelsen, 16 Skill, om Midsommer, 16 Skill, om St.
Andersdag, 1 Gaas med 2 Skp. Havre, 2 Høns, 1 Snes Æg, 1 Skov
svin, 1 Mark Haar, 1/2 Fødenød og 9 Skp. Kværst, 9 Engelst af
Vejen og Vorup Mark.
2. Niels Povlsen,
Td. Smør, 1 Daler Gæsteri, 1 Skovsvin,
1 Mark Haar, 1 2 Fødenød, 9 Skp. Kværst, 9 Engelst af Vejen og
Vorup Mark.
3. Tyge Nielsen, 26 Skill, om Midsommer, 25 Skill, om St.
Andersdag, 1 Daler Gæsteri, 1 Skovsvin, 1 Gaas med 2 Skp. Havre,
2 Høns, 1 Snes Æg. 1 Mark Haar, A/2 Fødenød, 9 Skp. Kværst,
9 Engelst af Vejen og Vorup Mark.
4. Søren Pedersen, 2 Mark Skill, om Midsommer, 2 Mark 2 Skill,
om St. Andersdag, 1 Daler Gæsteri, 1 Skovsvin, 1 Gaas med 2 Skp.
Havre, 2 Høns, 1 Snes Æg, 1 Mark Haar, 1/2 Fødenød, 9 Skp.
Kværst, 9 Engelst af Vejen og Vorup Mark.
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5. Søren Nielsen, 4 Mark om St. Andersdag, 1 Daler Gæsteri,
1 Skovsvin, 1 Mark Haar, 1/2 Fødenød, 9 Skp. Kværst, 9 Engelst
af Vejen og Malt Mark.
6. Jep Hansen, l A/2 Mark om St. Andersdag, 1 Daler Gæsteri,
4l 2 Skp. Kværst, 41 2 Engelst, 1 Skovsvin, 1 Mark Haar, 1,'2 Fødenød.
7. Jep Skrœder, 1 Mark om St. Andersdag, 1 Daler Gæsteri,
1 Skovsvin, 1 Gaas med 2 Skp. Havre, 2 Høns. 1i 2 Fødenød, 41/2
Skp. Kværst, 41, 2 Engelst.
8. Mourids Jensen, Fæster, 1 Mark om St. Andersdag, 1 Daler
Gæsteri, 1 Skovsvin, 1 Mark Haar, ‘/2 Fødenød.
9. Jep Sørensen, Fæster, P /2 Mark om St. Andersdag, 1 Daler
Gæsteri, 1 Skovsvin, 1 Mark Haar, L/2 Fødenød.
10. Kristen Lassen, Fæster, 1 Fjerding Smør, 1 Daler Gæsteri,
1 Skovsvin, 1 Mark Haar, A/2 Fødenød.
Hær nævnes altsaa 7 Selvejere og 3 Fæstere, alle endnu paa
dette Tidspunkt Kongens eller Kronens Bønder. Vi kan dog ikke
være sikre paa, at det er alle Byens Beboere, thi Delingen af Gaardene var sikkert den Gang begyndt, ligesom i Askov, og da Tiderne
trods alt i Perioden 1570 1620 var ret gode for Bønderne kan der godt
allerede i 1573 ligesom senere have siddet i al Fald 2 Familier i
hver Gaard og Gaardene altsaa delt i Halvgaarde. Desuden maa
der have været nogle Husmænd. Har Delingen endnu ikke bredt
sig til alle Gaardene, saa maa det være sket snart efter, men det
ses sjælden af Skatteoptegnelser, Matrikler og lignende, her regner
man lige til Udskiftningen med det oprindelige eller da meget gamle
Gaardtal, og kun en af Mændene blev skrevet for Gaarden, vistnok
altid den ældste. — De 4 første Selvejere er altsaa „Vorupmændene". Den femte har en Jord i Maltbæk Mark, den er paa 2
Otting, som det andetsteds ses, altsaa en Halvgaard. Det ses, at
alle Selvejerne betaler en særlig Afgift: Kværsthavre og en Penge
afgift i „Engelst“. Det sidste er en engelsk Møntenhed. Saa vel
dansk Pengevæsen som dansk Handel var endnu kort før denne Tid
saa uudviklet, at man hellere regnede med flamske Penge, Skilling
Grot, eller engelske, Skilling Sterling. 15 Skilling Sterling var — 1
Mark Sølv (230 gr) = 45 Skill, dansk ■== 180 „Engelst“. Kværst
havre er Kværsædehavre, ligesom Pengeafgiften Betaling for at „sidde
kvær" i Stedet for at gaa i Leding, som ellers var Selvejerbondens
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Pligt i paakommende Tilfælde. Havren er vel oprindelig til Hestene
og Pengeafgiften til den Mand, som Kongen maatte sende i Bondens
Sted. Det kan skønnes af Pengeafgiften, at denne „Ledingsafløsning“
maa være sket omkring 1300, men noget nøjere om den ved vi
ikke. Det ses, at Afgiften ikke er helt ringe, hvad man heller ikke
kan vente, for Vorupbønderne og for Maltbonden er det altsaa
9 Skp. Havre og 9 Engelst, og det sidste er c. 12 gr Sølv,
i Almindelighed svarende til omkring 1 Tønde Korn. Alligevel har
det naturligvis været, økonomisk set, en udmærket Handel for
Bonden; om han ellers har staaet sig derved er et andet Spørgsmaal. Det var i al Fald en særdeles fiffig og læmpelig Maade at
afvæbne ham paa!
Men hvorfor skal Vorupbønderne og Maltbonden betale 2
Gange, man ser jo, at de andre Selvejere kun betaler 4^2 Skp.
Havre og 4 \ 2 Engelst. Det hænger sammen med, at Ledingsafgiften krævedes ikke af Jorden, men af Manden, man kunde
maaske ogsaa sige af Gaardtoften, som egentlig var Symbol for
Gaarden og dens Forpligtelser. Men nu var her egentlig to saadanne Forpligtelser i hver af disse 5 Gaarde, nemlig 2 x 4l/2 Kværst
og 2 x 4l/2 Engelst, thi om man end gav Slip paa de almindelige
Afgifter, naar Markerne var øde, den særlige Afgift, Ledingsskatten,
holdt man fast paa længst muligt, thi den kunde ikke undværes til
Krigsomkostninger. Hvordan mon det iøvrigt hænger sammen med
disse 2 Otting Jord i Malt bæk Mark, som den femte Gaard skal
betale Ledingsafgift af? de omtales aldrig mere. Det skulde vel
ikke være de to Otting „over al Vejen Skov og Mark“, som ifølge
Jordebøger og Skøder hører til Mejlund (eller Mejlund til dem), og
som kan være den sidste Elstrupgaard? I al Fald er det en forhen
værende Gaard, ellers betaltes der ikke Leding af den. Og vel ligger
Mejlund ikke i Malt, men dog saa nær op ad Malt Skel, at en
Skriver paa Koldinghus, specielt om hverken han eller Lensmanden
var særlig stedkendt, nemt kunde tage fejl. Det er jo egentlig
ogsaa sandsynligt, at den Mand, der en Gang fik disse 2 Otting
Jord af Vejen Bymænd for at overlade dem Elstrup Udmark (med
Mejlund) har skullet betale Ledingsafgift, og at denne Afgift har
fulgt Gaardens Besidder siden, ganske som det er Tilfældet med
Vorupgaardene.
De øvrige Skatter, de egentlige Jord- eller Gaardskatter, bestaar
af mange forskellige Ting, som aabenbart er kommen til lidt efter
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lidt, og der kan af saadanne Lister ofte læses en Del kulturhisto
riske Oplysninger, især da de gamle Skrivere ikke var slemme til
at lave om men trofast blev ved med at skrive de samme Ting og
Tal af og i samme Orden, som de en Gang var sat. Skønt det
altsaa dog skulde synes praktisk at slaa f.Eks. de forskellige Korn
afgifter sammen, saa blev stadig de 2 Skp. Havre staaende hos
Gaasen, for der hørte de nu en Gang til. De var jo til at fede
Gaasen med. Lige saa blev de forskellige Pengeafgifter staaende
hver for sig. — Gæsteriafgiften, som ydes af alle Gaarde undtagen
én (hvorfor den kan slippe ses ikke) er Bidrag til Kongens Under
hold, naar han er paa Rejse, oprindelig naturligvis ydet i Naturalier,
siden, da Kongen var ved at faa mere fast Bopæl, afløst af en
Pengeafgift. Da det er en Daler af hver Gaard (med faa Undtagel
ser) hele Landet over, saa bliver det ikke saa faa Penge og sikkert
mere end tilstrækkeligt til Kongens og Hoffets Underhold. Mid
sommerskatten og St. Andersskatten menes (se Svend Aakjær i
Skivebogen 1919 S. 54) at kunne stamme fra Midten af 1300’erne,
altsaa fra Valdemar Atterdag, han havde Brug for mange Penge til
Indløsning af det pantsatte Land, og der klages jo ogsaa over
Skatter i den Anledning. Saa er det forbi med Pengeskatter,
Resten er Naturalier. Det er altsaa kun 350 Aar siden, at vi frem
deles sad med et Oldtidens Naturalieskattevæsen. Men disse Afgifter
falder ingenlunde ens overalt. Kun to yder Smør, mærkelig nok;
fire giver 1 Gaas med 2 Skp. Havre, det er vel tilfældigt, at det
er Selvejere; fire (Selvejere) giver 2 Høns og 1 Snes Æg (den ene
slipper dog for Æggene). Derimod skal de alle af med Skovsvin,
et magert Svin, der saa blev fedet i Kongens eller Kronens Skove;
ligeledes l, 2 Fødenød, Skatten fortæller vel det, som foran nævnt,
at en Gang var der kun 4 Gaarde i Byen; det var vist en ung
Stud, som skulde leveres til Opfedning paa Kronens Gaarde. Endelig
skal de alle, paa en nær, levere 1 Mark Haar (c. 1/2 Pd.). Det
kunde vist være baade langt og kort, det længere brugtes til Reb
og Tov, det kortere til at „digte“ Baade og Skibe med.
Man skulde altsaa den Gang ikke blot have Skatterne ind,
hvad der kunde være svært nok, man skulde ogsaa have dem
omsat. Der krævedes store Magasiner paa Kronens Gaarde og
Slotte, og Skibe til at sejle de bedre Varer til de nordtyske
Byer og de simplere til Norge. Det er ogsaa en given Ting, at af
den Natur Varerne var blev ofte en Mængde fordærvet, og der
løb store Tab paa.
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Det bør vel tilføjes, at egentlig har vi en ældre Liste over
Byens Gaarde med deres Besiddere eller de ældste af dem. Det
er en Jordebog over Ejendommene i Skodborg Len, uden Aarstal,
men da der paa Bagsiden findes en Optegnelse om et af Adser
Brock 1525 aflagt Vidnesbyrd, og han var Lensmand i al Fald til
dette Aar, saa maa Bogen snarest være en Del ældre, altsaa vel
50—60 Aar ældre end Listen fra 1573. Desværre har vi ikke
megen Fornøjelse af den, thi skønt Afgiftsfortegnelsen (til Lenet)
vel nok har været tilstrækkelig oplysende for Lensmandens Foged
paa Skodborghus, saa ser den for os ret ufuldstændig ud. Dog ses
det, at der ogsaa den Gang var 9 Gaarde i Vejen, hvoraf 3 Fæstegaarde, Resten Selvejere. — Ved de sidste er nemlig tilføjet efter
den almindelige Afgift: „og Kværste“, hvad altsaa betyder Kværstare eller Kværsthavre og det var jo en Selvejerafgift (se ovenfor),
men Størrelsen af denne Afgift nævnes ikke, og vi kan altsaa f. Eks.
ikke se, om der allerede den Gang af nogle Gaarde betaltes Skat
af Vorup Mark. Man skulde næsten tro det, ellers maatte Vorup
vel været nævnt særskilt. Det ses endvidere, at rent bortset fra
Ledingsafgifterne er Selvejernes Afgifter over dobbelt saa høje som
Fæsternes, hvad der utvivlsomt betyder, at de endnu i det væsent
lige er fri for Hoveri. Som vi foran har set er Stillingen allerede
hen i 1570’erne ved at blive en anden, her som overalt en Følge
af den opmarcherende Stordrift. (Se det følgende).
løvrigt maa man antage, at en Gang har hele Byen været Selv
eje, og man kan spørge: hvornaar er saa de 3 Gaarde = 8 Otting,
fra ældste Tid en Helgaard, bleven Fæste? Antagelig hænger det
paa en eller anden Maade sammen med Skodborghus og dens sti
gende Magt i Sognet. Der er en Mulighed for, at den Bonde
(eller 2), som sad paa Gaarden i 1368 under Valdemar Atterdags
Landflygtighed og mens Skodborghus blev belejret af den skaldede
Greves Sønner, har gjort sig for allieret med Fjenden — der var
jo megen Vrede mellem Bønderne i Anledning af Valdemars Skattepaalæg — og at dette er bleven hævnet paa samme Maade som
det skete under Grevefejden: at „Oprørerne" maatte „løse deres
Hals" med Tabet af deres Selvejendom.

Vejen 1580—1688.
Forandringen i 1573 betød næppe andet eller mere for Bøn
dernes Kaar, end at de nu maatte køre til Koldinghus med Skatter
og Landgilde, mens de før kunde aflevere dem indenfor Sognet,
nemlig paa Skodborghus. Derimod var de Forandringer, som ind
traf for Byens Fæstere i 1579 og for dens Selvejere i 1580 af
meget stor Betydning, idet de da alle fra Kongens Tjenere blev
Herremandens Tjenere, de 3 Fæstegaarde under Estrup, og de 7
Selvejergaarde fremdeles under Skodborghus, som i 1580 fra Kron
gods blev Adelsgods.
Dermed kom nemlig Vejen med i den almindelige Udvikling
den Gang, at saavel Konge som Herremand søgte 1) at samle deres
spredte Bondegods, Kongen omkring visse Slotte, Koldinghus, Fre
deriksborg o. a., og Herremanden omkring „Sædegaarden“, og 2) at
udnytte det langt mere end før, især ved at paalægge Hoveri og
stadig øge det. — Og den fælles Aarsag til begge Dele er det sti
gende Prisleje i det første Aarhundrede efter Amerikas Opdagelse.
De store Sølv- og Guldmængder, som i den Tid kom til Evropa,
satte Fart i Handelen, og til de stadig længere Handelstogter og Op
dagelsesrejser krævedes stigende Mængder af Proviant, d.v.s. Land
brugsprodukter. Der var god Afsætning baade for Korn og Fedestude især de sidste; det var de store Bønder, Herremændene, der
tog Hovedfortjenesten ved denne Udvikling, men ogsaa for Smaabønderne var disse Aar nogenlunde gode. Men da det altsaa betalte
sig at dyrke Jord og samle Gods, saa medførte dette en Mængde
Ejendomshandeler, og især i de 50 Aar fra 1570 til 1620 byttes
og handles der med Gaarde og Byer som aldrig før set. I Almin
delighed var det for Bønderne en sølle Handel. Det gik an at være
Fæster under Kirke og Kloster, „under Krumstaven er godt at bo“,
hed det, ogsaa under Kronen, naar man ikke havde Kongen eller
hans Gaarde og Slotte for nær op ad sig. Men at være Nabo til
en Herregaard var knap saa godt. Det er ganske vist den mindste
Del af Bondens Elendighed i følgende 200 Aar, som Herremanden
skal have Skyld for, Krigene med deres Plyndring og Sygdom og
Sult, og ikke mindre det derefter følgende urimelige Skattetryk
var meget værre, og Herremanden som jo ogsaa led under disse
Ulykker, kunde ikke altid skaane Bonden, selv om han gerne vilde.
Naar Herremændene alligevel ikke kan frikendes, saa ligger det fra
først af mest i deres letsindige, ofte taabelige Dispositioner i de
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„gode“ Tider, det før nævnte halve Aarhundrede 1570—1620. Der
synes at have været en skæbnesvanger Overtro paa, at disse Tider
ikke kunde faa Ende. Først forslugte man sig paa Gods, langt mere
end man kunde magte, dernæst forbyggede man sig paa de præg
tige Gaarde, der nu skulde staa som Midtpunkt i denne Herlighed.
Og da det forbavsende hurtigt viste sig, at det ikke vilde gaa,
især fordi man stillede altfor overvældende Fordringer, saa forgreb
man sig paa Bønderne og deres Arbejdsydelser og forringede deres
Kaar for selv at holde det gaaende.
Det var altsaa disse Byttehandeler, som ogsaa Vejen kom ud
for. Mellem det Gods, som Kristoffer Juel paa Estrup i 1579 fik
af Kongen, var ogsaa de tre Kronens Fæstegaarde i Vejen By, der
fra nu af og godt 200 Aar frem i Tiden kom til at høre til Estrup,
selv om de vistnok, ialtfald fra 1647, har ydet Hoveri til Skodborghus sammen med deres Byfæller. Ved et saadant Mageskifte blev
foretaget et Syn over Godset, og Synsforretningen, af 1579, lyder:
Weinne Sogn og By.
Jep Sørensen, skylder 24 Skill., 1 Skovsvin,
Fødenød. 1 Daler
Gæsteri. Kan saa 6 Ørter (7'/2 Td.) Rug, 20 Skp. Byg, 20 Skp.
Boghvede, 20 Læs Eng (Eng til 20 Læs Hø). Ligger dertil 3 Ot
ti nger Skov og Mark. Kan fede 9 Svin.
Chresten Lassøn, skylder 1 Fj. Smør, 1 Skovsvin, L/2 Fødenød. 1 Da
ler Gæsteri. Kan saa 6 Ørter Rug, 20 Skp. Byg, 20 Skp. Bog
hvede, 20 Læs Eng, 9 Svins Olden. Herforuden haver han en
liden Toft under samme Landgilde.
Moritz Jenssøn skylder en Mark Penge, 1 Skovsvin, 1/2 Fødenød,
1 Daler Gæsteri. Kan saa 5 Ø rter Rug, 16 Skp. Byg, 15 Skp.
Boghvede, 10 Læs Eng. Ligger dertil i Skov og Mark 2 Ottinger, kan fede 6 Svin.
Som man ser, er det de samme Mænd, der staar skreven for
Gaardene som 6 Aar tidligere, og Skatten eller Landgilden er og
saa den samme, naar undtages, at Haarafgiften er faldet bort. Des
uden faar vi noget at vide om Udsæd og Ottingtal, hvad vi desværre
ikke faar i Listen over Selvejerne Aaret efter. — En Ørte Rug
er 10 Skp. (Byg 12, Havre 20), og de to første Gaarde har altsaa
saaet 121/a Td. Korn hver og den tredie 10 Td. Korn. Da man sy
nes at have saaet temmelig tyndt, til Tider meget tyndt (i et Til
fælde, da der er Mangel paa Sædekorn, hvad der jo ofte var, næv-
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nes 3 Skp. pr. Td. Land) saa kan det vel antages, at der er besaaet noget nær 20 Td. Land paa en saadan Gaard, hvad der vil
give et besaaet Areal paa 240 Td. Land for hele Byen, et stort
Stykke Land at skulle høste med Segl. Hele det dyrkede Areal
skulde derefter, da Driften var som i Askov, være ca. 540 Td. Land,
hvad der stemmer godt nok med Opmaalingen et Aarhundrede se
nere. Kornudbyttet kan, regnet efter 3 Fold, højst være 2 Tønder
pr. Td. Land, altsaa 480 Td., ikke mere end der nu om Dage av
les paa en større Bondegaard. Som oftest gav det sikkert mindre.
Det ringe Udbytte medførte bl. a., at Rugen, Brødkornet, inaatte
spille Hovedrollen, man ser, at det er 3/5 af Udsæden, af Avlen
endnu mere, fordi Vaarkornet, i Modsætning til nu, foldede ringest.
Men denne Rugens Overvægt var ganske nødvendig for at holde
Hungersnøden nogenlunde Stangen. Til Dyrene kunde der naturlig
vis intet Korn blive, de gik altid dengang en haard Vinter i Møde,
altfor tit en meget haard. Dog var Vejen med sine Enge bedre stillet
end de fleste Byer, 20 Læs Hø til en lille Gaard skulde ikke være
saa ringe, men paa den anden Side var Høet ikke meget værd, og
Læssene var bitte smaa. — Da man synes at kunne fede 3 Olden
svin pr. Otting, og de 7 Selvejergaarde vist var paa 4 Otting hver
(med nogen Uregelmæssighed), saa maa Byen have kunnet præstere
ca. 100 Oldensvin om Aaret, hvad der jo forudsætter Adgang til
ikke saa lidt Skov, maaske ogsaa mere end Bønderne havde selv
(ind mod Askov Skel). Det er muligt, at skønt Herremanden, som
foran fortalt, havde taget hele Estrup Skov fra dem, at de alligevel
har haft Lov at drive deres Svin derud, da Herregaarden vel ikke
har holdt Svin til al den Olden.
Vi møder her Udtrykket Otting som Maal for Gaardens Størrelse.
Det er saa gammelt, at vi kun kan have en Formodning om, hvad
det egentlig betyder. Maaske er det en Erhvervsenhed (men ikke
en Arealenhed) at der oprindelig skulde en Helgaard paa 8 Ottinger
til at føde en Familie; maaske er det snarere en Skatteenhed. Det
blev vel i Praksis begge Dele, en Slags Maalestok ialtfald for en
Ejendoms Størrelse. At man i Oldtiden og tidlig Middelalder har
regnet med 8 Ottinger til en Gaard (i Sønderjylland 10 Ottinger til
en Plov. Feilbergs Ordbog, Otting) er vel det rimeligste. Senere i
Middelalderen og helt til Udskiftningen regner man i Sydjylland 4
Ottinger til en Helgaard og 2 Ottinger til en Halvgaard, og en 4
Ottings Gaard fik gerne omkring 4 Td. Hartkorn. Der har vist op
rindelig været 32 Ottinger i Vejen, dertil kom siden (ved en
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Omlægning) de 2 Otting, der hørte sammen med Mejlund, og som
den formodede Elstrupmand i sin Tid fik, men allerede paa dette
Tidspunkt (1579) var Gaardene noget forskellige i Størrelse, og de
blev det end mere siden. I Matriklen 1664, som ganske vist maatte
laves om en Snes Aar senere, er der meget forskellige Hartkornstal
ved Gaardene, og selv om dette senere ændredes noget, er Forskel
len fremdeles i 1680’erne temmelig stor, hvad der ogsaa ses paa
Arealet til de enkelte Gaarde, som paa dette Tidspunkt for første
Gang er anført.
Aaret efter, 1580, lavede Kongen en endnu større Byttehandel,
idet ikke blot de 7 Selvejergaarde i Vejen, men ogsaa selve Skodborghus med al Tilliggende blev byttet bort mod Vranderupgaard i Seest.
Den nye Ejer, nu disse 7 Bønders Herremand, var Fru Kirstine
Ulfdd, Enke efter Morten Svendsen Bølle (som havde været Lens
mand paa Koldinghus), hvis tredje Kone hun var. Selv havde hun
først været gift Abildgaard og om en Søn af dette Ægteskab,
Eggert Abildgaard, er fortalt foran. Hans Søn (med Mette Juel fra
Estrup) Mandrup Abildgaard, arvede ved Faderens Død 1622 Skodborghus, og da Morbroderen Thomas Juel 1647 døde, fik han ogsaa
Estrup, og fra dette Aar til 1772 var Skodborghus og Estrup
væsentlig under samme Ejer. Det ændrede dog næppe meget ved
Bøndernes Kaar. De 7 Selvejere i Vejen skulde fremdeles passe
deres Arbejde paa Skodborghus, som oftest vist hjulpet af deres
3 Byfæller. Dog synes det som disse sidste ogsaa af og til har
arbejdet paa Estrup, hvor de jo egentlig fra 1579 hørte til. Først
fra 1772, da Skodborghus blev solgt til Povl Østergaard uden til
liggende Bøndergods, er de alle Estrupbønder, men de fik, som vi
siden skal se, sørget for, at det blev paa taaleligere Vilkaar end
hidtil.
I Besigtigelsen ved Mageskiftet (af 22. Marts 1580) er Skod
borghus nævnt først: Kan saas aarligen til Skodborghus 211/2 Ørte
Rug, 5 Ørte Byg, 4 Ørte Havre, 4 Ørte Boghvede. Det er
50 Tdr. Udsæd eller 1/3 af Udsæden til Vejen By. Der maa vist
være besaaet c. 80 Td. Land, som Vejen Bønder har været ene om
at drive, ja fra 1580 til 1647 var de 7 Selvejere endog ene om
det Desuden var der andet Hovarbejde, de var jo, som det hedder
i Kongebrevet af 21. Marts 1579, Ugedagsmænd. Markarbejdet alene
maa have været en usædvanlig stor Forøgelse af deres eget, da de
(de 7 Selvejerbønder) ikke kan have haft mere end knap 200 Td.
Land Sædejord.
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Derefter følger saa Fortegnelsen over de 7 Selvejergaarde med
Mændenes Navne og deres Skat og Landgilde, men ikke andre
Oplysninger. Navnene er de samme som 1573 undtagen et, Nis
Knudsen er kommen i Stedet for Tyge Nielsen, men som foran
bemærket kan Niels Knudsen godt have været paa Gaarden før,
kun er han dens ældste Besidder, da Tyge Nielsen er borte. Ogsaa
Afgifterne er ganske de samme som 1573, kun staar der 7 Album
Kværstpending i Stedet for 9 Engelst, men da den sidste Afgift er
2l 4 Skilling og en Skilling er 3 Album, saa bliver det altsaa meget
nær det samme.

Krig og Pest.
Det er altsaa ikke mange Oplysninger, vi faar om Sognet gen
nem disse Begivenheder, og dog er selv disse en Undtagelse, thi
det var dog den mindste Del af Landets Jordegods, der saaledes
blev handlet med, og om de fleste Sogne og Byer ved vi derfor
indtil den Tid og længere endnu mindre. Ogsaa Vejen fik nu for
en lang Tid Lov til at falde tilbage i den Ubemærkethed, hvori
Bønder dengang levede, indtil Krigsbegivenhederne i Aarene før 1660
og deres Følger gjorde en Revolution i Styrelse og Skattevæsen
nødvendig over det hele.
Det er ikke udelukket, at der i Tingbøger fra disse Aar kan
findes lidt historisk Stof, men de er, med deres Mangel paa Registre,
næsten utilgængelige. Skattemandtal kunde sikkert give nogle enkelte
Oplysninger om en og anden Mand, men de er ikke meget værd,
naar de staar alene. Mærkelig er iøvrigt Fattigdommen paa Oplys
ninger, thi der kan ikke klages over Mangel paa Begivenheder, navn
lig ikke i Jylland, da det to Gange, 1627— 29 og 1644—45, var
udsat for haarde, fjendtlige Indfald, og da netop den Egn, der her
er Tale om, var meget udsat, eftersom den ældgamle Hærvej gik
gennem Sognet, og den Gren af den, der førte til Ribe, ikke var
langt borte. Glimt af Ødelæggelsen faar vi ogsaa at se, men ikke
mere. Det hedder om Præsterne i Brørup, Malt og Vejen, at de i
1635 foreløbig blev fritaget for Skat imod at der paalagdes de
andre Præster i Herredet saa meget mere, da de var kommet i Ar
mod i Ufredens Tid, fordi de boede paa Alfarvej og deres Sogne var
fattige (O. N. 70), det sidste Udtryk betyder, at de har lidt under
det tyske Indfald. Derimod har vi fra andre Egne af Jylland en Del
5
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Efterretninger, især fra Krigen 1627—29. Det begyndte med en for
holdsvis skikkelig Beskatning og endte med hensynsløs Udplyndring,
især paa Tilbagemarchen, og det var vist den sædvanlige Metode.
At Folk derved blev mishandlet, ofte slaaet ihjel, var heller ingen
Sjældenhed, derimod var det vist ikke hyppigt, at de ligefrem af
Beregning blev pint. Men det kunde ske. Det hedder i Ribe Bys
Regnskab 16. April 1629: „Given Profossen (den kejserlige) 20 Lys
til Bøddelen, som Bønderne i Tved skulle pines med“, — sagtens
fordi de har nægtet at betale Brandskat eller har gjort Modstand
mod Udplyndring (J. S. 2-4. 132. 4-2.) Hvordan Vejen slap fra det,
ved vi altsaa intet om, men har de kejserlige Tropper, som det
et Sted hedder, fundet, „at de aldrig før havde været i saa fede
Kvarterer“ (som i Jylland), saa har Fedmen ialtfald, efter ovenstaaende
Udtalelse om Præsterne, faaet Ende, og ringere endnu blev det un
der det svenske Overfald 1644.
Men endnu en tredie Krig, langt værre end de andre, kom
hin Slægt til at opleve. Folk, som i 1627 var saa gamle, at de selv
har haft Ejendom, kan have været med til det altsammen og som
ældre været ude for det polske Barbari. Fra sidst i August 1657
til sidst i Oktober 1659 var Jylland besat, først af Svenskerne (til
hen i Decbr. 58), siden af „Hjælpetropperne“, der for denne Egns
Vedkommende bestod væsentlig af Polakker, men sammen med dem
Slovaker, Kroater, Rumænere og andre af disse Lejeskarer, som var
30-Aarskrigens Hærrester, og som ikke havde set eller øvet andet
end hine Kriges Raaheder og Plyndringer. Mulig Modstand blev
slaaet ned ved al Slags Vold og Mishandling og Afbrænding af
Gaardene. „Og hvor som de kunde finde nogle Folk, enten udi Mo
ser eller Moradser, da slog de og pinte dem, at vise dem alt det,
de havde" (Klage fra Grene Sogn 26/io 1660. Møller: Slaugs Her
red, S. 7). Der er mange Vidnesbyrd om, at man forsøgte at redde
ialtfald Livet paa den Maade, som her er antydet. Om ogsaa Vejen
Mose og Estrup Skov har været et Skjulested for nogle saadanne
hjemløse, ved vi ikke, thi Elendigheden var for almindelig til, at
sligt skulde vække Opmærksomhed, men det er sandsynligt, da de
var vel egnet dertil. Maaske dog ingen fra Vejen By, thi ved en
retslig Forhandling, indført i Malt Herreds Tingbog 18. Juli 1663,
gaar Bymændene i Vejen, 13 foruden Gadehusmænd, ind paa at be
tale Sognepræsten Hr. Gregers Kristensen hver 3 Rd., fordi han har
betalt 70 Rd. for en Salvegarde (Sauvegarde, Sikkerhedsvagt) for
Byen i Fjendetiden. En saadan Salvegarde var gerne en Officer og
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et Par Menige, og Stillingen var meget eftertragtet, thi ikke blot
skulde Vagten trakteres godt, men ogsaa betales ekstra — de 70 Rd.
har Obersten stukket i sin egen Lomme blot for at sende Vagten.
Og saa var det endda langtfra altid, at den var til Nytte. Sand
synligvis heller ikke i Vejen, dertil havde man den polske Lejr alt
for nær op ad sig. Hr. Gregers Kristensen klager et Par Aar efter,
at „disse ringe Sogne, beliggende hos den store generale polske
Lejr, blev med Folk og andet ganske øde og endnu udi ynkelige
Maader forefindes, saa jeg fattige Mand kan ikke yde den Ottendel
mod forrige Tider.“
Den Lejr, Gregers Kristensen her omtaler, laa paa Skudstrup
Mark, ’/2 km Syd for Kongeaaen, et Par Hundrede Meter Vest for
Lundsgaard og lige op ad to Veje, den ene førende til Skodborg,
den anden mod Øst ad Taps, mod Vest ad Skodborghus. Der er
her paa Markerne af og til funden Stensamlinger med forbrændte
Sten, der synes at kunne være Ildsteder. Maaske der ogsaa, som
Sagnet har fortalt, er en Kirkegaard; den er ialtfald ikke funden
(Askovbogen S. 47). — En mindre Lejr synes at have været i Malt
Sogn, sandsynligvis Syd for Egeris, thi Præsten, Hr. Jakob Simon
sen klager, at „Præstegaarden er blevet en Del afbrændt og det
andet bortført til den store polske Lejr, som et halvt Aar og noget
derover stod paa Skudstrup Mark og her i Sognet." Tidsangivelsen
passer nok, det synes at kunne være mellem 8 og 9 Maaneder, at
man har haft denne uhyggelige Nabo, og denne Gang mangler der
ikke Vidnesbyrd om, hvor forfærdelig udpint og ødelagt Egnen var
bleven. Et Par Vidnesbyrd er nævnt ovenfor; iøvrigt skal vi for
denne Egns Vedkommende væsentlig henholde os til Malt Herreds
Tingbog 1660—61. — 6. Okt. 1660 vidner otte Mænd, at Hans
Christensen i Gjerndrup, den Dag Tingholder, lod læse Kongebrev,
at Bønderne skulle udregne, hvis (hvad) de til Fjenden haver ud
givet i forleden Ufredstid. Hvortil den ringe Menighed, som endnu
lever, svarede, at det første de gav Skat til Svensken, gav de af
hver Plov i Moldt Herred til Brandskat 55 Rd. og ydermere udi
hver Maaned 16 Rd. (af hver Plov), foruden Hestefoder, Slagtefæ
og andet Proviant. — Og der de Brandenburgere og Polakker var
paa March herned, da plyndrede Svensken os hver Dag til Brandenborgerne kom, og hvad de (Svenskerne) efterlod, tog de andre, der
de ankom efterdi de siden laa hos os i Kvarter i en Maaned, mens
noget var at bekomme . . . Men siden ankom Polakkerne til os og
jagede os fra Hus og Hjem og handlede ugudelig med os og tog
5*
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bort alt det, vi havde, baade Fæ og Kornsæd og alt det, vi ejede,
saa mange derover ere døde af Hungersnød, saa at der i Moldt
Herred ikkun er 2 3 eller 4 Folk i hvert Sogn, som lever, og der
var ikke saa mange tilbage udi hver By, at de kunde hjælpe hver
andre til Jorden, saa mange i Husene er opædt af Hunde.“ Med
denne sidste Bemærkning, der i et drastisk Glimt røber hin Krigs
Gyseligheder, mindes man ogsaa Sagnet fra Hygum i Sønderjylland
om Manden, der sad saa sært og rokkede i Bænkekrogen, da man
kom ind i Stuen. Det viste sig, at et Par Hunde havde omtrent
gnavet Benene af ham, før han var død. Om denne Folkedød, som
den nærmest her paa Egnen maa betegnes, og dermed følgende øde
Gods vidner ogsaa en Mængde andre Tingsvidner (se ogsaa Andst
Herreds Tingbog Fol. 5) og især Præsteindberetninger. „Hr. Chr. Jen
sen til Føvling og Holsted tog Tingsvidne, at før Krigen og Pesten
var der udi Føvling Sogn 45 Gaarde og 7 Boel (her i Betydningen
Boelssted) vel ved Magt, hvorudaf nu ikke mere er beholdne end
6 Gaarde og 3 Boel, som er ganske ringe. De andre Gaarde stan
der øde og mestendel ganske nedfalden“. „I Holsted var før 171/2
Gaarde og 4 Boel. nu kun 3 Gaarde og 1 Boel, som der foruden
er forarmet og af ringe Sæd. De andre stander øde og nedfaldne.
Og ere døde af begge hans Sogne af den elendigt grasserende Syg
dom over 900 Mennesker“. Man var meget længe om at forvinde
al denne Ødelæggelse, og egentlig skete det ikke før for et Hund
rede Aar siden. Især giver Præsteindberetninger 30 Aar senere et
dystert Billede af, hvor sørgelige Tilstandene fremdeles er. „I Lejr
skov Sogn har i mange Aar været slet Tilstand siden det fjendtlige
Indfald, da der efter den Tid kun fandtes i Lejrskov Sogn 6 Par
Ægtefolk og i Jordrup 3 P a r . . . “ „Til den hele By Lille Andst
ganske ringe Sæd, fordi Indbyggerne er nylig tilkomne (1690) og
Jorden ligger udyrket endnu siden Fjendernes Tid.“ „Otte Mænd
vidnede, at Hr. Mads Povlsen i Veerst hans Sogne er saa forar
mede, at der findes ikke uden én Mand i Hovedsognet, og i hans
Annex 71 2 Gaard, som er besat, ellers er de tvende Sogne ganske
øde“ (Andst Herreds Tingbog 19. Decbr. 1661). „Læborg Sogn er
mestendel øde formedelst den skarpe Egn og idelig Durchmarch
eftersom det ligger til alle alfare Veje fra Viborg til Ribe, fra Fredericia
og Kolding til Varde og Ribe . . . “. Hvad her er antydet for Læborg
Sogns Vedkommende var jo netop hele Egnens Ulykke. „Præstegaarden udi Vejen Sogn og By blev udi sidste svenske Indfald tillige
med Sognene aldeles øde“ (Præsteindberetn. 1690). Hvordan det i
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Enkeltheder stod til i Vejen, vil fremgaa af de længere fremme an
førte Uddrag af Jordebøgerne. Her skal endnu kun anføres, at 28.
Juli 1660 vidnede otte Mænd ved Malt Herreds Ting om øde Gaarde
til Estrup, som de havde været med til at syne, deriblandt i Weyen
By salig Mads Pedersens Gaard, salig Svend Pedersens, salig Kristen
Smeds, salig Niss Wrangs, salig Jep Sørensens. Endvidere Jørgen
Madsens Gaard, Niels Christens Boel, Anne Madskones Boel. De
var alle meget forfaldne, de fleste øde. I Matriklen 1661 angives,
at af 9 Gaarde er de 7 øde. Bygningerne til Bolene bliver sat til
4—7 Rd., Gaardene fra IP /2 op til 28 Rd. Saa kommer ved dem
alle tilsidst denne meget sigende Anmærkning: „Blev udsat til Fo
ged og Skriverpenge 3 (eller 4) Fag af Vester (Sønder eller Nør)
Huset og til Fortæring og Omkostning 1 Fag." Saa bundforarmet
var man, at Rettens Folk maatte have et Slags Pant i de usle Huse
for mulig at faa lidt for deres Ulejlighed. Der vides intet om, hvor
dan dette senere er afviklet. Tingbøgerne er i disse Aar i det hele
fuld af saadanne Gaardvurderinger og fattige Skifter, „som N. N.
og hans Hustru fradøde“.
Men den Salvegarde, som den Vejenpræst med saa stor Be
kostning havde sørget for, har altsaa ikke kunnet redde hans Præstegaard (1663, da den var nogenlunde genopbygget, blev den vur
deret til 59 Rd., som nævnt kostede Salvegarden 701), og heller
ikke ham selv. Haa maatte, som saa mange andre Præster, flygte
fra Hus og Hjem. Det er den religiøse Fanatisme, her kommer med
i Spillet. Gennem hele 30 Aars Krigen var det præket ind i disse
vilde Karle, at Protestanterne var nogle Hedninghunde, som ingen
Skaansel fortjente. Denne Opfattelse var vel ikke slet saa skrap
mere, men dog levende, og naturligvis kom det især til at gaa ud
over Præsterne. Der er mange Vidnesbyrd om, hvordan de er bleven
mishandlet og ofte pint til Døde. I Haderslev Amt, fortæller Præsten
i Vonsild, døde i 1659 28 Præster dels af Pesten, dels for Fjendehaand. Til Ribe, som var besat af de noget mere civiliserede Brandenburgere, flygtede 14 Præster her fra Egnen, deriblandt Præsterne
fra Andst, Vejen, Malt og Føvling. Den sidste, Christen Jensen,
som tog ovennævnte Tingsvidne (Malt Herreds Tingbog 3. Maj 1661)
fortæller her, hvad han for sit Vedkommende har gaaet igennem.
„Han er udi ynkelige Maader bleven plyndret, saa han ikke en
Gang beholdt hans Gangklæder; udstod her foruden mange Hug og
Slag, Stød og Pine, saa han med hans fattige Hustru og Børn
maatte undvige sin Præstegaard. Og da han efter et Aarstid kom
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tilbage var 29 Fag Hus brændt og Resten moxen ruineret.“ Disse
Præsteflygtninge behøvede dog ikke i Ribe at gaa ledige, thi fra
omliggende Sogne, vel ogsaa fra deres egne, var mange tyet til
Ribe for at være i større Sikkerhed. Men Sygdom og Sult ryddede
forfærdelig op mellem dem; mange saa ikke deres Hjem mere.
I det foregaaende er ofte talt om „den grasseiende Sygdom“,
ogsaa ofte kaldet Pest» sammen med den øvrige Nød; og det er
den mere end noget andet, der var Aarsag til de øde Gaarde og
folketomme Sogne, som nu i en lang Aarrække er Omkvædet paa
alle Indberetninger. Man var vant til slige Epidemier, var vel næsten
aldrig helt fri, og faa Aar i Forvejen, 1654, havde „Pesten“ været
særlig slem; i København døde 9000. 1602 var en smitsom Sygdom
meget haard i Jylland. I Snejbjerg Sogn døde 209 Mennesker; i
Aalborg begravedes Ligene af over 1000 Fattige, hvoraf mange laa
døde i Gaderne (J. S. 1—9, 112). Pest (Byldepest) var det dog
meget sjælden, mest, som det synes, Tyfussygdomme, stærkt for
værrede ved slet Ernæring, ofte Sult og stor Urenlighed. — I 1659
var det sikkert Plettyfus» en meget farlig Tyfus, som altid — og
lige til Verdenskrigen -- har fulgt Hærene, hvad der skal have sin
Grund i, at den egentlige Smittekilde er Lus. (A. Norgaard i Hospi
talstidende 1923). Det var da ogsaa de fremmede Hjælpetropper,
der førte Sygdommen med sig, og den gik haardt ud over dem
selv, men langt værre over Befolkningen, som i hine Aar sultede,
og iøvrigt kan Plettyfus og Hungertyfus ikke her holdes ude fra
hinanden. Dødeligheden var uhyre stor. Det lyder næsten fantastisk,
naar der ovenfor siges at være død 900 Mennesker i Føvling og
Holsted alene. Men Føvling var et stort Sogn, og samtidig viser
i al Fald Øse Kirkebog, at der i dette Sogn i Efteraaret 1659 døde
139 Mennesker. Grimstrup Kirkebog nævner 168, Aarre 94, fra
Hygum nævnes 504 døde. Tallene, saavel som meget andet i disse
Krigsberetninger, kan synes overdrevne, men mange af dem kan
man jo dog ikke komme udenom lige saa lidt som de i det forrige
nævnte bestemte Kendsgerninger, som er bevidnet ved Tinge. Naar
der i Tingsvidnet af 28. Juli 1660 nævnes 5 Mænd i Vejen som af
døde, saa nævnes jo ikke samtidig alle de Kvinder, Børn og Hus
folk, som ogsaa er døde. Jakob Simonsen i Malt tilføjer i foran
nævnte Beretning: Dertilmed ere alle mine Sognefolk uden faa
Mennesker slet uddøde og Stederne mestendels afbrændte — —w.
Og i sin Indberetning til Regeringen sammen med den indsendte
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Jordebog siger Margrethe Reedtz, som havde overtaget Estrup efter
Eggert Abildgaard: ,,Dog den meste Del (af Godset) er ikke alene
øde, men med stor Besværlighed Ejendommen til samme øde Steder
at finde nogen Rigtighed om, eftersom Folket, dette tilforn haver
besat, er ganske med deres Børn bortdøde den Tid den store Syg
dom var her i forleden Fejdetid Polakkerne laa her“.

M atrikuleringen 1661—1688.
Et saadant Nederlag, baade udad og i Landet selv, har vort
Folk aldrig lidt, hverken før eller siden. Havde den uforstandige
Regering kunnet se fremad vilde den vel have fundet Stillingen
haabløs, thi der skulde gaa næsten 200 Aar, inden de sidste af
disse en Gang dyrkede Jorder kom i Drift igen.
Men til denne meget langsomme Genrejsning bidrog dog ogsaa
meget den forfærdelige Skatteplyndring, der nu blev iværksat over
for disse forarmede Bønder. Statens Behov havde egentlig aldrig
kunnet dækkes, bestandig havde der maattet paalægges Ekstra
skatter, og med den Gæld, man nu havde paadraget sig, var det
vanskeligere end nogensinde. Dertil kom saa, at den nyskabte Ene
vælde desværre mente at maatte efterligne den franske i Pragt og
Skikke, saa Hofholdningens Udgifter nærmest blev forargerlige i
Forhold til Statens Indtægter. Og endelig skulde der fremdeles
føres Krig. Naar baade Bønder og Borgere endnu omkring 1700
synes at være lige saa fattige som 1660, saa er Aarsagen dertil
for en stor Del de Skatter, der maatte paalægges for at føre den
saakaldte skaanske Krig (1676 —79). Ogsaa indtræffer i Aarene sidst
i 1600’erne en Række Misvækstaar, som siden kort skal omtales.
Penge skulde der altsaa til, helst mange, og det gjaldt i al
Fald om at faa et fastere og ogsaa retfærdigere Skattesystem end hidtil.
Da var det man greb til Hartkornet I Herregaardenes Jordebøger
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Og Regnskaber var man efterhaanden kommen ind paa for at kunne
sammenligne Gaardene (og deres Udgifter) at omsætte alle Bøn
dernes Afgifter afjorden i haardt Korn (d. v. s. Rug og Byg). I 1661
og 62 blev der nu gjort et stort Arbejde, for at faa al Skat og
Landgilde saaledes omsat i „hart“ Korn, men da disse Ting efter
haanden var kommen til at ligge ret ulige, og Arbejdet desuden
var Hastværk, saa blev denne første „Matrikel" kasseret og først
i 1664 kom dette nye Grundlag saavidt i Orden, at det kunde
bruges foreløbig.
Som Grundlag for det Forarbejde, der maatte udføres, inden
Reformen kunde gennemføres, forlangte man alle Jordebøger ind
sendt tilligemed en Redegørelse for, i hvilken Tilstand Godset var.
Og mens vi i det foregaaende har set Præsters og Bønders Klager
over Tilstanden, saa fik man her Herremændenes. „Dette mit for
skrevne Gods haver Polakkerne saa ruineret, som stod hos dennem
(Bønderne) en ganske Sommer igennem, saa det aldrig staar til at
bedre", skriver Eggert Abildgaard paa Estrup. Han vidste ikke
selv, hvor nær den sidste Sætning ramte Sandheden. Disse Klager
var ikke blidere end Bøndernes og Præsternes snarere en Kende
skarpere, og det maa ikke have været lysteligt at give sig i Lag
med al denne Haabløshed.
Som ovenfor nævnt maatte den første „Matrikulering" gøres
om, og man søgte nye Oplysninger for at finde en retfærdigere
Skattefordeling. Derfor har man for disse Aars Vedkommende to
Sæt Jordebøger ligesom ogsaa to Matrikler. Eggert Abildgaard
havde som nævnt sendt sin, men den Ruinering han klager over,
var for hans Vedkommende saa grundig, at han straks efter maatte
forlade den Gaard, som hans Slægt havde besiddet saa langt til
bage vi ved. Han maatte afstaa den til en af sine Kreditorer,
Margrethe Reedtz til Rydhave (Ryde Sogn, N. 0 . for Holstebro),
og ogsaa fra hende har vi en (ikke dateret) Jordebog, som maa
være indsendt sidst i 1662.
To Jordebøger og to Matrikler maa jo indeholde nogen Viden
om Estrupgodset. Eggert Abildgaards Jordebog, indsendt sidst i
1660, har for Vejen By 19 Navne, nemlig dem, der i flere Aar
forud (ogsaa før Krigen) har været anført ved Gaardene. Af disse
19 har Margrethe Reedtz kun 3 og da disse føres videre til den
nye Matrikel (1664), saa er de vel de sidste overlevende af Gaardenes gamle Besiddere. Foruden disse 3 har Matriklen 1664 10
nye Navne, ialt 13, og enkelte af de nye kan efter Navnene at
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dømme godt være Børn af de bortgangne. Men andre maa være
kommen udefra, især i Betragtning af, at Gaardene i 1688 har 25
Besiddere, og da Tilstanden her paa Egnen var ens, saa er de hentet
længere borte. Et Sagn fortæller (en enkelt Bekræftelse hos E. T.
Kristensen. Jysk Almueliv VI. 1), at man efter „Svenskefejden“ hen
tede Folk i Vendsyssel og Thy til de øde Gaarde paa Kolding- og
Vejleegnen, og det kan i denne Forbindelse fremdrages, at Folk af
Navnet Skræm findes hen i 1700’erne baade i Vejen og Askov, og
i Vejen bor i 1680’erne Christen Christensen Febersted, og Hans
Vendelbo. Skræm er en Landsby i Øster Hanherred og Febbersted
ligger paa Hanstholm. Noget senere bor i Vejen en Chr. Muskov,
som vel maa være Mosskov mellem Hobro og Aalborg. Det et jo
ikke saa faa Stednavne altsaa, til Bekræftelse af Sagnet, saa meget
mere som saadanne Tilnavne ellers er Undtagelser. Gaardene er i
1664 for saa vidt besat, som de 13 Mænd synes at skulle drive
dem alle, thi Ødegaarde nævnes slet ikke, hverken i Margrethe
Reedtz* Jordebog eller i Matriklen, mens Abildgaards Jordebog har
52/3 øde Gaarde (af 9) og Matriklen 1661 endog 7. løvrigt kan
øde ogsaa betyde to Ting: at Gaarden er ubesat, og at der altsaa
hverken var Folk eller Fæ, og at den baade er ubesat og udyrket.
Det er jo kun i sidste Tilfælde, at den er helt øde; men det er
ikke altid let at se, hvad der menes. Naar saa mangfoldige Gaarde,
der lige efter Krigen kaldes øde, alligevel faa Aar efter, trods al
Folkedød og Folkemangel, synes at være i Drift, saa kan det kun
betyde, at de Beboere der er, dyrker de ubesatte Gaardes Marker
foruden deres egne. Saadan som det nu bedst kunde blive maa
man føje til. 1 saadanne Tilfælde forsvandt iøvrigt Bygningerne til
de ubesatte Gaarde i Løbet af kort Tid.
I disse Jordebøger og Matrikler er naturligvis alle de gamle
Skatter og Afgifter fremdeles nævnt, det var jo dem, der nu
skulde omsættes i hart Korn. Efter dette Hartkorn blev ogsaa for
Fremtiden de faste Statsskatter betalt, mens Landgilden fremdeles
for en Del blev betalt i Naturalier. Efter Matriklen, baade 1661 og
1664 har Vejen By — foruden Præstegaarden — omkring 40 Td.
Hartkorn, som 1661 blev sat (overalt) til 45 Rd. pr. Td. I 1688 blev
det øget meget, men navnlig skete der baade 1664 og 1688 ret
store Forandringer mellem Gaardene indbyrdes, nemlig i Retning af
en retfærdigere Fordeling. I Matriklen 1661 er to Fæstegaarde sat
usædvanlig højt i Hartkorn, nemlig til 91 2 og 8 Td., mens deres
Landgilde væsentlig er den samme som paa de større Selvejergaardei
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der har omkring 31 2 Td. Hvad der er Grunden til denne Ulighed
ses ikke, men den blev i al Fald i Matriklen 1664 nogenlunde
udjævnet.
Matriklen af 1664 har følgende Fortegnelse over Gaardenes
Hartkorn og deres Besiddere, og de sidste maa nu antages alle at
være tilstede:
Simon Pedersen
1/2 Gaard
Jep Sørensen
7a —
Knud Nvmand
Chresten Chrestensen
v< Niels Pedersen
Niels Jessen
S2
Niels Smed og Peder Nielsen 7a Peder Poulsen, Søren Møller,
Hans Nielsen 7a Jørgen Madsen, Hans Nissen
7i Niels Jessen, Hans Nissen
V2
Vejen Mølle („skylder 12Td.Mel, berettes
at have skyldt 24 Td. Mel“)
Efter Matriklen 1661 tilhører Møllen
Skodborghus.
Samtlige Vejen Grander af Mejlund paa
deres Mark

3Td. 6Skp
ligesaa
2— 2 —
1— 6 —
5— 3 —
4— 0 —
3— 5 -

OFdk. 0 Album
1
0
2
3
3

—
—
—
—
—

1
0
2
0
7a

ligesaa
2 — 0 — 3 — l 1.;
3 - 5 — 37a— 1
7— 4 — 0 — 0

1— 7 — 0 — 0 —

Det sidste er ikke selve Mejlund, da dens Hartkorn kun er
0 7—0—0, 1688 endnu mindre. Det er altsaa den Jord, de to
Otting, som fra gammel Tid hører sammen med Mejlund. som her
faar den Betegnelse „Mejlund paa deres Mark“, og som Vejen Bymænd i sin Tid sandsynligvis har givet for Mejlundskoven og Elstrup
tofterne. 1661 har denne Jord samme Hartkorn.
Der er i denne Liste 15 Navne, men da 2 Navne er anført 2
Gange, kan det kun blive 13. Der er jo nok den Mulighed, at to
Mænd hedder ens, men det er vist nok saa sandsynligt, at to Mænd
har Del i to Gaarde, hvad der ikke var nogen Sjældenhed. Niels
Jessen er sikkert Storbonden i Askov, som siden blev Forpagter
baade af Estrup og Skodborghus. Det vides, at han havde Ejendom
i Vejen, ligesom han drev 3 halve Gaarde i Askov. — Dels af denne
Matrikel, dels af den fra 1688 ses det, at der endnu er nogle en-
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kelte af de gamle danske Navne tilbage: Terkel. Tyge, Palle, Adser
og Bolle. De to sidste dog kun i Efternavne.
Matriklen 1664 er meget gammeldags i sin Gaardbetegnelse,
idet her jo kun kan blive 41/? Gaard, mens der menes 9. Men endnu
saa sent er det altsaa ikke glemt, at der oprindelig var 4^2 Gaard
(og sikkert kun 4) i Vejen. Men iøvrigt er Hartkornet nu bleven
saa forskellig, at Betegnelsen A/2 eller L/j Gaard ikke siger noget
videre om Ejendommens virkelige Størrelse. Vi kan derfor heller
ikke vide, om 2l j. Gaard til Fæsterne og 21/ a Gaard til Selvejerne
siger noget videre om Jordens Fordeling mellem de to Parter; Selv
ejernes Gaarde var nok de største, men de var ogsaa flere om dem,
8 Selvejere mod 5 Fæstere. Det betyder vel, at Selvejerne har haft
mere Frihed til at dele Ejendommene end Fæsterne, og de havde
ogsaa bedre Raad, idet hele deres Stilling, som vi siden skal se,
var bedre. Derimod kan der næppe være handlet videre med Ejen
dommene, men det er dog forekommet. Malt Herreds Tingbog for
3. Maj 1661 fortæller, at Hans Nielsen (skal vist være Nissen) i
Vejen skøder og afhænder til Kjeld Christensen den halve Bondegaard over al Vejen og Vorup Mark, som hans Fader, Niels Hansen
Smed, har haft i Brug før ham, og med en Bol, som dertil ligger.
Der kunde vel nok findes flere saadanne Handeler med Selvejergaarde. — Men iøvrigt er det gaaet meget tilbage for Selvejerne.
Mens Fæsterne i 1579 kun havde 8 af Byens 34 Otting Jord, saa
har de nu af 9 Gaarde de 4l 2- Endnu sad der dog ene Selvejere paa
Vorupgaardene, og endda paa en af de andre, men 1688, da der
var 25 Besiddere, var der kommen en Fæster ind paa den sidste
Gaard (sammen med Selvejeren) og paa Vorupgaardene, ved Siden
af 9 Selvejere, 4 Fæstere! Paa dette Tidspunkt var der ogsaa 15
Fæstere mod 10 Selvejere. Der kan heller ikke være Tvivl om, at
det er Krigens Ødelæggelse, der er Skyld i denne Tilbagegang for
Selvejerne.
Ogsaa Skodborghus er taget med i Matriklen, sat til 12 Td. Hk.;
den var i 1661 sat til 26 og blev senere, 1688, igen sat op, til ca.
14. — Kirke- og Kongetiende er paa hver 9 Ørte Rug og 6 Ørte Byg,
altsaa 20 Td. 2 Skp. Korn, og til dette Hartkorn er hver af dem
sat. Det vil altsaa sige, at Kirke- og Kongetiende løber op til det
samme som hele Sognets Hartkorn, Skodborghus undtaget! Konge
tienden var givet til et Præsteembede i Kolding, „paa Grund af
Kaldets Ringhed“, og paa den Maade og med den Motivering blev
mange Kongetiender givet bort. En ringe Skærv, kan man sige, for
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den uhyre Mængde Gods, som Staten havde plyndret Kirken for,
men dog en Imødekommenhed. Det var der sjælden noget, der hed
fra dem, der sad inde med Kirketienden. Den var som oftest „fæstet“
bort til en eller anden Herremand, der jo altsaa som Fæsteafgift
skulde holde Kirken vedlige; det gik kun nogenlunde, hvis Herre
manden boede i Sognet, men gerne yderst slet, hvis han boede
udenfor. Det var en fed Bid at faa Kirketienden i Fæste, og ogsaa
i Vejen havde Herremanden, d. v. s. Margrethe Reedtz, sørget for
at faa fat i den, dog som en Arv efter Eggert Abildgaard. Angaaende Tienden kan der iøvrigt foretages følgende Beregning: Da en
af dem er paa 20 Td. Korn, saa skal hele Tienden (Kirke-, Præsteog Kongetiende) altsaa være paa 60 Td. Korn. Efter dette skulde
der altsaa aarlig avles 600 Td. Korn paa Vejen Mark. Da den tilsaaede Jord var ca. 300 Td. L., Udsæden derfor kan have været
ca. 200 Td., og der kan regnes med ca. 3 Fold, saa kan det vel i
normale Aar nogenlunde have passet. Men Aarene efter 1660 var
ikke normale. Præsterne klager allevegne (ogsaa i Vejen), at de ikke
nær faar deres Tiende. De var derfor ogsaa lige saa fattige som
Bønderne. Præsten var den Tiendetager, som den almindelige Armod
først gik ud over; Herremanden, der gerne skulde have Kirketienden,
ofte ogsaa Kongetienden, forstod i Almindelighed bedre at faa sit.
Har alle Gaarde og Huse (om Huse se senere) været besat før
Krigen, saa har der været 32 Familier, og det vil vel sige 120 130
Mennesker (foruden Møllen, Præstegaarden og Skodborghus). Efter
Krigen synes dette Tal at være sunket til det halve, maaske endda
mindre.
Under Skodborghus nævnes i 1661 Lucasgrue som afbrændt.
Hartkorn 4 Td. Da Gaarden slet ikke nævnes, hverken i Matriklen
1664 eller 1688 kan den ikke være blevet genopbygget. Jorden er
saa bleven lagt ind under Skodborghus til yderligere Forøgelse af
Hoveriet, — jfr. den samtidige Inddragelse af Resten af Byen Estrup
under Hovedgaarden. I Skallevad er der 1661 Kro, og det maa være
et ret fedt Sted, eftersom Kromanden Christen Kjeldsen Thrane
(eller Trannesen) giver 8 Sietdaler i Landgilde og Hartkornet sættes
til lOVg Td. I Matriklen 1664 nævnes Skallevad slet ikke, og 1688
staar kun „Skallevad Hus, hvortil er ingen Ejendom uden nogen
Engbund“. Forklaringen finder man maaske i Fortegnelsen til Kop
og Kvægskat 1678, hvor Christen Kjeldsen, Skodborg Kro, er sat
i Skat af en Besætning omtrent som Bøndernes, men som han ikke
holder paa egen Jord, idet han, ifølge Markbogen 1683. har lejet
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Jord af Vejen Bønder for 12 Sletdaler aarlig. Antagelig eksisterer
Kroen altsaa fremdeles, og sandsynligyis paa samme Sted. Man
kunde godt finde paa at kalde den Skodborg Kro, da den jo til
hørte Skodborghus.
Under den skaanske Krig slap man ikke for Ekstraskatter. Der
blev nogle Gange paalagt en ret vilkaarlig Kop- og Kvægskat (af
Kopf, Hoved, altsaa Personskat, ens af alle, 1/2 Daler). Præsten
skulde give Indberetning om Folk og Fæ, af de første dog ikke
Børn under 10 Aar, som var skattefri. Med Hensyn til Besætning
erne har han jo maattet nøjes med de Tal, han fik opgivet, og vi
behøver ikke at tro, at de har været for store, for man vidste godt,
hvad de skulde bruges til. Imidlertid hævder flere af vore Historikere,
at de heller ikke. kan være helt gale, og i saa Fald er de et stærkt
Vidnesbyrd om den Fattigdom, der nu var bleven snart alles Lod.
Naar Vejen Mølle og Skallevad regnes med, er der i 1678 ialt
100 Mennesker over 10 Aar: 35 Ægtepar, 1 enlig Kvinde, 5 Børn,
18 Tjenestepiger, 3 Drenge og 3 Karle. Ogsaa disse Tal er lærerige
m, H. t. de smaa Kaar. Der er ikke Raad til at holde Folk, selv
om det nok kunde behøves. Børnetallet er nok meget for lille, man
har gjort en Del af dem yngre end de var. — Der er 25 Jordbrug
med Trækkraft og 11 uden (heller ikke Stude). De fleste af de 11
har en Ko og 3—6 Faar, og de er formentlig omtrent uden Jord
og faar imod en lille Afgift, maaske Arbejde, Dyrene græsset sam
men med Byens. De 3 derimod, som har 2 Køer, maa sagtens have
lidt Jord og leje Trækkraft. Til de 25 Jordbrug er der 58 Heste;
Præsten har 4, 5 har 3, 2 har 1 og Resten 2 ; det har da sand
synligvis kun været Præsten, der kunde hjælpe sig selv ved Pløj
ningen med den tunge Hjulplov, ogsaa paa Hovmarken maatte de
spænde sammen. Der er ialt til 36 Ejendomme 63 Køer og 51 Ung
nød og Stude, det er godt 3 i Gennemsnit og ikke engang 2 Køer (!).
Det er færre end baade før og siden, og det kan vel antages, at
Dyrene i disse Aar har sultet mindre, end de plejede. Alligevel
har man næppe haft Mælk af Betydning efter Jul; Køerne var alle
Foraarskælvere, og Vinterfodret var meget ringe baade i Mængde
og Indhold. I Møllen har man 8 Geder og i Skallevad 6, ellers ingen;
der var iøvrigt ogsaa flere Gange kommen Forbud mod at holde
disse Dyr, da de ødelagde Ungskoven. Derimod er der mange Faar,
190 ialt. De kunde jo i Almindelighed ligesom Gederne klare sig
selv hele Aaret, og saa kunde man klæde sig selv. Svinene er, efterhaanden som Skovene tog af og gav liden Olden, bleven Stedbørn,

ja, en stakkels Paria mellem Husdyrene. Det var nogle magre, lang
benede og krumryggede Bæster, som for det meste gik ude og selv
maatte bjerge Føden. En Masse Gødning aad de, ogsaa de smaa Bi
drag, der stod omkring ved Hussiderne, og de gjorde altsaa Nytte
som Renovationspoliti. De blev jo nok „ringede“, men da Ringningen
sjælden holdt ret længe, saa kunde de rode alligevel, og Tofterne
og Gaardspladserne saa farlige ud. De var naturligvis altid sultne,
og de gamle har fortalt, at de altid var tilrede, som en Kat, at
smutte ind, saa snart en Dør gik op. i Haab om at bjerge noget.
For at undgaa disse Ulemper havde man dem ofte tøjret. Først hen
ved den Tid, de skulde slagtes, fik de noget Affaldskorn. Hele Svine
besætningen i Vejen Sogn var 16 (til 36 Familier!) saa det skulde
man ikke blive fed af. Endelig havde man ogsaa en Del „Bitræer“,
21, og dem har man nok haft mere Glæde af. Sukker kendtes saa
godt som ikke, og Honning spillede derfor i den Tid en meget stor
Rolle. Der var jo ogsaa ganske anderledes rigelig for Bierne at
bjerge end i vore Dage, og det fremgaar af mange Regnskaber, at
der solgtes ikke saa lidt Honning. I 1622 vejedes paa Vejerboden
i Ribe 104 Td. Honning. En af Egnens største Bimænd maa Borg
mester Hans Friis i Ribe have været. Man har en Beretning af
af ham selv, der begynder: „Alting af Gud! Udi Jesu Navn haver
jeg kjøft levendes Bi, som er nu sat til Vinter 1624 paa 70 Steder,
som jeg haver til halt med Hans Hansen i Sørup.“ Han fortæller
videre, at han gav 217 Daler for Bierne og fik ikke alene Renten,
6 0 o, men 1631 havde han sine 217 Daler tjent og Bierne i Tilgift,
Der er ogsaa ofte i Tingbøgerne Sag om Bier. Man skulde tro,
efter en saadan Beretning, at man dengang har brugt andre Meto
der til Udvinding af Honning end den barbariske, der brugtes for
60—70 Aar siden. At Honningavlen længe har spillet en stor Rolle,
har vi netop fra Vejen et godt Vidnesbyrd om. I 1762, næsten
140 Aar senere, døde i Fredericia en Landsoldat fra Vejen, Thomas
Hansen. Hans efterladte Tøj er godt, men ikke overflødigt; derimod
er der mere Forslag i de to forseglede Punge, som han ved sin Af
rejse har overladt sin Moder; de indeholder omtrent 50 Rd. i Sølv.
Men dernæst er der, til nogen Forbavselse for Skifteretten, 4 Td.
Mjød, hvoraf de 3 er solgt til en Gaardmand i Byen, Adser Nissen,
som nu skylder for 4, ialt 22 Rd. 1 Mark. Den tilbageværende Tønde
sælges nu for 6 Rd. — Endvidere har den afdøde ikke mindre end
24’ 2 Bitræer rundt omkring i Byen, à 1 Rd. =• 241 2 Rd. Egentlig
er der 49, men han har dem „til Halt“, ligesom ovennævnte Hans
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Friis; det vides ogsaa andet Steds fra, at dette var almindeligt.
Skiftet løber op til 90 Daler ialt, en stor Sum dengang, og denne
Landsoldat viser sig saaledes at være en af Byens mest velhavende
Mænd, takket være Bierne.
Ogsaa Skodborghus er nævnt i Kop- og Kvægskatsfortegnelsen.
Her bor en L.adefoged og en Pige, det er hele Folkeholdet. Af
Heste er der ingen, dem skulde jo Bønderne møde med. Ellers er
der 1 Ko, 16 Øxne (Fedestude) og 6 Stude. Stude og Øxne er ble
ven fedet med Bøndernes Landgildekorn, og saa havde man jo dertil
en ret stor Høavl, efter Vurderingen i 1580 156 Læs, siden dog
betydeligt mindre.
Skattens hele Beløb for Vejen Sogn er 99 Rd. 2 Mk. 12 Sk.
Den gentog sig flere Gange siden.
Kop- og Kvægskatten var kun en af de mange vilkaarlige
Skatter, som man især fandt paa efter Enevældens Indførelse, fordi
Ødselheden, især angaaende Hof og Militær var saa uhyre stor.
Og da man ikke havde nær saa gode Skatteobjekter som i vore
Dage, saa greb man til de mærkeligste Ting: Skat paa Salt, som
en Tid bragte Saltet op i eventyrlige Priser og afstedkom et uhyre
Smugleri. Paa Grund af den store Uvilje, der rejste sig, maatte
Skatten dog hæves allerede 1671; man maa jo huske hvor meget
Salt, der den Gang brugtes. Den hjemlige Produktion — især Ud
vinding af Tang — fik et stort Opsving, men iøvrigt brugtes disse
Husflidsprodukter baade før og siden. Dette Salt kaldtes graa Salt
— næppe med Urette — eller Frisersalt. Det sidste Navn turde
tyde paa, at Produktionen og Handelen gaar tilbage til Oldtiden,
da det var Friserne, der besørgede omtrent al Handel. Saa var der
Lønborgsalt, der dog ikke stammede fra Lønborg men fra Lüneburg,
og spansk Salt. I Kr. IV’s Tid kostede en Skæppe Salt 2—4 Mark,
3—4 Gange saa meget som Rug. I Stedet for Saltskatten kom 1671
en Familieskat og en Skat paa Folkeløn, den sidste med Forbud
mod at kræve mere i Løn! 1677 kom en Ildstedskat og en Skat
paa Tjenestekarle (!) og paa Kvæg, og det var de to sidste, som 1678
og en Række Aar derefter blev til Kop- og Kvægskatten. Kop
skatten var vel nok den uretfærdigste af alle disse Skatter, den
blev ogsaa kun brugt af Nød og Betryk og saa fordi det var en
ældgammel Vane baade her og andre Steder.
Til Gengæld gjorde man sig i disse Aar megen Umage for at
faa de faste Skatter fordelt bedst muligt. Landgilden, som man
havde brugt som Udgangspunkt i 1661 og 64, da Hartkornsskat-
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terne blev indført, var ikke noget godt Grundlag, dertil var den bleven
altfor ulige paa de forskellige Ejendomme. Nu fandt man saa paa
at bruge selve Jorden som Grundlag, idet man, foruden naturligvis
Arealet, tog Hensyn til Jordens Godhed, Bonitet. Det gælder dog
kun den dyrkede Jord, som jo den Gang kun var en Brøkdel, vel almin
delig omkring 1/6, af det hele. Skov, Hede, Overdrev, Eng o. lign.
maatte vurderes og boniteres efter Afkastning. Denne Danmarks
første Jordopmaaling og Bonitering blev foretaget i Aarene 1681 86,
og fra 1688 blev den brugt som nyt Skattegrundlag, Matrikel. Ved
denne Lejlighed kom Begrebet „Tønde Land“ ind i Sproget, idet
man derved forstod et Stykke Jord, der kunde modtage en Tønde
Korn Udsæd, som før nævnt brugte man vistnok i Almindelighed
mindre til et saadant Areal. Til en Tønde Hartkorn regnede man
nu paa Øerne 2—3—4 eller 6 Td. Land efter Jordens Godhed, altsaa 4 Klasser; i Jylland maatte man, paa Grund af Jordernes store
Forskellighed have 6 Klasser med 2— 4—6 - 9—12— 16 Td. Land
pr. Td. Hartkorn, og Betegnelsen — Boniteringen — blev: allerbedst,
god, middelmaadig, skarp, ond, allerværst. I Vestjylland anvendes
udelukkende de sidste tre, „middelmaadig“ kan træffes, de to første
meget sjælden.
Det maa stadig huskes, at her kun er Tale om den dyrkede
Jord, og kun den blev opmaalt. Græsmarkerne boniteredes efter
det Antal Kreaturer man kunde antage der kunde græsses, Engene
efter Hø og Skovene efter Oldenydelse (24 tre Aar gamle Svin paa
1 Td. H. K.). Møllenæringen blev uforandret beskattet efter Matrik
len 1664, Konge- og Kirketiende ligeledes, den sidste lavest, fordi
Udgifter til Kirkens Vedligeholdelse hvilede paa den. Ogsaa Fiskeri-,
Færge- og Broindtægter blev undertiden sat i Hartkorn, men ikke
overalt. Ligeledes Hoved- og Herregaarde, men efter en Lov af
1671 slap de Gaarde for Skat, som havde 200 Td. Bondehartkorn
indenfor 2 Mil — en Slags Erstatning for, at Godsejeren efterhaanden var blevet ansvarlig for, at Bøndernes Skatter kom ind,
og efter 1660 gjaldt denne Skattepligt ogsaa for Ødegaarde! Resul
tatet af den ny Hartkornsansættelse blev ikke saa lidt mindre end
man havde ventet og det forhøjedes da til 370,000 Td. Det gamle
Hartkorn var nok betydeligt mere, 444,000 Td., men ved Skatte
frihed for Sædegaarde og Grevers og Friherrers Frihed for Skat af
en Del af deres Bondegods var dette Tal faktisk allerede siden 1664
gaaet ned til de 370,000. Omkring 1800 var Hartkornet igen steget
ret betydeligt, til 458,000 Td., deraf 1/6 privilegeret, som dog nu
6
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betalte en lille Skat (c. 1 5 af Bondehartkornets). I 1664 blev Skatten
sat til 4 Mark pr. Td. Hartk., 1666 forhøjedes den til 1 Rd. og ind
bragte 420,000 Rd., men samtidig var Udgifter til Hær og Flaade
824,000 Rd.! Under den skaanske Krig kom Hartkornsskatten op
paa 2 Rd., hvad der vil sige, at en Gaard paa 3x/2—4 Td. H. K.,
den almindelige Størrelse, skulde af med 7—8 Rd., det kunde 2
Køer knap koste, og dertil kom altsaa Kop- og Kvaîgskatten, som
gerne beløb sig til det halve, foruden andre tilfældige Skatter. Da
disse mere vilkaarlige Skatter omsider faldt bort, forhøjedes Hart
kornsskatten efterhaanden, i 1802 var man naaet op paa 5 Rd.
4 Mk. 13 Sk.

Af de mange Forhold, som ved Matriklens Indførelse kommer
frem, kan der læres ikke saa lidt angaaende vore Landsbyer, og
for manges Vedkommende er dette det første, vi faar at vide om
dem. Oplysningerne er ikke alle lige udførlige, for Vejen Sogns
Vedkommende noget bedre end de fleste Steder, da de indeholder
flere og ikke uvigtige Enkeltheder. Selve Matriklen er dog meget
kortfattet: I første Rubrik staar Navnet paa Gaardens „Ejer“, Claus
Sehested til Estrup, Søn af Margrethe Reedtz. I anden Rubrik Be
siddernes Navne, i Vejen dem alle, mens det andre Steder, f. Eks.
i Askov, er almindelig, at kun én Mand er skreven for Gaarden.
Her er 25 Navne, og det er udtrykkelig anført, at de 10 er Selv
ejere. I tredje Rubrik staar Hartkornet af 1664 og i fjerde det nye
Hartkorn. Nedenfor er ogsaa (efter Modelbogen) tilføjet Areal og
Høavl til hver enkelt Gaard. „Vorupgaardene“ er anført først.
H k. 1661

H k. 1688

Povl Nielsen, Selvejer..........................
Niels Jensen, S elvejer..........................
Niels Christensen, Selvejer.................

4—0—3—0
8—5 - 3 —2
84 Td. L. Ager.
34 Læs Hø.

Bertel Clemmensen, F æ s te r ...............
Niels Bertelsen, F æ ster........................
Laurs Pedersen, Selvejer.....................

5—3—2—2
7—1 - 2 - 2
75 Td. L. Ager. 25 Læs Hø.

Jens Thygesen, S e lv e je r.....................
Povl Christensen, S e lv eje r.................
Peder Pedersen Vittrup, Selvejer . . .

3 - 5 —3 - 0
7 —1— 1 —2
73 Td. L. Ager. 25 Læs Hø.
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H k. 1664

Peder Povlsen, S e lv eje r......................
Gjertrud Jostdatter, Selvejer...............
Jep Vistesen, F æ ste r............................
Hans Nielsen. F æ s te r ..........................

H k. 1688

3 - 5 - 3 —V2
70 Td. L. Ager.

—7— 1 — 1
28 Læs Hø.

Peder Nymand, F æ ste r........................| 4—0 — 1— 1
Christen Christensen Febersted, Fæster J 67 Td. L. Ager.

►
—4— 2 —2
17 Læs Hø.

Jørgen Iversen, S elv ejer......................| 5—0 —0 —0
Søren Rasmussen, F æ ster................... I 5P/2 Td.L. Ager.

i—1—1 - 0
17 Læs Hø.

Peder Christensen, F æ s te r .................
Jens Pedersen, F æ s t e r ........................
Niels Knudsen, F æ s te r ........................

L—7—1—0
14 Læs Hø.

Jørgen Degn, Fæster . .
Niels Adsersen, Fæster
Palle Bollesen, Fæster

5—6—3—1
51 Td. L. Ager.
I 3—6—1—0
J 42x/2 Td. L, Ager,

3—7— 0—0
7 Læs Hø.

3—7—3—2
Anders Tygesen, F æ ste r......................( 3 — 6—0 —0
Rasmus Jørgensen, F æ s te r ................. | 411/2 Td. L. Ager. 10 Læs Hø.
Søren Iversen, Husmand. Fæster . . . .

0—0 —0—2

Præstegaarden (tilhører Kongen).
Hr. Anders Steffensen (1673—99). . !

JL

, 48 1d. L. Ag<

Byens fælles Jord (Tyrejord m. m.) . .

18 Læs Hø.

1—2—3 --2

Mejlund („afhugget Skovsland, indgrøftet og med Lyng overgroet“) ......... 0 —7—2 —0

0—4—1—0

Et Stykke Kirkeeng i Vorup, bruges af
Præsten, giver deraf til Kirken 10
S killing...............................................

0 - 0 —2—0

Et Stykke Kirkejord, bruges af Peder
Nymand, giver deraf 9 Skill...........

0—0 - 1 —0

Vejen Mølle, Peder Rasmussen...........

7 _ l_ 0 -0

af Møllen
5—6— 3— 0
af Avlingen
0—3—3— 1
6*
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Skodborghus H ovedgaard...................
Skallevadhus, hvortil ingen Ejendom
uden et Stykke E n g ........................

H k. 1664

H k. 1688

12—0 —0—0

13—7 — 2 — 1
0 —1 —0 —1

Der er nu ikke andre Ejendomme under Skodborghus end
Skallevad. Præstegaarden medregnet dyrkes der til Byen godt 600
Td. Land. Summen af Bøndernes Hartkorn er 1664 c. 391/ 2 Td.,
efter Matriklen 1688 531/2 Td., en ret stor Forhøjelse paa 35% .
Men mens de sidste 5 Gaarde, i det væsentlige Fæsterne, kun bliver
sat op fra c. 22% til 23%, saa er de 4 første, Vorupgaardene, sat
op fra 17 til 30! Et Eksempel, sagtens blandt mange, paa, at den
hidtidige Ansættelse efter Landgilde (1661) eller efter Landgilde +
Skøn (1664) kunde være meget uretfærdig.
Da alle Gaardenes Besiddere nævnes, saa kan vi faa et Indblik
i, hvor langt fremme Gaarddelingen er. Det ses, at kun 4 af Gaardene
kan nøjes med to Besiddere, af de andre 5 har de 4 tre Besiddere,
den ene endog fire. Den sidste er formodentlig den, som siden, og
maaske allerede 1688, blev kaldt „Mannegaarden“. Kun Præsten bor
alene; han har ogsaa den største Gaard; efter Modelbogen, som har
Arealtallene for hver enkelt Mand, ser det ud til, at der for ikke
længe siden (formodentlig ganske faa Aar) kun har været 21 Be
siddere, og at Arealerne da har været fra 20 til 36 Td. Land. Nu
er nogle af Gaardene yderligere delt, saa der er bleven Plads til
25 Besiddere, men de sidstes Areal er kun paa 10—12—17 Td. L.
Ved saadanne Delinger har der tillige skullet bygges, det kan naîppe
tænkes, at to Familier ret længe har boet i samme Stuehus, og Ud
huse skulde der ogsaa til. Det har jo nok været smaat med Byg
ninger længe efter Krigen, men det er blevet oprettet hurtigere, end
vi tænker, thi Træet, som ellers var det eneste, der kostede Penge,
fik man sikkert ved denne særlige Lejlighed gratis fra Herremandens
Skov, og Leret og Lyngen havde man saa at sige i Byen. At bygge
kostede da ikke mange Penge, det var Arbejde næsten altsammen,
og dermed hjalp man hinanden efter gammel Skik. Alligevel var det
naturligvis en Ulykke, naar større Dele af en By brændte. Bygning
erne var Bindingsværk med Lyngtag eller Straatag, i Vejen vist mest
det første, fordi man havde saa let Adgang til Lyng paa Refsing
Hede. Med Bulhuse er det længst forbi, Polakkerne har sagtens øde
lagt de sidste her i Vejen. Frederik II havde 1577 forbudt Bønderne
her paa Egnen at bygge Bulhuse, fordi disse tog for meget Træ;
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de skal „vendre“ og slaa med Ler. Efter Krigene var et saadant For
bud unødvendigt, for der var ikke mere Træ tilbage, end at man
maatte holde godt Hus dermed, og det bliver derfor ogsaa hen i
følgende Aarhundrede dyrere at bygge. I 1706 indberettes fra Koldingegnen til Rentekammeret, at man kunde have Tømmeret til et
Bondestuehus sat op for 6 Rd. 1 Mk. 6 Sk. pr. Fag, et Udhus for
3 Rd. 5 Mk., men saa var der jo altsaa Taget og Lerfyldingen til
bage. Skulde det være Fyrretømmer (som jo skulde hentes i Norge
eller Sverrig) saa vilde det blive 12 Rd. og 6 Rd.

Om Gaardenes Plads i Byen kan man gøre nogle Slutninger ud
fra Markbogens Betegnelse af Tofternes Beliggenhed. Præstegaarden
laa paa sin nuværende Plads, hvor den formodentlig har ligget siden
kort efter Reformationen, da Præsten flyttede fra Læborg til Vejen.
Gaar vi saa Øst paa, nordre Side af Gaden (eller nu Landevejen),
saa laa der to Vorupgaarde mellem de to Veje ned til Aaen, den
ene bag den nuværende Bykro, den anden nær Gaden, til venstre
naar man drejer ned til den lille Vandmølle. Imellem denne sidste
Vej og Vejen til Gesten laa atter to Gaarde, begge nær Gaden, den
ene lige straks til højre, naar man gaar ned til Vandmøllen, den
anden c. 150 Alen længere mod Øst, ogsaa en Vorupgaard. Saa
var der ikke flere Nord for Gaden. Syd for Gaden havde sidstnævnte
Gaard en Genbo, hvor nu Mads Nielsen Madsens Hus ligger. Gaar
man saa mod Vest, træffes den næste Gaard ligeoverfor, hvor Vejen
gaar ned til Møllen, og den næste igen ligeoverfor Fr. VII’ Sten.
Mellem disse to sidste Gaarde laa Kroen. Endelig laa tæt Vest for
Fr. VII* Sten endnu en Gaard. Det er otte ialt foruden Præste
gaarden. Denne laa lidt for sig selv og egentlig slet ikke ved Ga
den, godt 300 Alen fra nærmeste Nabo, mens de andre laa ret nær
hinanden og samlede sig, som man ser, væsentlig paa og omkring
det højeste Terræn i Byen. Med Vandforsyning har man næppe haft
Vanskeligheder, thi vel forstod man ikke at sætte Brønde som se
nere (de var nærmest tragtformige), men da der ingen Steder er
langt til Vand. saa kunde man klare sig med den sædvanlige Vippe.
Men der er altsaa endnu en Gaard tilbage, thi der var jo 9
Bøndergaarde. Fra Fr. VII’ Sten fortsatte Gaden hen ad Kirken, og
her gik Gyden, nuværende Baungaardvej, c. 500 Alen Vest paa op
til Smedien. Og her laa, hvor Cementstøberiet nu er, den 9. Gaard,
altsaa helt for sig selv, skilt fra de andre ved den Sænkning, hvor
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„Hytten“, Munks Gaard, den gamle Skole og Thomsensvej ligger.
Ligesom Lavningen forbi Olufsminde er denne Sænkning et gammelt
Smeltevandsløb fra den Tid. da Vejen Aadal ikke var hulet saa dybt
ned, som den er nu. Her var i Oldtiden og Middelalderen meget
sumpet, og efter gamle Folks Beretning laa ogsaa her, tæ t Vest for
Gaarden, ved Fr. VII’ Sten, Byens Gadedam eller Gadekær. Den iso
lerede Beliggenhed, som den 9. Gaard saaledes havde, kan betyde,
at vi her har Resterne af Byens Storgaard i Oldtiden. Efter Henrik
Larsens Undersøgelser (se bl.a. F. R. A. 1934. 515)*) synes der at
have været en saadan Storgaard i de fleste Landsbyer. De har bestaaet fra Oldtiden af. Her boede Storbonden, Goden, som skiftede
Ret paa Sognets Ting og ofrede paa alles Vegne for „Aar og Fred“.
Han havde Byens Smedie — endnu 1683 laa den altsaa Vest for
Gaarden, et mærkeligt Sted, ubekvemt for den øvrige By, hvis den
ikke fra gammel Tid var knyttet netop til denne ene Gaard. Dette
var af Betydning, thi kludre lidt i Træ kunde de fleste, men at ar
bejde i Jern var en Kunst, som kun faa kunde, og navnlig var Ud
smeltningen, som man sikkert ogsaa her i Vejen en Tid har drevet,
en ganske overordentlig vanskelig Sag. Det var ogsaa en Selvfølge,
at alle Byens Køer skulde til Storbondens Tyr; det var vel ovenikøbet saaledes, at ellers kunde der umulig være Held med Dyrenes
Trivsel. Thi en vis Hellighed, Kraft og Held udgik nu engang fra
Godens Gaard. — I de fleste Tilfælde er det ogsaa denne Stor
bonde, der har sat Kirkens Opførelse i Gang, og han selv eller en
af hans Sønner har vel været dens første Præst.
Det er gaaet forskelligt med disse Storgaarde. Nogle, f. Eks.
Estrup, slugte tilsidst hele Landsbyen, andre, og heldigvis langt de
fleste, blev til Gengæld draget ind i de andre Gaardes Lag som al
mindelige Bøndergaarde. Saadan gik det med Askovgaard og Vejen
Kirkegaard. Den sidste havde iøvrigt gode ydre Betingelser for at
blive en rigtig Herregaard, thi dens isolerede Beliggenhed har gjort,
at den sandsynligvis har raadet over al Jorden Vest for Sænkningen,
naar undtages det nødvendige Fællesskab i Skoven mod Vest for
Gavntræets Skyld. Byens andre Bønder har iøvrigt næppe haft noget
her at gøre, de har maattet nøjes med Jorden mod Øst og Syd,
som de altsaa delvis havde sammen med Vorupperne.
Men disse ydre Betingelser har altsaa ikke i Længden kunnet
udnyttes. Og der er vel ingen Tvivl om, at det er Skodborghus, der
er kommen i Vejen. For den Vejen Storbonde maa denne brutale
*) Se ogsaa R. Mortensen: „Fra Lindeballe Sogn“, S - 76
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Opkomling have været saare uvelkommen, og den viste sig ogsaa
hurtigt som en meget ubehagelig Nabo. Det Kævleri mellem Vejen og
Skodborghus om Jorden, som stod paa i over 300 Aar, har hin
Vejenbonde nok fra først af været ene om at klare. Uvenskabet laa
da lige for Haanden, men da Naboen jo paa en Maade var Kongen
selv eller ialtfald hans Lensmand, saa var Bondens Nederlag givet.
Han har vel sluttet sig for nær til den skaldede Greves Folk, da
de i 1368 belejrede Skodborghus, og saa har han faaet sin Selv
ejerret konfiskeret, da Valdemar Atterdag igen kom tilbage, i god
Overensstemmelse med, hvad der plejede at ske i et saadant Til
fælde. — Det kunde vel tænkes, at de 8 Otting, som 200 Aar se
nere er Fæstegods i Vejen, mens det øvrige er Selvejergods, netop
er denne Gaard. Paa Matrikuleringstiden er dens tre Beboere i hvert
Fald alle Fæstebønder. Det var dem, som i 1579 af Kongen blev
byttet bort til Estrup, hvor de nu hørte til i godt 200 Aar.
De 9 Gaardes oprindelige Størrelse er, som det ses ovenfor,
ikke saa lidt forskellig, idet de 4 første Gaarde (Vorupgaardene)
har ialt 3021 2 Td. L., de 5 sidste kun 253%, Gennemsnitsstørrelsen
bliver da saadan, at Vorupgaardene er 50 0 o større end de andre.
Forskellen ses dog ikke videre ved Fordelingen, thi paa de 4 Gaarde
sidder 13 Beboere, paa de 5 Gaarde kun 12, saa Gennemsnitsstør
relsen af Arealet i de to Tilfælde bliver henholdsvis 21 og 23 Td.
Land, men det kommer jo fra, at Vorupgaardene altsaa har kunnet
deles mere end de andre til Fordel for de Slægter, som sad med
dem. — Endnu mærkeligere er dog Høets Fordeling. Her er ikke
taget mindste Hensyn til den Regel, man ellers fulgte under Fælles
dyrkningen, at Produktionsgoderne skulde fordeles saa ligeligt som
muligt. Det ses af Modelbogen, at de 4 Gaarde, som svarer Afgif
ten af Vorup, har for det første noget mere Hø af Vejen Bys gamle
Enge end de 5 andre, nemlig 14 Læs til hver Gaard, mens de andre
har 13 hver (Gennemsnit), men de 4 har desuden alle Vorupengene
fra Andstbro til Skodborghus Skel, ialt 57 Læs Hø. Resultatet bli
ver, at de 4 Vorupgaarde har hver 28 Læs Hø, mens de andre kun
har 13, og vil man fordele det til alle de to Gruppers Besiddere
(i Gennemsnit), saa har Vorupgaardene 8l/2 Læs Hø hver, mens de
andre kun har knap 5%. Idet man erindrer, hvilken afgørende Rolle
Høet dengang spillede i Dyrenes Vinterernæring, ser man, hvor stor
Uligheden er. Som Eksempel paa, hvor nøjeregnende man var med
Høet, kan ogsaa tilføjes følgende fra Toftebeskrivelsen i Markbogen;
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„Udi samme Vænge kan høstes 1/2 Læs Mosefoder, hvoraf Niels
Knudsen har x/2 Part og de andre 3de 1 2 P art.“ Tre Mand om J 4
Læs Hø, det kunde vel blive c. 40 Pund til hver! Det maa ofte have
været svært med Fordelingen, ikke blot i dette Tilfælde.
Idet vi ogsaa har Hartkornets Ulighed før 1688 i Tankerne, kan
vi af disse Uregelmæssigheder skønne to Ting. Den ene angaar
Vorup Bys Nedlæggelse og dens 4 Beboeres Indflytning til Vejen
By (Se derom foran S. 27). Er det, som foran antydet, en Rebning
af Markerne, der er Anledning til Indflytningen, saa har Vorupbønderne ialtfald beholdt deres Marker og Enge ganske for sig selv
foruden den Del, de havde i Vejen Mark. Hos de Gaardfæller, som
de i Vejen flyttede ind til,, har de jo nok været velkommen, thi den
Velstand, de førte med sig, øgede disse 4 Gaardes Anseelse og
Magt, saa meget mere som deres Besiddere alle, ligesom Vorupbønderne, var Selvejere, ialtfald til 1660. Meget tyder paa, at disse
Gaardes Beboere har været, og følt sig, som et Slags Aristokrati i
Byen. At de nu, 1688, maa finde sig i 4 Fæstebønder imellem sig,
er noget nyt, en Følge af Krigens Fattigdom og Ødelæggelse; i Ma
triklen 1661 findes de ikke. Men det er et skæbnesvangert Varsel
om den rivende Tilbagegang i Selvejernes Magt og Indflydelse, som
den følgende Tid skulde bringe. — Den anden Ting angaar netop
disse Selvejerbønder. Dette, at de indtil 1688 har kunnet holde de
res Hartkorn saa mærkelig lavt (skønt de sad med langt de bedste
Ejendomme), 27 % under Fæstebøndernes (hvorimellem dog ogsaa
en Selvejer), mens det skulde have været 27 °/0 over, og at de
samtidig har kunnet holde fast baade paa en større Del af Maiken
og langt det meste af Engen, skal maaske tydes derhen, at de,
trods al Tryk baade fra oven og fra neden, har forstaaet at hævde
en Del af den Magtstilling og Anseelse, som de i ældre Tid havde
fremfor Fæstebønderne. Og omvendt er det sandsynligt, at det for
Vejen Selvejerbønders Vedkommende (ialtfald Vorupgruppen) for en
Del er paa disse Vorupenge, at deres Magt og Anseelse, og vel
sagtens ogsaa en god økonomisk Stilling, beror, saa Herremandens
Bestræbelser for at gøre alle til Fæstebønder ikke her har haft nær
den Fremgang, som mellem Byens andre Gaardbesiddere.
Er Matriklen kun kortfattet, saa er Materialet, den bygger paa,
Markbogen, Engtaksationsprotokollen og den saakaldte Modelbog,
saa meget udførligere. Modelbogen har Høavlen til hver Gaard, Høveders Græsning og Svins Olden, og dertil, som nævnt ovenfor,
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Markarealet for hver Mand og en foreløbig Hartkornsansættelse. Engprotokollen har ikke alene Høavlen, Græsning og Olden, men ogsaa hvor hver enkelt Gaard faar sit Hø fra, hvad der, som vi saa
ovenfor, kan give ret interessante Oplysninger. Endelig gør Mark
bogen Rede for Indtægternes Navne og Beliggenhed, Areal, Bonitet
og Sædskifte; endvidere for Skov, Hede og Udmark, Brændsel m.m.,
— for største Del Ting, som ingensinde for Landsbyers Vedkommende
her været behandlet, hverken i Vejen eller andetsteds. En Opmaaling af Byens Jorder — de dyrkede — var aldrig før foretaget, vel
mest fordi det, som nu enhver Skoledreng kan gøre, dengang var
noget ganske ukendt, ikke blot mellem Bønder, men ogsaa mellem
Folk med Lærdom. Der var da ikke Tale om, at man til denne vidt
løftige Opmaaling (hver eneste Ager i Danmark, stor eller lille, skulde
maales), der tilmed skulde besørges hurtigst muligt, kunde faa blot
nogenlunde kyndige Folk. Det blev overladt for største Del til de fra
den skaanske Krig hjemvendte Officerer og Underofficerer, som tilmed
daarligt kunde tale Dansk og heller ikke ellers var altfor behagelige
for Befolkningen at have i Kvarter. Opmaalingen blev da heller ikke
meget nøjagtig, men da man kun gav sig af med at opmaale og
udregne Rektangler og Trekanter, kan det vel heller ikke være
gaaet helt galt. Dette dog forudsat, at der ikke forekom Bestikkel
ser eller Sløseri, og navnlig det sidste blev man langt fra fri for.
Ikke saa faa Arealer maatte maales om. At optage Kort kunde der
under disse Omstændigheder ikke være Tale om; vore første Lands
bykort er kun godt 350 Aar gamle.
Med Boniteringen var man for saa vidt bedre stillet, som den
blev foretaget af 8 Bønder fra Omegnen efter den foran nævnte
Skala og under Landrnaalerens Kontrol. Men da Landmaaleren al
mindeligvis havde ringe Forstand paa Jordens Godhed og aldeles
ikke kunde kontrollere den ansatte Høavl, Høveders Græsning. Svins
Olden o. s. v., saa kan man roligt gaa ud fra, at disse Ting er sat
noget for lavt. Skal man f, Eks. slutte om Kreaturtallet ud fra „Hø
veders Græsning“ — og det skulde man vel egentlig kunne — saa
kommer man endnu længere ned for de 9 Gaarde end i 1678, nem
lig 34 Heste, 82 Kreaturer og 134 Faar (mod 58— 114— 190 i 1678).
Med Høet kan man ikke naa højere end til 177 Læs, mens man af
de Tal, der opgives 1580, kan slutte, at Byen da maa have haft over
300 Læs Hø. Skodborghus er endog gaaet fra 156 i 1580 ned til
32 i 1683! Ogsaa de 16 Svins Olden, det samme som i 1678, er
jo nok for lavt. men der er dog her utvivlsomt — ligesom i Askov
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og andre Steder — sket en voldsom Tilbagegang, man er kommen
langt under de 100 Svin, man har haft i 1579. Der maa i det hele
være sket en stærk Forringelse af Bøndernes Kost, som ogsaa er
vedblevet til omkring 1750. Den var baade knap og daarlig. Brød
og magert Kød var Hovedbestanddelene, og Brødet var tit daarligt
og blandet med forskellige Surrogater. Flæsk og Smør var det smaat
med, og Fedthungeren, hvis Spor kan følges langt tilbage i Sagn
og Eventyr og Myter, blev værre end nogensinde før. Det er ikke
mærkeligt, at største Parten af de Sygdomme, der kan erkendes,
og det langt ned mod vor egen Tid, er Ernæringssygdomme. Endog
Skørbug var ret almindelig.
Aarsagen til det mindre Svinehold var jo Skovens Forringelse.
Da Vejen Udskiftningskort desværre ikke, saaledes som Askovkortet,
stedfæster de enkelte Markskifter og Skovstykker, saa kan man in
tet vide om, hvor „gamle Haugaard“ og „nye Haugaard“ laa, men
i hvert Fald er det Skovbæltet langs Askov Skel, her er Tale om,
som vistnok er gaaet i „Haugaarde“ altsammen. Og det vil sige,
at der ikke var Skov af Værdi, thi en Haugaard var vel et hegnet
Skovstykke, men Indhegningen skete ikke for Skovens Skyld, men
for Græssets Skyld. Alle Gaardene bjerger Hø i disse Haugaarde fra
l 1. a til 4 Læs; der har jo nok været noget Krat tilbage og vel en
kelte Træer, men det synes ikke engang at have været tilstrække
lig til Gærdsel, thi derom hedder det i Markbogen, at „Gærdsel
haver de noget udi Estrup Skov og Meillund Mark“. De tilsaaede
Marker maatte jo hegnes mod Kreaturerne, og der skulde meget
Gærdsel til, især da Markerne stadig skiftede. Den gamle Gærdsel
blev vel brugt til Brændsel. Om Skov hedder det iøvrigt, at „forbemeldte Vein By Mænd haver en Skovpart udi Estrup Skov, hvorudi de Selvejerbønder maa selv hugge. - . saavidt som de til deres
fornøden Hjultømmer behøver, men de andre maa intet hugge, uden
det dennem af deres Øvrighed vorder udvist“. Denne Ordning er
vel truffen, da Vejen Skove ikke længere kunde yde Gavntømmer,
og maaske allerede fra det Øjeblik, Herremanden tog Skoven fra
Bønderne; han kunde naturligvis ikke nægte dem Gavntømmer. Selv
ejernes Forrettighed paa dette Punkt er en gammel Historie, men
som før sagt betyder den næppe, at de ikke var under Kontrol. Og
i hvert Fald viste det sig ved Udskiftningen og Salget af Gaardene,
at der ikke er Tale om nogen Ejendomsret. — Hvad endelig Brænd
sel angaar, skulde man synes, at Vejen med sin store Mose var vel
faren. Men det er langtfra at være Tilfældet, Man synes netop den^
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gang at være paa det kritiske Tidspunkt, da det var forbi med Sko
ven og man endnu ikke ret havde lært at bruge Mosen. Ja, maaske
slet ikke ; det er ialtfald meget paafaldende, at hverken Markbog
eller Modelbog, der ellers tager alt med, selv de mindste Tofter og
Engstumper, aldeles ikke nævner Vejen Mose som noget, der kunde
bruges, eller som man kunde have Nytte af. Man brugte vist over
hovedet grumme lidt Brændsel, vel indtil den Tid slet ikke andet
end paa den aabne Skorsten, og her egnede Mosetørv sig meget
lidt. Naar man ikke havde Træ, tog man til Hedetorv, og det er jo
utvivlsomt dem, der tænkes paa, naar det i Markbogen siges, at
„udi Worup Mark er nogen Tørveskær, som forskrevne Gaarde til
deres nødtørftig Ildebrand kan have Tørveskær udi 10 Aar, og kan
skæres ialt til forskrevne Gaarde 200 Læs Tørv". Det har altsaa
været i Vejen som i Askov, hvor det i Modelbogen hedder: „Skæ
rer deres Tørv paa Heden til Fornødenhed“. Dog varede det næppe
længe fra den Tid af, før man tager fat paa Mosen, velsagtens af
Nødvendighed, ialtfald bliver den ved Udskiftningen omhyggeligt
delt som den øvrige Mark. Denne Nødvendighed kan have været
stærkere andre Steder; det hedder i en Artikel om Kollerup og
Skræm Sognes Tilstand 1683: „De gamle Moser i Gravenskær er
snart opgravne, . . der er snart intet i det raadne Kjær at faa, en
ten Brændtørv eller Skudtørv“ (J. S. 2 - 1 . 4). Og i Herredsbogen
for Andst Herred 1690 siges om Jordrup: „Til Anneksgaarden no
get Skov; bruger ellers mestendel Tørv og Klyne.“ Her røbes det
altsaa, at Ordet Klyne dengang var kendt paa Egnen, og havde man
i Vejen brugt dem, saa havde man ogsaa nok fundet Ordet i Mark
bogen. Ogsaa i „Danske Vider og Vedtægter“ (366, 370, 374) kan
man finde Klyne omtalt: „Ingen maa kaste Klyne uden i vestre
Mose“ (Grimstrup 1662). „Ingen skal grave Torfue eller K ly n e ...
endten paa Syndage, hellige Dage eller under Predicken paa Bede
dage“ (Vong 1691). Desværre kendes ingen Vide for Vejen.
De væsentligste og udførligste Oplysninger, Markbogen bringer,
angaar dog selve Byjorderne, især de dyrkede; Byen havde ligesom
Askov 9 Indtægter. Landmaalerne kalder dem Vange, thi de havde
i 1681—82 arbejdet paa Øerne, hvor man brugte den Benævnelse.
Navnene er: Langagervang, Hungervang, Lundevang, Kirkevang,
Tombingvang, Grønhøjvang, Askehøjvang, Sorterøgelvang, Sandagervang. Navne som Hungervang og Tombingvang er jo nærmest lavet
for Løjer, disse eller lignende Navne findes næsten alle Vegne. De
paagældende Indtægter var ikke Byens ringeste, Paa Grund af at
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Udskiftningskortet, som før nævnt, desværre ikke har et eneste
Marknavn, naar undtages Mejlund, er det meget vanskeligt at faa
disse Markstykker anbragt nogenlunde rigtig paa Kortet. Beskri
velsen, med Angivelse af tilgrænsende Lokaliteter, er nemlig som
oftest ret uklar, især fordi der ingen Fasthed er i Betegnelserne,
og de forskellige Indtægter kan derfor kun fastlægges i store Træk.
— Langagervang er Stykket mellem Læborgvej og Mosevejen.
Lundevang er Stykket mellem Baungaardvej, „Gyden“, og Varde
vej, mod Vest begrænset af nuværende Skel mellem Baungaard og
Ejnar Smith. Mellem disse to Indtægter laa Hungervang, „Sønden
til Riiseng, Vesten til Veyendam Heede“. Kirkevang laa mellem
Baungaardvej og Skovvejen „grænser Sønder til Tombingvang og
Vesten til Kistedal“. Riseng og Kistedal er for saa vidt det samme,
nemlig Jernbanelavningen, kun synes Kistedal at kunne være den
Del deraf som mod Syd begrænser Baungaard Mark, Riseng den
Del længere Vest paa, — det var lavt Terræn, der nok, som det
ses, kunde give noget Hø (saavel som Kistedal), men laa jo saa nær
Skoven, at det sikkert har været ret stærkt begroet med Ellebuske
o. lign. Tombingvang laa mellem Skovvejen og en Linje omtrent
hvor Askovvej nu gaar, og „gaar Vesten til Faiers Flaad“. Det
sidste var en fladvandet Dam, tør om Sommeren ; den laa paa
Grønvangs Mark tilhøjre for Askovvej, noget vestligere end Karens
mark. Grønhøjvang havde Navn efter en Høj, som laa ved Vejen
til Skodborg; den „grænser med søndre Side mod Meylundhede og
Vesten til ElstrupdammeM. Nordgrænsen var Tombingvang, og denne
Indtægt var da Byens sydligste langs Skodborghusvej. Askehøjvang
havde sandsynligvis Navn efter en Høj med Ask paa, men hvor
denne har ligget vides ikke; kun at det er nær Byen mod Sydøst,
thi Vangen „ligger Vesten og Norden til Byen og Sønden til
Dammen. „Dammen“ er de lavere Partier i det nuværende Anlæg.
Sortrøgelvang. En Røgel er en langstrakt, lav Forhøjning (Feilbergs
Ordb.), Denne Indtægt og Sandagertægt var Resten af Marken
mellem Vejen Bæk („Øster Tovbæk") og Engen langs Aaen. Sorterøgelvang Iaa nærmest Aaen „mod nordoffuerste til Aaen og Sønden
til Sandagervang“. Denne sidste maa da have ligget langs Vejen
Bæk, „Sønden til Øxevad og Norden til Aschehøyswang.“ Øxevad
er det Vadested over Vejen Bæk, hvor Kreaturerne kunde komme
over paa Vorup Mark, som næsten udelukkende brugtes til Græs
ning. — Kan disse 9 Indtægter altsaa kun omtrentlig lokaliseres,
saa kan de det dog i Hovedsagen; dette er ikke Tilfældet med de
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mange Underafdelinger, fra 4 til 13, i de enkelte Indtægter. Det
som her af og til kan have nogen Interesse er Navnene. Naar de
smaa Ejendommes Marker, som ligger mellem Vardevej og Baungaard Marker hedder Enggaards Stykker og Enggaards Blokke (en
Blok var en meget kort Ager), saa kunde man jo fristes til at
mene, at der en Gang har ligget en „Enggaard“. men det kan ogsaa betyde indhegnet Eng. Det kunde jo være den Gaard Præsten
boede paa, da „han kørte over den østre Ende af Vejen Mose for
at komme til Læborg“. Kalgaards Blokke ligger da ogsaa i samme
Indtægt; det kan betyde baade Kaalgaard og Kalvegaard, og kan
jo tyde paa Bebyggelse. I Lundetægt ligger Baunhøjs Blokke, der
jo, som omtalt ovenfor, fortæller os, at Sognet har haft sin Bavnehøj. I Kirketægt ligger Smedeblokagre, som fortæller os, at nu er
vi i Nærheden af Smedjen, den laa paa dette Tidspunkt noget oven
for hvor Cementstøberiet nu ligger, ved Gyden altsaa, fra Oldtiden
Byens fornemste Vej, næst Hovedgaden. Hvorfor nogle Agre i
Tombing Vang hedder Birthes Damagre er ikke godt at vide, StenBlokagre og Tidselagre er mere gennemskuelig. I Grønhøj Vang
træffer vi de Elstrupnavne, der før har været nævnet og desuden
Kjærklintager. I Askehøj Vang har vi Damblokke, Hesselbjergagre
og Tyges Haugeagre. I Sorterøgel Vang findes „ond Wey Ager“
og „Flaadstiager“, som siger noget om vanskelig Færdsel. Endelig
er der i Sandager Vang (Oluf Nielsen kalder den Søndervang) en
Hyldebuskager og en „Helluedisz Blochager“.
Men disse 9 Indtægter, som er Byens Agerjord fra ældgammel
Tid, var langtfra den eneste Jord, der blev dyrket. Ligesom i Askov
og vel sagtens overalt i al Fald i Vestjylland, men i Vejen i tem
melig stor Udstrækning, havde man større og mindre Stykker, dels
paa Vorup Mark, dels ude langs Vardevej eller Estrup Skovvej,
som den altid hedder i Markbogen. De blev dyrket 1 —3 Aar,
hvorefter de igen „hvilede“ i 6—7, andre helt op til 30 Aar og
var jo saa tildels groet i Lyng igen. Dyrkningen skete ikke for
Avlens Skyld, for disse Marker gav overmaade lidt, da de ikke
kunde faa Gødning, men for Græsningens. Det ses ogsaa, at man
undertiden brænder Lyngen af for at der bagefter kunde komme
frisk Lyng og Græs til Kreaturerne, men det er klart, at en saadan
Mark aldrig var meget bevendt. Det meste af Vorup Mark ligger
hen paa den Maade og takseres til 12 Høveders Græsning! Et af
disse Stykker er „Weyen Damhedeager, som ligger udi H/eyen
Damhede“. Det var Marken Nord for nuværende Vanddamgaard,
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dels Syd men mest Nord for Vardevej. „Ond Boghvedejord,
skarp Sand, Grud og Sten og er opbrudt ude i Heden og langt
fra Byen, saa den ikke kan vorde gødet, men er mesten op
brudt for den Aarsag. at Græsset kan opvokse i Steden for Lyng
. . . saas 1 Aar med Arre (Havre) og hviler 30 Aar“. Omtrent det
samme siges om Langdalagre, som laa lige Øst for, „saas 2 Aar,
1 Aar med Boghvede og 2det Aar med Rug, hviler siden 30 Aar”.
Helt ude ved Estrup Skov, Syd for Vejen, laa Gejlagre, „opbrudt i
Hede, saas 2, hviler i 30 Aar“. Øst indtil laa Haugaardsagre. „231
Agre opbrudt i Hede, saas 2 Aar, hvorefter nogle hviler i 16 Aar,
andre i 20 Aar". Helt smaa kan disse Stykker jo ikke have været,
om Vejen Damhedeagre siges, at der er 98 ialt. Det har været et
stort Arbejde, hver Gang et Stykke skulde brydes, antagelig har
man taget et passende Stykke for hvert Aar. Lignende Stykker
dyrkede man op ude paa de gamle Vorup Bymarker, Øxenvads
Agre, Sønder Vorup Blokke, Sønder Vorup Agre, Bommerskjolds
Agre og Vorup Lundagre hedder de, de sidste mellem Vorup Lunde
og Ribevejen. Men Driften var ikke saa ekstensiv, „noget kan
bruges udi 3 Aar og hviler igen udi 4 A ar“, hvad vel altsaa be
tyder, at disse Marker er at jævnstille med den øvrige Bymark,
og er da ogsaa den gamle Vorup Bymark, fremdeles tilhørende
Vorupgaardene. Desuden var „udi forskrevne Vorup nogen gamle
Agre. som alldeles med Lyng er overgroet og ej udi nogen Mands
Tid, som nu lever, haver været saaet . . . mens dog Heden af nogle
afbrændt af Aarsag dels Mangel for Græsning til deres Kvæg, som
det nu til bruges og i mange Aar og i Mands Minde brugt haver,
ej heller enhver Mand sin Del deraf ved at kende er derfor til (12)
Høveders Græsning takseret“.
Det hedder i Vangfortegnelsen, at „de 5 aarlig er udi Brug og
og de 4 hviler udi 4 Aar“. Siden ses dette at være en Regel med
saa mange Undtagelser, at den intet betyder. Langagervang saas i 4
Aar: Byg (gødes) Rug, Boghvede, Rug. Dog er der noget af den,
der saas i 3 Aar; Boghvede, Rug, Rug, „skarp Sand, Grud med
Sten beblandet, god Boghvedejord“, hviler i 6 Aar. Et andet
Stykke i samme Vang, samme Skifte, men med Rug, Boghvede,
Rug. Et tredje Stykke, samme Vang saas i 2 Aar med Havre,
hviler i 7 Aar, „Sand, Grud, lidt Muld, middels Arejord". / denne
Vang er 7 forskellige Sædskifter! Noget af Hungervang, Enggaards
Blokagre, „kold Sand og Grud, saas udi 3 Aar, hviler i 6“. Byg
— Rug — Havre. Resten af denne Vang saas i 5 Aar og hviler

95
i 4, noget med Blandkorn — Rug — Rug — Boghvede — Havre,
andet med Byg — Rug — Rug — Boghvede — Rug, Byggen gødes.
Noget af Tombing Vang saas i 3 Aar, Boghvede — Rug — Bog
hvede og hviler i 6, Resten saas i 4 Aar — Havre — Rug — Havre
— Havre, eller Blandkorn — Rug — Boghvede — Havre, om Jor
dens Bonitet siges intet. Lige saa indviklet og forskellig er Driften
over det Hele, man skulde ikke synes det var nemt at finde ud af.
Som bekendt var det Fællesdrift, „Ager om Ager“ (ikke Fælleseje),
men det er ikke sikkert, at hver Gaard har haft Agre i alle Dele
af en Indtægt, i saa Fald vilde, da man jo tilmed havde Agrene flere
Steder, hvis man havde mere end én, en Gaards Markstykker let
komme op mod 100. Ordningen er utvivlsomt ogsaa langt mere
upraktisk og indviklet end den behøvede at være, og det har man
naturligvis godt vidst, men en delvis Sammenlægning vilde koste
Penge, og dertil kommer Flertallets Uvilje mod Forandringer og
Frygt for at blive forurettet.
Om Boniteringen er allerede her og der sagt lidt i det foregaaende. I Modelbogen hedder det, at „Byens Jord bestaar af Sand
og Muld, en Del paa kold Leer, og en Del paa rød Sand, eragtet
*/3 skarp, 1/ß ond, 1 g aller værst.“ Der kom altsaa Hovedkarakteren,
og den er jo ikke fin, og dog er den bedre end den fra Askov:
1 4 ond og 3 4 allerværst, hvad der jo ser ret mærkeligt ud. Men
det hænger maaske noget sammen med, at Vejen Jorder ansaas for
gode Rugjorder. Det maa dog tilføjes, at i Modelbogen er ovennævnte
Bonitering rettet til A/2 ond, 1/2 allerværst ved alle Gaardene. At
forbedre Jorden kunde der paa denne Tid ikke være Tale om, der
til var Kreaturholdet blevet altfor ringe. Thi lad være, at man har
opgivet for smaa Tal baade angaaende dette og andre Ting, hvad
for det meste slet ikke kunde kontrolleres, saa er der dog ingen
Tvivl om, at Kreaturholdet er betydelig mindre, og hele Driften sik
kert (paa Grund af Fattigdommen) ringere end 60 Aar i Forvejen.
Gamle Folk har kunnet mindes en forfærdelig og trist Tilbagegang.
Man skulde jo synes, at naar man havde de store Udmarker og
Enge til Hø og Græsning, saa maatte der kunne holdes en ret stor
Besætning i Forhold til den dyrkede Mark, især da aabenbart ikke
engang Halvdelen har været tilsaaet om Aaret. Men det er langtfra
Tilfældet. For Vejens Vedkommende har vi i 1683 opgivet Antal
Td. L. for hver Mand i Byen, og de fleste af dem kan, med deres
Antal Kreaturer, findes i Fortegnelsen til Kop- og Kvægskat 5 Aar
før. Bertel Clemmensen holder paa 22 Td. L. 2 Heste, 3 Kreaturer
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og 3 Faar. Anders Tygesen paa 21 Td. L. 2 Heste, 1 Ko og 4 Faar.
Peder Povlsen paa 21 Td. L. 2 Heste og 1 Ko. Niels Knudsen paa
26 Td. L. 3 Heste, 4 Kreaturer og 8 Faar. Niels Christensen paa
28 Td. L. 2 Heste, 5 Kreaturer og 4 Faar. De sidste er af de høj
este. Nu er, som før sagt, disse Tal nok noget for smaa, hvad Dy
rene angaar; alligevel er det klart, at den Gødning, her kan være
Tale om, intet forslaar; ikke engang den ene Gang i Omløbet (9 Aar)
Jorden blev gødet (til Byg) kunde den faa ordentligt, og dertil kom
mer, at Gødningen naturligvis var ringe, men den blev ogsaa meget
daarligt opbevaret. Det var ikke saa sært, at man kun gødede de
nærmeste Marker; man skal ikke langt fra Byen for at finde Jord,
som dengang aldrig saa Gødning.
Og dog trængte den endnu haardere til Kalk. Vejen Sogn hø
rer ogsaa paa den Maade til Vestjylland, at de øverste Jordlag, Le
ret saavel som Sandet, gennem Aartusinders haarde Vejr i Forbin
delse med Issmeltning, er blevet vasket rene for Kalk ned i et Par
Meters Dybde. Man var ingenlunde uvidende om denne Mangel ved
Jorden og der skulde heller ikke gaa ret mange Aar. før nogle
Herregaarde gjorde de første Forsøg og Erfaringer med „Jordmarv“
(Mergel, Lim). Men der var længe til, at Bønder kunde tage fat paa
sligt. Bedre skulde man synes, at der kunde foretages nogen A f
vanding, som ogsaa haardt tiltrængtes, og der maa jo med den Tids
Driftsmetode have været Perioder, da der var meget lidt at bestille.
Men det var vel her som andre Steder Dyrkningsfællesskabet, der
var i Vejen, og i den her omhandlede Periode ogsaa den uendelige
Armod, som dræbte al Foretagsomhed.
Til Dyrenes Vinterfodring kunde der, som før sagt, ikke være
Tale om Korn, og det blev da Høet, som man i det væsentlige her
maatte stole paa. Det Forhold, som jo saa godt kendes fra senere
Tider, at jo mere primitiv Markdriften er, jo større Rolle spiller de
naturlige Enge og Græsgange, freintraadte dengang i al sin Klarhed.
Det var et uhyre Arbejde, der maatte udfoldes for at skaffe Dyrene
den nødvendige Vinternæring, og saa sultede de endda. Efter Eng
taksationsprotokollen har Vejen (Præstegaarden undtagen) 16Q Læs
Hø, efter Modelbogen 177. Det er ikke meget til den i 1678 op
givne Besætning 58 Heste og 114 Kreaturer, thi Læssene var bitte
smaa, (senere ses det, at man regnede 32 Lispund til et Læs) og
Høet var ikke godt; det meste var „Mosefoder“, som det hedder,
og ogsaa meget af det øvrige var simpelt paa Grund af den mang-
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ende Afvanding. Der klages ofte over, at Engene ned ad Skodborg
Aa til (Vorupengene) og langs denne led Skade af Vandflod.
Da Præstegaarden i visse Maader var lidt for sig selv, er den i
det foregaaende for det meste holdt udenfor. Den var som anført
paa 48 Td. Land, i 1688 langt den største Gaard i Byen og fik me
get nær 5 Td. Hk., mens Bønderne kun har godt 2 Td. Hk. i Gen
nemsnit. Gaarden tilhørte Kronen, som vist de fleste Præstegaarde
dengang; den gav ingen Landgilde, da denne jo maatte betragtes
som Præstens Løn, men derimod lidt i Indfæstning, naar en ny Præst
ankom. løvrigt laa Gaarden i fuldt Fællesskab med Byens andre
Gaarde, og Præsten har vel saa givet møde paa Bystævnet som
andre Bønder og har vist ogsaa endnu paa den Tid stærkt Præg af
at være Bonde. Der er vist en Mulighed for, at Præstegaarden vir
kelig, som der fortælles, har ligget ude i Nærheden af Vandamgaard,
det skulde saa være i Aarene før Reformationen. Thi i Aarene efter
denne boede han i Læborg, fordi han ogsaa havde Bække, og altsaa 3 Sogne. Der var jo Præstemangel ved den Tid. Og da dette
ret snart hørte op. flyttede Præsten tilbage til Vejen, men nu ind
i Fællesskabet med de andre Bymænd. Det maa være sket omkring
1550—60 og kan være samtidig med. at Vorup Bønder flyttede ind
til Vejen og Jorden altsaa blev omrebet. I Krigen 1657 - 6 0 blev
Gaarden helt ødelagt, blev paany opbygget, brændte 1700, atter
opbygget, men vel sagtens for simpelt, thi 1732 er den igen meget
forfalden.
Foruden Indtægterne af Gaarden havde Præsten en Smule af
Kongetienden, c. 3 Td. Korn. Endvidere „for Kaldets Ringhed“ Vam
drup Kirketiende, og det maa vel antages, at den Vejen Præst der
for skulde holde Vamdrup Kirke vedlige. Fra Ribe Amtsstue aarlig
3 Rd. 3 Mk., en Slags Erstatning — tilkendt Præsten altsaa — for
Inddragningen af „Herligheden“ til Annekspræstegaarden i Gammel
by. Desuden Offer og Accidenser, som en Del Aar senere gav om
kring 80 Rd., deraf 2 Rd. og 3 Td. Rug som Offer fra Skodborghus efter Dom af 1694. Præsten kan vist, under fredelige Forhold,
ikke have været helt ringe stillet.
Foruden Gaardenc i Byen er der en Del Gadehuse, i Vejen for
øvrigt usædvanligt mange. I Abildgaards Jordebog (1660) er opført
ikke mindre end 13. Der er anført Navn ved dem alle, men de 11
er øde, og det betyder vel, at Beboerne er døde. I 1664 er igen
5 af dem beboet. I Matriklen 1688 nævnes ingen, da de ikke blev
sat i Hartkorn, men Markbogen (1683) har 12. Det er altsaa om7
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trent som før Krigen. Det var alle Fæstehuse, 3 under Estrup, 6 un
der tre af Vorupgaardene, 1 under Præstegaarden og 2 paa Byens
Gadejord, de sidste beboet af Løjtnant Gralich og Jep Smed, som
vel altsaa har været Bysmed. Ogsaa nogle af de andre Beboere,
Espen Murmester, Mikkel Skræder, Hans Skomager, maa vel være
Haandværkere, nogle kan være Gamle, men en stor Part maa, om
man kan dømme efter Listen af 1660, være Daglejere. Det maa
nemlig antages, at naar de 7 af de 12 kun har givet en Afgift af
8 Skill, (hvis Oprindelse man ikke kan se), saa har de ydet Arbejde
for Resten. De andre giver 1— 2 Daler, hvad der vel kan være en
anstændig Husleje. Saadanne Huse var der i de fleste Byer. I Her
redsbogen for Andst Herred 1690 hedder det: „Til Præstegaarden
(Lejrskov) er tvende Huse, og nyder Præsten en Dags Arbejde om
Ugen af hver." Det samme siges om Hjarup og Gamst, og Præste
gaarden i Vejen har altsaa ogsaa en Husmand. Naar Vejen i det
hele har saa mange Husmænd, kan det for det første hænge sam
men med Byens centrale Beliggenhed, at der altsaa var en ret god
Plads for Haandværkere, Askov havde slet ingen, ikke engang en
Smed, og Gammelbv heller ingen. Men dernæst lægger man Mærke
til, at de 6 af de 12 Huse i 1683 hører til Vorupgaardene. To af
disses Beboere synes at være Haandværkere, men de 4 har nok
skullet klare alle Gangdagene paa Skodborghus for Vorupgaardene.
Det havde de Raad til. Kun til Spanddagene har Bonden eller hans
Karl selv maattet af Sted. — Alle disse Husmænd havde Ret til
at faa græsset en Ko eller to med Byens øvrige Kreaturer. Vinter
fodret har maattet bjerges, hvor det bedst kunde ske. I Almindelig
hed var det ikke særlig vanskeligt, saa mange Strimler og Stumper
som dengang laa ubenyttede hen. Men i Vejen har man maaske væ
ret vel mange om dem. — I det hele er der mange Vidnesbyrd om,
at disse Husmænd havde det forholdsvis godt og ofte bedre end
Gaardmændene. Det syntes ialtfald Regimentsskriveren ved Kolding
Rytterdistrikt nogle Aar senere. „De (Husmændene) giver aldrig en
Skilling til Kongen, hverken Folke-, Familie-, Kop-, Kvæg- eller Ild
stedskat eller noget i ringeste Maader; hvilken Frihed foraarsager,
at man fast ikke kan faa en Karl til en Gaard, om den bliver for
falden eller for Bondens Armods Skyld ledig. Saadan en Husmand
er jo bedre faren end den bedste Greve eller Baron, som bor i
Kongens Riger uden at svare Skat. Husmanden kender hverken Gud
eller Kongen andre end deres Selvejerbønder. Saafremt de mang
foldige Huse ikke afskaffes, vil alle Byer snart staa øde, og Kongens
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Bønder kan ikke hjælpes, hvad man saa end gør!“ Her forudsættes
altsaa, at de unge Karle hellere bliver Husmænd end Fæstegaardraænd, at Husene (for en Del) tilhører Selvejergaardene, og at Be
boerne gaar paa Dagleje hos Bønderne. I en Estrup Jordebog 1701
anføres ikke mindre end 16 Gadehuse i Vejen, men der tilføjes:
mestendel øde. Hvor meget det betyder, kan ikke ses af Bogen.
Da Vejen Mølle kun har knap l -2 Td. Hk. af Avlingen, saa kan
den ikke dengang haft ret megen Jord, antagelig kun 5 —6 Td. L.
dyrket. Et bedre Aktiv har Møllen været med næsten 6 Td. Hk.,
i 1664 noget mere. Der siges paa den Tid, at Mølleskylden er 12
Td. Mel, men at den før har givet 24 Td. Aarsagen til Tilbage
gangen skal ifølge Markbogen 1683 være, at den nu er „ikkun en
Skvat- eller Græsmølle, som ikke altid kan male, thi den maa, naar
tør Sommer er eller og stærk Vinter indfalder, staa stille; og naar
stor Væde er om Foraaret og Efterhøsten, kan Hjulet ikke gaa om
formedelst Bagvand, som ikke saa hastig kan bortløbe." Da der
føjes til, at Møllen er ganske forfalden, saa kan man vel slutte, at
dette ogsaa er Tilfældet med Dæmninger og Vandregulering, og at
det er disse Mangler, der er Skyld i, at Møllen ikke duer. laltfald
er den senere et godt Aktiv, og det var velhavende Folk, som bo
ede der, hvad der kan ses af Skifterne, Det kan jo ogsaa være, at
Synet i 1683 har gjort den ringere end den var; det var jo gerne
den Vej, det gik.
Møllen var Fæste under Skodborghus. som ogsaa ejede den 1662.
Formodentlig har Kirstine Ulfeld faaet fat i den, da hun paa Grund
af Vandmangel maatte nedlægge Skodborghus Mølle 1580. Den var
vist allerede dengang gammel, thi 1392 tales om gamle Vejen Mølle,
der maa vel saa have været en nyere, som kan være den, vi nu
kalder gammel. Den har mulig været i Forfald, hvad disse Møller
dengang næsten altid var, og Margrethe Ulfeld har saa faaet den sat
i Stand, thi en Mølle maatte en Herregaard have.
Maaske har Vejen da haft sin Vandmølle allerede i Valdemarernes Tid eller endnu tidligere, thi Vandmøllernes Historie gaar
meget langt tilbage. Mange var der dog ikke af dem. De fandtes
i ældste Tid kun ved Klostre og Herregaarde; Bønderne hjalp sig
med deres Haandkværne, som der aabenbart efter Fundene har væ
ret en stor Mængde af, og dem blev man ved at bruge langt ned
mod vor Tid, hvad der kan ses af Skifterne, vel ogsaa fordi man
havde saa langt til Mølle. Dette sidste kunde forværres derved, at
Herremanden, uanset Afstanden, gav sine Bønder Ordre til at bruge
7*
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hans Mølle. Saaledes har man fra Maltbæk og Askov fra ældgam
mel Tid maattet køre til Vejen Mølle, hvadenten det var den „ny“
eller den „gamle". Ialtfald nævnes Møllevejen, som endnu for 70—
80 Aar siden gik tværs over Markerne Nord for Vejen Mose ind
efter Møllen, allerede før 1500.
Som nævnt er Skodborghus i Matriklen 1688 sat til Hartkorn
13-7-2-1. Den har lige som Vejen 9 „Vange“ : Vestervang, Mellemvang,
Gydevang, Nørrevang, Øster Mellemvang, Aavang, Østervang, Sand
bjergvang og Skallevadvang, ialt 150 Td. Land, deraf Halvdelen „ond“
og Halvdelen „allerværst“. Endvidere 8 Engstykker til ialt 32 Læs
Hø. Sædskiftet er paa den bedre Jord 1 Kærv Byg og 2 Kærve
Rug, paa den daarligere 1 Kærv Boghvede og 1 Kærv Rug, siden
hviler Jorden i 7 —9 Aar. Græsningen er takseret til 16 Høveder,
men 1678 er der 23.
Man havde ventet, ikke mindst fra Regeringens Side, at med
dette faste og langt mere retfærdige Grundlag for Skatterne, som
Matriklen af 1688 var (hvor Satsen pr. Hartkornsenhed jo blot kunde
øges og ogsaa blev det), saa skulde man være færdig med de vilkaarlige og meget uretfærdige Ekstraskatter: Kvæg-, Kop- og Familie
skat osv. Men saadan gik det langtfra. Ogsaa i de næste Par
Slægtled er der en Del af den Slags, især som Krigsskatter under
„store nordiske Krig“ (1709 —20).
En Kopskat i 1700 betaltes kun af Selvejere. Der nævnes
(Indberetning fra Præsten) 11 i Vejen, 1 Daler af hvert Ægtepar,
V2 af enlige. Præsten maa af med 4 Daler, „som er hans ganske
hele Offer“. 1704 nævnes Henrik Christensen i Skallevad, Hus
mand, haver 2 Køer, Knud Hansen, Vejen Mølle „udgift“, „Kro
holder i Vejen, som er et eneste Kvindfolk og Manden i fremmedes
Tjeneste, haver ikke nogen Bryggen eller Brænden“. Kroen er noget
ældre, men af stor Betydning eller Omsætning synes den altsaa
ikke at have været, uagtet den jo laa ved et vigtigt Vejkryds. Den
havde ingen Ret til Brændevinsbrænding.
I 1710 kom en Skat paa Karosser, Parykker m. m., altsaa en
Luksusskat. Den kunde Bønderne nok komme udenom, men Præsten,
Jacob Bendtsen, tilstaar, at han „formedelst mit Hoveds Svaghed
bruger Paryk (Skat 3 Rd.!), men min Hustru, som er ved Alder,
bruger nu ej Fontanger eller andet saadant. Børn haver vi ingen,
men haver en Tjenestekarl, som faar til Løn hvert Halvaar 7 Sletdaler. og en Pige, som faar 3 Sletdaler“. Præstekonen i Vejen har
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altsaa ikke været saa fin som Tjenestepiger i København, thi Skatte
listerne her viser, at adskillige af dem bar Fontanger (Sæt, Top).
Skønt Skatten ikke vedkommer Bønderne opgives deres Navne dog
atter ved denne Lejlighed, der er ogsaa nu 25, og der tales frem
deles om 9 Gaarde. At der imidlertid ogsaa har været 25 temmelig
selvstændige Boliger med Udhuse synes tydelig nok at fremgaa af
Tingbogen i Anledning af Forhørene ved Branden i Aaret 1700, og
de synes heller ikke længere alle at have ligget indenfor det æld
gamle Toftegærde, som fra Oldtiden af var Ramme om Gaarden.
De 9 Gaarde er altsaa kun en Regningsenhed, som det iøvrigt har
været allerede længe. Efter Navnelisten tilføjes: „Af samtlige Be
siddere er ingen, som bærer Paryk, eller af deres Hustruer, som
bærer Topper“. „Haver og ingen Tjenestefolk“, en Bemærkning,
der kommer igen i Anledning af „Krigsstyr“ 1713 med Tilføjelse:
„formedelst Godsets Ringhed og Bøndernes slette Tilstand“. Da
Estrup Gaard og Gods i 1724 blev solgt til Generalmajor Schölten
er der ved en Del af Bønderne i Vejen (sagtens ogsaa andre Byer)
føjet til: Alle Skatterne svares af Herskabet i Henseende til den
store Landgilde og det store Ugedagsarbejde til Skodborghus.
1711 maa der atter betales Kopskat, denne Gang 1 Rd. for hver
voksen Person, Præsten maa ud med 16 Rd. for sig og Hustru.
„Præsteenken Ida Baggesdatter med Datter Margrethe forarmede“,
hvad der attesteres af Stiftamtmanden. 1718 betales der Ekstra
skat. Der nævnes i disse Skattelister foruden Bønderne forskellige
Haandværkere: Smed, Klejnsmed, Skrædder, Væverske, Murmester
o. a. Paa Skodborghus, „hvor ingen residerer“, er i disse Aar (og
saa tidligere) kun en Ladefoged, som jo skal lede Bøndernes Hoveri
arbejde, en Røgter og en Pige.
I disse Aar, for nu godt 200 Aar siden, kom ogsaa den første
lille Begyndelse til en Kommuneskat, nemlig en Afgift til de Fattige.
Siden Reformationen havde de maattet klare sig, som de bedst
kunde. Først i 1708 kom der nogen Orden deri, idet alle fra den
Tid skulde give deres Bidrag, og det kunde inddrives, hvis det ikke
blev betalt. Men da Bidragets Størrelse alligevel var frivillig, saa
skulde de Fattige ikke blive fede af denne Hjælp, thi Bønderne var
jo selv bundfattige. 1 Vejen var der i 1731 fire, der trængte til
Støtte: Anna Bertels, Mette Nielskone, Karen Nielskone og Peder
Jørgensen. Præsten, Niels Jochum Bützov (1720—58), der synes at
have haft en god Vilje til at hjælpe, hvor der var Nød, fik Mændene i Byen samlet og spurgte hver enkelt, hvad de vilde give,
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idet han selv lægger helt godt for med 8 Skp. Rug, 4 Skp. Malt
og 2 Mark Penge. Men da Bønderne, Mølleren medregnet, ikke
kunde drive det til mere end 17 Skp. Rug, 7 Skp. Malt og 10
Mark 8 Skill., saa var Resultatet kun ringe. Heri er ogsaa med
regnet de 15 Skilling, som 7 Tjenestekarle og 1 Dreng skulde give.
2 tjente hos Præsten, 3 paa Skodborghus, mens man i Vejen By
ikke havde Raad til mere end 2 Tjenestekarle, som tjente hos Kro
manden.
En Del Aar senere, 1743, opkræves atter Kopskat. Da angiver
Enken efter Simon Madsen, Vejen Mølle, at hendes Mand har købt
Møllen for 400 Rd. og at Formuen er 1126 Rd. Simon Madsen
(fra Foldingbro) havde købt Møllen i 1732; han maa have haft
Penge, for nu kom Møllen og Dammen i Orden, og fra den Tid af
var det ikke nogen „Græsmølle“, den kunde, som det ses af Skif
terne, magelig føde en Familie og lidt til. Den har vel ogsaa faaet
større Søgning. Simon Madsen døde 1742 kun 48 Aar gammel,
hans Enke Karen Knudsdatter giftede sig med Ib Vindfeld 1744, og
da hun Aaret efter døde viser Skiftet en Formue paa 5000 Rd.
(Sølv og Guld alene for 150 Rd.), saa nu er den Vejen Møller ikke
længer „forarmet“, som det i tidligere Skattefortegnelser hedder
om ham. 5000 Rd. var den Gang en stor Formue.
Paa Skodborghus bor nu en Løjtnant Kaas, som har forpagtet
Gaarden. I Vejen nævnes Hans Kroemand, en Søn af ham Told
karlene dræbte i 1738. Endvidere Jacob Stevens, Degn, „aldeles
fattig“, — ikke saa mærkeligt efter den Løn, han fik: 10 Skp. Rug,
8 Skp. Byg og 3 Mark dansk.
Inden 1600’erne var gaaet til Ende blev Byen ramt af en stor
Ulykke, idet en Ildebrand 25. Aug. 1700 ødeiagde en stor Del af
Byen. I en kgl. Resolution om Skattelettelse i den Anledning (13.
Nov. 1700) hedder det, at der er brændt 3 Gaarde, men vi har
her et godt Eksempel paa, hvor forsigtig man skal være med Op
givelser, som bygger paa de gamle Gaardtal fra Skatteregnskaberne,
thi finder man Sagen frem i Tingbogen, viser det sig, at der er
brændt 13 Ejendomme med 230 Fag Hus. Ganske vist er nogle af
dem smaa — de 6 har kun 16 Fag i Gennemsnit — men der er
altsaa dog 13 Familier husvilde, og det maa betyde omtrent det
halve af Byens Befolkning.
Naar der, som altsaa i dette Tilfælde er aflagt Tingsvidner
(16. Sept.), saa faar man gerne ret god og navnlig meget omstæn-
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delig Besked. 7 af Byens Mænd, deriblandt nogle af de brandlidte,
vidner, at „i Gaar 3 Uger, da den store Himmelstorm og Uvejr
var, som ikke nogen kan mindes værre, blev 11 Slet Formiddag
optændt Ild, mens vi og Naboer var i Marken at høste, hvoraf er
os ikke bevidst, og i mindre end 1 Time opbrændte vores Huse,
vores Livklæder og Sengeklæder, vores Bohave, Plove og Redskaber,
dertiL den indavlede Sæd og Hø, saa ej det ringeste blev reddet
uden de Klæder vi havde paa Kroppen og de Vogne vi havde kørt
i Marken i“. — Ilden synes at være kommen op i den Gaard, som
laa tæt Vest for Fr. VII’ Sten, og da Vinden var Nordvest, har det
ikke taget lang Tid før næsten alt Syd for Gaden stod i Flammer.
Kun den østligste Gaard, der Iaa noget fra de andre blev reddet.
Nord for Gaden brændte kun et Boelssted, som laa lige overfor
Gaarden, hvor Ilden kom op, de andre Ejendomme laa saa meget
tilbage fra Gaden, at de kunde reddes.
Da man ingenting ved om Ildens Opkomst, saa har Fantasien
haft frit Spillerum. Side 51— 52 i „Malt Herred** fortæller Oluf Nielsen
et Sagn om en Mand, der kom ridende og forlangte Ild til sin Pibe,
og da han fik det, stak han Ild paa Gaarden. Ren Opdigt er det neppe.
Er Manden kommen Vest fra, saa er Gaarden, hvor Ilden opstod,
den første han kom til, og er Ildebranden saa opstaaet straks efter,
saa kunde de to Ting let blive sat i Forbindelse. Udelukket er det
vel heller ikke, at det Hele virkelig er Rytterens Skyld, idet han i
den stærke Storm ikke har passet godt nok paa Ilden. Det maa
dog bemærkes, at Tingsvidnerne med Hensyn til denne Episode er
fuldkommen tavse.
Paa Herremandens, Ditlev Brochdorffs, Ansøgning fik de brand
lidte Frihed for alle Skatter i 2 Aar. Desuden faar de paa Herreds
tinget den sædvanlige Ret til at søge Brandhjælp indenfor Herredet.
Denne „Teg’en te Braaend“ var jo hin Tids Form for Brandforsikring
og har forøvrigt været brugt langt ned mod vor Tid, længe efter
at lovpligtig Forsikring af Husene var indført*). Det er ogsaa sand
synligt, at de brandlidte foruden denne Hjælp har faaet gratis Træ
i Estrup Skov til de nye Bygninger, ligesom naturligvis hele Byens
Befolkning har hjulpet til, saa de husvilde kunde faa Tag over
Hovedet inden Vinteren. Værst har det været for Dyrene, som den
Vinter har maattet sulte mere end de plejede, og man har sagtens
hen paa Vinteren maattet ty til Refsing Hede efter Foder.
*) Maaske en og anden Læser kender Historien: „Hunær æ’et bræend faa dæf Wolle?'' „Ja çle
f tt bræend inno, men vil Guj, saa ska'et fy tt o tekommend Wonsde attemeje",
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Samme Aar, 17. Decbr., brændte en stor Dei af Præstegaarden:
Bryggers og Baghus med Præstens Studerekammer samt den ene
Sidefløj, som var fuldpakket med Korn, bl. a. en stor Del af Tienden.
Kirkebøgerne omtales ikke, og der har maaske ingen været. Maaske
hører Vejen til de Sogne, hvor Præsterne længst muligt er gaaet
udenom Besværet ved at føre Kirkebøger; de begynder i al Fald
først 1720 med Bützovs Ankomst, og om der tidligere har været
nogen Kirkebog ved vi ingenting om.

Den almindelige Tilstand omkring 1700.
De Forhold, som hin Tids Bønder levede under, har Nutiden
svært ved at sætte sig ind i. Det var et uhyre Apparat, der maatte
sættes i Gang for at avle Føden til Mennesker og Dyr. Med Høet
gik det vel endda, da man sikkert har kendt og brugt Leen meget
langt tilbage, det var værre med Kornet. Da der højst avledes 3
Gange Udsæden, saa var denne uforholdsmæssig stor; paa Grund
af den ringe Afgrøde maatte et uhyre stort Areal behandles, (for*
holdsvis) og da Redskaberne dertil var simple, saa var Jorden fuld
af Senegræs og andet Ukrudt, som yderligere besværliggjorde Ar
bejdet*). Og endelig Høstningen. De c. 300 Td. L., som i Vejen
aarlig var tilsaaet med Korn skulde man i ældre Tid over med
Segl, — et strængt og langvarigt Arbejde.
Dertil kom saa Usikkerheden. Baade tørre og vaade Aar var
helt eller delvis Misvækstaar paa Grund af Jordens ringe Kultur.
Der nævnes hele Rækker af saadanne Misvækst- og Hungeraar med
kun kort Ophold mellem hver: 1662, 70, 75, 84, 85, 93, 95, 97,
99 (C. C. Larsen: Det danske Landbrugs Hist. 69). Det var i høj
Grad et Lykketræf, om man avlede tilstrækkeligt af Brødkorn, som
altid var forholdsvis dyrt, hvad især kan ses af Skifterne. For 4
Td. Rug kunde man almindelig købe en Ko, for 1 Tønde kunde
*) 1 Markbogen for Storup paa Mors (1683) findes vedhæftet felgende Klage, attesteret af Præ
sten: Indmarkcn er saa uren, at vi ej ved nogen visse Agre, som giver ren Byg eller Aure. Det
har sig saaledes: 1) Byg paa Indmarken vokser sjælden ren, men er gemenlig fuld af Kaal, Knob,
Pajeloker, Ukrudt etc. 2) Rug, ferste Kærv, gemenlig ren og god. 3) Rug, anden Kærv cr g e
menlig fuld af Schrad (Skjaller), Blaaurter, Pajeloker, Kaal ctc., derfor saas ofte Aure istedenfor
denne Rugkærv, men Auren er og plaget med for"4 Ukrudt. 4) Fjerde Kærv er A ure, som er
endnu urenere end foïrige.
Udmarken giver ikke uden tynd og smaa Aure, dog er dette lille ren, uden naar Pajelokerne tager Overhaand. Men indfalder stor Tørke, davokser Auren ej saa lang at den kan hostes.
(Henrik Larsen: Moros Landbohistoric. S. 20, Særtryk.)
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man købe 3 Svin eller 4 Faar, og slog Kornet fejl blev det endnu
langt dyrere, ogsaa paa Grund af de daarlige Forbindelsesmidler.
Misvækstaarene synes netop at have været særlig talrige i den
her omhandlede Periode. Det er muligt, at Jorden er blevet endnu
ringere behandlet end den plejede i disse Fattigdomsaar efter 1660,
men en væsentligere Aarsag ligger maaske i en aftagende Regn
mængde, Man var naturligvis den Gang endnu mere afhængig af
Jordens Vinterfugtighed end vi er nu, og da den synes at have
mindsket i disse Aar, saa blev den sene Saatid, sidste Halvdel af
Maj, altfor ofte skæbnesvanger, og det varede desværre temmelig
længe inden Bønderne af bitter Erfaring lærte at saa lidt tidligere.
Den 23. Aug. 1684 fremkom paa Malt Herreds Ting en Klage
fra Herredets Bønder over den meget daarlige Høst og et Krav
om at faa optaget Tingsvidner, saa man kunde indgive Andragende
om Skattelettelse. Næste Tingdag, 30. Aug., fremstod 24 Mand fra
Herredet og „kundgjorde med oprakt Finger og Ed efter Loven, at
Gud almægtigste haver udi dette Aar ladet blive Misvækst paa alle
Slags Korn. saa de fleste Indbyggere kan beholde ganske lidet eller
intet Rug over deres Udsæd og næppelig i Aar avlet Isæden igen.
Byggen er endog langt ringere, Boghveden ganske ingen Kærne
udi, og Græsningen har paa Grund af den langvarige Tørre aldrig
været ringere“. Udnævnte Skønsmænd foretog derefter et Syn paa
Aastederne, og Resultatet deraf blev fremlagt paa Tinget 6. Sept.
For hver Gaard er Avlen gerne 6 Traver Rug og 3 Traver Byg (!).
Der er her og der Tilføjelse af mere almindelig Interesse. De 8
Gaarde i Nørbølling er bygget op for 10 Aar siden efter at have
ligget øde siden 1659. „Der foruden i samme By 3 øde Gaarde
uden Sæd og Bygning og haver standen øde siden svenske Fejde“.
Nørbølling laa jo lige op ad en Hovedvej. Som oftest nævnes der
for hver By et Par øde Gaarde, eller saa forarmede, at de intet
har avlet.
I 1690 indtraf paany stærk Tørke, og da Regeringen denne
Gang blev meget alarmeret fra flere Egne, forlangte den at faa Ind
beretninger om Tilstanden. Disse er endnu til Stede i stor Mængde
(R. A.), og derfor ved vi særlig meget om dette Hungersaar; det er
ikke derfor sikkert, at det har været synderlig værre end de andre.
Der var ret store lokale Forskelle, som der vel altid var. Paa de
ringere Jorder var det Elendighed, og til dem hørte Størstedelen af
Ribe Amt, men da Beretningen vistnok er udarbejdet paa Amtsstuen
efter lokale Præsters og Herremænds originale Indberetninger, som
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vel desværre ikke mere findes, saa faar vi knap saa levende Billeder
fra denne Egn som fra visse andre. For Malt Sogn hedder det:
„Rugsæden forleden Aar (1689) var ikke til Ende inden henimod
Jul formedelst Durchmarscher, og Bæsterne udi Vejene blev ganske
fordærvet, og derfor avledes lidet Rug. Bygavlen var saa ringe for
medelst den store Tørke, at det med Rode blev opplukket, saa
mange ikke fik Isæden igen/4 Vejen Sogn: „Af Rug avledes ganske
lidet, ja knap Isæden igen, thi det blev silde saaet (af samme Grund
som nævnt ovenfor, en Flytning af Tropper og Materiel fra Ribe til
Fredericia). Bygavlen var elendig formedelst den store Tørke, saa
fast ingen fik Isæden igen; Havresæd er her ingen brugelig Jord til,
Boghvede var kun lidet, saasom i Sædetiden intet til Købs her
omkring. Nu Rugsæden er forbi (1690), og Tiendekorn og Maga
sinkorn leveres skal er liden eller ingen Forraad af Brødkorn.
Og foruden at Husbonden intet faar til Landgilde eller bekommer
sit Laanekorn igen, maa han være tiltænkt dennem ydermere at for
strække, om de skal blive ved Godset. Byg og Boghvede til Sæd
i Foraaret og til Husholdning maa enhver laane, hvor de noget kan
bekomme.44 Om Skodborghus hedder det: „Rugsæden forleden Aar
blev, formedelst Bønderne deres Bæster udi Lejren ved Transporten
bleve udmattede, ej saaet før henimod Jul og ej Bonden nød Isæden
igen. Bygavlingen af denne Sandmark var saa elendig, at man maatte
lade det med Hænderne oprykke. Boghveden viste god Frugt, men
formedelst idelig Regnvejr i Høsttiden blev det paa Marken fordær
vet, og det meste affaldt paa Ageren. Alle Slags Korn var her saa
ringe, saa velbaarne Friedrich Sehested fra sin anden Gaard, Krogsgaard, herhen maa lade føre alt det Korn, som til Skodborghus Hus
holdning dette Aar behøves.44 Indberetningen er vist, saavidt man
kan se, skrevet af en Skriver paa Estrup. Tilsidst bevidner Amt
manden v. Speckhahn, at han ogsaa selv har set og erfaret, at det
staar sørgeligt til. „Der er mange, som nu (18. Nov.) næppe har en
Trave utærsket Korn i deres Hus.“ — Denne sidste Bemærkning,
at Bønderne allerede hen i November har udtærsket, og at Kornet
end ikke forslaar til Udsæd og Landgilde, kommer ofte nok igen i
disse Indberetninger, ofte i drastiske Vendinger, c«g man kan tænke
sig. hvad det vil sige, naar der absolut intet Korn var at faa. Det
blev, som ogsaa et Par af Præsterne bemærker, en sørgelig Jul,
med Hungersnøden i Vente, om den ikke allerede var der. Det er
meget smukt, naar Præsten i Egense skriver: „Gud for sin Godheds
Skyld lægge sin Velsignelse i det lidet og unde os at tære det med
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Fred, Kærlighed, Helsen og Helbred.“ Men der var de fleste Steder
meget ringe Udsigt til, at det kunde gaa i Opfyldelse. Det er vel
gaaet i Foraaret 1691, som 9 Aar senere: „Stor Misvækst paa Rugen,
saa Bønderne maa spise Byg- og Boghvedebrød med Hø, Ukrudt og
Lyngfrø meleret. En Tønde Rug kostede 5 Rigsdaler“, (mere end en
Ko!)
I den overmaade strenge Vinter 1708—9 frøs Rugen bort. saa
der i Efteraaret 1709 kun kunde lægges halv Rugsæd. Fattige Folk
i Jylland maatte æde Lyngbrum og Bark til Hjælp til Brødet, og
mange Mennesker døde af Hunger. (Laurids Axelsens Dagbog).
Ogsaa i den følgende Tid indtraf disse Ulykker af og til; efterhaanden dog mindre hyppigt, det synes som Bønderne, om end
langsomt, omsider forstaar, at der maa saas noget tidligere. Et halvt
Hundrede Aar senere, omkring 1770, hedder det, at man helst vilde
være færdig med Sæden omkring 10. Maj og derved blev det vel
egentlig staaende til omkring 1880.
Det er da mere end en Frase, naar det gerne i Andragender
til Regeringen fra Bønderne hedder: Vi fattige Bønder. Forfaldne
Gaarde og Marker, Misvækst og et haardt og stadig stigende Skatte
tryk, alt det kunde hin Tids Bønder ikke klare. Udgifterne hjemme
var allerede haarde nok : Landgilde, Udsæd og Tiende. Da de tog
henholdsvis 1 6 + 1 3 + 1/l0 af Avlen, ialt 3/5, saa bliver der kun 2 5
tilbage til Bonden. Men deraf maatte han endda svare yderligere
Skat til Staten, og det var altsaa dette sidste, der under saadanne
Omstændigheder ikke kunde taales, dertil havde skullet en hel anden
Slags Bønder. Det kan nemlig ikke nægtes, at havde Herremændene
deres Skyld i denne Tilstand og Regeringen endnu mere, saa havde
Bønderne ogsaa selv deres Del deri. Navnlig er der én Ting, som
kan undre en opmærksom Læser af vort Landbrugs Historie: at
den Overgang fra Kvægavl til blandet Ager- og Kvægbrug, som
begyndte en Gang i ældre Jærnalder fremdeles ikke var ført or
dentlig igennem og blev det ikke endnu de første 150 Aar. Den
forudsatte jo, at den nye Næringsvej, Agerbruget, ved sin Sommerafkastning skulde bære Kvægbruget om Vinteren, da Dyrene ikke
kunde gaa ude. Men fremdeles døde hvert eneste Aar en Del af
Sult. i Misvækstaar mange, og de overlevende var for det meste
saa svage, at de ikke kunde rejse sig selv og naar de kom ud
paa de grønne Agre om Foraaret gik de de første Par Dage paa
Knæerne og aad. E>e kom sig forbavsende hurtigt, men selvfølgelig
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gav de Køer, der fik en saadan Behandling, kun et meget ringe
Udbytte, selv om man sørgede for, at de var Foraarskælvere.
Denne Misrøgt sammen med Sygdomme, som man heller ikke kunde
magte, medførte en stor Dødelighed, og Følgen var — hvad der
meget tydeligt ses af Skifterne, at man maatte have en stor Og
urentabel Opvækst at tage til. Man var vist bleven saa vant til
dette, at man ikke mente det kunde være anderledes, og det var
først et Par Slægtled efter Udskiftningen, omkring 1850, at man
omsider fik den Ligevægt bragt til Veje, som var nødvendig, om
ikke hele Landbruget skulde forblive paa et barbarisk Standpunkt.
Ikke paa Grund af Herremændenes Plagerier alene, heller ikke paa
Grund af „Enevældens Plyndringer“ (Christensen: Agrarhist. Studier II,
251), skønt de var værre, men mere paa Grund af den Sløjhed og
Træghed, som er alle primitive Folks Kendemærke.
Og nu var det næsten for sent. Der havde været Tider, da
Forbedringer kunde været foretaget. Navnlig maa vi tænke paa
Afvanding, som vel var det mest nærliggende, og her er ogsaa gjort
enkelte Tilløb. Der blev før Krigen paa flere Herregaarde gravet
Afvandingsgrøfter. Et enkelt Sted, paa Gesingholm, kaldes de lige
frem Drængrøfter. Her skulde Bønderne gøre dette Arbejde som
Afdrag paa Restancer, men Herremanden fik det Svar, at de havde
ikke Redskaber til et saadant Arbejde (Hist. Tidsskr. 1935» 193 flg.)
Og det havde de sikkert heller ikke, især ikke naar det drejede
sig om Lergrund. Der var den Gang (1630’erne) næppe en Landsby,
som ejede en Jernspade. - Efterhaanden som man saa fik Ufred
og Sygdom og Skatter at slaas med døde al Initiativ bort. Man
vidste godt, at Jorden burde afvandes, at den trængte til Kalk og
især vidste man, at Fællesdyrkningen var tidsspildende og paa anden
Maade uøkonomisk, men ingen havde nu Mod til at gøre en Ny
begyndelse.
Saa hjalp man sig som man kunde. Brugte længe Segl til
Kornet, sagtens mest fordi der skulde passes paa den Smule man
havde, ved Brug af Seglen spildtes intet. Paa dette Punkt var
Kraftspildet dog for aabenbar til at det nu, da man ikke havde
Raad til at holde Folk, kunde blive ved. Hvornaar man har hittet
paa at sætte Spjarrer eller Kroge paa Leen maa nok kunne oplyses
ved at eftergaa tilstrækkelig mange Skifter. Man brugte endnu
Seglen almindelig omkring 1700, men i en Snes Vejenskifter fra
Tiden 1733—50 findes Seglen kun et Sted, i et fattigt Husmands
hjem, Paa den anden Side er der et Eksempel (fra Holsted) paa,
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at der endnu blev skaaret Byg med Segl i 1738. Det er vel da
sandsynligt, at i Sydjylland i al Fald er Seglens Rolle i det væsent
lige udspillet med de første Aar af 1700’erne. — Ploven derimod
var fremdeles væsentlig den samme som for 1000 Aar siden, For
bedringerne var faa, de skulde først komme ved den Tid, da dette
gamle Redskab skulde afløses af Svingploven. Ligeledes kørte man
fremdeles med den samme ubeslaaede Vogn. 1 1698 siges der om
Bønderne i Koldinghus Amt, at de ikke kan evne at lade sætte
Jærnringe om Navene paa deres Vognhjul, men maa lægge Gjorde
af „Væder“ (Vøger, Pilekviste) om dem, og ligeledes kører de med
dem uden Bøsning. Det maa have været en sej Kørsel ; det kunde
nok gøres nødig, soin der fortælles, at putte enhver Skovsnegl man
fandt ind paa Akslen, Tjæren kostede Penge. Ringe var der ikke
Tale om, højst et Stykke Jærn til at holde Fælgene sammen. Men
Jærn var ganske vist ogsaa forfærdelig dyrt, — det ses senere, at
en Bilæggerovn kunde være af samme Værdi som 2 —3 Køer.
Ogsaa Skifterne viser den store Jærnknaphed, baade ved det lidet
der er og ved de Priser det sættes til, en ny Trævogn 4 - 5 Rd.,
men en „beslaaet Vogn“ 12— 14 Rd.
Fattigdommen bredte sig overalt. Et stærkt og tydeligt Billede
deraf faar man af Biskop Søren Lintrups Visitatsbog (1721 —24),
Alt er i Forfald: Kirker og Kirkegaarde, Kirkebøger og Kirkeinven
tar — pjaltede og snavsede Alterklæder, ingen Alterdug, Kalk og
Disk af Tin eller Træ (ofte var Sølvet stjaalet af Svenskerne og
Polakkerne), Lysestager af Træ og Jern. Prædikestolen kunde være
slaaet sammen af umalede Brædder, og Kirke„stolene“ blot et Bræt,
saa de gamle Koner faldt ned, naar de faldt i Søvn (J. S. 3-2. 78).
Men en væsentlig Aarsag til dette var ogsaa Kongers og Herremænds og Bønders ublu Plyndring af Kirkernes og Præsternes Ind
tægter, hvorom alle Parter kønt kunde enes. Maaske er der ogsaa
et Glimt deraf i Vejen, idet det ses ved Udskiftningen, at Vorupbønderne har faaet fat i den Vorupeng, som Præstegaarden havde
ved Matrikuleringen. Hvordan det er gaaet til, vides dog ikke. Men
det var naturligvis Smaating imod, hvad Herremændene tillod sig.
De ejede eller fæstede omtrent alle Kirketiender, brød sommetider
uden videre Kirker ned, og de andre blev holdt slet vedlige. Hvert
Øjeblik klages der over, at Tagene var utætte, Gulvet oprodet og
Kirkediget nedfalden, saa Svin gik og rodede i Gravene (Emil Mad
sen: Jylland i 16 Aarh.). Nogle Kirkesyn i Aarene 1738—40 oplyser,
at det ingenlunde var bedre her paa Egnen. I Vejen er Taarnet rev-
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net og staar for Fald, der mangler Ruder og nogle Sten i Muren,
Kirkediget paa mange Steder nedfalden. Lignende Klager lyder fra
andre Kirker i Herredet (Bispearkivet). I Malt er vestre Side ganske
brøstfældig, Alterbogen „defekt“, Kirkelaagerne borte. I Læborg vil
søndre Side styrte ned, Taarnet er brøstfældig, Vinduerne meget
snavsede. I Holsted er Digerne saa forfaldne, at Dyrene gaar lige
over dem og ind paa Kirkegaarden; Messeskjorten er forslidt og
pjaltet og tilgriset af Fuglene, da der ikke er noget Skrin at gemme
Alterklæderne i. I Degnestolen hverken Gradual eller Salmebog. Det
regner paa Præsten, naar han staar paa Prædikestolen. Men værst
er det i Lindknud. Allerede et Syn af 1725 har meget at udsætte.
Paa Loftet kan man ikke gaa uden Livsfare, og det regner ned.
Ingen Messehagel, intet Døbefad. Kirkegaardsdiget helt nedfalden,
saa Svin gaar og roder i Gravene. Og intet synes at blive gjort,
thi 1738 —40 er det meget værre. Da mangler der nogle Rækker
Blyplader paa begge Sider, de er erstattet af nogle gamle Fjæl, og
det regner derfor ned næsten overalt. Paa søndre Side er en hel
Karm Vinduer borte, „hvilket nu har staaet a aben tvende Vintre,
og besværede Sognefolkene sig, at de ej om Vinteren i Sne og Fog
kunde sidde i Stolene næst Vinduet, og desuden gav det en Svalm
og Kuld i den ganske Kirke.“ Kirkegaardsmuren er nedfalden. Intet
Døbefad, intet Ritual. Kirkeklæderne skidne og ej i l 1 2 Aar vas
kede o. s. V.
Og med Fattigdommen følger Raahed og Drik. Endnu 1670 gav
Landemodet i Aarhus Præsterne en alvorlig Advarsel mod Slagsmaal
indbyrdes, og i 1717 bød samme Landemode Præsterne vogte sig
for Banden og Sværgen. At Præsten var indblandet i Slagsmaal
eller Drabssager var heller ikke sjælden. Ved et Bryllup i Vejen
Præstegaard 15. —16. Novbr. 1626 havde Hr. Mads Thrane, Præst
ved Nikolaj Kirke i Varde (muligvis en Slægtning af Thranefamilien
i Skallevad) faaet saa rigelig at drikke at han dansede og sprang
som en Bajads. Han kom saa i Slagsmaal med Markmanden, Iver
Nielsen, og kort efter skubbede han ham om i den aabne Skorsten,
hvor Iver Nielsen slog sig saa slemt, at han maatte følges hjem og
gaa tilsengs, og 4 Dage efter døde han, enten det nu var en Følge
af Faldet eller af Slagsmaalet. Megen Uklarhed er der i Sagen, thi
den blev først taget op 4 Aar efter, vel sagtens paa Grund af Kri
gen, og skønt snart alle Bryllupsgæsterne trækkes til Tings for at
vidne, saa er det ikke at vente, at den rette Sammenhæng nu kom
mer frem. Det er nu saa længe siden, og de fleste af Vidnerne sy-
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hes tilbøjelige til at dække over Præsten og lægge meget af Skyl
den paa Markmanden, som ogsaa havde været godt fuld. Og skønt
denne paa sit Dødsleje flere Gange havde sagt, at det var Hr. Mads,
der havde voldt hans Sygdom, og skønt Ligsynsmændene vidner, at
Markmandens Krop efter Døden var meget blaa og ressen, gruelig
hoven i Ansigtet og Blodet løb ud af hans Næse, saa endte det
dog med, at Præsten blev frikendt. — Der er jo ogsaa den be
kendte Historie om Præsten i Andst, der slog sin Drikkebroder
ihjel med en Ølkande; og vel erklærede Kr. III meget bestemt, at
han vilde ikke have ham der, og der var vist heller ikke Spor af
Undskyldning, men alligevel blev han ikke afsat. Der skete ikke
andet med ham. end at han blev flyttet til Vorbasse!
Det er ikke at vente, at det skulde staa bedre til mellem
Bønder end mellem Præster. Der kunde anføres flere af disse Drabs
sager fra Vejen Nabolag, bl. a. Refsing 1631 og Gesten 1655. Vi
skal nøjes med at fremdrage endnu en Sag fra Vejen, men længe
efter den Tid. Natten mellem 13. og 14. Apr. 1738 sad tre Vadstedridere (senere kaldtes de Toldkarle), Niels Sørensen Becher og
Anders Pedersen af Seest og Hans Knudsen af Kolding i Vejen
Kro og drak. De blev uenige med Kromanden, Hans Nielsen, og
Niels Sørensen, som baade var fuld og hidsig, slog Kromanden to
Gange ved Hovedet, hvorefter denne flygtede ind i Sovekammeret.
Men de tre Karle ttak ham med Magt ud igen og udenfor, og der
skød baade Anders Pedersen og Niels Sørensen deres Pistoler af,
og den sidste ramte Kromanden saa alvorlig, at han døde 24 Timer
efter. Niels Sørensen var flygtet og blev vist aldrig fanget, men
de to andre var tilstede under Sagens Gang. Man tog efterhaanden
noget haardere paa den Slags, Niels Sørensen blev dømt til Døden,
og de to andre blev tilsammen idømt „fuld Mandebod“ til Arvin
gerne, d. v. s. 3 x 18 Lod Sølv foruden Processens Omkostninger,
og kan eller vil de ikke betale, skal de arbejde i Jærn i Fredericia
Fæstning i 2 Aar.
At de her nævnte Drabssager forekommer i Forbindelse med
Drikkeri, kan ingenlunde undre; saadan var det i langt de fleste Til
fælde. Og det var store Mængder, der blev brugt, ogsaa af Brænde
vin, som var kommen i Brug først i 1600’erne. I 1650 skulde Varde
Mølle istandsættes, og da der var Uenighed om Vandstand m. m.,
saa skulde der et Syn til. Først kom 11. Marts 1650 26 Mand fra
Vesterherred, „de drak 24 Kander 01 a 3 Skilling og 6 Kander
Brændevin a 28 Skilling, item Hvedebrød og Grovbrød, Tobak og
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Piber og Vin for 12 Skilling, ialt 2^2 Rd. 2V2 Sk.“ Det var altsaa
c. 2 Potter 01 og V2 Pot Brændevin pr. Mand. 8. April var der et
nyt Syn, denne Gang fra Østerherred og vist en Del flere, thi efter
Synet gik de til Else Graafod og drak 35 Kander 01 og 24 Kander
Brændevin, men det var ogsaa strengt, for denne Gang skulde der
baade synes og udtages Tingsvidner (J. S. 2-4. 136—37. 488 —89).
De har nok drukket mere, end de har arbejdet, og det har været
en hel Benefice at blive Synsmand ved denne eller lignende Lejlig
hed. Det var en glad Dag, muligvis et godt Slagsmaal at glæde sig
til. Men man kan undres over Bekostningen, naar man kender Ti
dens Fattigdom. Netop 1650 sættes i et Begravelsesregnskab en Pot
Brændevin til 2 Mark 10 Skilling og en Tønde 01 til 4 Rigsdaler,
det samme som en ordentlig Ko (Sprog og Kultur: Klitgaard, nordjydske Bondehjem i 15-1600’erne). Men der var stor Forskel paa
01. Det, man ved Møllesynet har drukket, har knap været saa dyrt
og Brændevinen heller ikke.
Utvivlsomt har man drukket i Vejen som andre Steder, ved
Gilder og Bystævne og hvor man ellers kom sammen. Bøderne for
By vedtægtens Overtrædelse bestod jo for en stor Del i 01 og Bræn
devin. Kro var der ogsaa, antagelig fra omkring 1660, da Militær
og Toldkarle begyndte at spille en Rolle paa Egnen. Men iøvrigt
synes Byens Befolkning ogsaa at have besøgt Kroen flittigt. I Skiftet
efter den dræbte Kromand, Hans Nielsen, 1738 viser det sig, at
han har Penge tilgode hos hver eneste Mand i Byen, næsten ude
lukkende for 01, Mjød og Brændevin, dog ogsaa noget for Tobak,
Salt, Æ rter m. m., idet Kromanden ogsaa synes at have haft lidt
Høkerhandel. Tilgodehavendet er ialt 20 Rd., slet ikke saa lille en
Sum i en Tid, da en Ko koster omkring 5, deraf dog Præsten 4 Rd.
I det hele spillede Drikken i ældre Tid en forbavsende stor Rolle,
hvad der menes at have sin Grund i den megen Saltmad, men og
saa forholdsvis lidt Skemad. Det er bekendt, hvilke uhyre Ølrationer,
der blev givet til baade Kvinder og Mænd, Klosterjomfruer saavel
som Landsknægte, 5— 10 Potter daglig eller mere endnu. Og det
gaar langt tilbage, hvad man jo kan se af Sagn, Myter og Oldkvad.
Ganske vist var en enkelt Filosof allerede dengang — i Vikinge
tiden — kommen til den Erkendelse, at „ej er 01 saa godt som
det agtes at være for Slægternes Sønner“, og at „ej skal man hænge
ved Kruset, men drikke Mjød til Maade“. Men den Slags siger man,
Praksis var en anden. Blandt andet ogsaa af den Grund, at Øllet
fra ældste Tid var helligt. Paa Alkohol eller anden Kemi forstod
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man sig ikke, men desmere paa Aander (jfr. Troldomssagerne), og
det var tydeligt, at der maatte være en Aand i Øllet, saadan som
det kunde forandre et Menneskes Væsen. Filosoffen i „Havamaal“
siger jo nok, at „Glemsels Hejre det er, som svæver over 01, den
stjæler Mændenes Sind“, men den ældste Opfattelse er en ganske
anden. Den fulde Mand er grebet af det mystiske, han taler ud af de
hemmelighedsfulde Dybder, derfor lyttede man opmærksom til hans
Tale, og det var vel derfor, at man undertiden drak den Mand eller
Kvinde fuld, som skulde gaa Skelgang mellem Markerne. Det fik
saa være, at Skellet kunde blive lidt kroget! Det var jo netop paa
Grund af dette mystiske ved Øllet, at det i saa stor Udstrækning
og ved alle Højtider blev brugt som Offer til de skjulte Magter.
Og man behøver ikke at tro, at dette og andet mere glemmes,
fordi Præsten har prædiket i nogle Aarhundreder. Man kommer til
at forsone sig med, at Almuesindet var oldtidspræget til for ikke
længe siden, og var det i al Fald for 200 Aar siden. Paa det her
berørte Omraade ses det, at det at være fuld var en Undskyldning
for alle mulige gale Streger, ja ogsaa for Forbrydelser, en Opfat
telse, som jo har spøget i vore Retslokaler til den Dag i Dag.
Ikke saa mærkeligt, naar vi alle, som en Rest af hin Oldtidstro.
fremdeles er inde under Glassets Mystik!
Det blev tidligt Byggen, som en af Landets ældste Kornplanter,
der blev Grundlag for Ølbrygningen. Hvor tidligt man har brugt
Byggen til Grød (eller Kager) ved vi intet om. men det er muligvis
meget sent af den simple Grund, at Skallerne ikke godt kunde
spises (som Rugens) og man havde ikke Midler til at rense dem
fra. At dette i al Fald endog til for et Par Slægtled siden, skete
saare ufuldkomment har E. T. Kristensen fortalt mange drastiske
Eksempler paa i „Jysk Almueliv“. Ogsaa derfor brugte man hellere
Byggen til Malt, og utvivlsomt er det først og fremst med Øllet i
Tankerne, at man i gammel Tid var saa ivrig for at dyrke Byg, og
at dette som oftest var første Afgrøde i Omløbet (efter Gødning).
Betegnende er det ogsaa, at naar man, baade i Vejen og andre
Steder, skal hjælpe de fattige, saa faar de, næst Brødkornet, ikke
Byg, men Malt. 01 skulde der til.
Men ogsaa Brændevin, Det var sent, først omkring 1600, at
man her lærte at brygge Brændevin af Korn. Men des flittigere
tog man fat, og snart begyndte Regeringen at gribe ind. At her
var et godt Skatteobjekt har man meget tidligt indset, og desuden
var det i mange Maader farligt at lade Folk brænde som de vilde.
8

114
Altsaa Forbud mod Brænding nogle faa undtagne, der skulde betale
Skatten. Det første Forbud kom i 1689, og dermed begynder en
næsten 200-aarig Kamp mellem Regeringen, der vilde have sin Skat,
og Bønderne, der vilde have Lov til selv at raade over den lille
Del af deres Høst, de fik Lov at beholde. 1734 blev Forbudet gen
taget — 6 Rd. i Mulkt — og igen 1743. Akkurat 100 Aar efter
kom en Kancelliplakat, som førte til Udlevering af 11000 Brænde
vinstøjer alene i Nørrejylland! Der var sikkert lige saa mange til
bage! Med disse skrappe Forbud fra 1734 og 1743 virker det
meget ejendommeligt at træffe kostbare Kobbertøjer i mange af
Vejenskifterne i disse Aar, og uden at Skifteretten gør mindste
Bemærkning derom eller der sker noget i den Anledning. Men
Skifteretten er ganske vist ogsaa Herskabet paa Estrup.
Naturligvis var Tolderne eller „Kontrollørerne“ ude en Gang
imellem, sjælden uden andet Resultat end at de kom i Spektakel
med Befolkningen. I Askovbogen er der S. 85 flg. fortalt om en
saadan Sag, og Vejen fik ogsaa sin. Efter de 2 Kontrollørers Frem
stilling til Rentekammeret tager det sig ud som følger:
„Da vi 22. Dec. 1761 i Vejen By indfandt os for at efterforske Brænde
vin og Brændevinstøj er straks i hele Byen af Mænd, Karle og Kvinder sket
en Sammenrottelse og Opløb, som tvang os til at maatte forlade vores For
retning og ikke med nogen Efterforskning befatte os, saafremt vi ikke vilde
have Hug, samt Arme og Ben sønderslagne. Vi blev da efter saadan Med
fart nødsaget at forlade Byen og beføjede os til deres Herskab paa Estrup,
som sagde, at det skete var imod deres Vilje, at Bønderne saaledes havde
opført sig imod os, og naar vi vilde efterforske Brændevinstøj og de derom
maatte være vidende, skulde vi straks faa deres Foged med os til saadan
Forretning og ellers skulde blive føjet den Anstalt, at vi ingen Gevalt os
paa deres Gods skulde blive tilføjet. Derpaa vi atter den 24. Dec. indfandt
os i bemeldte Vejen By i en Mands Hus, som hedder Iver, for at begynde
vores Efterforskning, men aldrig saa snart var vi der ankommen, førend hele
Byens Folk og Mænd og Kvinder var samlet og med store Stager truede os
med Hug og Slag. Ja Manden Iver tog mig, Elias Kruse, i Armen og sagde,
at dersom jeg rørte mig skulde jeg faa Hug og ske en Ulykke, og derhos
at der ingen Efterforskning tillodes, førend de saa Ordre fra deres Herskab
eller nogen var med paa deres Vegne. Ridefogden havde nylig efterforsket,
og saa havde de ikke med os at bestille. Kvinderne spurgte os, om os noget
var frastjaalen, om vi ledte efter Tyvekoster, eller hvad vi vilde der. De var
tilsidst saa ublufærdige at true os med varmt Vand.
Omsider kom vi ind i Degnens Hus, hvor vore Instrukser blev tydelig
forelæst og forklaret, men det hjalp intet (!). Vi maatte, saafremt vi vilde
beholde Livet og Lemmerne, helt foilade Byen. Saadan voldsom og ufor
skammet Omgang nøder os til i dybeste Underdanighed“ osv.
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Det er naturligvis med velberaad Hu, at de to Toldere er ude
paa Jagt lige ind til Jul. da Brændevinstøjerne kan formodes at
være i fuld Virksomhed. At de ogsaa var det, derpaa tyder Bøn
dernes kraftige Optræden, som de iøvrigt vist nok slap godt fra,
thi Tolderne havde jo ikke, som det paa Estrup blev dem tilbudt,
taget Ridefogden med ved Eftersøgningen. Af gode Grunde iøvrigt,
de vidste meget vel, at i det Stykke stod Herskabet og især Ride
fogden helt paa Bøndernes Side, og at den sidste nok paa en eller
anden Maade skulde faa Bud til dem; og den „Efterforskning“,
som han efter Bøndernes sigende (til Betjentene) har foretaget, har
nok kun bestaaet deri, at han har smagt paa deres Brændevin,
ligesom ogsaa hans store Imødekommenhed overfor Betjentene, da
de klagede paa Estrup, har været Bluff. Alt dette var disse ikke
ubekendt med, og derfor kommer de alene og hurtig efter første
Besøg. Det har nok været en livlig Juleaftensdag, og der har været
noget at tale om ved Julegilderne. Især har Mændene moret sig
over Kvindernes drastiske Trusel. Selvfølgelig har den været ganske
utilsløret, ellers var der jo heller ingen Grund til at skrive om
wUblufærdighed“, men det har de to Toldere ikke ment at kunne
skrive til de fine Herrer i Rentekammeret, men benytter en Om
skrivning. Man skulde jo da vise, at man havde lært Folkeskik!
Iøvrigt er denne „Straf“ vist et ældgammelt folkeligt Levn, som f.
Eks. ogsaa de svenske Malkepiger paa Herregaardene for 60—70
Aar siden anvendte overfor en eller anden Underforvalter, naar han
blev for skrap i sin Kontrol af deres Arbejde.
Ellers har Dagliglivet i Sognet vist været ret skikkeligt. Præ
ster og Degne synes ogsaa at have foregaaet Befolkningen med et
godt Eksempel eller da uden ligefrem Forargelse. Saadanne Uhyr
ligheder som man f. Eks. maatte opleve i Brørup har Vejen ikke
kendt noget til. De to Mord 1626 og 1738 er voldt af Folk udefra
og en ondartet Sladderhistorie fra 1686 (som endog naaede frem
til Landstinget i Viborg) ligeledes. Ikke engang en ordentlig Hekse
proces kan præsteres, selv ikke i den galeste Tid omkring 1620,
mens alle Nabosogne — med Respekt for sig selv — Gesten, Andst.
Veerst, Læborg, Lindknud, Malt har en eller flere af den Slags Sager.
Det skulde være sært, om ikke Tingbøgerne, om de blev systematisk
gennemgaaet, skulde indeholde et eller andet om Hekseri, Slagsmaal,
Skeltrætter, Stolestadestridigheder o. lign. ogsaa fra Vejen, men
ialtfald har intet af det været saa alvorligt, at det er naaet frem
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til Landstinget, thi i Registrene til Protokollerne her findes fra
Vejen kun de før nævnte Sager*).
Man har formodentlig jævnet det meste herhjemme. Saadan
skete det i al Fald med en Stolestadesag i 1740. Maaske har vi
nuomstunder noget ondt ved at forstaa det Bundt af Lidenskab og
Had, som saadanne Sager kunde afstedkomme baade paa Land og
By. Men det er naturligvis ikke i Holbergs Komedier alene, at „den
honnette Ambition" dengang forekommer, og da den ogsaa findes
i lignende komiske Former den Dag i Dag, saa bør vi vel kunne
læse det følgende uden alt for megen Modvilje. — En Søndag i
Eftcraaret 1740 kom to Koner, Else Jepsdatter og Kirsten Sørens
datter, til Kirke. De sad, eller stod, i samme Stol, Else Nr. 2 fra
Gangen af, Kirsten Nr. 3; en saadan Nummerering var altid nøje
gennemført og vaaget over. Nu var det saa uheldig, at Kirsten kom
sidst, og saa sent, at Kollekten skulde synges, og for ikke at volde
mere Forstyrrelse end nødvendigt, knælede hun da ned paa Nr. 1
Plads i Stedet for at gaa ind forbi Else. Men det vilde Else ikke
finde sig i, hun havde „øverste“ Plads, og den skulde hævdes.
Hun tog om Kirsten og lempede hende paa Plads, og maaske
skete det ikke videre blidt. I al Fald kom det til et forargeligt
Skænderi, mens Præsten stod for Alteret og messede. Da Prædiken
var forbi, vilde Else gaa ud, men Præsten, Bützov, standsede hende
og gjorde opmærksom paa, at der skulde være Katekisation, og da
plejede hele Menigheden at blive til Stede. Else gik saa ind i Stolen
igen, men da rejste Kirsten sig op og kaldte højlydt Menigheden
til Vidne paa, hvorledes hun var bleven behandlet. Else svarede igen,
*) Til Tingbøger og Justitsprotokoller er der altsaa desværre intet Register. Sagerne kan kun
findes, naar man i Forvejen ved, hvor man omtrent skal sege. Derimod har Registrator Hofman*
Bang udarbejdet et nyttigt og godt Register til Viborg Landstings Dombogez og Justitsprotokoller*
1609-1805.
For den, som interesserer sig for de materielle og økonomiske Forudsætninger for vore For
fædres Handlinger og Tænkemaade, er dette Register ikke kedelig Læsning. — Da det drejer sig
om 200 Aar kan man næppe sige, at de voldsomme Begivenheder og Forbrydelser er særlig mange,
naturligvis Krigene undtaget, men de spores ikke meget i disse Protokoller, racre i Tingbogerne.
Man kan maaske anslaa de Bernedrab, der kommer for Landstinget, til et om Aaret, og de ovrige
Drab til 5 i Gennemsnit. Paafaldende hyppigt er det unge Piger, der er dræbt, og i langt de fleste
af disse Tilfælde har de været besvangret, og det er Kæresten, der er Morderen. Det siger jo
noget om Haardheden og Raaheden. Det samme kan endnu i langt hojere Grad siges om H ekse
sagerne, hvor det altid drejer sig om Livet, naar de kommer til Landstinget. Disse Sager knytter
sig alle til den forste Tredjedel af Perioden, vel 60—70 ialt, deraf igen langt de fleste i de første 30 Aar.
Byernes Navne træffes langt hyppigere end Landsbyernes. Til Gengæld er det som oftest
paa Landet, at de voldsomste og groveste Begivenheder foregaar. I Byerne er det for største Del
Gældssagcr, men ogsaa en Mængde Stridigheder om Stolestader i Kirken, hvad der jo siger noget
om Kulturstandpunktet. Fælles for Land og By er Arve- og Tiendesager. Paafaldende er de Baga
teller, hvormed endog Landstinget maa beskæftige sig: En Korestud, laant uden Forlov, en funden
Bisværm, Skænderi, Heste i Kornet, en Nidvise, ulovlig Færdsel osv.
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og Præsten maatte til at gribe ind, idet han foreholdt de to
Kvinder Pauli Ord, at Kvinden skal tie i Forsamlingen (!) Dagen
efter kaldte han dem og deres Mænd ned i Præstegaarden, og
for at der ikke skulde blive større Sag ud af det, maatte de
gaa ind paa, Else at bøde 2 Mark til de fattige og Kirsten 1 Mark,
og desuden skulde de næste Søndag staa frem paa Kirkegulvet og
gøre Afbigt i hele Menighedens Paahør. Paa Præstens Skrivelse
derom giver Biskoppen dette sin Tilslutning. Det maa have været
en bitter Pille at sluge, maaske især for Else, der, som vi senere
skal se, hørte til den mest ansete og formuende Slægt i Byen.
Vi møder altsaa her det ikke lidet berygtede Begreb Kirkens
Disciplin eller offentlig Skrifte. Naar det blev saa ilde anset hænger
det naturligt sammen med, at det ikke var baaret af et Menigheds
liv, men kun af Tvang, Det sædvanlige blev da det nærmest for
argelige, at Præsten blev alene om at hævde Kirkens Tugt, idet
han skulde lade som han talte paa Menighedens Vegne, medens
denne kun mødte hele Forestillingen med den største Uvilje. Der
for led „Metoden“ ogsaa sit fortjente Nederlag, men paa den Tid
her er Tale om stod den endnu i Blomst, ja Paragrafferne blev vel
endda under Kr. VI, denne gudelige Filister, hævdet skrappere end
nogensinde. Om hele Fremgangsmaaden ved det offentlige Skrifte
henvises iøvrigt til Redegørelsen bag i Bogen. Her nogle Eksempler.
En Dag i Høsten 1738 var en Kone i Holsted gaaet ud at
skære Byg. Hun havde sin lille syvaars Pige med, og under Legen
nede ved Aaen faldt Barnet i Vandet og druknede. Saa skulde
Moderen staa offentlig Skrifte fordi hun ikke havde passet paa
Barnet. I sin Skrivelse derom til Biskop Anchersen beder Præsten
for hende, at hun maa slippe, „denne bedrøvede Moder har haft
Sorg nok“, men Biskoppen er ubønhørlig, og turde vel ikke andet.
Sørgelig-komisk virker det, at samtidig slipper en anden Kone i
Holsted for det offentlige Skriftem a al, fordi Biskoppen, som han
selv siger, ikke kan finde nogen Paragraf, han kan faa Tilfældet
ind under. Hun har slaaet til Naboens Gris, der var slem til at
rode i hendes Kaalgaard, saa den styrtede derved. For nu at skjule,
hvordan hun var kommen afsted — ikke for at stjæle, som Præsten
stærkt fremhæver — slagtede hun Grisen og saltede den ned. Men
med hende skete der altsaa ikke andet, end at hun kom til at er
statte Grisen. — Præsten i Brørup tvinger ved samme Tid en ung
Karl til at staa offentlig Skrifte, fordi han i over et Aar ikke har
været til Alters. Det gik hyppigt paa. som vi siden skal se, men
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her var Grunden den ret forstaaelige, at han var saa befængt med
Skurv i Hovedet, at han skammede sig ved at vise sig mellem
Folk. — Nogle Aar senere var det galt med Degnen i Brørup,
Søltoft. Hans Kone var kommen 10 Uger for tidlig med deres første
Barn. Stor Opstandelse mellem de kirkelige Myndigheder! Men da
Præsten kan ledsage sine Breve til Biskoppen med Attester til
Degnens Fordel, baade fra Jordemoderen og et Par Koner i Sognet,
der har været tilstede ved Barnets Fødsel, og Degnen ogsaa iøvrigt
faar det bedste Vidnesbyrd, resolverer Biskoppen omsider (denne
Gang Brorsen), at Barnet kan passere for at vare „ægte“.
Den sidste Sag strejfer altsaa Forsyndelserne mod det sjette Bud,
Lejermaalet, som var langt den hyppigste Anledning til det offent
lige Skriftemaal. I Perioden 1720— 1760 er der i Vejen Kirkebog
anført 33 Tilfælde af Afløsning ialt, deraf 5 for Udeblivelse fra
Nadveren, 8 for „Opprimering“ (ordret: Undertrykkelse) af spæde
Børn, men 20 for Lejermaal. Indførslen i Kirkebogen kan f. Eks. se
saaledes ud:
„1737, 3. Apr. blev Alhed Jochumsdatter fra Hellevad Sogn af
hendes Horeris Synd publique udi Vejen Kirke absolveret efter Præsten
af Hellevad hans Tilladelse af Brev dateret 1. Marts. Og hun til
Barnefader udlagde en Ungkarl fra Hellevad, Søren Jørgensen, hvilken
Bekendelse blev samme Dag tilkendegivet Præsten i Hellevad til
dend Ende, at det kunde blive aabenbarligen forkyndt i den Menig
hed, som er ved hendes Lejermaals Synd forarget, og at hun i Vejen
Menighed har paa dend Bekendelse bekommet Afløsning“.
Eller: „1745, 4.Juni blev Margrethe Nielsdatter af Vejen publique
udi Vejen Kirke absolveret af hendes Horeris Synd og hun til Barne
fader udlagde en ung Karl fra Maltbech, Niels Andersen“.
Siden maatte Karlen heran. Undertiden staar de to offentlig
Skrifte i samme Menighed, men det er hyppigt, at det sker paa
hver sit Sted. I Vejen-Læborg Kirkebog er flere Tilfælde, hvor det
er Manden, der bliver afløst, for hendes Vedkommende er det saa
sket i et andet Sogn, hvorom1Præsterne, som det ses ovenfor, ind
byrdes førte Brevveksling.
At smaa Børn blev kvalt i Sengen hos Forældrene var den
Gang ret hyppigt, og der er i Vejen-Læborg Kirkebog slet ikke saa
faa Tilfælde. Hvis begge Forældrene havde ligget hos Barnet, var
det almindeligt at de ogsaa begge skulde skrifte, men i de 8 før
nævnte Tilfælde er det kun Moderen. 1739, 11. Nov. var der to:
„Jacob Nielsens Hustru, Gjertrud Jørgensdatter, som og Ebbe
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Lauridsens Hustru, Kirsten Knudsdatter, begge af Vejen By, som i
5*vne havde opprimeret deres diende Børn publique udi Vejen
Kirke absolveret“. Eller: „1745, 7. Nov. blev Andreas Andersens
Hustru af Vejen, Eleonora Poulsdatter, som udi Søvne hafde oppri
meret hendes diende Barn, lngeborre, publique udi Vejen Kirke
absolveret“.
Det kirkelige Tugtemiddel, hvad enten det nu drejede sig om
„Uforligelighed“, Drikkeri, Slagsmaal, Lejermaal eller anden Uorden,
var jo at forbyde Folk Adgang til Nadveren, og at de altsaa skulde
„udstaa Kirkens Disciplin*4, inden de kunde komme der. I Almin
delighed virkede det godt nok, thi at man ikke to Gange om Aaret
kunde komme til Alters, var jo at være lukket ude af det gode
Selskab. Der var dog ogsaa en Del Undtagelser og som før nævnt
er der i anførte Periode 5 Tilfælde, da vedkommende bliver afløst
for at have holdt sig tilbage fra Nadveren. „1734, 8. Aug. Anna
Christensdatter publique absolveret for hendes lange Udeblivelse
fra Sacramentet og Uforligelighed med hendes Mand“. Eller: „1755,
19. Okt. udstod Johannes Johansen af Vejen Kirkens Disciplin, fordi
han udi nogle Aar ikke havde søgt Herrens Hus og Bord“. — For
Lejermaal maatte der ogsaa betales store Bøder, 6 —12 Rd., som
man dog næsten aldrig kunde faa ind, og i flere Tilfælde foreslaar
Præsten, at man skal nøjes med hvad man kan faa, da det dog er
bedre end ingenting. Virkningen af denne Kirketugt var sikkert alt
i alt negativ, men mindst Skade gjorde den vel der, hvor man,
som paa dette Tidspunkt i Vejen, havde Agtelse og Respekt for
Præsten. Bützovs Breve viser ganske vist, at han var en noget
naiv og vist heller ikke meget begavet Mand, men han tog paa sin
Gerning med stor Alvor og Kraft, og Brorsen var utvivlsomt en
Biskop efter hans Sind.
Men at denne Kirkedisciplin altsaa maatte øves ved skrap
Tvang og ganske uden Menighedens Tilslutning, og at man paa den
anden Side fremdeles finder en stor Mængde hedenske Sæder,
Skikke og Tro fuldt levende fortæller os jo et og andet om hin
Almues Forhold til Kirke og Kristendom. Det var fremdeles en
helt ydre Historie. Ikke at det ingenting betød for Folk, langtfra.
At bruge Kirkens Skikke med Daab, Nadver, Vielse og Begravelse
var nu i Aarhundreder ved alle Midler — mest ved Tvang — bleven
saaledes indarbejdet, at det hørte med til god Skik og Brug, ellers
satte man sig selv uden for Samfundet, og intet var frygtet som
dette. — Men det havde altsaa intet ntfed Religion at gøre. Det som
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i religiøs Henseende betød noget og virkelig levede i Sindene, var
den ældgamle Tro paa stærke og hemmelige Magter bag Tilværel
sen, og hvis Hjælp til Held og Trivsel og Frugtbarhed i Hus og
Stald og Mark man kunde sikre sig ved visse Forholdsregler og
Ceremonier. Det er det man har kaldt Overtro, men som netop var
Tro og det lige til Bunden i selv de enfoldigste Sind. Saadan har
det været til den nyeste Tid, og naar der vist for det meste blev
tomt i Sjælene efterhaanden som denne Tro blev udryddet, saa
hænger det vel sammen med, at alt dette var groet ud af det
folkelige Sind og den daglige Erfaring i Aarhundredernes Løb, mens
Præsternes Tale og Tanker var den jævne Mand fremmed og uforstaaelig, hvor meget de end var Udtryk for en højere og mere
menneskelig Tro og Kultur.

Hvad der ofte har vakt nogen Undren, naar man beskæftiger
sig med hin Tid, er Befolkningstallets Stilstand. Det samme Forhold,
som for hele Landet, at Folketallet med nogle Svingninger væsentlig
synes at være det samme fra 1200 til omtrent 1800, vilde man vist
ogsaa finde i den enkelte Landsby. Man har talt om Krig og Pest
og Misrøgt af Børnene som Aarsag til denne Stagnation; det sidste
kan man se bort fra, thi vel var Børnedødeligheden meget stor,
man kunde lige saa lidt lære at passe Børnene som Kreaturerne,
men det har naturligvis ikke nogensinde været anderledes. Og i
1700erne var der ingen Krig eller Pest, der spiller nogen Rolle for
Landsbyernes Befolkning. Tværtimod synes netop Ulykkerne omkring
1660 med den aftagende Befolkning og den derefter ret hurtige Besætning af de tomme Gaarde at vise, ak naar der er Plads, saa stiger
Befolkningstallet trods alt. Det er Landsbyernes og Byernes Snæver
hed med deres stivnede Næringsform, der er den egentlige Aarsag
til Stagnationen. Naar det alligevel i visse Egne kunde knibe at faa
en Gaard besat, saa har det andre Aarsager. Der var i Alminde
lighed ikke i en Landsby økonomisk Grundlag for mere end et vist
Antal Familier; i Vejen holder det sig omkring 25—28 (foruden
Husenes Beboere) lige fra omkring 1600 til Udskiftningen. Mange
af de unge blev altsaa ikke gift, men iøvrigt var der, som det ses
af Skattelisterne, meget faa voksne Børn. For det første døde
mange som smaa, men for det andet var Ægtefællerne ofte saa
ulige i Alder, at dette blev en stor Hindring for Børnerigdom. Det
ses tydeligt nok af Skifterne, at Poul Møllers Satire i „Lægds-
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gaarden i Ølsebymagle“ har en barsk Virkelighed bag sig. En ældre
Karl gaar og venter. Omsider bliver en Gaard og en Enke ledig.
De faar oftest ingen Børn. Saa dør hun, og han gifter sig med en
ung Pige, men som i mange Tilfælde alligevel er oppe i Aarene,
og da han snart er gammel, saa giver heller ikke dette Ægteskab
mange Efterkommere. Det er altsaa ganske samme Forhold som i
Præstegaardene, og Historien om de mange Børn i Præstegaardene
synes da ogsaa at være en Myte. Som det hedder i „Lægdsgaarden“ : „Det er overhovedet en nedarvet Vedtægt i Gaarden, at
hver Mand har een Kone, det vil sige: to halve. Den enes Hjærte
deler han med sin Formand, den andens med sin Eftermand. Han
har altid først en Mage, der er for gammel til ham, men denne
Fejl rettes fuldkommen derved, at han anden Gang forener sig med
en, der er ham for ung. Mellemtallet af deres Alder giver det rig
tige Aarstal“.
Noget hjalp det paa de snævre Forhold, at denne „Vekseldrift“
gik ret rask. Folk blev ikke gamle, kun meget faa naaede 70, og
var de derover blev de kaldt „ældgamle“. Skifterne viser, at paa
faldende hyppigt dør Kvinder omkring 40 og Mænd omkring 50;
blev nogen 60 Aar, saa var de gamle. Dette er jo nok Aarsagen
bl, at det er saa vanskeligt at identificere Gaardene og deres Be
siddere. Efter faa Aars Forløb, 8— 10 eller lignende, kan man
finde, at de fleste af Gaardene har skiftet Besiddere.
Aarsagen til den korte Gennemsnitslevetid er vel først og
fremst det ringe Herredømme man havde over Sygdomme. Men at
Folk overhovedet blev tidligt gamle maa jo ogsaa have andre
Grunde og vel først og fremst de slette Ernæringsforhold, vel ogsaa
ofte den overdrevne Nydelse af den skrækkelige Brændevin, branket
og fuselholdig. man selv fabrikerede. Det er før omtalt, at Skovenes
Ødelæggelse medførte en kolossal Nedgang i Svineholdet og dermed
stor Mangel paa Fedtstoffer, ligesom Kødet af de øvrige Husdyr
heller næppe har været saa næringsrigt som nuomstunder. Ogsaa
Kornet maa have haft sine Mangler i saa Henseende, selv naar det
var bedst. Og dertil kom jo saa, at det altfor hyppigt var knapt,
eller slet bjærget, eller begge Dele. Det var ofte, og vel som
oftest, meget daarligt Brød, man maatte nøjes med. Rugen kunde
ikke slaa til og blev derfor blandet med Byg, Æ rter, Vikker, Hejre
og Agerkaal. Det var ogsaa ret almindelig at blande Lyngbrum i
Melet. Var Rugen saa daarlig, at man vanskelig kunde bage Brød
deraf, levede man meget af Melgrød. „Naar vi af og til fik en
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Meldmad paa Herregaarden var vi saa glade for det, for det var
godt Brød“, har en gammel Kone fortalt. En stor Del af Aaret
havde man ikke Smør, saa dyppede man Brødet i Melvælling eller
en Suppe af Faareblod. Disse Eksempler er taget fra E. T. Kristen
sens »Jysk Almueliv“ og stammer fra Tiden noget før og efter
1800, men det har naturligvis ikke været bedre i ældre Tid.
I det foregaaende er flere Gange hentydet til Skifterne; det er
klart, at disse omhyggelige Fortegnelser over, hvad der kunde
findes i et Hjem af Klæder og Indbo, Redskaber og Dyr giver et
Billede, ikke blot af det enkelte Hjems Tilstand, men ogsaa, især
hvis der er mange, af Tidens materielle Kultur, Rigdom eller Fattig
dom; sjældnete giver de et svagt Indblik i den aandelige Tilstand.
Estrup og Skodborghus’ Skifteprotokol indeholder desværre ingen
Skifter ældre end 1733, — det hyppige Ejerskifte paa Estrup er
kommen til at gaa ud over Gaardens Papirer. Men til Gengæld
indeholder Protokollen mange Skifter for Tiden 1733—1805, altsaa
saa længe Herremanden havde med den Ting at gøre, for Vejens
Vedkommende ikke. mindre end 68. Vi har saaledes her et ret godt
Middel til at faa et Indblik i den økonomiske Tilstand og andet
mere.
Det var Herremanden, der var sine Bønders Skifteforvalter, og
Skifteretten var gerne Ridefogden med en Skriver. De mødte i
Dødsboet faa Dage efter Begravelsen, vurderede, tegnede op og
lagde sammen, Formue mod Gæld. For det meste er der Under
skud. Dog er det ikke saa slemt som det ser ud til, thi til Gæld
eller „Besværing“, som det hedder, regnedes, ifølge Loven, foruden
hvad der virkelig skyldtes, for det første Gaardens eller Stedets
„Brøstf ældighed“, som kan være 3 —10 Rd., en enkelt Gang mere,
men dernæst 18 Rd. pr. Td. Hartkorn til Besætning og Redskaber.
Det var jo i Herremandens Interesse, at Arvingerne ikke gik Boet
nærmere, end at Gaarden var vel besat, og deri havde han altsaa
Lovens Medhold, men det var i Grunden ogsaa i den Efterlevendes
Interesse, — at hun eller han ikke skulde rykke ud med mere end
højst nødvendigt til Børn og Stifbørn, eventuelt andre Arvinger.
Børnene fik jo dog alligevel en Gang det der blev.
Naar disse to Poster, hvoraf den sidste kunde være ret bety
delig, 20—60 Daler, blev lagt til Gælden, blev der som sagt sjæl
dent noget tilovers, ogsaa fordi Tingene altid blev vurderet for lavt.
I et Par Tilfælde, hvor der bliver Auktion, koster Husdyrene ved
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•denne omkring 50 °/0 mere, end de er sat til i Skiftet. For de andre
Ting er Forhøjelsen dog knap saa stor. Skifteretten koster fra 4
Mark til 2—3 Rd., en enkelt Gang slet intet. Det sidste ogsaa, naar
den afdøde i Forvejen har ordnet sine Sager, hvad ret ofte er Til
fældet. Da er Børnene gerne tillagt en 10 —20 Sletdaler hver, som
for de uopdragne Børns Vedkommende bliver staaende hos Enken
eller Enkemanden foreløbig, idet vedkommende lover at give Bør
nene en „kristelig Optugtelse og Skolegang, saaledes som han (hun)
for Gud og den kristne Øvrighed agter at ansvare og bekendt være.“
Det kan ogsaa hedde, at vedkommende lover at holde Børnene „til
Ære og Lære.“ Det kan træffes i den Tids Skifter, at Døtre efter
gammel Regel kun arver halvi mod Sønner, men ikke i Vejenskifterne,
her faar de alle ens. En enkelt Gang nævnes det, at man ikke har
fulgt den gamle Regel. Konerne bærer deres Pigenavn, ligesom for
hen Adelsfruerne. Det kan træffes, hos Smaafolk især, at f. Eks.
Niels Hansens Kone kaldes Anna Nielskone, men det er Undtagelser,
det sædvanlige er, at f. Eks. Anders Hansens Kone hedder Anna
Pcdersdatter, Else Jepsdatter er gift med Hans Povlsen, Karen Nielsdatter med Mikkel Nielsen o. s. v. De to Mænd, som Skifteretten
udtager til Vurderingsmænd, kan undertiden skrive deres Navn, men
i de fleste Tilfælde maa de nøjes med et „Navnemærke“ (prentede
Forbogstaver, hvorefter Skriveren tilføjer deres fulde Navn). Af en
Indberetning til Biskoppen synes det at fremgaa, at de fleste kunde
læse. Alligevel er Bøger i Skifterne yderst sjældne. En enkelt Gang en
Salmebog, men der maa vel have været flere, ellers har Degnen
været noget ene om Kirkesangen! Det er dog muligt, at Børnene
ved Katekismusundervisningen lærte nogle Salmer udenad, især hvis
man havde en dygtig Degn. En enkelt Mand, Væver Jens Gregersen,
er m. H. t. Bøger en Undtagelse. Han har efterladt sig hele 7 : Ny
Testamente, Himmerigs Barnemoder, Sjælens Blodanker, Ægteskabs
bog, Præstepine og 2 gamle Bøger. Ingen Salmebog. Titlerne er mær
kelige, men saadan eller lignende var de dengang. I den foran omtalte
Else Jepsdatters Hjem træffes en anden helt enestaaende Undtagelse,
nemlig 3 Skilderier, men det ses ogsaa af Skiftet, at dette Hjem var
et af de mest velstaaende i Byen.
Det betyder ganske vist heller ikke ret meget. Vil man efter
Skifterne forestille sig, hvordan en Vejengaardmand dengang saa ud,
naar han en Søndag kom til Kirke, saa lægger man først Mærke til
Frakken, der var syet i Figur — saavidt den hjemlige Skrædder
har magtet det — med vældige Skøder og Krave og store Taske-
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lommer. Den var lavet af hjemmegjort, stampet Vadmel og holdt til
3 Slægtled. Under den en „Kamisol“, en lang Vest, ogsaa kaldet
Brystdug, og under den Undertrøje med Ærmer, og Skjorte. Paa
Benene Knæbukser, ofte af Skind, hvide Uldstrømper og Træsko,
Hovedbeklædningen mest en rød Toplue, sjældnere, men finere, en
Hat. Til Kamisolen var ofte brugt Købetøj, og Messingknapperne
maatte ogsaa købes, ellers var alt hjemmegjort. Sølvknapper og an
det Sølvtøj har ogsaa Bønder haft engang, men længe før denne Tid.
Nu var sligt sjældne Undtagelser, i selve Vejenskifterne 1733—62
ikke en Sølvknap eller en Sølvske.
Af Redskaberne lægger man Mærke til Brændevinstøjerne og
Haandkværnene. De første var af Kobber og er gerne sat til 8—9
Rd., men ved Auktioner gaar de op til 1 0 - 12, ligesaa meget som
2 gode Køer. Skønt de fandtes i hveranden Gaard, forlyder der
intet om. at de nogensinde blev konfiskeret, men man havde ogsaa
gode Gemmesteder til dem. Værst var det, om Kontrollørerne kom,
mens de var i Brug (jfr. ovenanførte Sag fra 1761). men ogsaa det
forstod man gerne at klare. Haandkværnene blev i Almindelighed
brugt til Rug og Malt ; Byg og Boghvede kom for det meste til
Mølle. Dog brugte man undertiden at løfte Løberen lidt, saa kunde
man tage de værste Skaller ogsaa af de to sidste Kornsorter, men
videre appetitlige til Mad blev „Grynene“ ikke. Paa Grund af, at
Lofterne ikke dengang var egnet til Kornmagasin, upløjede som de
var (ogsaa ofte bestaaende af Lægter, Halm og Ler), findes der ikke
sjælden Kornbinge> for det meste af Træ, men de kan ogsaa være
bunden af Løb, d. v. s. Halm og Simer. Tog som oftest 1 - 2 Tøn
der. — Vognene er for det meste af Træ og sættes til omkring 4 Rd.,
enkelte jernbeslaaede Vogne findes og koster 1 0 - 1 2 Rd. Ploven
sættes til 2—2l/2 Rd., 1 Træharve 1 Mark, en Træharve med Jern
tænder 3—4 Mark. Af Segle findes kun 3 i alle Skifterne 1734 —
62, hvoraf 2 er Lyngsegle, saa dette Redskab maa antages at være
gaaet af Brug, — saa meget mere som Leen forekommer i ret stort
Tal, 2—3 paa hver Ejendom foruden en eller to Lyngleer eller Mosleer, ogsaa kaldet en Platle, et ret vigtigt Redskab, da der blev
slaaet megen Lyng og Mos til at bøde paa det knappe Foder. Ofte
har man hen paa Vinteren maattet over paa Refsing Hede at bjerge
Kreaturfoder. Endvidere er der nu foruden en Tørvespade (til Hedetørv) ogsaa gerne en Klynespade. Man har altsaa saa smaat begyndt
at udnytte Moserne, men ikke den store; ifølge Udskiftningskortet
brugtes saa sent som 1800 kun Vorup Mose og de mindre Mose-
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pietter omkring paa Byens Mark. Grebe og Skovle er af Træ, dog
træffes enkelte Grebe med „Jerntinner“. — I Køkken og Bryggers
er det gerne smaat med Redskaber. Der findes altid en Ildklemme,
en „Kielske“ (Kedelkrog) og en Gryde, for det meste ogsaa en
Pande, mens Konerne derimod har laant sig frem hos hinanden med
u a danne Ting som Rist og Kærne, Bage- og Bryggetøj, Vaske- og
„Mongeltøj“ samt Kværn. Der er fremdeles ikke en eneste Kakkelovn.
Den fandtes paa Herregaarde (siden de første Aar af 1600’erne)
og i Præstegaarde, yderst sjælden hos Bønder. — Imidlertid befinder
xi os omkring 1700 i en Overgangstid. Efter at det fra c. 1650 i
det væsentlige er forbi med at fyre med Træ, fordi Skovene er øde
lagte (jfr. at Vejen Bønder endog maa hente Gærdsel i Estrup
Skov), saa var der ikke længere noget ved at samles om den aabne
Arne, thi Hede- og Mosetørv kunde ikke ret straale nogen Varme
fra sig, og for en Tid maa man have frosset dygtig i kolde Vintre,
man kommer især til at tænke paa Vinteren 1708—09. Man gik
derfor over til mere end før at bruge Dagligstuen til Opholdsstue,
idet man murede en Kakkelovn op af Sten eller Ler, dog ofte med
en Jernplade eller en gammel Jerngryde med Bunden i Vejret for
oven. Finere var dog en Kakkelovn af rigtige Kakler, ogsaa kaldet
en Pottekakkelovn, idet den var muret op af firkantede Jydepotter,
som vendte Aabningen ud mod Stuen. Det skal have været et helt
godt Varmeapparat. Og det er muligt, at man har haft en saadan
Kakkelovn i flere af Vejengaardene, thi blandt Skifterne findes et
efter en „Grydderkone“, d. v. s. en Kone, der lavede Pottetøj og
de nødvendige Kakler (skal komme af Latin: cacabulus. Gryde) saavel som andet Pottetøj har vel saa kunnet faas ret billigt i Byen
selv. — Møblerne er snart nævnt: Bord og Bænk og en Kiste eller
to, maaske et Hængeskab. Stole er ikke truffen i de egentlige Bøn
derskifter. Ligeledes er det yderst beskedent, hvad der er af Klæder,
ialtfald før 1750. Siden er der rigeligere. Et Ur findes aldrig i Bonde
skifterne, man havde — maaske bortset fra Præstegaarden — ikke
anden Tidsmaaler end Solen. Trods Fattigdommen er der ret faa
Restancer. Der er i Vejen-Skifterne 1734- 62 kun truffet 3 Tilfælde,
ialt 8— 1—4. Der er ikke noget at klage over. Paa Grund af. at
næsten ingen har Tjenestefolk (som det ses af Skattelisterne), saa
faar man ikke meget at vide om Folkeløn. I 1710 siger Præsten,
at han giver sin Karl 7 Sletdaler (à 3 Kr. 20 Øre) om Halvaaret
og en Pige 3 Sietdaler om Halvaaret, det er henholdsvis 11 og 5 Rd.
om Aaret. I Skiftet efter Kromand Hans Hansen 1752 (se senere)
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nævnes, at 2 Karle skal have 8 og 5 Rd. og en Pige 5 Rd. Det
er vist, saavidt det kan skønnes af andre Tilfælde, Normalen. Præ
sten har — i dette Tilfælde — givet mere end det sædvanlige.
I det følgende anføres nogle enkelte af disse Skifter, dog ingen
af dem fuldstændig.
1734. 15. Juni. Skifte efter Kristen Muskov, 51 Aar, en fattig
Husmand. Af Klæder findes 1 (en) Blaargarns Skjorte, 1 Trøje,
1 Brystdug, 2 Par Vadmelsbukser, 1 Par Læderbukser, 1 Hue. Af
Husgeraad og Bohave saa godt som intet, af Jernsager 1 Pande og
1 Ildtang. Det hele vurderet til godt 5 Rd.
1741. 17. Juni. En fattig Kone, Maren Thomasdatter, som hendes
Mands Søsterdatter, g. m. Søren Møller, har taget sig af. Vurdering
5-1-5, som overlades til hendes Plejerske uden Fradrag.
1734. 19. Decbr. Anders Jepsen, 51 Aar, Boelsmand, 3 Børn.
2 Køer, 1 Svin, 3 Foerhøwder, hverken Hest eller Vogn eller Plov.
1 Le, 1 Fork, 2 Spader, 1 Greb, 1 Plejl. 1 Hywlbaaer. Vurdering
21-4-11.
1734. 23. Decbr. Bent Povlsen, 31 Aar, 2 Børn. 4 Heste (15-2),
3 Køer (11-2), 3 Kvier, 4 Faar, 3 Grise. Naar undtages Grisene er
det vist en Gennemsnitsbesætning paa Gaardene, som de efterhaanden var bleven, 1/3 eller x/4 Gaarde, som de gerne kaldes. Der er 2
Vogne, 1 Plov, 1 Træharve med „Jerntinner“, 2 Forke, 2 Grebe,
1 Skovl, 1 Plejl, 2 River, 1 Le, 1 Lyngle, 1 Hakkelsekiste m. Kniv,
1 Økse, 1 Sav, 1 Spigerbor, 1 Lægtenavr, 1 Baandkniv, 1 Hammer.
1737. 26. Marts. Lavrids Jørgensens Kone, 65 Aar, ingen Børn
(16. Maj vies L. J. til Gjertrud Nisdatter). 4 Heste (14-2), 4 Køer
(13-4), 1 Kvie, 2 Stude, 3 Kalve, 5 Faar, 1 Svin. 2 Vogne, 2 Har
ver, 1 Plov. 2 Forke, 1 Høtyv, 1 Klynespade, 1 Tørvespade, 1 Le,
1 Lyngle, 1 Sold, 1 Økse, 1 Hakkelsekiste med Kniv, 1 Gryde,
1 Pande, 1 Kedelkrog, 1 Ildklemme, 1 Jernlampe.
1751. 28. Januar. Peder Smed, 45 Aar, Enke Maren Jørgensdatter, ingen Børn. Smedesvenden har paataget sig at forsørge En
ken og betale Gælden imod at faa overladt Smedens Værktøj og
andre Efterladenskaber.
1738. 26. April. Hans Nielsen (Kromanden, der blev dræbt af
Toldkarlene). Et rigt Skifte i Sammenligning med Bøndernes. 2 Heste
(11 Rd.), 2 Køer (9-2), 1 Stud, 2 Faar. Sengklæder 13 Rd,, Tin,
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Messing- og Stentøj 13 Rd., et Kobberbrændevinstøj 9 Rd., Jerntøj
6l 2 Rd., deriblandt 2 Leer, 1 Platle, 1 Lyngsegl, 1 Klynespade,
s Tørvespade. Lagner og Dækketøj 13 Rd., Gangklæder 20 Rd.
Rede Penge 22 Rd. Sølv og tilgode hos Byens Folk 20 Rd., deraf
noget for Salt, Tobak m. m. Ældste Søn, Hans, køber omtrent det
bele ved Auktion, Priserne betydelig højere end de her nævnte.
Auktionen indbringer 273 Rd.
1752, 14 Aar efter, døde Hans Hansen, 2 smaa Børn. Boet
har noget større Værdi end i 1738. 4 Heste, 13 Kreaturer foruden
4 Geder og 2 Bukke. Besætningens Forøgelse har sin Grund i, at
han foruden Kroen er Fæster af 1l,b af „Mannegaarden“. Brændevins
tøj 12-3, men i en Skatteliste 1743 siges udtrykkelig, at han ikke
har Tilladelse til at brænde Brændevin, som Kroer ellers ikke saa
sjældent har. 4A/2 Td. Rug (5-1), 4 Td. Boghvede (3-1), 1 beslagen
Vogn 12 Rd., 1 ny Trævogn 5 Rd., men en gammel kun 4 Mark.
1 Plov med „Behør“ 2 Rd., 1 Harve med Jerntinner 1-2, 1 Hywlbaaer, 1 Bærbaaer, 2 Mosleer, 1 Høle. Der skyldes for 2 Tdr. Mjød
til Ingeborg i Hølied (en stor Gaard i Kvong).
1751, 19. Oktober. Jens Mortensen, Enke Sidsel Nielsdatter,
3 smaa Børn. Et Kobberbrændevinstøj 10 Rd.. 1 Haandkværn, 2 Træ
vogne. 1 Plov, 1 Harve med Jerntænder, 1 Le. 4 Heste, 3 Køer,
4 Geder. Det ser ud til, man har haft ondt ved at klare sig. „Gaardfæld“ er 20 Rd., en usædvanlig stor Sum, Restance paa kgl. Skat
7-5-7, paa Landgilde 2-4-4. desuden laant af Herskabet 6-4 og pri
vat Skyld 10-3-8. Den sidste Post er dog ikke særlig stor. Noget
lignende ses i mange af Skifterne, en Række smaa Gældsposter paa
1 —2 Rd. spredt vidt omkring, formodentlig laant for at faa Skat
terne betalt.
Tilsidst skal omtales en Række Skifter, hvoraf nogle knytter
sig til Lucasgrue, gerne kaldet Gruehuset. Det oprindelige Navn er
iøvrigt vist nok Lykkesgrue, som Gaarden i al Fald kaldes i ældste
Tid. Den var fra gammel Tid Vejen Sogns eneste Enestegaard (i Sog
nene Vest paa var der mange), blev afbrændt og ødelagt af Polak
kerne 1659 og laa nu øde hen en lang Tid, saa den i 1688, som
det ses af et af Skifterne, intet Hartkorn fik. Omkring 1720 blev
den bygget op af en ung Mand fra Vejen, Vedsted Jepsen, g. m.
Margrethe Sørensdatter. Af et Skifte efter hende 1744 ses det, at
Vedsted Jepsen er død nogle Aar før, at hun har giftet sig anden
Gang med Lars Iversen og har 3 Børn med hver af disse Mænd.
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Den ældste Søn, Jep Vedstedsen, tjener hos General Schölten i
København (daværende Ejer af Estrup). Fire Aar efter døde Lars
Iversen, 1748. Og især af dette Skifte ses det, at Boet er mær
kelig velhavende. Skønt Ejendommen fremdeles kaldes Gruehuset,
saa er det øjensynlig Vejen Sogns største Gaard: 6 Heste, 16 Krea
turer, 37 Faar, 28 Geder. 5 Sølvbægere (8— 4), Messing, Kobber
og Tin for 20 Rd., deraf dog 9 for et Brændevinstøj. Ogsaa Lars
Iversens personlige Ejendele viser Storbonden, der vist tillige har
været en dygtig Handelsmand og Pengeudlaaner. Der er Sadel med
Tøjle og Dækken, 1 Bøsse og 1 Kaarde, 1 ny Klædesklædning, 1
Hjorteskindskamisol med Sølvknapper, 1 Pakke Skind, som den
Afdøde har sat til 8 —4, men det er vist Handelsvarer. Desuden
har han laant Penge ud i store Maader; en Mængde Panter findes
i den Anledning i Boet: et Brændevinstøj, en Del Sengeklæder,
nogle Bistokke m. m., desuden har han nok faaet gode Renter.
Ialt har han 621 Rd. tilgode hos 28 Mænd, mest i Vejen og Skud
strup, deraf menes 600 Rd. at kunne komme ind, og de fordeles
da sammen med det andet Gods, som er sat til 260 Rd., mellem
Arvingerne, først og fremst Børn og Stifbørn, men ogsaa mange
andre faar en Skilling, og det er mest Gæld, der eftergives, saavidt man kan se af Navnene.
I 1755 døde i Gruehuset Wedsted Larsen, Lars Iversens ældste
Søn med Margrethe Sørensdatter. Han er ugift, og hans Formue,
186 Rd., fordeles mellem Slægtninge, hvoraf nogle i Vejen. Iver
Jensen, der er gift med hans Søster, Maren Larsdatter, har nu
Gruehuset.
Det maa antages, at det er Lars Iversen, der har samlet det
meste af denne Velstand sammen. Dog var Margrethes første Mand.
Vedsted Jepsen, heller ikke uformuende. Han havde, som det ses
af Kirkebogen, i al Fald 3 Søskende i Vejen, Jens Jepsen, Nis
Jepsen og Else Jepsdatter; det var den sidste, der voldte Spek
taklet i Kirken 1740. Vi har Skifte baade efter Nis Jepsen og de
to andres Ægtefæller (1734, 1747 og 1750) og de viser alle for
holdsvis stor Velstand, dog mest i Nis Jepsens Bo 1750. Det er
egentlig ordnet under hans Sygdom, saaledes at ældste Søn, Peder
Nissen, 26 Aar, overtager Gaarden med alt Tilbehør imod at han
giver den næste Broder 50 Sietdaler, „Bukskind" til en Kamisol
og 2 Dusin Sølvknapper (antagelig en Arv fra Gruehuset, hvor
Lars Iversen jo var død to Aar i Forvejen), Søsteren skal have
samme Sum og en Seng, og en yngre Broder (der er altsaa 4
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Børn) skal have sit Hjem og Ophold i Gaarden til han kan klare
sig selv.
Det kan have sin Interesse ved Siden af disse Bondeskifter at
se et Par fra andre Samfundslag. I 1743 døde den unge Ridefoged
paa Estrup, Jens Astrup. Hans Navn staar under saa mange Skifter
fra Gaardene under Estrup, nu var Turen kommen til ham selv.
Han har været velforsynet med personligt Udstyr: 25 Skjorter, 20
Halskraver, 27 Halsklude, 30 Halsbind, 24 blaa Tørklæder, 37 Par
Halværmer, deraf 5 Par med Manchetter, 5 Par Støvlemanchetter,
3 Barberknive, 1 Natspejl (? !), 1 Hirschfænger, 6 Stokke, hvoraf
3 med Sølvknap, m. m. Vurdering 215 Rd. Netto. Men det vilde
vel være for dristigt fra dette Skifte at slutte noget om, hvordan
en Ridefoged i Almindelighed var udstyret.
I 1762 døde Maren Høstmark, den første Frue paa Estrup af
den Lautrupske Familie. Hendes Mand, Frederik Lautrup, havde
købt Estrup med Skodborghus og øvrige Gods i Marts 1751 for
28000 Rd. De blev begge begravet i Vejen Kirke. Ved Skiftet efter
hende var der paa Estrup 10 Heste, hvoraf 2 Køreheste er sat til
80 Rd. Stykket og en Ridehest til 70. Der er 50 Køer (à 7 Rd.),
83 Stude, naturligvis Fedestude, der fodredes med Bøndernes Land
gildekorn, 100 Faar og 40 Svin. Der er 100 Td. Rug (à 1 Rd. 5
Mk.), 9 Td. 3 Skp. Malt, samme Pris, 9 Td. Byg, 15 Td. Boghvede.
Endvidere er der 6 Stadsvogne, men kun 1 Arbejdsvogn, Bønderne
skulde jo møde med Arbejdsvogne. Sølvtøj for 820 Rd., deraf en
Sølvkaffekande til 49 Rd., lige saa meget som 7 Køer!
Men ved Maren Høstmarks Baare stod en lille Dreng paa 11
Aar, hendes Søn Henrik Hans Kristian. Det var ham, der en Snes
Aar efter skulde volde Vejenpræsten saa mange Knuder, da denne
ønskede sin Jord skilt fra Bøndernes. Og som Vejenbønderne kort
efter kom til at forhandle med om Udskiftning og Selvejendom.

O f f e n tlig S k r if te .
Da der vel næsten ikke findes en Sognehistorie, hvor ikke den offentlige
Afløsning er nævnt, og Fremgangsmaaden derved ingensinde ses at være frem
draget, saa kan det maaske være paa Plads at referere ialtfald Hovedtrækkene
(efter Danmarks og Norges Kirkeritual 1685 og 1762). Der er nogen Forskel
paa Formen i Byen og paa Landet, men der er navnlig en, som synes meget
dyb og uretfærdig: at „Afløsningen“ skal paa Landet ske om Søndagen i
hele Menighedens Nærværelse, mens den i Byerne sker om Fredagen. Den,
som læser det følgende, vil straks fornemme Forskellen.
Efter at vedkommende nogle Dage i Forvejen har bekendt sin Synd for
Præsten og forlangt Afløsning, og denne mener at kunne tage imod ham eller
hende, bekendtgør Præsten næste Søndag fra Prædikestolen, at der i Dag
er en Synder at afløse, „som haver forset sig mod N. Bud og dermed forar
get denne Christi Menighed, hvorfor han (hun) nu i Dag indstiller s ig . . . at
afbede samme Forseelse hos Gud og Forargelse hos Menigheden. Guds Børn
ville alvorligen bede Gud for hannem (hende), at han i Naade selv vil forar
bejde en sand Omvendelse. . . og at han (hun) ikke herefter skal falde i slig
eller anden grov Last og Guds F ortørn else...“
„Derpaa begynder Degnen i Koret denne Pønitensesalme: Beklage af al
min Sinde . .. “
„Imidlertid kommer Synderen (Synderinden) til Kordøren og knæler ned
lige i Døren (vendt mod Alteret). Naar Sangen er endt, kommer Præsten og
forestiller kortelig af Guds Ord den begangne Synds Vederstyggelighed og
hvor grovelig dette Menneske dermed har forset sig baade imod Gud og sær
deles imod denne Jesu Menighed, som derover allermest er bleven forarget (1)
formanendes Synderen (Synderinden) til sand og alvorlig Omvendelse.“
Derefter skal Præsten stille 5 Spørgsmaal, hvortil vedkommende skal
svare Ja. Indholdet er en Bekræftelse af den „grove Synd“, at den fortrydes,
at han eller hun i Fremtiden vil undgaa denne og andre Synder og beflitte
sig paa et bedre og skikkeligere Levned, og at han (ell. hun) tror paa Guds
Naade, og nu „længes efter at annammes til denne Guds Menigheds Sam
kvem, som I ved Eders grove Synd og Forargelse har skilt Eder fra og nu
med andre Guds Børn inderlig attraar og begjerer at blive delagtig i Jesu
Christi helligste Legeme og Blod i Sakramentet.“
„Herhos skal især agtes, at om det er for Horeri eller Letfærdighed, da
spørges en Synderinde, hvo der er Fader til Barnet, hvilken hun da sandfærdeligen har at navngive. Paa saadan Bekjendelse siger Præsten: Saa ven-
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der Eder da om til Menigheden og afbeder den Forargelse, som I med denne
Eders Synd har givet dennem. Derpaa staar Synderen, (Synderinden) op og
vender sig til Menigheden sigendes:
Jeg beder, at I Guds Børn vil forlade mig denne min begangne Forseelse
og ikke støde Eder paa mig eller tage Forargelse af mig mere.
Saa knæler han (hun) igen ned for Præsten, som da ydermere paa Syn
derens (Synderindens) Vegne afbeder denne Forargelse og derhos med Paulus
alvorligen formaner hver og en, som tykkes, at han staar, at han ser sig vel
for, at han ikke falder, hvorpaa han endelig med Haandspaalæggelse afløser
Synderen (Synderinden) saaledes:
Efter saadan Eders Hjertes Bekendelse, som I her for Guds Ansigt og
denne hans christne Menighed aabenbare aflagt haver, da vil jeg paa Guds
og mit hellige Embedes Vegne . .. tilsige Eder (Navnet nævnes) denne Eders
begangne Synds (Syndens Natur nævnes paany) og alle andre Synders
Forladelse i Navn Gud Faders, Søns og hellig Aands, Amen! Gaar bort i
Herrens Fred og synder ikke mere!“ Derefter gaar vedkommende til Alters
sammen med andre i Menigheden.
Der var ikke mindre end 14 Synder, man kunde komme til at staa aabenbar Skrifte for, mange af en saadan Natur, f. Eks. at et lille Barn kom ulyk
kelig af Dage, at det var umuligt at vare sig. Man kan tænke sig, hvad det
har været for en Pine for ærekære Mennesker at skulle være Genstand for
dette kirkelige Barbari, som snarest var værre end al Tidens øvrige Haardhed
og Raahed; og man maa oprigtig haabe, at der har været mange Præster,
som har søgt mest muligt at mildne en saadan Tortur.

Ved Afsløringen af Skodborghus-Mindet
d en 28. A u g u s t 1932

ed Kongeaaens Vande

der stod et gammelt Hus,
V
og Sagnet gaar om Lande
mens længst det sank i Grus,
— en gravomhegnet Skanse
og bygget dybt og fast.
saa mangen Ridderlanse
mod Borgens Mure brast.
Engang i gamle Dage,
som Kongens faste Borg,
den Grænse maatte drage,
der voldte Splid og Sorg.
Men og i mørke Tider
den værned Bondens Værk,
til Kongens Haand omsider
blev Ufredsmand for stærk.
Naar Kongen fo’r mod Sønder
paa Jagt ved Kongeaa,
med Skodborg-Vejen Bønder
han fældte Hjort og Raa.
Men se. naar Jagten endte,
man fik en dygtig Rus,
man alle Fakler tændte
til Fest paa Skodborghus.
Men Synet svandt saa fage
med Festens Trylleri,
og vi har kun tilbage
hin Sagnets Poesi.
Thi Borgen er forsvunden,
og meget véd vi ej,
vi lagde over Grunden
en slagen Landevej!
Dog dér, hvor Borgen knejste
og voldte Fjender Mén,
vi sent et Minde rejste
af Borgens gamle Sten.
Det vidne skal for Slægter
igennem Tidens Sus :
her stod en Fredens Vægter,
det gamle Skodborghus!
S. A.
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F ø r U d s k iftn in g e n .
Bortset fra Tiden omkring 1660 har danske Bønder, i den Tid
vi ret kender noget dertil, ikke haft tungere Kaar end omkring 1740.
Først i 30’erne havde Kornpriserne været nede paa et Lavpunkt,
som var ved at gøre en stor Del af Herremændene til Tiggere; thi
det var navnlig Kornsalget: Landgildekorn og Tiendekorn, foruden
hvad de selv avlede, der skulde bære deres Økonomi. Dertil kom,
at ogsaa Studehandelen gik stærkt tilbage netop i de samme Aar.
Ganske vist vedkom ingen af Delene Bønderne i særlig Grad, thi
de havde kun lidt at sælge, og ialfald sjælden Korn, men alligevel
blev det nu som før dem, som de trange Tider kom til især at
gaa ud over
For at forstaa den Haardhed, hvormed man gik til Værks, da
man skulde forsøge at imødegaa Krisen, maa man have i Minde, at
det at tage noget Hensyn til det jævne Folk, og det vil jo den
Gang især sige Bønder, var for Herremænd og Embedsmænd lige
op til Kongen en ganske fremmed Tanke. Anderledes havde det
aldrig været, humane Tanker hører en senere Tid til, selv om de
nu paa denne Tid ikke var langt borte. Der var ved Beskatningen
egentlig kun Tale om, hvad Bønderne kunde præstere uden at gaa
fra Gaardene, og for her at opnaa det mest mulige, blev det anset
for „hensigtsmæssig“ at anvende hensynsløs Tvang.
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Det blev da ogsaa en Tvangsforanstaltning, og en saadan, som
man ikke hidtil havde set Mage til, som man her greb til som
Hovedmidlet mod Krisen, nemlig Indførelsen af Stavnsbaandet af
4. Februar 1733, først gældende alle Mænd fra det 14. til det 36. Aar,
siden stadig udvidet; fra 1746 Livet ud. Da tillige Hoveriet forlængst
var bleven ubestemt og kun rettede sig efter, hvad Herremændene
havde Brug for, saa er Bonden fra nu af og i de 55 Aar Stavns
baandet varede helt ud Herremandens Tyende.
Det maa dog tilføjes, at de mørke Billeder, man har malet af
denne Tilstand, væsentlig er fra Sjælland og Smaaøerne, hvor Vorned
skabet heller ikke endnu var glemt. I Jylland, navnlig det sydlige,
hvor hver tredie Bonde skal have været hoverifri (Falbe Hansen 49*),
paa Estrupgodset endnu flere, og hvor baade Bonde og Herremand
var uvant med en saadan Tvang, blev Stavnsbaandet vist aldrig helt
effektivt, hvad især nogle Tal angaaende Udvandring til Sjælland og
København kunde tyde paa (1769— 1787, Falbe Hansen 38). Mange
rejste uden videre deres Vej, og i hvert Fald synes det ikke at
have været vanskeligt, navnlig for Karle fra hoverifri Gaarde, mod
nogle Dalers Godtgørelse til Herremanden, at faa et Rejsepas. I
„Jydske Samlinger* 3— 2, 220 er anført et saadant Frihedsbrev her
fra Egnen, udstedt af Salmon Lassen paa Hundsbæk 9. Februar 1786
for Christian Peter Hansen. I dette Tilfælde er det en Faddergave,
i andre Tilfælde nævnes en Sum paa 10 —20 Rd. for et saadant
Pas, men paa Sjælland synes Prisen at have været meget højere,
omkring 50 Rd. (Severin Kjær: Fra Stavnsbaandets Dage, S. 84),
en Sum, som dengang kun sjælden kunde skaffes.
Faa Aar efter blev man ramt af en ny Ulykke: Den asiatiske
Kvægpest, I sin Tid var den slæbt til Europa med Attilas Nomade
horder; den havde siden optraadt med Mellemrum, altid tilstrækkelig
lange til, at den hver Gang fandt ny og frodig Jordbund og
anrettede store Ulykker. Dog er det næppe altid Kvægpest, det
som gaar under dette Navn; for det meste, som 1635, 1661, 1690»
1716 og 1722 (Agrarhist. Studier II 98, J. S. 1—9, 37), har det vel
været Mund- og Klovsyge, som kan ligne den noget (de betændte
Slimhinder med Blærer og „Pustler“), men med de vidtløftige Krige
i 1700’erne, der slap saa mange Plager løs over Europa, bl. a. ogsaa
*)

Falbe Hansen (eller F. H.) betyder:
V. Falbe Hansen: Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne 1733—1888 I—II.
Angaaende de ovrige Kildeforkortelser se Side 8.
Tallene ved Mændenes Navne 1791 er deres Alder ved Udskiflningen 1785.
Billedet paa Titelbladet er Huset „Naade“, et af de i 1785 udflyttede.
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den asiatiske Byldepest, kom den virkelige Kvægpest igen med stor
Styrke. Trods alle Regeringens Foranstaltninger, især Afspærring
ved den nylig (1727) nøjere bestemte Toldgrænse langs Kongeaa
og Koldingaa. blev Jylland og siden det øvrige Land smittet fra
Holsten og Slesvig. Første Gang, som synes at have været langt
den værste, varede Sygdommen i 7 Aar, fra 1745—52, haardest
de første 2—3 Aar. Især synes det at være gaaet stærkt ud over
Jyllands nordligste Egne, vel sagtens fordi de i det hele laa Syg
dommens Arnesteder fjernest og derfor var mest modtagelige. De
28 nordligste Herreder mistede 1746 — 49 et Kreatur pr. Td. Hartkorn,
men meget ulige fordelt, idet man mener, at Aalborg Amt mistede
75 0 0 af sin Kreaturbestand, og det kan jo godt være sandt,
som der fortælles, at i flere Sogne var ikke et Kreatur tilbage.
(J.S. 1932, 264).
Sydjylland slap i denne første Omgang meget lempelig, hvorfor
er vanskeligt at sige. Ligesom Mund- og Klovsygen synes ogsaa
Kvægpesten at springe omkring paa den mest lunefulde Maade og
tillige at optræde med meget forskellig Kraft. I Beskrivelsen af en
Gaard i Gamst 1776 hedder det bl. a. : „Har til Besætning 3 Bæster
og 6 Faar. Kvæget er død." At Sygdommen har været paa denne
Egn under begge de første Angreb (det andet var 1761—63) synes
ogsaa at fremgaa af en Optegnelse i Vejen Præstedagbog 1774,
hvor der tales om tre Angreb. Den sidste er aabenbart den omkring
1770, og de andre maa da ligge i 40’erne og 60’erne, men Efter
retninger savnes. Dem vi har stammer alle fra de to sidste Angreb,
omkring 1770 og 1780. Da blev Vejen og omliggende Byer tem
melig stærkt medtagne, ogsaa fordi man efterhaanden blev skrappere
til at slaa Dyrene ned. saasnart Sygdommen viste sig. Af de Tu
sinder af Dyr, som ligger i Pestgravene her omkring, er en stor
Del slaaet ned uden at være syge, og det syntes man dengang var
en ganske urimelig Fremgangsmaade, selv om man fik en ret ordentlig
Erstatning. Der ligger da ogsaa i Arkivet mange Ansøgninger om
„at staa vor egen Hazard og være forskaanet for Nedslagning“. Det
blev naturligvis aldrig bevilget. Dermed stemmer, at der hyppigt
klages over, at Bønderne holder skjult, at de har Sygen, saa det
er svært at faa Besked om. hvordan Tilstanden er. Amtmand Levetzau
i Ribe maa f. Eks. i April 1769 indberette, at det var en Fejltagelse,
naar han sidst havde troet, at Sygen var paa Retur, idet den nu
har vist sig i Askov og er temmelig ondartet.
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Gennem Amtmandens Indberetninger („Kvægsygens danske Jour
nal“) kan man følge Pestens Gang i Tid og Sted. Inden Aarets
Midte (1769) var der i Askov død 228 Kreaturer, og ved Indberet
ningen af 16. Juni 1769 har Byen kun 20 Kreaturer tilbage. Man
maa derefter have forsøgt saa smaat at forøge Besætningerne, thi
1771 døde atter 29. I Maltbæk mistede man i 1769 123 Stk., i
Gammelby 74. Og Vejen gik heller ikke denne Gang fri. Fire Ind
beretninger fra 1769 har for Vejen Tallene 19 + 55+ 163 + 48 døde
Dyr, ialt 285. For 1770 er Vejen nævnt én Gang sammen med
Skodborghus. 69 døde, en anden Gang sammen med Estrup, 71
døde. Men da Vejen efter Præstens Beretning i 1769 —70 mistede
ialt 310 Kreaturer, saa skulde Tabet ifølge de to sidste Ind
beretninger kun være 25 af de 140 ialt (69 + 71), og det kan maaske passe, eftersom Sygdommen for Vejens Vedkommende nu var
i Aftagende.
Ogsaa ved næste Angreb, omkring 1780, var Sygdommen ret
slem her paa Egnen. Den bedste (og meget levende) Beretning
derom faar vi denne Gang af Pastor Høstmarks (Gamst) Præstedagbog (optrykt i Jubilæumsskrift for Kolding Omegns Landbo
forening 1912 efter Anders Simonsens lille Bog om Andst og Gesten
Sogne), som her delvis skal gengives. „I 1779 ved Juletider opkom
Kvægsvagheden i Rafnhold By. Hr. Justitsraad Vildenrath, efter An
meldelse (af Sygdommen) ankom da straks med en Leutnant og 32
Soldater. Mandens 32 Stykker (Kreaturer) blev alle ihjelslagne og
begravedes, Byen indespærret, saa ikke et Menneske under Straf
af Fæstningsarbejde maatte komme ud eller ind i Byen. I Fasten
begyndte samme Svaghed i Vestergesten. Kreaturerne blev ihjel
slagne, dog først takserede, og de finge dem vel betalte. Byen blev
indespærret af en Soldatervagt. Naar en Kat gik over Gaarden, en
Høne ud i Haven eller et Svin gik over Gaarden bleve de straks
af Soldaterne skudt ihjel. Ingen af Byens Beboere kom til Kirke
eller til Alters i de 8 Uger, Indespærringen varede. Naar én døde,
bar nogle faa Liget til Kirken, men under Opsigt af Vagten, som
og ieg» da ieS et ^ar Gange var i Vestergesten at meddele Sakra
mentet. Paa samme Tid (1780) var Maltbæk i samme Omstændig
heder, hvor Præstens Kvæg og bleve (slaaet ned) og Hr. Fenger
maatte i 8 Uger ikke komme ud af sin Gaard“. „1781, 16. Januar
opkom efter Formodning Kvægsvagheden i St. Aanst hos Peder
Lauritsen, hvis Kvæg blev ihjelslagen og Byen med Soldatervagt
indespærret. I denne Tid var der ingen Gudstjeneste, de døde blev

145
ej begravede og de smaa Børn ej bragte til Kirken. Paa samme Tid
var Sygdommen og paa Skodborghus og i Askov By, hvor alle
Ting blev behandlede ligesom i Aanst . . . . I en saadan Kule blev
ofte over 20 Høveder (kastet ned), og mange laa halvdøde og brølede,
indtil de af Jorden, som blev kastet paa dem, kvaltes. — — —
Her udi Aanst Sogn befandtes over 200 Soldater foruden Ober- og
Underofficerer. De vare indkvarterede hos Gaardmændene, hver Soldat
betalte 4 Skill, for Seng og Kost (!) — — — Imidlertid har ingen
levet saadanne Tider, som vi, der boede her ved Toldskellet, da
levede, thi hver Dag hørtes Trommer fra alle Byer, naar de drog
paa Vagt; hver Nat hørtes Skraalen og verda (hvem der?) naar
Patrollerne visiterede Posterne. Soldaterne vrimlede i Byen og paa
Vejene, kort sagt, det var i alle Maader, som Fjenderne var i Landet.. . .
1782 den 1. Maj var ret en Glædesdag, da den i 3^2 Aar
staaende Cordon fik Ordre til at rykke ud og rejse hver til sit
Sted. Nu kunde enhver gaa og rejse, hvorhen han lystede. — —
Alle deres Skilderhuse, som var af Jord og nogle Stange, blev
solgt paa Auktion for 2 Skill. Stykket. Herren være lovet, som hjalp os
ud af denne Nød, han holde sin beskærmende Haand over os fremdeles.“
Naar disse Optegnelser ikke blandt de angrebne Steder nævner
Vejen (som jo dog var nærmeste Nabo), saa kan man sikkert gaa
ud fra, at man her denne Gang slap fri, uagtet man altsaa havde
Sygen rundt om sig. Grunden dertil er vel sagtens den meget krasse
Afspærring, som man efterhaanden havde ført igennem, og som
Pastor Høstmark jo giver os et godt Begreb om. At man havde
saa travlt med Nedslagningen, at man ikke kunde give sig Tid
til at dræbe Dyrene ordentlig er just ikke tiltalende, men det be
kræftes andetsteds fra, „de kunde formelig se, hvordan Jorden
løftede sig over dem“ (E. T. Kristensen: Jydsk Almueliv).
Undertiden blev disse „Pestkuler“ tilplantet med Tjørn, men
er dette ikke sket, er Pladsen som oftest glemt, og det er et Til
fælde, om den findes. I Askov blev en saadan Kreaturgrav funden
i 1906 ved Udgravning af en Husgrund. I Vejen skal man engang,
efter Hans Jochum Lauridsens Fortælling, have funden en Kreatur
grav i Snedker Fischers Have, da man vilde grave ned ved Roden
af et gammelt Æbletræ, „der stod saadan en Stank op derfra“.
Det samme fortæller de Haandværkere, der arbejdede ved Huset
i Askov.
Mange Steder reddede man en Ko eller to ved i et Par Maaneder eller mere at holde dem isoleret i et Jordhus ude i Marken,
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undertiden gravet ind i en Høj. (Se f. Eks. Bækkebogen: Kohytterne,
S. 87. Staldbakkerne paa Randbøl Hede har nok deres Navn af det
samme). Ofte var det en lille Tøs paa 12—14 Aar, som kom til i
lang Tid at leve et saare ensomt Liv derude i Marken eller Heden
med sine Dyr. Hun fodrede og malkede dem og bar Mælken ind
til et aftalt Sted nær Gaarden eller Byen, hvor den blev hentet,
og der laa saa nogle Mellemmader til hende selv. — Det hedder
sig hyppigt, at „de to Parter“ af Kreaturerne døde. Gennemgaaende
er det en Overdrivelse, men til Tider og paa visse Steder har det
nok været Tilfældet, f. Eks. i Vejen og Askov, sommetider var Tabet
endnu større. De overlevende Dyr, som jo tilmed kunde regnes for
at være uimodtagelige, blev da meget dyre, især Køerne. En en
kelt Gang nævnes 43 Daler for en Ko, i et Vejen-Skifte er en
„Gjemmelgangs44-Ko sat til 13 Daler.
Saa længe Bønderne i Vejen gjorde Hoveri til Skodborghus,
var deres Kaar snarest ringere, end sydjydske Bønders i Almindelighed,
fordi de boede Hovedgaarden saa nær, at de kunde bruges, foruden
til Markarbejdet, ogsaa til alle Slags Smaaarbejder, som i Ugens Løb
kunde forefalde paa Gaarden. De var Ugedags-Bander. Denne Stilling
medførte gerne efterhaanden Forarmelse, hvad ogsaa Skifterne ud
viser (S. 122 flg.), hvorfor der ogsaa i 1724, da Estrup med Gods
blev solgt til Generalmajor Schölten, ved de fleste af Bønderne i
Vejen er føjet den Bemærkning: „Alle Skatterne (Statsskatter) svares
af Herskabet i Henseende til den store Landgilde og det store
Ugedagsarbejde til Skodborghus*4, — meget kompromitterende for
Herskabet, thi her er i én Sætning den Begærlighed fra Herre
mandens og Regeringens Side afsløret, som tilsammen har ført
Bønderne ned i Armod. — Nogle Aar før, i Anledning af „Krigs
styr44 1713, tales der om „Godsets Ringhed og Bøndernes slette
Tilstand“, og det blev naturligvis ikke bedre efter Stavnsbaandets
Indførelse. Ganske vist steg Kornpriserne yderligere hen i 50—60’erne,
saa Bønderne, trods alt, ogsaa havde nogen Gavn deraf; men netop
i disse Aar var det, at Kvægpesten Gang paa Gang undergravede
alle Bestræbelser for at naa en Smule Velstand. De værste Tab for
Vejens Vedkommende synes at være dem i 1769—70; 310 døde
Kreaturer er 5 paa hver Tønde Hartkorn eller fra 9 —10 op til
14—15 paa hver Gaard, hvad der sandsynligvis er 2/3 af hvad man
havde. Hvor meget dette egentlig var, er vanskelig at blive klog
paa, thi Opgivelserne kan man, som Lautrup et Sted bemærker, ikke
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stole paa. Antagelig laa det paa dette Tidspunkt mellem 15 og 25
Stkr. paa hver Gaard.
Naar Præsten i hin Dagbogsnotits nævner dette Tab som en
væsentlig Grund til Vejenbøndernes Forarmelse, saa er det dog
maaske lidt overdrevet. Vi kender i al Fald andre og vigtigere
Grunde, som ogsaa Samtiden, forøvrigt ogsaa Præsten selv, nu be
gyndte at faa Øje paa, og tillige, at dette baade skulde og kunde
ændres. Først og fremmest Hoveriet,
Som et Slags Forarbejde til Struenses Hoveriforordning af 20.
Februar 1771 maatte alle Hovedgaarde indsende „Hoveriefterret
ninger“, de fra Estrup er dateret 14. August 1770 (R. A. men ikke
i Estruparkivet). Der regnes baade den Gang og 20 Aar senere med
de samme Tal paa Beboerne (som dog maaske ikke til enhver Tid
har passet helt nøje): 114 Bønder, 25 Husmænd med Jord og 28
uden. 54 af disse Bønder gør Hoveri og 10 Husmænd, deraf 17 + 1
til Skodborghus. alle fra Vejen. I dette Tilfælde gør altsaa kun
46 0 0 Hoveri (64 af 139). „De øvrige ere derfor fritagne imod Penges
Afgift og noget Arbejde, Æ gter og Rejser, hvilket med mere nær
mere ved efterfølgende oplyses“. Og videre hedder det: „Og efterdi
de gamle saavel som nyere Jordebøger, som jeg haver i Hænde paa
Bøndergodset, ikke adskiller de hovfri Bønders Landgilde fra deres
Hoveripenge, men under et anfører samme, saa kan det ikke seperat
anføres i enhvers tilhørende Rubrik, men bliver i saa Maade anført
under et for hver Mand i Rubrikken om Landgilde“. Eftersom
Fr. Lautrup her bruger Udtrykket: gamle, saavel som nyere Jorde
bøger, saa kan denne Hoveriafløsning ikke være foregaaet helt nylig.
Den er vel snarest sket lidt efter lidt, og længst bortliggende Gaarde,
som i Holsted og Lindknud, har vist aldrig ydet Hoveri. Hvis vi
havde alle Jordebøgerne, saa vilde de kunne oplyse baade dette og
meget mere, men af den store Mængde, der har været — der blev
udarbejdet en Jordebog, Godsfortegnelse, ved hvert Ejerskifte —
har vi kun følgende bevaret (Estruparkivet): 1695, 1701, 1751 (første
Blad), 1771 (ogsaa indeholdende Auktionsbetingelser) og 1801. Af
Jordebog 1695 fremgaar det, at Strøgodset længst ude er hoverifri.
1771 er der nogle flere, bl. a. 3 Bønder og en Del Husmænd i
Vejen, ialt 18, men hvornaar de er bleven fri ses ikke, snarest i
Fr. Lautrups Tid (efter 1751). Af den forrige Jordebog, 1701, ses
ialfald intet særligt. De enkelte Afgiftssummer her, der er sat i
Penge foruden de sædvanlige Naturalier, er alt for smaa til, at de
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kan være „Frihedspenge“. Disse var nemlig ikke helt ubetydelige,
hvad vi heller ikke kan vente. Som Lautrup bemærker, er de gerne
slaaet sammen med den øvrige Landgilde, som hen i 1700’erne mere
og mere blev omsat i Penge, men da de tre Vejenbønder giver ialt hen
holdsvis 9—9 —8 Rd., og den gamle Landgilde beløber sig til 2 - 21 2>
saa er Summen ret stor. Hvis Lautrup havde set Jordebogen for
1695 godt efter, kunde han iøvrigt der have fundet Frihedspengene
særlig anført, de ligger fra 4 til 10 Rd. efter Gaardens Størrelse,
hvad der stemmer med ovenanførte. — Foruden de nævnte Gaardmænd er der altsaa 15 Husmænd, der er fri, deriblandt Povl Jepsen
Mejlund, som giver 4 Rd, af en Ejendom paa 4 Skp. Hartkorn, og
desuden skal han have Opsyn med Skoven (Vejen Skov strakte sig
dengang helt til nuværende Askovvej). Endvidere alle „Mannegaardens“
5 Beboere, som giver
—6—3l/2—3^2—3l/2 Rd. i Landgilde og
Frihedspenge, en urimelig høj Afgift, skulde man synes, 22 Rd. af
en Gaard paa godt 2 Td. Hartkorn; men netop her faar man et
tydeligt Vink om, at man ikke regnede Landgilden stort i Forhold
til Hoveriet. I Jordebogen 1701 kan Gaardens Landgilde højest sættes
til 3 Rd., Resten er lagt paa de 5 Mand som Hoveriafløsning, om
trent 4 Rd. til hver, d.v. s. en Beskatning, ikke af Gaarden, men af
deres Person og personlige Arbejdskraft. Ogsaa Husmændene uden Jord
har fundet deres Regning ved at gøre sig fri og give 1—2 Rd.
aarlig og saa have deres Arbejdskraft til fri Raadighed, enten hos
Gaardmændene eller paa Herregaarden. Det er som nævnt ialt 18
af Vejenboerne, som i 1770 var blevet hoverifri. Det maa dog til
føjes, at helt fri var hverken de eller andre, som havde lignende
Akkorder. Husmændene skulde gøre to Dages Arbejde paa Estrup
om Aaret. og Gaardmændene skulde aarlig gøre 4 Kornægter (Kolding
eller Ribe) og forrette 2 Spanddage og 4x/2 Gangdage. Æ gterne
var naturligvis, med de daarlige Veje og Vogne, det værste. Det
er ligesom det med denne lille Rest af Trællearbejdet skal understreges,
hvor man dog fremdeles hører hen, og vi skal se, at da det kort
efter lykkedes de 17 tilbageværende Vejen Bønder at komme ind
under de samme forholdsvis gode Kaar, da slap heller ikke de for
en lignende lille Mindelse.
Men foreløbig var disse 17 altsaa, sammen med 1 Husmand,
Hovbønder til Skodborghus. De før nævnte Hoveriefterretninger af
14. August 1770 gør ret god Rede for disse 17 Bønders Stilling,
saavel som for de andres.

149

V e je n b ø n d e rn e 1770:
Hartkorn.

1. Jeppe Hansen............ 2-7-1-%
2. Mikkel Henriksen . . . 2-7-1-%
3. Christen Sørensen . . . 2-7-1-%
4. Søren Vistesen.......... 2-5-0-p/o
5. Nis Laursen . . . . . . . . 2-5-0-11/..
6. Peder N ym and.......... 2-4-2-2
7. Christen Hansen . . . . 2-3-0-2%
8 . Jeppe Jørgensen........ 2-3-2-2S/3
9. Jens N ielsen.............. 2-3-0-2%
10. Mads Andreasen........ 2-5-1-Vo
11. Mathis Jensen............ 2-3-0-113/j8
12. Christen Nielsen Krøll 2-3-0-11;1/ift
13. Peder Jensen.............. 2-3-0-l*%8
14. Peder Nissen.............. 2-2-l-l%
15. Jens Tejlm and.......... 2-2-1-11/3
16. Anders Hansen.......... 2-2-l-l%
17. Iver H ansen.............. 2-7-2-29/4
18 Hans Sim onsen........ 2-7-2-23/,
19. Adser Nissen.............. 1-5-0-1
20. Jørgen Simonsen . . . . 2-4-2-I1/0
21. Mannegrd.,5Besiddere 2-2-0-1
22. Søren Christensen . . . 0-4-2-V/2
23. Povl Jepsen Mejlund . 0-4-1-0
24. Vejen M ølle................ 1-3-0-0
25. Jep Nielsen,Lucasgrue Intet
26. S k a llev a d ................ . 0-1-0-1

Td.
Land.

26
26
26
26
26
25
24
24
24
26
23
23
23
22%
22%
22%
30
30
16%
251/4
233/4
5
6
I31/0
8
10

Læs
Ha.

Lundgilde.

16 9 Rd.
16
916 8 1 -6 9 Skill, og 43 Pd. Smør.
8
1 -6 9 - ligesaa.
8
8
1 - 69 9
1 -80 1 - 34 - 6 Skp. Hvr.
9
9
1 -8 0 8
1 - 62 - 2 Skp. Rug, 3 Skp. Hvr.
12
1 - 79 - og 43/ r Skp. Havre.
1 - 7 9 ..............................
12
12
1 - 7 9 ..............................
12
1 - 55 - - 37/ 12 12
1 - 44 - - 37/12 12
1 - 33 - - 3% 12
l-7 1 -5 % R u g , 2%Bg.,3%H.
12
1 - 71 - ligesaa.
6 0 - 8 8 - 2 % - 2% - 2 7 0 - 1 3 -32P.Sm.,2% - 2 10 22 Rd.
2 4 4
4 Jord. lejet af Vejen Bymænd.
8Rd. 1 ..
CI „
v
10 10 Rd 1 Under bkodborgnus.

Det ses, at det meste af de gamle Naturalier er omsat i Penge,
om det end er sket noget uregelmæssigt, der er kun tilbage Korn
og Smør. Man kan undres over Brøkerne, som maa have været van
skelige at maale op, og denne sidste Rest af middelalderligt Skatte
væsen forsvandt da ogsaa et Par Aar efter. Smørret maa have været
vurderet meget lavt, thi selv til 3 Skilling Pundet kan det nemt veje
op mod de større Kornafgifter, og Kapitelstaksten for Ribe Stift
var i disse Aar 8 Skill, pr. Pund. Skulde det her sættes til en
lignende Pris, saa vilde den samlede Afgift blive urimelig stor.
Hoveriet 1770. Nr. 1— 3 af Gaardmændene og alle Husmændene,
paa een nær, er altsaa hoverifri mod „Arbejdspenge“, som er lagt
til deres Landgilde. Dog at Gaardmændene skal gøre 8 Spanddage
og 6 Gangdage aarlig, og Husmændene foruden deres Landgilde,
som ligger fra 1 Rd 16 Skilling til 2 Rd. 64 Skilling, 2 Gangdage
aarlig til Estrup. Nogle af disse sidste er Haandværkere: 1 Grovsmed,
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1 Klejnsmed, 1 Murer, 1 Skræder, 1 Tækkemand, 1 Træskomager, 1
Hjuler og flere Vævere. Af de egentlige Hovbønder, Nr. 4— 20 (begge
medregnede) gør Nr. 17 og 18 tilsammen 6 Spanddage og 18 Gang
dage ugentlig i Sæd og Høst, den øvrige Tid det halve; de andre
15 gør i Sæd og Høst 2 Spanddage og 6 Gangdage hver ugentligt,
den øvrige Tid det halve. Hvorfor 17 og 18 har l l/2 Gang saa
meget Arbejde som de andre ses egentlig ikke. De har nok lidt
større Ejendom og noget mere Hartkorn, men deres Afgifter er
ogsaa større. Sædetiden maa vel, Rugsæden medregnet, sættes til
6 Uger og Høst og Slet til 12. Det bliver da for Nr. 17 og 18
105 Spanddage og 315 Gangdage Aaret om og for de øvrige 70
og 210. Femteparten af Spanddagene maa regnes at være Pløjedage,
da der skal 2 Spand Heste og 2 Mand afsted, og selv de 15. der
har mindst Hoveri, skal altsaa 84 Gange ud med et Spand Heste,
og 210-j-84 Gange ud med en Mand. Det vil altsaa ses, at en Mand
fra hver Gaard var optaget af Arbejde paa Herregaarden Aaret rundt.
Om alt Smaahoveriet saa her er medregnet er endda tvivlsomt.
Hoveriet var ubestemt, og indtraf der noget ekstra: passe Haandværkere op, Vask og Bagning eller lignende, saa var det blot at
sende Bud. Endog Hjemmearbejde havde man for Herregaarden, alle
de 20 Bønder, ogsaa de hovfri, skulde aarlig spinde 2 Pd. Hør eller
Uld. Det var ikke saa sært, at Herskabet maatte betale Skatterne
for en Del af Bønderne.
Det er imidlertid bekendt, at Anskuelserne ikke blot om Bøn
ders og Landbrugets Nytte for Samfundet, men ogsaa om Bøn
dernes sociale Stilling i det hele. paa den Tid var ved i høj Grad
at ændres. Det var jo netop et Udslag deraf, naar man nu ind
krævede disse Hoveriefterretninger for at undersøge, hvordan Bøn
dernes Stilling i Virkeligheden var. Om den unge 20-aarige Henrik
Hans Christian Lautrup (f. 1751), som i 1771 købte Estrup med
Gods af sin Fader, har været paavirket af de nye humane og øko
nomiske Anskuelser ved vi desværre ikke, men efter hele hans Færd
og Handlemaade over for sine Bønder i de følgende 30 Aar er det
sandsynligt, dog saadan, at det er det økonomiske, den nye Driftog Landøkonomi, der var Hovedsagen for ham, som det naturligvis
var det for langt de fleste Herremænd. De kunde alle se, at de
stadig stigende Priser, især Kornpriser, gav nye og rigere Mulig
heder for Udbytte af Jorden; men det var foreløbig et Faatal, som
forstod, at for Virkeliggørelsen deraf var det nødvendigt, at Bonden
skulde have friere Hænder, navnlig at det trykkende Hoveri blev
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lettet. Til disse faa maa Lautrup regnes; han har, saa ung han var,
sikkert sat sig ind i de Stampeske Landbolove af 1769: om Fælles
skabets Ophævelse og Hoveriets Bestemmelse især; og han har
mærket sig deres Aand og Tone, der var en ganske anden, end
den der hidtil havde raadet overfor Bønder. Og om disse Love end
mere er præget af Formaning end af Paabud, og derfor heller ikke
foreløbig fik stor praktisk Betydning, saa synes dog nogle Herremænd, bl. a. Lautrup. i nogen Maade at have ladet deres fremtidige
Handlemaade bestemme af dem. Dertil kom saa Struenses ret radi
kale Hoveriforordning af 20. Febr. 1771. Skulde dens Bestemmelser
tages bogstaveligt, saa kunde Hovedgaardenes daværende Drift langt
fra opretholdes, Udvidelser vilde der ikke blive Tale om. Og dette
var sandsynligvis Grunden til, at Frederik Lautrup, hvis Økonomi
ikke var i bedste Orden, nu gav op, idet han besluttede at sælge
Estrup med Gods ved en Auktion, som blev afholdt 22. Juli 1771.
Han var ellers kun 57 Aar, og skulde vel have kunnet styre Godset
til Sønnen blev gammel nok. Imidlertid var det Bud, man fik paa
Godset (30,000 Rd., Skodborghus medregnet), langtfra tilfredsstillende,
og man nøjedes saa med at sælge en Del af Strøgodset. Det ses
ikke klart af Auktionsforretningen (Estruparkivet) hvor meget, men
ialfald blev Gaardene i Vitrup. Klelund, Gilbjerg og Stagelund solgt,
i de to sidste Byer købte Beboerne selv. I Virkeligheden blev ogsaa
Skodborghus med Roved, Lille Andst og Vejen Kirketiende solgt
(til Poul Østergaard i Vejen Mølle). Det kunde imidlertid se ud
til, at Lautrup har fortrudt Salget, maaske har han ogsaa lige
straks efter Auktionen faaet det langt fordelagtigere Tilbud fra Hans
Gundorph; i hvert Fald søgte man at komme uden om Poul Øster
gaard. idet man holder sig til, at den forlangte Kaution ikke var
modtaget. I den lange Retssag, som deraf fulgte, paastaar Poul
Østergaard, at Kautionen var tilstede, men han og hans Fuldmægtige
kunde aldrig komme til at præsentere den, idet baade Lautrup og
hans Fuldmægtig i denne Sag aldrig var at træffe hjemme. Og det
„ska wal gjaen væ sannd“. Ialfald kom Povl Østergaard aldrig til
at bo paa Skodborghus. Ved Købekontrakt af 10. Jan. 1772 og Skøde
af 26. April s. A. blev Gaarden med Roved og Lille Andstgaardene
samt Vejen Kirketiende solgt til en Bondekarl fra Aarre, Hans Jepsen
Gundorph (f. 1740) for 5150 Rd. Hvordan han er bleven sat i Stand
til at købe et lille Gods, vides ikke. formodentlig har han, som saa
mange af disse nybagte Herremænd, først været Ridefoged paa en
Herregaard. Om Skodborghus er han sikkert bleven underrettet af
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en ældre Broder, Gregers, et af Vidnerne i den senere Sag om
Grænserne for Skodborghus Mark, og som havde tjent paa Skod
borghus. Begge Brødre kaldte sig Gunderup efter deres Fødeby,
men Hans „forfinede“ det altsaa til Gundorph. løvrigt blev selve
Estrup med det øvrige Gods (næsten alle Gaarde og Huse i Askov,
Maltbæk, Eskelund, Thuesbøl, Gjerndrup, Holsted, Gammelby, Drostrup og Vejen foruden noget Strøgods) overtaget af den unge
Lautrup i Juli 1771 efter den mislykkede Auktion. Faderen havde
i 1751 givet 26,250 Rd. derfor, og naar han nu fik 32,270 Rd.
foruden det solgte Gods og Skodborghus og Vejen Kirketiende,
som Fr. Lautrup jo solgte senere, saa er det en Prisstigning paa
godt 50 °/0 og et Vidnesbyrd om bedre Tider.
Hans Gundorph synes som Herremand at have svaret til det
gamle Ord: „Ej skarpere Sværd du finde kan, end Bonden der blev
Herremand!“ Og det var altsaa godt nok forVejen Bønder, at de ikke
kom under hans Regimente, men blev ved deres gamle Husbond,
og fra nu af knyttet til selve Hovedgaarden. Dette skete vel nok fordi
man mente at staa sig derved økonomisk, idet Vejenbøndernes Hoveri
nu kunde overføres til Estrup, saa Driften kunde udvides og Gaarden
1 det hele drives bedre. — Naar hele Forholdet imidlertid kom til
at arte sig ganske anderledes og blev til en human Foranstaltning
af stor Betydning for Vejen, idet Hoveriet, som vi skal se, blev
afløst paa lidet nær og paa meget lempelige Vilkaar, saa kunde det
være interessant at vide, om dette er sket paa Bøndernes Initiativ
eller paa Lautrups. Da Bønderne imidlertid ingenlunde, trods al
Fattigdom, var saa forkuede, som man undertiden har ment, saa
tør man sikkert gaa ud fra, at de har knurret lidt ved at skulle
have deres Hoveri til Skodborghus uden videre flyttet til Estrup,
thi selv om de vel nok nu blev fri for noget af Smaahoveriet (de
Iaa ikke længere i samme Sogn som Herregaarden) saa fik de ogsaa
mere end dobbelt saa lang Vej, og det betød overordentlig meget,
naar de selvfølgelig skulde være lige med de andre Hovbønder og
saaledes, efter Hoveriefterretningen af 1791, skulde over denne Vej
2 X 154 Gange i Aarets Løb, deraf de 2 X 46 med Heste og Vogn. Men
det tør lige saa sikkert antages, efter det vi kender til den unge Lautrup,
at han ikke har været uvillig til at forhandle om en Afløsning af
Hoveriet, endda paa meget lempelige Vilkaar. Vejenbønderne har
jo nok skullet bringe Avlen i Hus endnu i Efteraaret 1771, og saa
kom Vinteren, da man havde god Tid til at forhandle indbyrdes
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og med Lautrup. Resultatet blev en Overenskomst om Hoveriet
mellem Lautrup og 17 Vejenbønder af 15. April 1772.
Efter denne blev de 17 Bønder hoverifri paa lidet nær, og
endnu mindre end de andre „Fribønder“ maatte forrette. De skulde
fra nu af kun gøre 2 Dages Pløjning, 1 Dags Møgkørsel (12 Læs),
3 Dages Slet og Hjemkørsel af samme Hø (men ikke rive og stakke),
1 Dags Høst og Binding og 2 Æ gter til Ribe eller Kolding, alt aarlig.
Endvidere skulde de vedligeholde 10 Favn Gærde. — Af de næste
Hoveriefterretninger, som forlangtes indsendt 20 Aar senere (R. A.
og Estruparkivet) ses det, at dette dog er bleven yderligere lidt
reduceret, idet hver Mand nu foruden Æ gter og Gærders Vedlige
holdelse kun har 4 Spanddage og 9 Gangdage aarlig. Det er ganske
vist dobbelt saa meget Markhoveri, som de andre Fribønder har,
men disse har saa 4 Æ gter imod Vejenbøndernes 2, og disses Stilling
var da utvivlsomt den bedste, thi Ægterne var i enhver Henseende
ubehagelige og kunde heller ikke endes paa een Dag.
Som Vederlag for denne Frihed skulde Bønderne give 2 Rd.
4 Mark Landgilde pr. Td. Hartkorn ialt, og da deres gamle Land
gilde kan sættes til gennemsnitlig 2 Rd. 1 Mark, og den nye bliver
6 Rd. 4 Mark, saa bliver Frihedspengene for hver Mand 41/2 Rd.,
slet ikke saa faa Penge ganske vist, knap Prisen paa en Ko, men
naturligvis alligevel en uhyre Fordel for Bønderne. Efterhaanden som
man nu ogsaa fik anskaffet lidt Besætning til de tomme Stalde, maa
det have forekommet dem, at en lysere Tid var ved at oprinde.
De har haft den samme Fornemmelse af Fremgang og gode Tider,
som Nutids Bønder havde i Tiden 1900— 14, og det ses da ogsaa
tydeligt baade paa Skifterne i Slutningen af Aarhundredet og paa
Besætningerne; at en forholdsvis Velstand har afløst den hidtidige
Fattigdom. Betegnende er vist, til Sammenligning med den tidligere
Tilstand, naar i Følge Hoveriefterretninger af 1791 de 17 af de 33
Hovbønder har Restance (deraf alene 9 i Maltbæk), mens af 81
hovfri Bønder kun 7 har Restance (deraf 2 i Vejen) hvad der giver
henholdsvis 51,5 og 8,6 % .
For Lautrup var Akkorden neppe saa fordelagtig som for Bøn
derne. Som det kan skønnes af flere Bemærkninger fra hans Side,
var det utvivlsomt oprindelig Meningen, at de 50 % mere Hoveri,
som Estrup kunde faa ved de 17 Bønders Tilknytning, skulde bruges
til Nyopdyrkning, Mergling, Udgrøftning o. lign. Naar man nu alligevel
valgte Hoveriafløsningen, saa var det neppe for Pengenes Skyld, de
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17 X 4x/2 Daler kunde ikke forbedre en Herregaards Økonomi syn
derlig, det var, efter Tidens Dagløn, kun godt 300 Dages Arbejde
ialt, altsaa ikke stort mere end blot een af de 17 Bønder havde
ydet til Skodborghus. Der maa altsaa have været ganske andre Grunde.
Maaske kan man kort sige, at Lautrup, naar Bønderne kom med deres
Anmodning, ikke godt kunde sige Nej, fordi deres 18 Byfæller jo
havde faaet fri, og sikkert i hans Faders Tid. Tre af disse var jo
Gaardmænd og vistnok Byens mest velstillede. At det i Aarene
siden deres Hoveriafløsning var gaaet fremad for dem, kunde enhver
se, og direkte Opfordring fra deres Side til at faa Afløsningen iværk
sat har vel heller ikke manglet. Dertil kom den ret store Afstand,
over 3 Fjerdingvej, og at Bønderne og Hovedgaarden ikke laa i
samme Sogn. Men for Lautrup blev Følgen, at det blev smaat baade
med Nyopdyrkning og med intensiv Drift, og det var vel derfor,
at han sidst i 1780’erne udstykkede en Del af Estrups Jorder, saa
Hovedgaardens Hartkorn fra 30 Td. gik ned til 23x/2*
Ved samme Tid, vistnok lige straks efter Afløsningen, foretog
Lautrup en i vore Øjne meget ejendommelig Transaktion. Gaardene
blev gjort lige i Hartkorn, Det samme skete i Maltbæk, i de andre
Byer foregik det allerede ved Matrikuleringen. Ifølge danske Lov
(5. —10.—15) „skal det ingen Husbond være forment at dele sine
egne Bønders Jord ved Reb, som han christeligt og billigt befinder,
saafremt ingen andre (Byer eller Herregaarde) haver Lod eller Del
i Marken“. Her tales jo egentlig ikke om Hartkorn, men kun om en
Omrebning og Ligedeling af Byens Jord. Men det var en Proces,
som hverken Husbond eller Bønder ret gerne skred til, den var
vidtløftig og den afstedkom let megen Misfornøjelse. Egentlig kunde
Husbonden ogsaa være lige glad om der var nogen Uregelmæssighed
i Jordens Fordeling, mens det derimod var meget bekvemt for ham,
baade m. H. t. Afgifter og de mange Indberetninger, som man nu
havde fundet paa at kræve, at Hartkornet paa alle Gaardene var
ens (det var f. Eks. saa nemt, at nu alle de 17 Bønder skulde give
ens i „Landgilde“, 6 Rd. 4 Mark). Derfor blev det gerne til, at
man slog ned paa Hartkornet, for det kunde jo „jævnes ud" paa
Papiret og i Løbet af x/a Time, mens Jordfordelingen kun blev jæv
net i grove Træk. Og saadan gik det ogsaa i Vejen. Det ser fint
ud paa Papiret, at alle 21 Gaarde fra den Tid er paa 2x/2 Td. Hk.,
deres Jordtilliggende derimod er ikke saa lidt forskellig om end
knap saa meget som før. Hvad de Bønder, der før havde mindst
Hartkorn, har sagt til den Historie, forlyder der intet om, de. var
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jo vant til at finde sig i adskilligt. Kun Præsten gør en noget spydig
Bemærkning derom, men han og Lautrup var ogsaa paa Krigsfod.
Samtidig kom den for Vejens Vedkommende meget vidtløftige
(takket være Præsten) Udskiftningshistorie, Til den kommer vi siden
tilbage; her skal føjes lidt til om endnu en Hoveriberetning fra
Estrup, indkrævet ifølge Placat af 29. Juni 1791. Da var jo ikke
blot Stavnsbaandet løst, men Udskiftningen mange Steder gennemført,
bl. a. i Vejen, nu skulde det ogsaa være Alvor med Hoveriets Ord
ning og Beskæring, saafremt man da ikke ønsker det hele afløst,
som det jo altsaa var blevet i Vejen paa lidet nær. For saa vidt
vedkommer denne Beretning ikke Vejen ret meget, men den har
sin Interesse, og helt uvedkommende er den heller ikke her.
Arealet til Estrup Hovedgaard er paa 320 Td. L. Ager, 245
Eng, 320 Hede, 130 Mose og 250 Skov. Dog maa disse Tal redu
ceres med vel ca. 10
da Stykkerne er meget uregelmæssige.
Ad anden Vej ved vi, at Skoven i Virkeligheden var 2261 2 Td. L.
og skal det andet beskæres paa lignende Vis, saa bliver det sam
lede Areal ca. 1140 Td. L. Agermarken, som synes at være godt
300 Td. L. er delt i 12 Indtægter, 25—26 Td. L. i hver. I hver af
disse har hvert Bylav sin Afdeling; Gaardfæller har Agre ved Siden'
af hinanden, og hver Mand passer sin Ager, baade med det ene
og det andet, kun hvis Gaardene er smaa, saa de kun har 1/2 Hov
part, maa der to spænde sammen, ialfald til Pløjning, og vel ofte
ellers. Godset har som i 1770 114 Bønder, deraf 37 egentlige Hov
bønder med 33 Hovparter, og der bliver altsaa 3/4 Td. L. i hver
Indtægt til hver Hovpart, eller ialt 1 2 x 3/ 4 = 9 Td, L., hvad der
arealmæssig set er en Forøgelse af deres egen dyrkede Jord med
omkring 33 % . Det vilde ikke betyde saa meget, hvis det laa hjemme
paa Bymarken, Tidsspilden paa Vejen, som jo dertil altid var daarlig,
var ikke det mindst irriterende ved Hoveriet. Endvidere er der til
hver Hovpart 7 Td. L. Eng at slaa, rive og hjemkøre. dog tager de
17 Vejenbønder efter Akkorden af 15. April 1772 noget deraf, og
de 18 Fribønder ligeledes en lille Part. Meget af det var let at
slaa, men alligevel tidsspildende, da det var fuld af Kratstumper,
Buske og store Sten. Saa er der naturligvis Gødningskørsel. Kørsel
efter Tørv og Træ. Hegnsætning, Tærskning, Æ gter o.s. v. — Avlen
er efter vore Begreber elendig, endnu 1791, da der dog er sket
nogen Fremgang og Jorden dyrket bedre, kun 3 Fold i Gennémsnit,
og det maa stadig huskes, at deraf skulde den ene holdes tilbage
til Udsæd, saa man kun havde 2 Fold til Raadighed. Høavlen var
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413 Læs, men da de kun regnes til 32 Lispund hver, saa er det
ikke mere end godt 100 Læs til en af Nutidens Vogne, og det paa
godt det dobbelte Antal Tønder Land.
Til hver af de 33 Hovparter bliver der, naar det regnes sam
men, 91/2 Pløjedage, 36 andre Spanddage og 108 Gangdage aarlig. Der er ingen Fare for, at disse Tal er for høje, det er sand
synligt, at de er adskilligt for lave, men det er dem vi har at regne
med. Men først kan det være nødvendigt at stille det Spørgsmaal:
Hvad er en Pløjedag? Hvis den vældige Karavane, som man kan
se afbildet i Landbrugsskildringer (vistnok fra Egnen mellem Roskilde
og Køge) skal overføres til disse Egne. saa er een Pløjedag = 3
Spanddage. De jydske Heste var imidlertid ogsaa den Gang stærkere
end de sjællandske og Jorden var for det meste lettere, saa man
kunde nøjes med 2 Spand Heste, vist endda med Lethed; og 30
Aar senere var den jyske Hjulplov bleven i den Grad forbedret, at
2 Heste let kunde trække den, dog ikke til Dybpløjning, hvad den
heller ikke duede til. I 1770—90 var dog nok det sædvanlige, at
man havde 2 Spand for til Pløjning, men det kan godt være, at
den Mand, som havde 3 Trækheste, og dem var der ikke saa faa
af, klarede sig godt med dem. Vi bør ialfald her regne 91 2 Pløje
dage = 19 Spanddage, altsaa 55 Spanddage ialt og dertil 55 + 108
Gangdage, da der jo ogsaa skulde en Mand ud med et Spand Heste.
Dertil kommer saa, som det udtrykkelig siges. Æ gterne; de var
ubestemte, som Hoveriet i det hele havde været til for nylig, og
de var een af de værste Byrder.
løvrigt nævnes ogsaa i disse Efterretninger en Smule Hoveriafløsning for de 37 Hovbønder, idet de fra Maj 1791 har købt sig
fri for Tærskning, dog paa 3 Dage nær. Men naar man tænker paa
Vejenbøndernes Afløsningssum i 1772, saa forekommer Prisen for
denne Frihed mærkelig, nemlig 3 Rigsdaler aarlig af hver Hovpart.
Ganske vist var der meget at tærske, nemlig foruden Gaardens eget
Korn, en Masse Tiendekorn, som for en Del blev taget in natura.
Alligevel er Prisen mærkelig, og den egentlige Forklaring er vel,
ikke alene at Priserne er stegne, men at der med den stigende
Virksomhed, som er fulgt deraf, og af det noget lysere Syn paa
Tilværelsen i det hele er sket en ret stærk Omvurdering af Ar
bejdets Værdi.
Disse Hoveriefterretninger (R. A. og Estruparkivet) har følgende
Tilføjelse :
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„At: alle herudi foranførte Opmaalinger og Maal ere rigtig
anførte og af os underskrevne Henrich Laursen af Mølholm og Olle
Christensen af Nyebye efter bedste Vidende og saa rigtig som os
mulig var er forrettet i Overværelse af tvende af Estrupgaards fuld
hoveripligtige Bønder, som efter Omgang daglig, tvende af dem,
enten selv eller ved deres udsendte, haver overværet denne vores
Forretning, det tilstaaes herved med vore Hænders Underskrift.“
Estrup, 23. November 1791.

Henrich Laursen.

Olle Christensen.

Begge Selvejere.

Ogsaa Hoveriefterretninger fra 1791 indeholder, ligesom dem
af 1770, adskillige andre Oplysninger, som Regeringen har forlangt,
og som ogsaa vedkommer Vejen.

V e j e n b ø n d e r n e 1791.
b«
a□
1. Søren Vistesen,67 . . . 2-4 6-4 271 2 28
28
2. Knud Nielsen,^*. . . . 2-4 6-4 25
3. Anders Hansen. . . 2-4 6-4 27’/a 28
4. N.Joch.Thermanser?* 2-4 6-4 28
30
24
5. Hans I v e r s e n ,. . . . 2-4 6-4 22
6. Christen N ie ls e n .. . 2-4 6-4 28
30
7. Christen Starup, 38 . . 2-4 6-4 28
25
28
8. Povl Pedersen......... 2-4 7-0-8 25
9. Niels Nielsen.31 . . . . 2-4 7-0-8 25
28
10. Mikkel Henriksen,41. 2-4 7-0-8 20
20
36
1 1 .I.tfansen,Vorg.33 2-4-1-2 6-5-5 36
12. N.Lauridsen,Lunåg 42 2-4 6-4 30
28
13. N.Lauridsen,Brog.49. 2-4 6-4 29
28
29
14. P.Lauridsen,Oxenvg. 2-4 6-4 29
26
15. P.Ko/6a£.Sk.Bjgg.42 2-4 6-4 *25
16. TV.Jensen, Ll.Dalg.38. 2-4 6-4 25
28
16
17. H./ensen.St.Dalg.42. 2-4 6-4 25
18. S-Hansen, St.Skvg.36 2-4 6-4 27 a/2 30
24
19. H.Tuesbøl,Ll.Skvg.35 2-4 6-4 25
20. P.JessenNandamg.50 2-4 6-4 28
29
9
21. Hm.P./uersen.Mejl.3®0-6-1 4-4 10
7
22. Søren Lanken4b . . . . 0-5 4-4 6
7
23. Jens Andersen SmedM 0-5 4-4 5
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10
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16
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12
12
8
16
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12
10
12
10
10
10
8
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4
5
5
5
4
5
4
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4 8
5 5
4 6
6 10
5 7
3 6
3 3
5 8
4 6
4 4
6 12
5 5
4 7
4 9
6 9
5 8
4 6
6 8
4 4
4 8
3 4
2 1
3 1

11
12
15
10
11
8
8
12
12
8
17
16
16
17
18
16
14
6
10
16
6
4
5

2
0
2
2
2
2
0
3
2
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
1
1
1
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24. M Aagaard, Enem.39 0-5 4-4
25. Jens Klejnsmed66 . . . 0-5 4-4
26. H.Murmester, Lyst55. 0-2 2-5-9
27. P.Them,Velsignelse55 0-2 2-5-9
28. J. Knlbaek. Victoria44 0-2 2-5-9
29. HansGejsing, Flid52. 0-2 2-5-9
30. Chr. Nielsen, Naade40 0-2 2-5-9
31. Ped. Madsen, Hjælp43 0-2 2-5-9
32. P.Moriensen,Lykke41 0-2 5-5-0
33. Jens Bruun, Estrup
Skovhus42. . . 0-3-1-1 1-0-10
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Til disse Tal føjer Lautrup, som jo ha r skullet skaffe dem, følgende Bemærkning» som naturligvis gælder hele Godset: „Endskønt
det er mig bekendt, og jeg kunde bevise, at en Del af Bøndernes
Angivelser ikke ere nøjagtige, at nogen kuns har angivet de 3/3 af
det Rugland (= Tdr. L. dyrket) de har i Besiddelse, at andre har
angivet mindre Korn og Hø, end de i et Middelaar kan avle m. m.,
saa forbigaas dog at anmærke Sligt, da saadanne Fejl. naar de skulde
anføres overalt, burde undersøges, hvortil nu ikke gives Tid eller
Lejlighed”. Dette Forhold er velkendt fra tidligere: Bønderne for
moder, at slige Opgivelser skal bruges til nye Skatteansættelser,
og de sørger derfor for, godt og vel, at være paa den rigtige Side.
(Se ogsaa J. Aakjær: Muld og Mænd 41 og 55: „Bøndernes An
givende af Kornavl er urigtig”, deres Jord er meget bedre end de
siger. Ligeledes angiver de for faa Høveder. [En Salling-Herremand
1791]). Derimod er Forholdet mellem de forskellige Tal, baade for
den enkelte Mand og for Beboerne indbyrdes, formodentlig nogen
lunde rigtige. Bl. a. lægger man Mærke til den forbavsende store
Rolle, som Rugen fremdeles spiller. Det er den haarde Lærdom fra
Hungersaarene, som endnu, og længere frem, ikke er glemt, at
Brødkornet maa der først og fremmest sørges for; efter disse Tal
er der avlet 614 Tdr. Rug mod 558 Tdr. af de øvrige Kornsorter.
Af disse er igen Boghveden, denne Magerjordsplante. næsten Halv
delen. Den spillede da ogsaa en stor Rolle i Ernæringen her paa
Egnen endnu for en Menneskealder siden: Boghvedegrød 15— 16
Gange om Ugen; i ældre Tid ogsaa Boghvedemelspandekager, som
nok ikke var særlig elskede. Rugens Overvægt røber sig ogsaa i
Sprogbrugen: Rugland er ikke alene Jorden med Rug, men al den
dyrkede Jord overhovedet, og Betegnelsen er ældgammel. — Der
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er fremdeles flere Heste end Køer, og Opvæksten er ligeledes frem
deles urimelig stor. Tallene er 96—94— 143 for de Ejendomme, der
overhovedet har Heste. At man har ret mange Faar er jo ikke saa
mærkeligt, man skulde synes der kunde været Plads til flere endnu
(326) paa de store Udmarker. Derimod er 41 Svin og Grise et
kummerligt Tal. I Betragtning af, at de 28 er Grise, saa er det
ikke saa nær i hvert Hjem at man har kunnet faa en Bid Flæsk.
Men Svinet var jo ogsaa, efterhaanden som Skovene helt forsvandt,
et umuligt Dyr i hin Tids Landhusholdning, det kunde ikke sørge
for sig selv, saadan som Faaret, og der var ikke Raad til at give
det noget, ialfald ikke, saa det gav noget igen. Forholdet er altsaa
fornuftigt nok.
Om Markinddeling og Sædskifte siger Lautrup: „Bønderne her
omkring har deres Marker i Almindelighed inddelt i 12, 11 eller
10 Marker. De bruger 6 Marker til Kornsæd, og enten 5 eller 6
til Hvile eller Græsning. I Almindelighed her paa Godset saas første
Gang Byg eller Boghvede, anden Gang 1ste Kærv Rug, tredie Gang
2den Kærv Rug, fjerde Gang Boghvede, femte Gang 3die Kærv Rug,
sjette Gang Havre eller Rug“. Det er en Drift, som dengang var
over 200 Aar gammel (i disse Egne) og vel saa gammel som Ind
førelsen af Boghvede og Havre overhovedet.
Det ses, at m. H. t. Ejendom er Skellet mellem Husmænd og
Gaardmænd temmelig skarpt. Kun een af Husmændene, Peder Iversen,
Mejlund, har Heste, han bor jo ogsaa langt fra Byen. Jens Bruun,
som boede i Udkanten af Estrup Skov (delvis paa Malt Grund), var
Skovfoged og har vel faaet Jorden drevet fra Estrup. De andre laa
ikke længere fra Vejen By (2 af dem i Byen) end at de, mod noget
Arbejde, kunde faa Hestekraft derfra; deres dyrkede Areal er jo
ikke stort, men de har nok, ligesom Gaardmændene, haft en Del
udyrket desuden, ellers har de ikke kunnet holde den anførte Be
sætning. I ældre Tid, da alle var lige fattige, betød en saadan Ejen
domsforskel meget lidt socialt set. Det var vel ikke fri, at dette
nu, siden Bønderne med de gode Tider var blevet mere velstaaende,
var ændret i ret betydelig Grad. Og dette har i de fleste Egne i
større og mindre Grad holdt sig til den Dag i Dag.
Spørgsmaalet om de mærkelig mange Udflyttere, Halvdelen af Gaard
mændene og alle Husmænd, saa nær som to, vil blive behandlet
under Udskiftning. I nogen Grad hænger det naturligt sammen med,
at Byen laa helt ude i den ene Side af Sognet. Dette kunde der
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været bødet noget paa, om den havde beholdt den Del af Revsing
Hede, som man havde Hævd paa og Brugsret til fra Oldtiden af.
Men her greb, som vi straks skal se, en uforstandig Embedsmands
mæssig Afgørelse ind, og berøvede Byen en stor Del af sine gamle
Udmarker.

U d s k if tn in g e n .
Fællesskabet i den gamle Landsby bestod ikke for den dyrkede
Jords Vedkommende i fælles Eje, men kun i fælles Drift, mens der
imod den udyrkede Udmark laa i virkelig Fællig, dog at hver Mand
i Almindelighed kun maatte have saa mange Dyr der, som han ogsaa
kunde fodre om Vinteren. Dertil kom saa det ikke mindre vigtige
Fællesskab om alle Forhold i selve Byen: Ved Ombygning og Istand
sættelser, ved Uheld med Kreaturer, ved Ildebrand, ved Sygdom og
Død. Det var vel nok især denne Side af Fællesskabet, man var
bange for at slippe. Var det som oftest med megen Uvilje, at man
gik til en Udskiftning, saa var det næsten med Gru, man saa en
Udflytning imøde, thi da brast jo dette Fællesskab. Forrige Tiders
ringe Sikkerhed for Liv og Ejendom sad dybt i Bevidstheden. Langt
fik man til Nabo, til Skole og Kirke; ens Børn maatte jo blive
Særlinge.
Alligevel var dette Fællesskab — og af enhver Art — nu for
længst fuldstændig forældet. At det økonomisk selvfølgelig altid
havde været en Hindring for al Fremskridt, vejer jo ikke saa meget
for et Samfund i bestandig Stilstand, men der kunde dog være de
Landmænd, om end maaske ikke just Bønder, som i Opgangstider, og
det gælder da især den foreliggende Periode, kunde fornemme
Fællesskabet som en Uting. Og hvad Retssikkerheden angaar, da
havde den nu i et Aarhundrede været ialfald saadan, at de sluttede
middelalderlige Samfund ikke af den Grund var nødvendige. Utvivl
somt burde derfor Fællesskabet have været hævet længe før, men Ud-
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skiftningen var en overmaade kostbar Reform (fra Øerne meldes om
16 % af Hartkornets Værdi, og dermed stemmer ret vel Opgivel
serne hos Falbe Hansen 100 og 111), som man først nu, med de
stærkt opadgaaende Konjunkturer i Slutningen af Aarhundredet, fik
Raad til, og vigtigere endnu var endda de nye Idéer hos de Sty
rende om Menneskeret og Nytten og Lykken ved at dyrke Jorden.
De to Ting tilsammen skabte den nye Indstilling overfor Bonden og
Landbruget. Et tilfældigt Citat af en Roman eller Novelle fra 1801
skal lige anføres: „Ingen vil derfor foragte Bondestanden. Den er
den ældste og ædelste Stand blandt alle Stænder. Den giemmer
blandt sig ei alene Skiønheder, men store og vittige Hoveder, men
det som endnu overgaar alt: Den frembringer dydige og arbejdsomme
Lemmer i Staten. — Bondestanden er Statens fasteste Grundpille“.
(Danske Studier 1936, 181). Disse Sandheder, som der ikke siden er
rokket ved, havde det imidlertid været meget svært at faa Øje paa.
Meget længe endnu var de andres Væsen overfor Bønder præget
af dyb Nedladenhed, ofte Haan og Foragt.
løvrigt blev Udskiftningen mere end en Reform. Det blev en
Revolution, som i Løbet af et Par Slægtled gav Landet et ganske
andet Udseende, og navnlig gav helt andre Forudsætninger for Bon
dens Liv. Men alt dette skete altsaa ikke med Bondens Vilje, tvært
imod. Der blev givet mange Grunde imod det nye. Den egentlige
blev vist aldrig sagt: at man nu skulde til at handle paa eget
Initiativ og eget Ansvar, mens man hidtil havde kunnet ty ind under
det almindelig vedtagne. Som bekendt kan en saadan Overgang
være vanskelig, for ældre Folk næsten umulig. Den stod for dem
som noget afskrækkende, som hele deres Væsen vendte sig imod
med den største Frygt og Uvilje. Og havde vi ikke dengang haft et
Enevælde, der kunde sige : Du skal ! baade til Herremand og Bonde,
saa vilde Opløsningen af Fællesskabet være kommen paa en helt
anden og sandsynligvis ringere Maade.
Alligevel bør vi forstaa de gamles Konservatisme, der var mere
om deres Betænkeligheder, end vi nu ret kan se. Det, som tilslører
det for os er den vedblivende Prisstigning; uden den vilde al Rege
ringens og velmenende Godsejeres Iver intet have nyttet, og Bøn
derne vilde faaet Ret i deres Tvivl. I 1790erne. den egentlige Ud
skiftnings- og Udflytningstid, kostede Rug 11,38, Byg 7,74, Havre
5,33, i næste 10 Aar endda betydeligt mere, og da var Kornet alt
i alt steget 1 0 0 % de sidste 50 Aar, Flæsk 100% , Smør 7 0 % og
Kød 42 % . Dette gav Mod og Fortrøstning til at give sig det nye
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i Vold, men at det endnu i ikke saa faa Aar (til 1819) skulde gaa
fremad kunde man omkring 1790 ikke vide det mindste om.
Naar de oplyste Agerbrugskyndige, deriblandt ogsaa nogle Herremænd, men især Præster, i Slutningen af 1700'erne var saa ivrige
for Udskiftning, saa hænger det i første Række sammen med, at
det under Fællesskabet vilde være umuligt, at de Fremskridt, der
fulgte af Prisstigningen, kunde komme nogen tilgode. Præsterne var
de ivrigste af den Grund, at de laa helt i Fællesskab med Bønderne,
det gjorde Herremændene enten kun delvis eller slet ikke.
Der var ikke saa faa af disse Foregangspræster her paa Egnen,
i Føvling, Jernved, Øse og her i Vejen. Den sidste hed Joachim
Haar (1739— 1812), og var Præst i Vejen i 41 Aar, fra 1771 til
sin Død. Han var dygtig og retsindig og var i en Aarrække sin
Menighed en god Præst, men i de første Aar, da han var ung og
ivrig, kunde han ogsaa være noget ilsindet og rethaverisk, og da
var det ikke just hans bedste Sider, hans Sognebørn fik at se.
Fra sit Hjem i Kolding, og mens han var „Hører“ ved Kolding
Skole, havde Joachim Haar haft god Lejlighed til at iagttage de
første Forsøg paa Udskiftning, som blev en Følge af Salget af
Ryttergodset til Koldinghus i 1760'erne. I Vejen flyttede han ind i
en Præstegaard, dér var forsømt baade ude og inde, men han blev
snart klog paa, at skulde han have Gaarden i Drift, saa maatte han
have frie Hænder; og altsaa maatte Jorderne udskiftes. Han prø
vede, efter eget Sigende, alle mulige Overtalelser, i Alvor og Spøg,
for at faa Bønderne med dertil, men forgæves. Det viser Præstens
Ivrighed, at han desuagtet selv tager fat, thi det juridiske Grundlag
for en saadan Enkeltmandsudskiftning var temmelig svag, idet
Forordn. 28/ 7 69 „om Fællesskabets videre Ophævelse* egentlig
kun tog Sigte paa Fællesskabet mellem Husbonde og Byer og mel
lem Byer indbyrdes. Efter Ansøgning (Foraar 1773) fik han alligevel
Tilladelsen, og i November samme Aar foretog en Landmaaler og
en Landindspektør Udskiftningen, dog kun af Eng og dyrket Mark,
ikke af Udmark. Den første har været lovlig glubsk med Betalingen,
som bliver nedsat fra 42 Rd. 80 Skill, til 23 Rd. 36 Skill. En
Skrivelse fra Lautrup viser, at han ikke har noget mod Udskift
ningen; men saa havde Bønderne desmere, „saasom de den Tid saa
Udskiftning af Fællesskab for det største Onde dem kunde veder
fares; fandt da ogsaa paa at være misfornøjede med den da for
rettede Udskiftning og indgav derfor Klage derover til daværende
Stiftamtmand Levetzau i Ribe, som beordrede et Landvæsenscom-
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missarie til Aastedsmøde, ved hvis Mellemhandling ovenmeldte for
rettede Udskiftning blev, for at føje Bønderne det mest mulige,
noget forandret, saaledes at i Stedet for at Ur. Landinspektøren
havde tildelt Præstegaarden sine Agre og Enge udi en Lod paa et
Sted, saa fik den dem nu i to Lodder eller paa to Steder, hvilket
skete udi Aaret 1774 i April Maaned — — — “. Dette er nu
Præstens Fremstilling nogle Aar senere, og det maa vist siges, at
han kommer noget let om ved det. Det var saa sin Sag for
Enkeltmand saaledes at bryde ud af Fællesskabet, en Bonde vilde
det selvfølgelig ikke falde ind, og det røber ikke just megen Vis
dom eller Samfølelse med Befolkningen heller fra Regeringens
Side, at den bruger dette Middel til maaske at drive de Træge
fremad. Tilmed var der, som anført, i 1773 egentlig intet andet
Grundlag derfor end det rent administrative, at en Ansøgning om
Udskiftning kunde bevilges. Bøndernes Vrede over denne Udskiftning
stammer nok fra først af fra denne Selvraadighed, men værre blev
det ved den Maade, Udskiftningen blev gennemført paa, idet Præsten
synes at have vejledet Landinspektøren lovlig meget. Kortet over
denne Udskiftning er vist med Vilje tilintetgjort, men da Bøndernes
Klage (se det følgende) gaar ud paa, at Præsten har taget hele
Lundetægten, at de nu skal færdes over hans Mark, naar de skal
ud til Markerne i Nord og Nordvest, og Jorden endvidere ligger i
et Stykke, saa maa denne Præstegaardsmark have strakt sig fra
Gaarden og til Lundetægtens vestlige Side, til Ejnar Smiths nu
værende østlige Skel; hvor bred den saa har været, kan man maa
ske slutte lidt om, da dens Areal var 93 Tdr. Land. Præstegaarden
var altsaa over 3 Gange saa stor som de andre Gaarde i Byen.
Imidlertid varede Herligheden altsaa meget kort. Det er et
mildt Udtryk at sige „være misfornøjede“ (Præstens foranførte Frem
stilling) om den Klage, som Bønderne indsendte til Amtmanden
allerede 9. Dec. 1773. Da den øjensynlig er skrevet af en meget
stedkendt Mand, og da en Del af dens Udtryk ikke kan tænkes
brugt af Bønder, som da heller ikke kunde føre den i Pennen, saa
er der kun en at gætte paa: Degnen Terman Mortensen, dengang
59 Aar, og selv Gaardfæster. Klagen begynder saaledes: „Det har
behaget vor nuværende Sognepræst at lade hans Mark, som laa og
altid har lagt i Fællig med Wein Mark, uddele. Hvad Skade deraf
vil flyde for os, hvad Confusion og Fortrædelighed: hvorledes baade
den, som har dyrket sit Jord vel og den som har dyrket det ilde,
kan nu være begge ligegyldig, vil vi aldeles forbigaa, noget, som
vi ifølge de allernaadigste Forordninger allerunderdanigst bør taale (!).
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— Men da Opmaalingen, Udskiftningen og Beliggenheden af samme
er sket saa øjensynlig fornærmelig og højst ubillig kan vi ingen
lunde længere dertil tie “. Saa gøres der Rede for» at Præsten ikke
har villet have den nordre Del af Byens Mark, men er snart drejet
af mod Vest for at faa „Lunden“, „thi denne Vang er just Herlig
heden til Byen. Det er vores Indvang, som vi altid har haft Korn
udi, — — — af den har vi haft vores Græsning om Sommeren,
vores Mælk og vores Smør“, og den har Præsten nu taget! Tillige
med „et Stykke af vor Myntlands Tægt (Myntrug = første Rug
afgrøde), — — — saa han nu for Stenbrinker og Lyngender til
deles lige Maal i vores allerbedste Agerland og gør os Brud paa
4 Tægter — — — kort sagt, om der hverken havde været Landmaaler eller Inspektør og Præsten havde haft den Myndighed at
tage saa meget, som han vilde, og hvor han vilde, saa kunde han
paa ingen Maade have faaet det bedre. — — — Dersom det er
Ret, saa er det en Ret, som enhver maa bede Gud bevare sig fra
— — — gode Gud hvor er det haardt, skal en hel By paa 21
Beboere gøres ulykkelig for en eneste egennyttig hans Skyld“,
o. s. v. Det meste af Klagen bestaar af den Slags Udbrud.
Men i sit Svar paa Klagen er Præsten ikke blidere, tværtimod.
Klagen bestaar, siger han, mest af „pøbelagtige Talemaader“, og
„Bøndernes nybagte Klagemager er en grov Bondedreng (!), der
behøver endnu nogen Tid at gaa i dansk Skole“, hvorfor han ikke
vil svare paa slige løgnagtige Beskyldninger, som saadan næsvis og
uforstandig Dreng væver sammen. — Derimod er Lautrup i den
Erklæring i Sagen, der bliver ham afkrævet, mere overlegen til at
begynde med. „De bitre og ret ære-nærgaaende Beskyldninger, den
gode Mand begynder med, undser jeg mig ved for den høje Øvrighed
at gentage“. Men siden hen i Erklæringen kan han alligevel ikke
helt dy sig: „Hvorfra og fra hvad Familie Hr. Haar stammer ved
jeg ej. Af hans Skrivemaade skulde man tænke han var af den
Familie Niels Klim melder om, der alene førte Krig med Skjældsord — — —“. Det maa have været nogle mærkelige Indlæg for
Amtmanden at læse, selv om man den Gang var vant til noget af
den Slags. Og naar den ene Landvæsenskommissær siger, at man
ikke ud fra disse Indlæg i Sagen kan blive klog paa dens rette
Sammenhæng, men at man maa have et Møde paa Aastedet, saa
er det vel det fornuftigste, der blev sagt.
Men Klagen virkede i al Fald. Og Landvæsenskommissarerne
maa have fundet den berettiget, thi skønt Forligets Angivelser ikke
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er klare for os. saa er det dog tydeligt, at Ændringerne er ret
store. Det meste af Præstegaardens Jord kom nu til at ligge Nord
for Vardevejen, og af Lundetægten beholdt den kun det sydvestre
Hjørne paa 9 Tdr. Land, det som Baungaard købte i 1910. At det
blev det længst bortliggende Stykke, Gaarden beholdt, er formodentlig
sket efter Præstens Ønske, idet han, ved en eventuel senere Ud
skiftning ogsaa af Udmarken, enten for hele Byen eller for Præstegaarden alene, har tænkt for sin Part at kunne faa Hedestykket
sydvest for helt til Skoven (hvad ogsaa lykkedes), saa han ad den
Vej fik Adgang til sin Skovpart. Desuden var dette Stykke ogsaa
Lundetægtens bedste Jord.
Forliget er underskrevet 9. April 1774 af Haar, Lautrup og 6
Bønder paa alles Vegne. Deraf har de 4 kunnet skrive deres Navn.
Det er altsaa lykkedes at faa Sagen ordnet, inden Foraarsarbejdet
skulde begynde.
Hvad Hovedsagen angaar fik Præsten altsaa sin Vilje igennem
og fik sin Jord for sig selv fra Foraaret 1774. Men dette var kun
Begyndelsen af alle de Fortrædeligheder (som han ofte klager over)
som han i egen og Fremskridtets Interesse maatte igennem de første
14— 15 Aar, han var i Vejen. Nu gjaldt det dernæst Indhegningen,
uden den var det hele, med den Tids Kreaturdrift, en tvivlsom Fordel.
Men det vilde Bønderne ikke hjælpe ham med. nej om de vilde!
Og nok kunde de tvinges dertil, men det var atter Kiv og Spektakel,
maaske Proces, og nu trængte han til lidt Fred efter det første
haarde Tag. Saa masede han selv paa med Indhegningen, men saavidt man kan se af en af hans Indberetninger (Foraar 1785), har
han kun naaet at faa Lundestykket indhegnet. Disse Diger, Jord med
endel Sten i, er bygget i de første Aar efter 1774 og er de ældste
paa Vejen Bys Jord, men de er nu alle sløjfede. Paa det østre gaar
Vejen til Vandtaarnet og fra denne Vej gaar mod Vest, 150 Meter
fra Baungaardsvej og parallelt med denne, Sporene af det nordre.
I samme Indberetning siger Haar, at han „uagtet mange ubehagelige
Fortrædeligheder er bleven ved at arbejde paa at faa dette nyttige
Værk (Udskiftningen) fremmet", og at han siden 1774 meget har
forbedret Præstegaarden, „og som der i den mig tildelte Lod fandtes
en stor Del udyrket og i sin Natur meget ringe Jord, saa har jeg
dog ved at aflede Vandet derfra samt ved anden Dyrkning, som har
kostet mig meget Arbejde og mange Penge, bragt mange Tønder
Land deraf i saadan Stand, at jeg allerede i nogle Aar har avlet
overflødig Korn derpaa og haaber med Tiden at faa det endnu bedre".
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I Forliget af 1774 var ogsaa aftalt, hvor mange Kreaturer Præsten
maatte have paa Udmarken og hans Bidrag til Byhyrden blev fastsat.
Dette tilbageværende Fællesskab har næppe været behageligt for
Præsten paa Grund af Misstemmningen mod ham og deraf følgende
Drilleri af forskellig Slags. Allerede i 1778 begynder han derfor at
arbejde for ogsaa at faa sin Udmark skilt fra. Men det tog Tid,
thi paa Grund af, at dette vilde komme til at berøre ogsaa uden
sogns Ejerlav, ialfald Askov, Estrup og Refsing og heller ingen der
var interesseret i Udskiftningen, saa syntes man med nogen Ret,
at det var et farligt Maskineri at sætte i Gang for denne enkelte
Mands Skyld, og det viste sig da ogsaa, at denne Gang kunde
Vejenpræsten ikke sætte sin Vilje igennem; der blev intet af denne
Udskiftning, før alle de andre Vejenbønder nogle Aar senere var
færdige til at gaa med.
Alligevel blev der gjort energiske Forsøg derpaa, thi Haar blev
ved at bryde paa, og det var da ogsaa Synd at sige, at der ingen
ting skete. Det er netop ved denne Lejlighed, 1780—81, at Vejen,
sammen med Nabosogne, kommer til at staa overfor den Opgave,
hvis Løsning næsten alle Vegne følger med Udskiftningen, en endelig
Fastsættelse a f Sognegrænsen. Som før nævnt (S. 47 flg.) havde der
ogsaa i ældre Tid været mange Forretninger angaaende Skel mellem
Ejerlav, og ofte vil det jo sige det samme som Sognegrænser. Men
meget bestemte var disse Skel ikke, og da de saa godt som altid
var draget i Udmarken, saa blev de hurtig noget usikre.
Dette viser sig ved denne Lejlighed ogsaa at være Tilfældet
med Vejen Sogns vestre Skel mod Askov og Estrup. Da der 3. Juli
1780 er Aastedsmøde derom, kan man ikke finde Kul og Flint
under de udpegede Skelsten (iøvrigt skete det nok af og til, at
disse Kendetegn med Vilje blev fjernet). Og Kr. III/ Brev af 1547
(S. 50), som Lautrup gemmer for Vejenbønderne, og som han endelig,
efter Haars stærke Opfordring, kommer frem med, kan naturligvis
ikke hjælpe, navnlig ikke m. H. t. Skellet mod Estrup, fordi dette
Skel siden den Tid var stærkt ændret (S. 52 flg.) Det var jo nok
dette sidste, med sit indeholdende gamle Vidnesbyrd om Herregaardens Overgreb mod Bondebyen, som gjorde, at L.autrup var noget
ked af, at Præsten skulde se Brevet. Men baade Brev og Skelsten
viste sig iøvrigt ogsaa nogenlunde overflødige, idet bl. a. Hyrderne,
men ogsaa alle ældre Folk baade i Askov og Vejen, viste sig at
vide ret god Besked om Skellet, og ved et Par afholdte Aastedsmøder, det sidste og afgørende er det førnævnte 3. Juli 1780, kom
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man til Enighed, idet man begyndte Skelsætningen ved de Engstumper,
som tilhørte Vejen helt ude i nordvestre Hjørne af Sognet ved Hol
sted Aa (eller Bæk). „Den sydvestre Hjørne af forbemeldte Vejen
Eng ved Bækken blev antaget (d. v. s. fastlagt) som et Hwedskjelsted,
og derfra trækkes Skjellet gjennem Mosen ongefær i Sydøst i lige
Linje til et Sted norden Estrup Skov i Lyse, hvor blev opgravet en
Pyk (ganske lille Stak) og deri nedslaget en Pæl, hvor Mosen paa
nørre og Heden paa søndre Side adskilles, paa hvilket Sted Skjellet
fremdeles ongefær gaar i Sydøst i lige Linje efter en i Heden op
kastet og med en Trædoel forsynet Pyk indtil samme Linje paastøder
Gjærdet for Estrup Skov, hvilket Skovgjærde derefter bliver Skjel
mellem Estrup Skov og Vejen Grund indtil det Sted, hvor Vejen og
Askov Byers Hegning for Estrup Hovedgaards Mark sammenstøder
(nogle faa Favne norden for, hvor Askovvejen gaar ti) Maltvejen;
Vejen Sogns sydvestre Hjørne). Dog bliver det herved en bestandig
Bestemmelse, at Vejen Præsteg aards Skovskifter i Estrup Skov bliver
samme fremdeles reserveret. — Fra fornævnte Sted paa Estrup
Hovedgaards Hegn gaar Skjellet ongefær østen til et Sted i Rød
snap (et lille Skovstykke til Askov) ongefær 50 Trin fra den nord
vest Hjørne af samme, hvor der atter blev opkastet en Pyk som
med en Trædoel blev forsynet, fra hvilket Sted Skjellet gaar i lige
Linje, indtil den vestre Ende af Skjellet mellem begge Byers Haugaarde. (Nordøstre Hjørne af Askov Nygaards Mark.) Med hvilke
Skelstrækninger Vejen og Askov Byers Beboere paa begge Sider er
fornøjede, samt erklærede, at saavidt deres Mark (ellers) sammenstøder
ikke er nogen Disput om Skjellet, og lige det samme erklærede Vejen
Bys Beboere samt Sgr. Hans Gundorph angaaende Vejen paa nørre
og Skodborghus paa søndre Side.“ Dette sidste Skel, som var det
første angaaende Vejen (og Askov) Mark, som blev endelig fastsat, om
end paa ejendommelig Vis, skal vi straks komme tilbage til.
Men endnu stod tilbage, inden en Udskiftning af Udmarkerne
kunde foregaa, Skellet mod Refsing, altsaa en Udskiftning eller Deling
af Refsing Hede mellem Vejen og Refsing. Dette var langt det
vanskeligste af disse Skelspørgsmaal, fordi her ikke blot aldrig var
gjort noget Forsøg paa at give enhver sit, men Refsing havde tvært
imod i ældre Tid gjort det ene Forsøg efter det andet paa at faa
Vejen helt trængt ud (se 54—56). Siden Mødet om Sagen i Vejen
Præstegaard i 1566, som resulterede i en noget usikker Afgørelse,
havde der, saavidt vi ved, været nogenlunde Ro derom, og Vejen
havde fortsat med at bruge Heden, som havde meget større Værdi
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for Byen, end vi nu kan se, saaledes som fra Oldtiden af. Men det
var stadigt et yderst kildent Spørgsmaal, der kunde sætte Sindene
i Bevægelse, saa snart der rørtes derved. Derom kunde Pastor Haar
vel ikke være helt uvidende, men i sin Iver for at forfølge sine egne
Formaal var han helt blind for, hvilken Hvepserede han her stak
Haanden i, saa meget mere som han med sin Studerekammerind
stilling slet ikke forstod den Rolle, som Begrebet Hævd spillede for
Bønderne. Han delte helt den kontormæssige Opfattelse, der siden
„Danske Lov “s Tid (1683) var vokset op mellem Embedsmænd og
Jurister: Havde man ikke klare Papirer, d. v. s. Fæslebrev eller Skøde,
saa havde man heller ingen Ret. Bøndernes ældgamle Bekræftelse
ved Tingsvidner blev ikke mere regnet for noget. Derfor kan Haar
heller ikke begribe, at her er noget at snakke om, og i et Brev
til Amtmanden siger han ligefrem, at Vejen har ikke mindste Bevis
for Retten til Heden, og han beskylder i stærke Ord Lautrup for,
at han har ført Refsingspørgsmaalet ind i Sagen for at forhindre
hele Udskiftningen. Han kan tværtimod anføre flere Ting, som tyder
paa, at Bønderne heller ikke selv tror paa nogen Ret: Der er opkastet
et Dige mellem de Engstykker, som Vejen ejer n. f. Aaen, og Refsing
Hede, og endvidere har Vejen-Mænd nok skaaret Tørv og slaaet
Lyng paa Heden, men med Tilladelse og for Betaling. Præsten overser
her ganske, at ikke ethvert Dige behøver at være Skeldige. Det her
omtalte Dige var rejst til Værn for Engen, naar Kreaturerne baade
fra Refsing og Vejen græssede derovre omkring Mosehullerne. Og
at man i Vejen kun skulde kunne bruge Heden mod Tilladelse og
Betaling bliver siden af Bønderne ganske afvist. Endelig anfører
Haar ogsaa, at man fra Refsing for 3 Aar siden har bortfæstet et
Stykke af Heden, som gaar lige ned til Vejen Engstykker, til en
Mand fra Vejen. Han har allerede indhegnet og opdyrket det, uden
at nogen af Bønderne har protesteret, Lautrup heller ikke.
Denne Snedighed, som Refsingerne her skal have lavet for at
understrege deres Ejendomsret (kunde dette Stykke fæstes bort fra
Refsing, saa kunde det øvrige ogsaa), forholder sig rigtig. Man havde
ikke her ligget paa den lade Side, og da det nu trak sammen til
en endelig Afgørelse af denne ældgamle Sag, saa maalte der handles.
Vilde man være ondskabfuld, saa kunde man jo næsten formode,
at denne lille fikse Historie er anstiftet af Vejenpræsten selv, som
Refsingerne saa ganske uformodet nu havde faaet til Forbundsfælle.
Nok er det: Ved Sagen ligger en bevidnet Afskrift af et Arvefæste
brevt læst paa Andst Herreds Ting 1777. Jordstykket er iøvrigt kun
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paa 2 \ 2 Td. Land og den aarlige Afgift 1 Rd. 2 Mark. Fæsteren,
en Husmand og Daglejer Hans Hansen, skal selv indhegne Jorden
og bygge Bygninger, hvis han vil have nogle.
Under Sagens Gang lyses der gentagne Gange efter de gamle
Breve, ligesom for Vestskellets Vedkommende; de gav jo dog Vejen
nogen Ret, idet de stadfæstede Skik og Brug. Kongebrevet fra 1556
kan desværre ikke findes, saa havde der vel været en Mulighed for,
at Sagen var endt anderledes. Derimod mente man, at det Brev,
som de fire gode Mænd havde udstedt i 1566 (med tilhørende Tings
vidner, S. 55 og 56) endnu skulde eksistere, enten paa Estrup eller
i Vejen Præstegaard eller begge Steder. Og det er ikke fri, at
Lautrup og Haar nu gensidig skylder hinanden for at holde dette
Brev tilbage, idet den første altsaa skulde gøre det af Frygt for,
at det skulde give for lidt, den anden af Frygt for. at det skulde
give for meget! Ialfald kommer Brevet omsider for Dagen, idet
Haar „efter stor Møje“ finder det i Præstearkivet; idet han saa
sender det til Amtmanden, som skal stadfæste Landvæsenkommissionens endelige Kendelse i Sagen, søger han af al Evne at gøre
det saa ringe og intetsigende som muligt, idet han aabenbart er
ikke lidt bange for, at dette Brev dog skal vise sig at være til
strækkelig Adkomst for Vejenbønderne til en Del af Refsing Hede,
og at hans Udskiftningssag dermed yderligere skal trække i Lang
drag eller helt gaa i staa, foruden at han jo saa maa notere et
Nederlag overfor Herremanden og Bønderne. Men han havde ikke
behøvet at gøre sig Ulejlighed: Saavel Landvæsenskommission som
Amtmand saa Sagen blot fra et snævert og moderne juridisk Syns
punkt. Den. første, der bestod af Kalhauge fra Ribe og Herredsfoged
Warthoe fra Roust Mølle, mente egentlig, at Præstens Udskiftning
godt kunde fremmes uanset Refsinghedespørgsmaalet og det var
kun modstræbende, at den her tog Parti. Men man mente dog nærmest,
at naar Bønderne kun havde en Bekræftelse af, hvad der i Tidens
Løb havde været Skik og Brug (nemlig Brevet af 1566) men ellers
ingen Papirer, saa havde de heller ingen Ret. Og Amtmandens Af
gørelse af 5. Januar 1781 gaaar derfor ud paa, at Vejen ingen Ret
har til Refsing Hede, men at den alene tilhører Refsing.
Man kunde tænke, at det klare og gode Herreds- og Sogneskel,
som Vejen Aa er, her har spillet en Rolle — man skulde ikke have
noget af at have Kludder i Protokollerne, fordi nogle Bønder maaske,
efter almindelig Opfattelse, havde Ret til en Stump daarlig Hede!
Men denne Forklaring kan alligevel næppe bruges, eftersom Vejen
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Aa dog ikke helt er Sognegrænse, men denne er draget Nord om
de Engstykker hinsides Aaen, som i Tidens Løb var kommen til at
tilhøre Vejen. Heller ikke havde man behøvet at flytte med Sogne
grænsen, om ogsaa Vejen havde faaet de tre-halvfjerdehundrede
Tønder Land af Refsing Hede, som Byen vel nok havde haft Ret
til. Saadan har Vejen Mølle siden faaet Jord paa Refsing Hede,
ca. 35 Td. Land, uden at Sogneskellet derfor er flyttet.
Naar ovenstaaende sammenholdes med, hvad før er fortalt om
lignende Vanskeligheder med Skodborghus og Estrup, saa kan man
nok sige, at Vejen har haft svært ved at værge sine Grænser og
Udmarker. En Del af Forklaringen ligger lige for, idet Byen ligger
helt ude i den ene Side af Sognet og i sine alleryderste Marker
har maattet slaas med to Herregaarde. Det var en ulige Kamp.
Skodborghus tog ca. 350 Td. Land, deraf dog noget fra Askov.
Værre var dog Tabet af Estrup Skov (eller Vejen Skov, som den
altsaa i ældre Tid hed) 300 Aar senere, skønt Stykket var mindre,
thi Skoven var i gammel Tid værdifuldere i Forhold til Marken,
end den er blevet senere. Hvordan det nu hænger sammen med
den Landstingsdom af 1551, som tog Skoven fra Bønderne, eller
med dens Udførelse, saa er det sikkert, at her blev øvet en stor
Uret, som heller aldrig blev glemt. Og endelig er der godt 200 Aar
senere igen Tabet af Refsing Hede. Vi er her saa langt fremme i
Tiden, at Magt ikke ret tit gaar for Ret, men Uforstand er ikke
meget bedre end Magtmisbrug. Landstingsdommen af 1551 kan godt
have været fornuftig paa det Grundlag der var, kun at dette har
været ufuldstændig, tildels falsk; det er mere end man kan sige
om Kommissions- og Amtmandskendelsen 230 Aar senere angaaende
Refsing Hede. Her var det langtfra manglende Oplysning i Sagen,
men meget mere en overlegen og uforstandig Underkendelse af
Folkets gamle Retspraksis, der fører ud i den uretfærdige Afgørelse.
Og hvad Pastor Haar angaar, da naaede han netop at forspilde de
sidste Muligheder for hans Sognebørn angaaende Refsing Hede, men
sit eget Maal naaede han ikke. Han fik ikke sin Udmark fraskilt
denne Gang.
Alle disse Skel kom man dog altsaa til Rette om uden ligefrem
at gaa Rettens Vej. Saadan var det ikke gaaet med Skellene om
Skodborghus’ Marker, som der 6—7 Aar tidligere var ført en lang
Proces om. Denne Sag er paa to Maader af nogen Interesse, dels
til Sammenligning med Refsinghede-Sagen, og dels ved den Ind
flydelse, den faar paa den sydlige Ende af Skellet mellem Vejen
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og Malt, som derved blev skudt 1 km mod Vest fra sit gamle Leje,
med Udgangspunkt ved Sandskjærvad. Det synes nemlig ikke den
gang ret vel at kunne tænkes, at en Ejendom havde Jord i to Sogne.
Skulde den have sin Jord udvidet ud over Sogneskellet, saa flyt
tedes det sidste med ud til Markgrænsen. Dette er ialfald den
hyppigste Praksis i Udskiftningstiden, og man fulgte formentlig her
gammel Skik.
Som foran nævnt blev Skodborghus med Lucasgrue og Skallevad
samt Vejen Kirketiende i Januar 1772 solgt til Hans Jepsen Gundorph. Det var en ret ejendommelig Handel, thi hverken Køber eller
Sælger vidste, hvad der egentlig hørte med. Af den paafølgende
Retssag ses det tydelig nok, at oprindelig har Skodborghus kun haft
Jorden fra Sandskjærvad til Lucas (eller Lykkes) Grue, og kun syd
for Landevejen (til Ribe), som iøvrigt bredte sig over Sandmarken
i mange Spor og er paa Retssagens Tid (1773 —74) nylig indkastet.
Det er ca. 350 Td. Land. Siden, ingen ved hvornaar, har Gaarden
faaet, eller vist rettere taget, ca. 110 Td. Land af Vejen Udmark,
nemlig nord for Landevejen, men øst for Skallevad. Disse Ting fremgaar baade af en Mængde afhørte Vidner og navnlig af en Skelfor
retning, foretaget 20. April 1773 af 4 Mænd fra andre Sogne. Desuden
er tilstede Lautrup og nogle af Bønderne fra Askov og Vejen samt
Gundorph. Man begyndte ved Aaen nedenfor Lucasgrue, hvorfra
man fulgte en Smule Skelgrøft, gik tæ t østen om Gruegaarden og
fulgte dens Kirkevej over Landevejen. Nogle Favne nord herfor
fandt man en Skelsten, som blev antaget, da der var Kul og Flint
under, hvorefter den igen blev sat paa Plads. 150 Favne længere
mod Nord-Nordvest naaede man til Halvehøj, som ifølge et gammelt
Skelbrev, som Lautrup havde en Afskrift af, er et Hjørneskel mellem
Vorup og Skodborghus Marker ; herfra gaar man mod Sydvest efter
en Linje, som sigter mod Posthøj, som ligger ved Landevejen lige
nord for Skodborghus. Da man naar Udløbet af Vorup Mose, følger
man dette mod Syd til Skallevad. Saa langt er Parterne enige. Men
vest for Skallevad bliver det galt. Bønderne med Lautrup i Spidsen
siger, at her er Jorden nord for Landevejen deres, Vejen har den
fra Skallevad til Postdammen, en Fiskedam som Skodborghus har
anlagt lige nord for Landevejen ved dets Indkørsel eller Nedkørsel,
og som har Navn af den Vandpost, som staar i Dammen til Krea
turernes Forsyning. (Bredderne maatte vel ikke trædes ned.) Det var
Marken her ved Postdam og videre mod Nord, som Lensmanden
paa Skodborghus forsøgte at tage fra Bønderne i Vejen, og som
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disse henvendte sig til Kongen om i 1547 (S. 49). Fra Postdam til
Skibelund Krat er det Askov, der ejer Jorden. Selvfølgelig har de
to Byer i Tiden før Skodborghus ejet alt lige til Aaen, og man kan
her ligefrem maale den ihærdige og seje Modstand, de har gjort,
at de selv her nede, lige op ad Slottets Porte, har kunnet hævde
deres Ejendomsret og gør det fremdeles efter 500 Aars Forløb.
Strimlen syd for Landevejen har de maattet give Afkald paa, mod
Øst endda noget mere, men det Dige, som lige syd for Vejen er
opkastet, sagtens engang til Værn for Gaardens Marker mod de
stadig passerende Studedrifter og mod Kreaturdrift i det Hele, betragter
Bønderne fremdeles som det retmæssige nordlige Skel for Skodborghuses Jorder, og historisk set har de utvivlsom Ret. Men det vil
Hans Gundorph selvfølgelig ikke indrømme, og ogsaa han har nogen
Ret. For det første har „Gaarden haft sin frie Fædrift paa Askov
og Vejen Marker", som det hedder i en Taksationsforretning af 1573,
og hvis denne Fællesdrift skulde hæves, saa maatte den selvfølgelig
erstattes med Jord. ligesom hver Husmand ved Udskiftningen fik
sin Græsningsret (til 1— 2 Køer) erstattet med en Jordlod paa 3— 6
Td. Land. Her er endda det kedelige Forhold, at denne Græsningsret
har haft en slem Tilbøjelighed til at tage til, fordi Herskabet paa
Estrup ved at lade den være ubegrænset kunde faa mere i Forpagt
ningsafgift. Det rette er, siger Bønderne under Retssagen, at Dyrene
skal holde sig nede paa Kongeaasletten og en Del af Vorup Mark.
I koldt og ondt Vejr eller om Natten Foraar og Efteraar finder man
sig i, at de gaar op i Skibelund Krat, men kommer de ovenfor,
saa bliver de taget i Hus, hvad der hvert Aar sker baade i Askov
og Vejen. Saa klager Forpagteren til Herskabet, og Bønderne maa
stilles tilfreds med Gavntræ eller Brænde fra Estrup Skov eller
Efteraarsgræsning paa Estrup Marker, for at slippe Dyrene løs.
Altsaa har Bønderne heller ikke her været saadan at koste med,
men Enden synes alligevel at være blevet, at denne Græsningsret
efterhaanden er bleven vel omfattende, eftersom Forpagteren om
Sommeren er slem til at holde for mange Dyr.
Værre var det imidlertid, at et Stykke Jord nord for Lande
vejen, omtrent i Bredde svarende til det syd for, og som strakte sig
fra Skallevad vest paa i Højde med Sandkjærvad, havde man næsten
helt overladt til Skodborghus. Skønt Bønderne er klar over, at
Jorden tilhører dem, saa havde der i lange Tider ikke været Tale
om Dyrkning, og egentlig holdt man ogsaa helst Kreaturerne derfra
for med saa meget større Virkning at kunne vise Forpagterens Dyr
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tilbage. Denne Eftergivenhed skulde imidlertid vise sig at blive
skæbnesvanger for deres Ejendomsret, idet ikke blot Gundorph
men ogsaa Retten viser sig tilbøjelig til at betragte dette Stykke
Jord som tilhørende ham, eftersom Bønderne ikke i Mands Minde
har brugt det, men kun Skodborghus, ligesom ogsaa det gamle Dige
syd for Vejen, der „gaar i adskillige tovkrumme Bugter“ er halvt
udslettet, og den Sten og Pæl, der staar i det, og som Bønderne
mener kan være gamle Skeltegn, viser sig ikke at kunne antages.
Det er Askovbøndernes Forsøg paa at standse denne uheldige
Udvikling og demonstrere deres Ejendomsret, der er Anledning til
Processen. I Efteraaret 1771, da der hverken var Forpagter eller
Ejer paa Skodborghus, har de dyrket et Stykke Jord op ved Sand
skærvad, saaledes beliggende, at naar det i Foraaret 1772 tilsaas,
saa er Adgangen til Vadet spærret, og da Gundorph paastaar at
have Ret til Vadet som Vandingssted (hvad imidlertid en tidligere
Forpagter nægter), saa nedlægger han ved Rettens Hjælp Forbud
mod Tilsaaningen.
For at faa dette Forbud hævet, anlægger Lautrup Sag mod
Gundorph. Retsmøderne begynder 9. April 1773, og saavidt ses af
Justitsprotokollen holdes det sidste 23. Maj 17751 Omkring 50 Møder
ialt! Vist et ualmindeligt godt Eksempel paa hin Tids Lovtrækkeri,
hvorved en Række store Tingstude i lang Tid opholdt Livet uden
smaalige Hensyn til, hvor megen Tid de spildte for de mange tilkaldte
Vidner, især naturligvis Bønder i Askov og Vejen, men iøvrigt ogsaa
Folk langt borte fra, som f. Eks. enten havde været Forpagtere af
Skodborghus eller havde tjent der. Daglange Afhøringer, hvor, der
med Smaalighed og Vidtløftighed hver Gang stilles de samme Spørgsmaal, som hver Gang faar omtrent de samme Svar. Især er Gundorphs Prokurator, Birkedommer Fogh i Størsbøl, dygtig til at spilde
Tiden med uvedkommende Ting, som Lautrups Sagfører, Ridefoged
Bache paa Estrup, Gang efter Gang protesterer imod, for det meste
forgæves. Fogh er ogsaa ofte ubehagelig mod Vidnerne, som jo
næsten alle er Bønder, gør Nar af dem, kalder dem enfoldige, skælder
dem ud for partiske o.s.v., og i et enkelt Tilfælde, da Vidnet er en
meget fattig Mand, skylder han ham for at være bestukken, han
drager hans private Forhold frem, f. Eks. at han har gaaet omkring
og tigget m. m. I det hele er Fogh en ret uhyggelig Prokuratortype,
paagaaende og brutal, men vel ogsaa nok den dygtigste af Sagførerne.
I al Fald lykkes det ham til sidst at køre Bønderne træt. De
faar vel en Fornemmelse af, at de ikke kan undgaa at afstaa ret
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betydelige Arealer til Skodborghus, dels fordi denne Gaard som før
nævnt har faaet Hævd paa dem, dels som Erstatning for Gaardens
ældgamle Græsningsret paa Vejen og Askov Marker. De gaar saa
ind paa det Tilbud om en Slags Udskiftning, som Gundorph før
havde fremsat, men som Lautrup havde faaet dem til at afvise,
idet han gjorde gældende, at her ikke var noget Fællesskab at ud
skifte af, da Bønderne aldrig havde haft den samme Græsningsret paa
Skodborghus Jorder, som omvendt. Men man lader nu saadanne
formelle Stridspunkter ligge og slutter Fred, idet man 17. Febr. 1775
underskrev et Forlig om et „bestandigt Skel“ mellem Skodborghus
Mark paa den ene Side og Askov og Vejen paa den anden. Den
formelle Ret til at gøre dette søger Bønderne naturlig i, at de jo
ogsaa skulde betale deres Del til Processens Fortsættelse, og det
kunde ikke være Smaating efter deres Forhold, som de allerede
havde maattet ud med. Men iøvrigt gav ogsaa Lautrup op omsider
uden at føre Processen til Ende. Han havde faaet en ny Prokurator,
Nr. 3, Brandt fra Grejs, og han er aabenbart mere opsat paa at
faa Ende paa Sagen, end de andre, og muligvis er det endog paa
hans Raad, at Bønderne slaar fra. Nu fik han ialfald Lautrup
til, godt 3 Maaneder efter Bøndernes Forlig, at lade det blive
derved.
Det var ikke Smaating, der maatte afstaaes. Skodborghus blev
ved denne Lejlighed udvidet med ca. 260 Td. Land, 60 fra Vejen
og 200 fra Askov. Naar det især er Askov, det kommer til at gaa
ud over, saa hænger det naturligt sammen med, at det var denne
By, der mest havde forsømt sine Udmarker, ja næsten opgivet dem
forlængst, idet man havde saa langt til dem, og de tilmed laa lige op ad
Skodborghus’ Porte. Ikke blot de ca. 65 Td. Land n. f. Landevejen
og hen til Sandskjærvad fra Nedkørslen til Skodborghus af („Post
dam“) maatte afstaaes, men endda dobbelt saa stort et Stykke paa
begge Sider af Landevejen, vest for Vadet. Og Resultatet er det
ret mærkelige, at Sogneskellet bliver flyttet en hel Kilometer vest
paa. idet man, som før nævnt, paa Udskiftningstiden holdt paa, at
Sogneskel og Markskel skulde falde sammen. Men ud fra dette
Forlig af 1775 falder der nyt Lys over det gamle Skelsyn fra 1527
(S. 50); idet nemlig Vesterskovvad og Sandskjærvad utvivlsomt er
det samme, saa har Udgangspunktet for Skelsynet ligget 1 km
østligere, end man efter nyere Kort vilde antage, og da bliver
Udtrykket: „Da red og gik de fra Vesterskovvad ad Mederlund“
(Mejlund) os noget mere forstaaeligt.
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Men Sagens Afslutning synes mærkelig og ikke saa lidt uret
færdig. Her var det heltud Brugsretten der sejrede over Ejendoms
retten. I Refsinghede-Sagen nogle Aar senere skulde Vejenbønderne
erfare, at det ogsaa kunde gaa lige omvendt, og der var Vejens
Brugsret endda meget ældre, end den Skodborghus havde erhvervet
sig, uden at den gav Ejendomsret til én eneste Tønde Land. En
Middelvej maatte vel i begge Tilfælde været til at finde, og det
maa vist antages, at naar Skodborghus-Processen endte som den
gjorde, saa har Lautrup næppe haft tilstrækkelig dygtige Sagførere.
Eller er det selve Forholdet mellem Ejendomsret og Brugsret, som
i Løbet af det korte Aaremaal fra 1775 til 1781 nu opfattes paa
en anden og ny Maade?

Den endelige U dskiftning.
Naar Vejen med sin endelige Udskiftning i 1785 kom nogle
Aar forud for andre Ejerlav her omkring, saa betalte Byen altsaa
denne Æ re meget dyrt og det er sandsynligt, at Pastor Haar maa
bære en stor Del af Skylden derfor. Ved den bestandige Diskussion
derom, først ved Præstens Udskiftning af Indmarken 1773—74,
dernæst ved Skeloverenskomsten med Skodborghus af 18. Feb. 1775,
og endelig den mislykkede Udmarksudskiftning i 1780, synes Bøn
derne dog selv at være kommen ind paa, at det var bedst, at
enhver fik sit. Saadan fremstiller Præsten det ialfald i en Indberet
ning fra Foraaret 1785. „Da Beboerne endelig baade af mit og
andres Eksempler er bleven overbeviste om, at Udskiftning er for
Landbohusholdningen og til Agerdyrkningens Opkomst et særdeles
nyttigt Værk, saa har de nu ogsaa efter Sigende overtalt deres
Husbonde til at tillade dem LMskiftning af Fællesskab, som ventelig
gaar for sig i tilstundende Sommer, siden hele Byens Mark nu er
opmaalt". Denne Fremstilling maa vist være rigtig, thi da Herremanden
efter Forordn. 23. Apr. 1781 vel kunde faa Hjælp til Udflytning,
men ikke til Udskiftning, saa var Lautrup ikke særlig interesseret i
den sidste, som kostede ikke saa lidt. Af samme Grund kom der
først Skred i Udskiftningen i Almindelighed, da Forordn. 15. Juni
1792 gav Herremanden Tilladelse til at fordele Udgifterne paa
Bønderne.
Det kunde ogsaa godt gøres nødig, at Vejenbønderne — i
Modsætning til, hvad almindelig var Tilfældet— selv var interesserede
i Udskiftningen, thi mens Byer af denne Størrelse gerne kunde
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nøjes med 4 —5 Udflytninger, (Askov kun 2), saa maatte der i
Vejen, paa Grund af Byens Beliggenhed helt ude i den ene Side af
Sognet, udflyttes ualmindelig mange, 9 Gaarde og 7 Huse, d.v. s.
ligesaa mange Familier, som der blev tilbage i Byen; siden, omkring
1790, kom endda et Par til. Saa var der „Skovhusene'*, Skovfog
dernes Embedsboliger. Til Estrup hørte paa Malt Grund en, Baslundhus, og paa Vejen Grund to, Estrup Skovhus (laa lige i Skellet)
og Mejlund. Det er altsaa ikke egentlige Udflytninger, men Huse
eller Steder bygget i en særlig Hensigt, men dog med Jord og
Hartkorn. Mejlundstedet laa lige op ad Mejlund østre Skel paa
Elstrups gamle Grund og havde Jord først til 4 Skp. Hk., siden, da
Fæsteren begyndte at dyrke det egentlige Mejlund, fik det 0 --6 — 1.
Disse Steders Besiddere kan i Fæsteprotokollerne følges et Aarhundrede, men Stederne er vel nok en Del ældre. Endvidere Vejen
Mølle, som oprindelig næsten ingen Jord havde, men havde lejet et
ret stort Stykke af Bymændene til Hartkorn 1—3—0 —1, altsaa
dog en god halv Gaard af Vejenstørrelsen. Denne Jord blev nu
inddraget under Udskiftningen, og paa denne „Nørremark“ laa de 3
af de 7 udflyttede Huse: „Naade“, „Lykke“ og „Velsignelse“. En
virkelig Udflytning var derimod Vorupgaard. som laa lidt Øst for
Olufsminde og var udflyttet 1774 efter en Brand. Det var slet ikke
saa rart med en saadan enkelt Udflytning, thi selv om den tilhørende
Udskiftning drejede sig om Udmark og altsaa ikke var at sammen
ligne med Præstegaardens, saa havde man jo fra nu af nogle
herreløse Agre i hver Tægt liggende. Men da man i Forvejen
havde ogsaa Præstegaardens, saa har man vel ment, at man kunde
tage Vorupgaards med. løvrigt er det sikkert Præstens Udskiftning
der har givet Anledning ogsaa til den anden. De ledige Agre har
man vel dyrket (og delt Udbyttet) som man kunde bedst, nogen
Omrebning forlyder der intet om. og den har sikkert heller ikke
fundet Sted.
Da Udskiftningen og sagtens ogsaa Planerne dertil havde været
drøftet i saa mange Aar mellem Lautrup og Bønderne og især mellem
disse indbyrdes, saa er sandsynligvis Landvæsenskommissionens Be
sigtigelse af Udskiftningsplanen 12. Febr. 1785 forløbet uden Gnid
ninger. Og skønt det tog et Par Aar at faa alle disse Gaarde og
Huse flyttet, saa maa dog Udskiftningen fra den Dag af betragtes
som en Kendsgerning, og hver har allerede samme Foraar begyndt
at dyrke sin Lod. I en Skrivelse til Amtet af 22. Apr. 85 gør Lautrup
rede for Planen, og at han har indsendt Ansøgning om Bygnings-
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hjælp. Der skal udflyttes 8 Gaarde (straks efter kom en 9., Oxenvad
gaard, til) med 218 Fag Hus. og 7 Huse (siden kom altsaa 2 Boel
til) med 61 Fag Hus. Alle Gaardene, baade i og udenfor Byen, faar
nu nøjagtig 2t/2 Td. Hk. hver, før havde de en Smule over, og dette
Overskud bliver nu henlagt til Husene, saa disse faar hver 2 Skp.
Hk. og mindst 4 Td. Land, nogle betydeligt mere. Imidlertid beholdt
Vorupgaard, som jo var helt uden for alt dette, sit gamle Overskud
over de 2l 2 Td. Hk., nemlig 2—4— 1— 2 ialt, og derved blev
Vorupgaardmanden, bortset fra Præsten. Ejerlavets største Lodsejer!
Foruden Gaardene og Husene er der dog ogsaa 4 Boel (Mejlund
det femte) med hver 5 Skp. Hartkorn. Ogsaa to af disse maatte
som sagt udflyttes, mest fordi man ved Udskiftningen baade vest
og øst for Byen havde faaet et saa stort Stykke Jord tilovers (hvad
sikkert let kunde ske) at det var mest praktisk at flytte et Par
Ejendomme derud. Det ene er Gaarden „Enemærke" (Mathias Aagaard), det andet er Matr. 41 i Trekanten mellem Mosevejen og Varde
vej (Klejnsmed Jens Jensen), Trindvanghus kaldet.
Alle de andre Ejendomme faar vi bedst Besked om i et Brev
fra Lautrup til Rentekammeret (Finansministeriet) af 25. Juli 1785:
„De Bøndergaarde af Vejen By, som ved passeret Udskiftning er
bestemt til Udflytning er følgende: Først de, som kommer til at
bebo Byens længst fraliggende Grund og skal optage udyrket Jord
og Hede ere:
1.
2.
3.
4.

Hans Iversen Thuesbøl, Lille Skovgaard, Hartkorn 2 —4.
ligesaa.
Søren Hansen, Store Skovgaard...........
Hans Jensen. Store D algaard...............
—
Niels Lauridsen. L undgaard...................
—

Dernæst de Beboere, som kommer til at tage Bopæl i Byens
Udmarker og under hvis Ejendomme falder noget udyrket Jord:
1.
2.
3.

4.
5.

Peder Jessen, Vandam gaard................... Hartkorn 2—4.
Peder Sørensen Kolbæk, Bjergaard . . . .
ligesaa.
Niels Jensen, Lille D alg aard .................
—
Nis Lauridsen, B ro g a a rd ........................
—
Jørgen Simonsen, Oxenvadgaard...........
—

„For det tredje de Husmænd, hvis Udflytning er bestemt til
Udmarken, og hvortil kommer Besiddelse af 2 Skp. Hartkorn:
1.
2.

Peder Mortensen, Huset „Lykke".
Peder Them, Huset „Velsignelse“.
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3.
4.
5.
6.
7.

Jens Sørensen Kolbæk. Huset „Victoria“.
Christen Nielsen, Huset „Naade“.
Thomas Klemensens Enke, Huset „Flid“ (fra 1786 Hans
Hansen, Gejsing).
Peder Madsen, Huset „Hjælp“.
Hans Hansen, Murer, Huset „Lyst“.

„Og allerede nu i dette Aar (1785) bliver med disse Gaardes
og Huses Udflytning gjort Begyndelse“. Han ønsker derfor Bygge
hjælpen bevilget og udbetalt snarest, hvad Amtmanden ogsaa faar
Ordre til ifølge Skrivelse fra Rentekammeret af 3. September 1785,
„for enhver af de 4 Gaarde, som udflyttes paa Heden, 60 Rd.; for
enhver af de 5 Gaarde, som udflyttes paa Byens Udjorder, 40 Rd.,
og for ethvert af de udflyttede 7 Huse 12 Rd., ialt for alle Gaarde
og Huse 524 Rd., som kan udbetales Lautrup imod antagelig Kavtion
at alle Huse og Gaarde inden 1789 Aars Udgang skal være ud
flyttede“. Lautrup modtog Hjælpen, skønt han overfor Land væsens
kommissionen havde gjort gældende, at han vilde anse 80—100 Rd.
for passende for den første Gruppe af Gaardene og 50—60 for den
anden. Men Amtmanden mener, at 6 0 - 70 og 40— 50 maa nok
kunne slaa til. I en Skrivelse af 31. December 1786 siger Lautrup,
at „i Betragtning af den Mængde Udflyttere af en By, samt den
dyre og trange Tid sidste Aar for Bonden har været, saa er Ud
flytningen vel avanceret, idet alle Udflyttere, saavel Gaardmænd
som Husmænd, 3 alene undtagne, har begyndt med Udflytningen,
og nogle er alt færdige dermed". „Den dyre og trange Tid“ sigter
til Misvæksten i Sommeren 1785, og 1783 havde ogsaa været et
meget ugunstigt Aar. Det ses altsaa, at Herremanden her maa be
koste Udflytningen, thi han ejede Bygningerne (hvad ogsaa ses af
Skifterne), men naturligvis maatte Bonden hjælpe til af al Evne,
iøvrigt ikke blot med sit Arbejde, thi han har sikkert uden Betaling
skullet skaffe Ler og Lyng. Tømmeret, for saa vidt som der over
hovedet skulde nyt Tømmer til, er taget i Estrup Skov; Tilhugningen
var det eneste, der direkte kostede Herremanden Penge.
Den Deling af Udflyttergaardene i to Grupper, som Lautrup
foretager, maa sikkert ikke tages altfor skarpt og bogstaveligt. Ifølge
Markbogen af 1683 er ogsaa en stor Del af den første Gruppes Jorder
af og til dyrket (S. 93 —94), hvad der sikkert vedblev at være Til
fældet, men det kan jo godt være, at det hele paa Udskiftningstiden
er groet i Lyng igen.
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Man vil formentlig finde, at de udflyttede Huses Navne er mær
kelige, men saadan var nye Ejendomsnavne meget ofte i hin baade
følelsesfulde og praktisk anlagte Tid. Ikke langt herfra, inde paa
Randbøl Hede, ligger Gaardene Christiansejegod, Frederikshaab,
Karolinesynde, Mariasnaade, Guldbergsminde, Colbjørnsensfejde og
flere af samme Slags, og de er jo heller ikke værre end Nutidens
franske og engelske Villanavne. Kun kan man være sikker paa, at
det ikke er Bønder, der har lavet den Slags Navne. Det kan maaske
være Præsten, der har døbt Vejenhusene, men snarere er det dog
Fruen paa Estrup, Karen Bolvig. Fire af disse Huse bestaar endnu
i Dag, det ene maaske lidt forlænget, i deres oprindelige Skikkelse.
Dog medregnes ogsaa her det i 1790 udflyttede „Trindvanghus“,
Matr. Nr. 41 a, nuværende Ejer Chr. E. Pedersen. I Køkkenet her
ligger en Egebjælke med stærke Mærker af ældgammel Byggeskik.
Med 15 cm Afstand er i Undersiden boret en Række Huller, hvori
de Hasselkæppe har været sat ind. som Halmen eller Vidjerne skulde
vikles imellem, og som Leret saa fra begge Sider blev klasket paa.
Naar den engang skal tages ned, bør den anbringes paa et Museum
i Vejen eller andetsteds. løvrigt er næsten alle Bjælkerne i disse
gamle Huse af Eg og er flyttet herud paa Marken fra de i Byen
nedbrudte for at gøre Tjeneste paany, hvad de altsaa har kunnet i
150 Aar, og det er vel ikke for meget sagt, at de har tjent i 150
Aar til i Husene i Byen. De har en Historie at fortælle, om de
kunde. Det andet af disse gamle Huse er „Lyst“, Gaarden tilhørende
Tørvefabrikken, Matr. Nr. 43 a; Nr. 3 er „Hjælp“, længere mod Øst
ad Møllevejen, Matr. Nr, 42 d; Nr, 4 er „Naade“, endnu et Stykke
mod Øst, Matr. Nr. 42 e; de har alle været paa 7 brede Fag, og
er det endnu med Undtagelse af „Lyst“, som siden blev en noget
større Ejendom. Længere mod Øst Iaa „Velsignelse“ og „Lykke“,
som imidlertid er lagt ind under Møllen og siden solgt igen. Her
ved Møllevejen laa altsaa 5 af de 7 Huse, Lautrup taler om. De
andre to, „Viktoria“ og „Flid“, laa oppe ved Landevejen. Den sidste
laa syd for Vejen, 200 Meter øst for Indkørslen til Vandamgaard,
den første er til endnu, men er dog flyttet fra sin oprindelige Plads
syd for Landevejen, lige overfor hvor Ejendommen nu ligger. løvrigt
havde Besidderne af disse Huse det vist nogenlunde. Tre af dem
var Haandværkere, to havde saa meget Jord, at de kunde leve af
Ejendommen, kun tre var tillige Daglejere, og fik vel sagtens ikke
Jorden passet videre godt. Langt vanskeligere blev det imidlertid
for de Husmænd, der senere kom til. som enten maatte købe Jord
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eller for det meste sad i jordløse Huse, ofte endog Fæstehuse.
Deres Kaar var tit saadanne, at Børnene maatte sendes ud at tigge,
og naar Forældrene blev gamle, maatte de oftest have Fattighjælp.
Det varede temmelig længe, helt til 1848, før disse Forhold blev
lidt bedre.
Hvad Gaardnavnene angaar (som vist Præsten er Ophavsmand
til) da bærer de et ganske anderledes smukt og naturligt Præg,
idet det er forhaandenliggende Naturnavne alle, ligesom de senere
Baungaard og Grønvang. Kun ligger den sidste ikke i Grønhøjtægt,
men i Tombingvang; men Peder Lauridsen har vel ikke ment, at
Tombinggaard lød godt. For øvrigt kan det undre én, at disse gamle
Tægtnavne ikke i højere Grad end Tilfældet er er bleven brugt i
Gaardnavnene og saaledes bevaret som et Minde. Østerbygaard,
hvis Navn maaske er ret nyt, burde hedde Askehøjgaard, og det
havde været rimeligt, om et Par andre Ejendomme Øst for Byen
havde faaet Navn efter Sandager og Sorterøgeltægt. — Gaard
navnene lever alle den Dag idag, Store Skovgaard undtagen, mens
de mærkelige Husnavne er helt ude af Brug, og kun et eller to af
dem overhovedet er kendt. —
Ogsaa før Udskiftningen kan man finde Navne paa Gaardene.
Dog bærer den Række, som Oluf Nielsen nævner i sin „Malt Herred”
(46— 47) vel meget Præg af noget øjeblikkeligt; en saadan Opnævnelse
efter en tilfældig Besidder holder kun i sjældne Tilfælde, og de
eneste af disse Navne, der ser ud til at have haft nogen Levetid
er „Bjergegaarden“, „Kirkegaard“ og „Mannegaard", og den sid
stes Navn kan endda ikke være ældre end dens stærke Deling
(5 Besiddere). Disse tre, og ikke andre, nævnes da ogsaa hyppigt
i Faîsteprotokollen, og de to første er meget gamle. Bjergegaard
laa paa det højeste Sted i Byen, og dette Navn var det eneste,
der flyttede med til Udmarken og i det hele det eneste af de
gamle Navne der er bevaret, efter at Kirkegaard nu er nedlagt. En
Tid var Navnet „Brændgaard“ knyttet til Matr. Nr. 21, men det
synes hurtigt at være gaaet ud. Det er bleven sagt om Brogaard,
at ogsaa den har taget sit Navn med fra Byen, men det passer næppe.
Navnet træffes ikke i nogen Kilde før Udskiftningen, og det stammer
sikkert fra, at Gaarden kom til at ligge nær Andstbro. Lundgaard
har Navn efter „Vorup Lunde“ og skulde egentlig hedde Lundegaard.
Oxenvadgaard har Navn efter det gamle Oxevad i Østertovbæk
(over til Vorup Udmark) og skulde altsaa hedde Oxevadgaard. som
den ogsaa hedder i Udskiftningsakterne. Det andet er jo ogsaa en
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Fortyskning. Store og Lille Dalgaard har intet med Gaardenes
Størrelse at gøre, Lille Dalgaard var endda den største, men den
kom til at ligge ved en lille Dal, mens St. Dalgaard kom til at
ligge nær det større Dalstrøg, der skiller Askov og Vejen Marker,
og som ogsaa Askov Dalgaard har Navn efter. Vandamgaard, eller
Vandamhus, som det dengang hed, er = Vejen Damgaard, men
hvor er Dammen? Den ligger, eller laa, nede ved Mosen, 100 Meter
n. f. „Møllevejen“, i Maikens nordvestre Hjørne, idet al Gaardens
dyrkede Mark dengang la a nord for Vardevejen. Hvorfor den hed
Vejen Dam vides ikke; men det rimeligste er vist, at det er Møllegæsterne fra Askov og Maltbæk, der har givet den Navnet. „Da
vi kom til Vejen Dam -------“. Navnet findes allerede i Markbogen 1683.
Tilbage i Byen blev følgende Gaardfæstere: Jeppe Hansen (i 1791
Povl Pedersen), Niels Nielsen. Christen Nielsen, Christen Starup,
Søren Vistesen, Knud Nielsen, Anders Hansen, Niels Jochum Termansen.
Hans Iversen, Mikkel Henriksen. Desuden et Par Boelsmænd, Jens
Andersen (Grovsmed) og Søren Lanken; og endvidere nogle Aftægts mænd, Haandværkere og Daglejere, som boede i jordløse Huse.
Af Folketællingslisten et Par Aar efter ses det, at Gennemsnits
alderen for de udflyttede Bønder i 1785 var 391 2 Aar, og for de
tilbageblevne 41. Der ses altsaa i dette Tilfælde ikke at være taget
videre Hensyn til Alderen ved Udflytningen. Dog gaar de udflyttedes
Alder ned til 37l
naar en enkelt gammel Mand ikke medregnes.
Om denne Udskiftning og andre paa Godset siger C. Dalgas i
„Ribe Amt“ 1830: „Et skjønt Eksempel gav allerede meget tidligt
Assessor Lautrup . . . ved Udskiftningen af Malte og Vejen Sogne.
Disse to Sogne var i Besiddelse af en stor Del Hede, som laa
langt borte fra Byerne. Assessoren formaaede en Del Beboere, som
dengang var hans Fæstebønder, til at flytte ud paa Heden. Deres
Englodder beholdt de . . . Statskassen tilstod Bygningshjælp, og
herved gik da Hedens Opdyrkning frem med Kraft og Held, saa at
Assessoren efter nogle Aars Forløb nød den Glæde at se disse
Beboere i lige saa god Stand som dem, der blev boende i Byerne.“
Vejen har ikke været saa heldig som f. Eks. Askov at have bevaret
sit originale Udskiftningskort hvorved vi desværre er berøvet en
meget væsentlig Kilde til Oplysning om hin Tids Forhold. Det var
Reglen, at Kort og Udskiftningsdokument skulde gemmes hos hvert
Ejerlavs største Lodsejer, og i Overensstemmelse dermed siger Lau
rids Lautrup (H. Lautrups Søn) i et Brev til Rentekammeret 4. Aug.
1807: „Hvad Udskiftnings-Carterne og de øvrige hertil hørende
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Documenter angaar, da ere samme ikke i min Værge, men forlængst
afgivne til enhver Byes største Lodsejer“. Det skulde i Vejen være
Vorupgaard, der som foran anført, havde en Ubetydelighed mere
Hartkorn end de andre. Men dette originale „concept carte“ som
det kaldtes, synes for længe siden forsvunden. Det her i Bogen
gengivne ..Copie Kort over Weien Bye udi Riiberhuus Amt og
Malt Herred, opmaalt og inddelt 1785“ af Landmaaler Bie (som
ogsaa maalte Vejen Marker op) er vel til Nytte, men da det har
faaet paaført en hel Del Rettelser lige fra Udskiftningen til 1855,
kan det ikke egentlig siges, fra hvilken Tid det er. Det ældste paa
Kortet er aabenbart Signaturen af Ager, Eng, Hede, Mose osv., som
der vanskelig kunde rettes paa, og som derfor maa antages at svare
til Udskiftningstiden. Derimod er de originale Navne helt forsvundne
og erstattet med andre dels fra den nye Matrikulering i 1820’erne,
dels fra en Revision af denne c. 1830, da en Del Navne blev over
streget og nye blev sat i Stedet. Noget lignende er desværre ogsaa
Tilfældet med Hus og Gaardsignaturerne, som nærmest maa siges,
ligesom Ejernavnene, at stamme fra ca. 1830, idet de Ejendomme,
som var nedlagt 1785—1830, ikke mere findes paa Kortet, (f.Eks. de tre
a f Møllen nedlagte Huse) mens andre senere tilkomne, og altsaa
Udskiftningen aldeles uvedkommende Ejendomme er indlagt paa deres
Plads, men da som sagt Signaturen er uændret, saa er ikke faa
af dem anbragt underlig umotiveret midt i uopdyrket Hede, hvad
der f. Eks. er Tilfældet med Baungaard, som først kom til 1800,
Vandamgaard og Lille Skovgaard, der begge var flyttede, og mange
andre. Der mangler altsaa visse Oplysninger, som man meget kunde
have ønsket, og Kortet kan f. Eks. slet ikke sammenlignes med
Askovkortet, og fejlfri er det heller ikke, men er man bleven klar
over det uensartede i dets Angivelser, saa kan det dog være til
nogen Nytte, og egentlig altsaa lige fra Udskiftningen til 1855,
især ogsaa derved at det har paaført Matrikelnumre, hvad originale
Udskiftningskort jo ikke har.
I Vejen foregik selve Udskiftningen vistnok meget lemfældigt.
De Rivninger, som en saa radikal Forandring nødvendigvis maatte
medføre, havde man taget allerede Aarene forud under de pinlige
Forhandlinger med Præsten. Men der er mange Eksempler paa,
hvor vanskelig Sagen var. Fra Salling hedder det saaledes: „Der
er næppe en By her i Salling hvor Udskiftningen er forløbet uden
Kævl og Strid, ja sommetider Slagsmaal paa Næverne løs“. (Jeppe
Aakjær: Muld og Mænd 24). Og Præsten i Nautrup skriver 1780:

184
„Det er beklageligt, at Had og Ondskab skal gaa saa vidt, som
sket er i Giynge“. I Bække modsatte Flertallet sig det, da 4 Mænd,
henholdende sig til Forordningen af 23. April 1781, vilde have Byen
udskiftet. Der gik saa et Par Aar med megen Strid derom, før
det gik i Orden. Dog vilde én Mand fremdeles ikke underskrive,
fordi han ikke kunde beholde sin gamle Toft, men ogsaa han maatte
naturligvis tilsidst bøje sig. (Bækkebogen 187).
Men navnlig kan det siges om Vejen, at den fik sine Reformer
i den rette Orden: Hoveriafløsning, Udskiftning, Selveje. Det sidste
tøvede endda nogle Aar, og var næppe kommen paa det Tidspunkt,
hvis ikke Lautrup havde presset paa. Andre Steder kunde Ordenen
være helt anderledes, særlig uheldig, hvor Hoveriafløsningen kom
sidst — ofte 50 Aar senere eller mere — og der gjorde de andre
Reformer langtfra den rette Gavn. Egentlig kan Hoveriafløsning og
Udskiftning vanskelig skilles ad. de to er de egentlige Reformer, endog
af større Betydning og mere fremtidsskabende end selve Stavnsbaandsløsningen. Selvejet derimod havde det ikke hastet saa stærkt med,
og ialfald havde det været et stort Plus ved hele Reformbevæ
gelsen, om Hoveriet var bleven afløst overalt, og Selvejet havde
ventet, i Stedet for omvendt. Men Herremanden havde stærke Grunde
til at ønske Gaardene solgt, og især naar Hoveriet var afløst, thi
da vilde der let komme til at mangle Kapital til Hovedgaardens
Drift. Men Salget var ogsaa i andet Fald en økonomisk Fordel,
fordi Landgilden sjælden svarede til den Rente, som Salgskapitalen kunde
give, Paa Estrupgodset ialfald var dette langt fra Tilfældet, og navnlig
slet ikke i Vejen. Gaardene kostede her ca. 800 Rd. i Gennemsnit,
altsaa Rente til 4 °/0 32 Rd., men Landgilden var som anført, selv
efter afløst Hoveri, 6 Rd. 4 Mark.

S a lg til S e lv e je og a n d r e F o r h o ld
til o m k rin g 1840.
Maaske var denne Modsætning mellem Rente og Landgilde ogsaa
større i Vejen end de fleste andre Steder, og naar Salget alligevel
ikke skete før i Aaret 1800, da maa det være Bønderne, der har
holdt igen; Salget i de andre Byer foregik ialfald noget tidligere,
vel nok ogsaa til lidt billigere Priser. Vejenbønderne havde i Virke
ligheden ved Hoveriafløsningen 1772 faaet en økonomisk Stilling,
som de ikke kunde ønske forandret, og den blev bedre og bedre
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efter som Priserne steg. Paa den anden Side kunde Lautrup, for
at friste til Køb, henvise til, at Ejendomme var steget i Pris hvert
Aar siden Udskiftningen, og at der heller ikke foreløbig var Udsigt
til andet end Prisstigning. Det mest fristende var maaske endda dette
pludselig at blive Eneherre over en 160—70 Td. Land foruden Mose,
hvoraf der med de stigende Priser og tiltagende Befolkning kunde
sælges og Købesummen for en stor Del bjærges hjem igen. Og
saadan gik det faktisk i overordentlig mange Tilfælde.
Af forskellige Skrivelser fra Lautrup ses det. at han kort efter
Udskiftningen var færdig til at sælge Gaardene. I 1788 søgte han
om i Tilfælde af Salg at maatte bevare Skattefriheden^ som ellers
gik tabt, naar Godset (i dette Tilfælde ved Salg) gik under en vis
Størrelse. For at faa Tingene til at glide, havde Regeringen imidlertid
ved flere Forordninger givet Herremændene en saadan Undtagelses
stilling, som Lautrup nu søgte om og ogsaa fik, men derimod fik
han Afslag, da han søgte om ogsaa at bevare en Del af Herligheden,
nemlig Jagt og Fiskeri, Ejendomsretten skulde,, som Regeringen nu
var indstillet, være fuldstændig. Lautrup begrunder sit Ønske om
Jagtretten med, at „Bonden, naar han vil passe, hvad han bør, ingen
Tid har til Jagt“, og desuden frygter han for, at nogle skal misbruge
Jagtretten og skyde Vildtet, ikke blot paa Bøndernes Marker, men
ogsaa paa Herregaardens. Deri fik Lautrup Ret, den store Mængde
Vildt, der endnu dengang var i Skov og Krat og Mose forsvandt
for en stor Del i Løbet af faa Aar. Men her var altsaa intet udenom,
og 23. November 1791 skrev Lautrup saa til Rentekammeret: „Jeg
har nøjere overvejet denne Sag og for, saavidt mig muligt er, at
bidrage til mine Bønders Vel og Lykke, saa giver jeg Afkald paa
Jagt- og Fiskerirettigheder“.
I de første Aar af 90’erne solgtes nu største Delen af Godsets
Bondejord, Gaardene i Vejen dog først 1798, men Skøderne er næsten
alle udstedt Juni—August 1800. — Som Grundlag for Salget havde
Lautrup udfærdiget nogle „Conditioner“, som blev indført i Købe
kontrakterne. De vigtigste af de 29 Punkter var følgende:
1. Gaardene og Stederne sælges med fuldkommen Ejendomsret,
saaledes som jeg samme efter ihændehavende Skøde selv ejer og
Beboerne hidtil i Fæste og Brug haft haver.
2. Købesummen betales her paa Gaarden til Viborg Snapsting
eller 11. Juni 1800, hvorefter Køberen gives lovlig Skøde. Skulde
nogen af Køberne forlange Credit paa en Del eller det meste af
Købesummen, skal de derudi være føjede mod at de med lovlig
4
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tinglæst Panteobligation og 1. Prioritets Ret paa egen Bekostning
forhæfter det købte.
3. Det stemplede Papir til Købekontrakten og Skødet betales
af Køberen.
4. Sælgeren reserverer sig, hvad Restance han af kongelige
Skatter, Landgilde og Hoveripenge eller Forstrækning hos Køberen
har tilgode.
5. De kongelige Kontributioner betales her paa Gaarden indtil
Aarets Udgang 1800. Efter den Tid er Køberen selv ansvarlig for,
at samme til rette Tider og Steder vorder erlagte.
6. Med det unge Mandskab paa Gaardene og Stederne forholdes
efter nugældende, allernaadigste Anordninger.
7. Alle de, de solgte Steder betræffende og af Husbonden rati
ficerede Aftægts og andre Contracter samt Foreninger om Udskift
ninger bliver ved Magt staaende.
8. De Documenter, bekræftende de solgte Ejendomme, som
findes i Sælgerens Gemme skal blive Køberne overleverede.
10. Da ingen Rente svares af Købesummen til Snapsting 1800,
saa bliver Køberen i dets Sted forbundet til indtil den Tid at for
rette det pligtige Hoveri til Estrup og at betale den sædvanlige
Landgilde saavel for dette Aar (1798) som for næste indtil Mortensdag.
11. Fra Købekontraktens Dato staar de købte Steder for Kø
berens egen Regning og Risiko.
12. De solgte Steder maa ikke nogensinde afhændes til en
Hovedgaards Complettering.
13. Køberne forbinder sig til snarest at lade de købte Gaarde
og Steder forsikre.
14. Hvilke Husmænd, som endnu ej er udskift, og forhen have
haft Rettighed til Græsning, reserveres samme fremdeles, og ved
forefaldende Udskiftning tillægges dem i Steden derfor nogen Jord
til Vederlag efter Anordningerne.
27. De fornødne lovlige Veje over Køberens Mark forbeholdes
enhver til fornøden Brug fremdeles.
29. Alle Fribønderne i Vejen, Drostrup, Gammelby og Gjerndrup forbindes at forrette efter Omgang som sædvanlig aarlig en
Langægt og 2 Dages Gangarbejde. Ligesaa forpligtes de 17 Hoveri
bønder af Vejen i de 2 Aar, 1800 og 1801, at slaa og hjembjærge
som sædvanlig de 3 Dages Slæt i Overkjær Eng og at forrette en
Pløjedag og en Ægt, naar forlanges.
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For at hjælpe Beboerne saa billigt om ved Købets Ordning som
muligt, indgav Lautrup Ansøgning om, og fik bevilget, at Skøderne
maatte skrives paa stemplet Papir til 24 Skill., mens Beløbet ellers
laa mellem 1 og 2 Rd. — I Punkt 5 og 6 fralægger Lautrup sig
nu al Ansvar m. H. t. Skatternes Betaling og Mandskabets Ind
kaldelse til Session. Det har nok været en stor Lettelse for ham og
hans Standsfæller, hvor meget end nogle af dem kunde have imod
det nye, at kunne stryge alt dette Besvær, ofte ogsaa Bekostning,
af sig. Af Punkt 10 ses det, at det uden videre var en Forudsætning,
at naar en Mand blev Selvejer, hørte Hoveriet fuldstændig op, i
dette Tilfælde dog altsaa med de Undtagelser, der er nævnt i Punkt
29 i Konditionerne. Saadan var det vel nok de fleste Steder, men
der kunde dog være Undtagelser, vist navnlig m. H. t. Æ gter o. lign.
Et af Skøderne, dateret 13. Juni 1800, skal her anføres: „Jeg
underskrevne Henrik Hans Christian Lautrup . . . . skøder . . . . Karen
Nielsdatter, afgangne Christian Nielsen Krølles Enke i Vejen, den
Gaard hun paaboer og af mig har haft i Fæste og Brug, staaende
for Hartkorn 2 Tønder 4 Skæpper. Thi som Købesummen, 750 Rd.,
mig nu er betalt, saa skal fornævnte Sted med Herlighed og Ret
tighed i Overensstemmelse med oprettede Købekontrakt af Dato
30. Nov. 1798 herefter tilhøre Køberen.
Conditionerne, hvorefter Stedet er solgt, indeholdes i Købekontracten, og af disse Conditioner blev en Genpart læst til Tinge
12. Nov. 1799. — Desuden tillægges endnu dette, at Stedet aldrig
maa sælges til en Herregaards Complettering, og at Køberen for
pligtes at lade Stedet i Brandkasse blive assureret“.
Gaarden var den, som senere fik Matr. Nr. 22, og hvoraf
Hovedlodder, 22 a og b i 1847 blev dels lagt sammen med
Baungaard og dels med Bloksbjerg (Esmark). Der stilles altsaa i
Skødet Fordring om Brandassurance. Denne var blevet nødvendig
nu, af Hensyn til Prioritetshaverne, og netop i Anledning af Salg
til Selveje, hvor der jo altid maatte gøres større og mindre Laan,
havde Staten oprettet „Landbygningernes almindelige Brandforsikring“
der begyndte sin Virksomhed 1. Juli 1792. — Naar det i Skødet
hedder, at Købesummen er betalt, saa betyder det naturligvis heller
ikke „kontant“, men at Summen er „berigtiget“, gerne ved en
mindre Udbetaling, f. Eks. 50, højst 100 Rd., Resten i en Obligation,
som jo skulde forrentes. Det var ikke mange, om overhovedet nogen,
der foreløbig kunde betale noget videre, hverken i Vejen eller de
andre Byer, og Bønderne her paa Egnen fik altsaa endnu i en
4*
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Aarrække med deres gamle Husbond at gøre og Sønnen efter ham.
I det følgende skal gøres et Forsøg paa, saa vidt muligt, efter
Skøde og Panteprotokollerne at optegne de forskellige Ejendommes
skiftende Ejere — undertiden mange, undertiden kun et Par — fra
Købet fra Estrup 1798 til hen i 1830’erne tildels 40’erne, d. v. s.
til vi naar de Navne, der staar paa Kortet. Der er ikke saa nær
taget Hensyn til alle Udstykninger og Sammenlægninger, som i
Løbet af disse 40 Aar allerede er mange, men alle Hovedmatrikels
numre, 47 ialt, som efter Matrikuleringen i 1823—24 blev indført
paa Kortet, er funden frem, og nogle af de vigtigste Forandringer
nævnes.

Ejerskifter paa de forskellige Hovedmatrikelsnurnre
indtil ca. 1840.
Nr. 1. Præstegaarden ved Matrikuleringen 266 Td. Land.
2. Skolelodden. Det Stykke Jord, tilhørende Baungaard, som
ligger mellem Børnehjemmet og Bloksborg.
3. Nogle smaa Stumper Jord paa begge Sider af Landevejen
mellem Bykroen og Præstegaarden. Nu har f. Eks. Frk. Willadsens
Hus 3 a, Marie Rankenbergs 3 b, Fru Vindings 3 e osv.
4. En Kirkeeng nedenfor Lucasgrue og nu tilhørende denne Gaard.
5. Møllen. Af Skatteregnskaber ses det, at Knud Hansen 1704
og følgende Aar havde Møllen i Fæste (under Estrup). Men 1734
giftede hans Datter sig med Simon Madsen fra Foldingbro, og han
maa have haft Penge, thi han købte Møllen til Selveje for 400 Rd.
og fra den Tid og fremefter er der Velstand i Vejen Mølle. Simon
Madsen døde 1742 kun 48 Aar gammel, og 1744 giftede Enken sig
med Th. Vindfeld, som døde allerede 1745, og Møllen blev da solgt
ved Auktion til Johan Madsen Garp af Roust Mølle, (dog først Skøde
15. December 1750), Hartkorn O-3-3-1 og Mølleskyld 5-6-3 for 2400
Rd., saa meget som det halve af Vejen By den Gang kunde koste.
Johan Garp døde 1752, 61 Aar gammel, og 1754 solgte Enken,
Dorthe Christensdatter, til Kaj Povlsen (Skøde først 1761), samme
Hartkorn og Mølleskyld for 2450 Rd.. der havde Møllen til ca. 1770,
da en Povl Østergaard ejede den, den samme som ved Auktionen
paa Estrup 1771 købte Skodborghus, men aldrig blev Ejer af den.
1773—85 var Ejeren Peter Severin Sterm, som ved Auktion 1785
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solgte til Hans Chr. Salomonsen, Søn af Salomon Lassen paa Hunds
bæk, samme Hartkorn og Mølleskyld for 4160 Rd. Men allerede
næste Aar giver han Søren Andersen Gejsing Skøde paa Møllen for
4400 Rd. Han døde 1788 kun 47 Aar gammel, og Enken, Ellen
Johansdatter Tarp, giftede sig næste Aar med Jes Lorensen fra
Kolding. Hun døde 1805. Hendes Sygdom og Begravelse kostede
152 Rd. 4 Mark og 7 Skilling. Deraf Doktor fra Varde 16 Rd., 16
Pund Kaffe til Begravelsen 9—5 (ligesaa meget som en god Hest!).
Lorensen giftede sig derefter 1806 med en ældre Pige, Præste
datteren Magdalene Dorthea Fogh (1765— 1843) efter hvem Dortheasminde er nævnt. Hendes Forældre var Hans Klemmensen Fogh,
Haars Formand, og Abelone Katrine Bützov, Datter af hans Formand
igen. Jes Lorensen døde 1820, og Enken giftede sig Aaret efter
med Landinspektør Poder, som døde 1834 70 Aar gammel. 1837
fik Chr. Termansen (yngste Søn af den Termansen fra 0 . Lindet, som
ejede Estrup 1830-35) fra hende Skøde paa Møllen, Hartkorn 0-3-3-1
og Mølleskyld 5-6-3. Men desuden de tre Husmandsejendomme
„Naade“, „Lykke“ og „Velsignelse“, købt henholdsvis 1820, 1819
og 1809, den sidste ved Ejerens Død. Anledningen til disse Køb
var, at Møllen altid havde haft meget lidt Jord (jfr. Hartkornet), og
nu kunde man jo ikke længere benytte den Udvej, som synes at
have været brugt i et Par Hundrede Aar, at leje Jord af Vejen By.
Desuden havde Jens Lorensen i 1798 af 4 Mænd i Refsing købt
nogle Engstykker og et Stykke af Refsing Hede. Prisen var 3511/2
Daler.
6 —7—47. Store Skovgaard. Søren Hansen, hidtil Fæster, købte
Gaarden 1798, Skøde fra Lautrup 5. August 1800, Hartkorn 2-4,
1200 Rd. Søren Hansen døde 1805 og ved Auktionen overgik Gaarden
til N. J. Termansen, Skøde 14. April 1807, for 2150 Rd. Denne
solgte 1807 en Parcel, l-O-l-1^, nord for Landevejen, Frisesdal kaldet,
Matr. Nr. 6a, til Laurids Jørgensen, som døde 1834. Datteren, Ane
Marie, fik samme Aar Skøde paa Ejendommen, 584 Rd. r. S., og
giftede sig derefter 19. November med Hans Christensen Gejlgaard
af Grønhøjhus, Vejen. (Se ogsaa „Slægten Lauridsen“, S. 41, 57, 59).
Hun døde allerede 1836, men efterlod en Søn. Hvornaar denne
Ejendom, hvis Stuehus endnu ligger tæt n.f. Landevejen, kom »nd under
Dortheasminde er ikke undersøgt; men antagelig er det sket i
1870’erne (Frisesdal var endnu til 1869), og efter den Tid er saa
den oprindelige Store Skovgaard igen samlet, men altsaa under et
andet Navn, — Samme Aar, 1807, solgte N. J. Termansen ogsaa Hoved-
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parcellen Matr. Nr. 7, fremdeles kaldet St. Skovgaard, l-0-3-21,4, til
Hans Ebbesen Gabøl for 1550 Rd. Denne solgte 1839 samme Hartkorn
til Madame Abelone Catrine Lautrup. Dortheasminde, og dermed for
svinder Navnet St.Skovgaard. Resten af Gaarden, en Parcel paa 0-2-3Matr. Nr. 47, havde N. J. Termansen solgt allerede 1806 til Laurids
Fr. Lautrup paa Estrup for 500 Rd. Den omfattede et Stykke baade
nord og syd for Landevejen tæt op mod Skoven, bl. a. ogsaa den gamle
Skovfogedejendom, Estrup Skovhus. 29. August 1834 gav Lautrup
Enkemadam Poder i Vejen Mølle Skøde paa denne Ejendom for 1400 Rd.
r. S. Hun havde dog allerede dengang besiddet den et Par Aar, idet hun
havde solgt Møllen, og havde kaldt den Poderslund efter sin sidst af
døde Mand. Af samme Dato som Skødet, 29. August 34, findes et
Gavebrev fra Madam Poder til Dorthea Christiane Marie Lautrup, en
Datter af Lautrup paa Estrup. Hendes Moder, Lautrups tredje Kone,
hed Abelone Catrine Fogh og var vist en Broderdatter af Madam
Poder. Der stilles i Gavebrevet den Betingelse, at hun selv og
Lautrup og hans Hustru skal have Ret til at bo paa Ejendommen
for Livstid; endvidere, at naar de nye Bygninger, som skal bygges
syd for Landevejen, er færdige, saa skal Ejendommen nævnes efter
hende og kaldes Dortheasminde. Som før nævnt døde Madam Poder
1843, mens Lautrup allerede var død 1838, kun 50 Aar gammel.
Aaret efter giftede Enken sig med Steffen Iversen, og de købte
samme Aar som før nævnt St. Skovgaards Hovedparcel og lagde
den ind under Dortheasminde. Hvordan de har affundet sig med
Dorthea Lautrup, som jo ifølge Gavebrevet af 1834 var den faktiske
Ejer af Dortheasminde, er ikke undersøgt.
8. Lille Skovgaard. Købt fra Estrup 1798, Skøde fra Lautrup til
Hans Iversen Thuesbøl, hidtil Fæster, Hartkorn 2-4, for 850 Rd.
Hans Enke overdrager 1824 Gaarden til Sønnen, Peder Hansen
Thuesbøl, 2-3-2-13 5. Næste Ejerskifte 1860. 128 Td. Land.
9 og 46. Vandamgaard. Købt fra Estrup 1798. Skøde af 26.
August 1800 fra Peder Jessen, hidtil Fæster, til Sønnen Povl Pedersen,
Hartkorn 2-4, for 898 Rd. 1812 giftede Povl Pedersens Enke, Jenge
Pedersdatter, sig med Jakob Lauridsen. Denne solgte i 1823 Gaarden,
samme Hartkorn, til Anders Jensen fra Læborg for 992 Rd. r. S.
foruden Aftægt til Jakob Lauridsen og Hustru, som sættes til 130
Rd. Anders Jensen solgte 1832 til sin Søn Jens Andersen, kaldet
Jens Kudsk. Da denne nu faar 2 Aftægter at svare, giver han kun
600 Rd. r. S. Om ham har Anders Billund fortalt, at han tærskede
en stor Del af sit Korn med en Stok, siddende paa Knæene, især
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indtil der blev tilstrækkelig Plads til at bruge Plejlen. Men dette
er ikke en Særhed hos Jens Kudsk; det er den ældgamle, primitive
Tærskemetode her til Lands, som først blev afløst af Plejltærskningen, da Mamdene afløste Kvinderne i dette Arbejde.
Ved Skøde af 1816 solgte Jakob Lauridsen til Niels Adsersen
den vestlige Del af Gaardens Jord ved Mosen (med „Vejen Dam“),
en Snes Td. Land, Hartkorn 0-3-0-3/^ for 450 Rd. S. V. (Sølvværdi =
r. S., rede Sølv). Det er Matr. Nr. 46, siden, f. Eks. paa Folketæl
lingslisten 1834, kaldet Greteslund.
10. Baungaard. 16. Juli 1800 fik Peder Andersen Blok, som da
var Forpagter af Vejen Præstegaard, Skøde fra Christen Hansen
Staarup paa en Hedeparcel fra „Brændgaard" (siden Matr. Nr. 21),
beliggende syd for Lunden, samt en „Lundlod“, den sydlige Del af
nuværende Esmark, Hartkorn ialt 0-5-l-21/5, for 485 Rd. 1826 over
taget af Sønnen, Anders Pedersen Blok, som igen 1846 solgte Baun
gaard til Niels Christensen Krølle. Denne lagde en Hedelod, grænsende Øst ind til, under Baungaard, 22a, taget fra hans Fødegaard
i Vejen.
11. „Gaarden”. Navnet er dog ikke truffet i Kilderne. Købt
1798, Skøde af 13. Juni 1800 fra Lautrup til Poul Pedersen, hidtil
Fæster, Hartkorn 2 —4, for 800 Rd. Gaarden laa den Gang bag
den nuværende Bykro, helt nede ved Skrænten. Sønnen Jeppe Poulsen
overtog Gaarden 1824. Var flyttet 1802.
12. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Peder Pedersen Nymand.
Skøde til ham fra Lautrup af 5. August 1802, Hartk. 2-4, 800 Rd.,
efter hans Død købt 1829 af en Peder Pedersen, Grødebøl, fra
Haderslevegnen, som dog snart kom til ogsaa at hedde Nymand.
13. Skøde fra Lautrup af 30. Juni 1795 til Peder Iversen Smed,
hidtil Fæster, 0-5, 250 Rd. Altsaa en mindre Ejendom; et af de
tidligste Salg — Jorden mellem Kirkegaarden og Børnehjemmet.
Han døde 1802 og Enken solgte 1808 til Lars Sørensen Pilgaard
(Smed). De giftede sig 1810 og 1840 solgte Lars Sørensen til Sviger
sønnen Morten Jensen for 560 Rd. r. S. De var alle Smede. (Se
ogsaa „Slægten Lauridsen“, S. 42 og 56.)
14. Kirkegaarden, købt fra Estrup af Mikkel Henriksen 30. No
vember 1798, 1-5-2-1 2 for 790 Rd. Skøde af 13. Juni 1800. Samme
Dag, samme Sum og Hartkorn -j- Aftægt, Skøde til Svigersønnen
Jes Pedersen. Solgt videre 1827, nær samme Hartkorn l-5-0-3/5 for
456 Rd. r. S. til Nis Nissen Hofbæk fra Halk. Denne sælger atter
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1834, samme Hartkorn, for 1000 Rbd. r. S. til Skolelærer og Kirke
sanger Søren Jessen. Oprindelig er Kirkegaarden baade 12, 13 og 14.
15. Krogaarden, nu Vejengaard. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren
Niels Jochum Termansen, Skøde 23. December 1800 til ham fra Lautrup,
Hartk. 2—4, 800 Rd. N. J. Termansen, den senere bekendte Bondes
Farfader, var Søn af Degnen, Terman Mortensen og Dattersøn af
Præsten, Niels Jochum Bützov (Præst i Vejen 1720—58). Som Følge
af denne noget finere Afstamning kaldes han ofte i Kilderne Seigneur,
en sjælden Titel for en Bonde dengang, men betød iøvrigt det samme
som Hr., som ogsaa straks efter bruges i Stedet. Han var desuden
Sognefoged og Kromand, og var vist baade dygtig, anset og velstaaende. Han døde 1816 og en Svigersøn, Peder Thomsen fra
Skodborg overtog Gaard og Kro (Skøde 1813, 2-2-2-12 5. 800 Rd.)
og drev tillige Købmandshandel, som dog ogsaa Svigerfaderen og
hans Forgængere som Kromænd har haft. Efter N. J. Termansens
Enke, som boede umiddelbart vest for, hvor Fr. d. 7.s Sten nu staar.
er Karensmark opnævnt. Hun ejede ogsaa en lille Ejendom øst for
Byen, der hvor et gammelt forfaldent Hus endnu staar fra den Tid.
16. Det senere Grønvang laa godt 100 Meter øst for daværende
Kro (Peder Thomsens), flyttet til sin sydlige Udlod 1840. Købt fra
Estrup af Anders Hansen Smed 1798, Hartkorn 2-4, 750 Rd. A. H.
døde 1800; Enken fik Skøde 11. Juni 1803, men skøder samme Dag
Gaarden videre, samme Hartk., samme Sum, til Svigersønnen Laurids
Pedersen. (Se ogsaa „Slægten Lauridsen", S. 40, 41, 59). Denne
sælger 1836 samme Hartk. til Sønnen Peder Lauridsen for 1100 Rd.,
hvoraf en Broder skal have 400, en Søster ligeledes 400. (Det al
mindeligste er ellers, at en Søster kun faar en „Søsterlod", d. v. s.
halvt mod en Broder). Da Gaarden var udflyttet solgte P. L. til
P. Thomsen Gaardspladsen og Toften syd for, Hartk. 0-3-3-1 for
800 Rd. r. S. og nogle andre smaa Parceller for 770 Rd. Skødet
er af 11. December 1840. 134 Td. Land.
17 + 18. Fæsteren, Knud Nielsen, døde 1804, 52 Aar gammel.
Først 1809 (Skøde 1810) købte Enken Gaarden, Hartk. 2-4, 1100 Rd.
1820 delte hun Gaarden, der samtidig blev flyttet ud (laa lige overfor
den nuværende Markedsplads) saa Sønnen Peder Knudsen fik Nr. 17,
solgt til Peder Thomsen 1836, Hartk. 1-2 for 1000 Rd. r. S. og en
Svigersøn Lars Nielsen fik Nr. 18, nu Kærsdalgaard, samme Hartkorn.
De to unge Mænd gav ogsaa samme Sum for Gaardene, 300 Rbd.
r. S. Peder Knudsen dog desuden Aftægt til Moderen.
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19. Østerbygaard, Købt fra Estrup af Søren Vistisen 1798, Skøde
fra Lautrup til ham 26. August 1880 og Skøde af samme Dato fra
ham til Sønnen Visti Sørensen („Vikie“ paa Kortet er en Skrive- eller
Læsefejl), Hartk. 2-4, 650 Rd. og Aftægt. 144 Td. Land.
20. Skøde fra Lautrup 5. August 1800 til Seigneur Anders Kock
(Degnen) hidtil Fæster, Hartk. 0-5, 250 Rd. Ved Faderens Død 1805,
han blev kun 50 Aar, overtog Sønnen Jens Andersen Kock Ejen
dommen, men døde allerede 1806 kun 253/4 Aar gammel. Dernæst
overtaget af en Svigersøn, Søren Pedersen, som i 1833 overlod
Ejendommen til Sønnen, Peder Sørensen. Det er vel omtrent det
nuværende Olufsminde.
21. Brændgaard laa lige n. f. Olufsminde, n. f. Landevejen og
det lille Dalstrøg. Købt fra Estrup 1798 af Christen Hansen Staarup
(eller Starup), hidtil Fæster. Skøde fra Lautrup til ham 5. August
1800, Hartk. 2-4, 750 Rd. Som nævnt under Baungaard solgte
Chr. Starup straks efter Baungaard Hovedlod til P. A. Blok. I 1836
solgte Chr. Starups Enke (han var død 1814) Resten af Gaarden,
Hartk. l-5-2-2l/2, for 600 Rd. r. S. til Hans Munk. Denne solgte
samme Aar til Claus Jakobsen fra Roved, og denne igen til Poul
Andersen, Vejen, samme Hartk. og samme Pris.
22. Krøllegaarden laa til højre, der hvor Gesten vejen nu gaar
fra. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Chr. Nielsen Krølle (eller
Krøll), død samme Aar; Skøde til hans Enke fra Lautrup 13. Juni
1800, Hartkorn 2-2-3-225/32 for 750 Rd. Solgt videre til Sønnen
Niels Christensen Krølle 1808, samme Hartkorn, 950 Rd. og Aftægt.
23. Enemærke, Købt fra Estrup 1798 af Mathias Lorenz Aagaard
fra Kolding, hidtil Fæster. Skøde til ham fra Lautrup 13. Juni 1802,
Hartkorn 0-5, 199 Rd. Samtidig skøder Mathias Aagaard Ejendommen
til Sønnen, Jeppe Mathiasen Aagaard, som samme Aar købte en
Parcel fra Oxenvad. Den samlede Ejendom solgt til Søren Mikkelsen
fra Nykirke i 1827 for 300 Rbd. r. S., købt tilbage for samme Sum
samme Aar. 1833 solgt for samme Sum og nogen Aftægt til Søn
nen Jakob Jeppesen Aagaard.
24. Brogaard, Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Nis Lau ridsens
Enke. Hartk. 2-4, 450 Rd. Skøde til hende fra Lautrup 26. August
1800, og samme Dag skøder hun Gaarden videre til Sønnen, Laurids
Nissen, samme Sum + Aftægt. Denne døde allerede 1816, og 23. No
vember 1816 giftede hans Enke sig med Laurids Hansen (paa Kortet : Lars
Hansen).Ved hans Død 183 7 blev Gaarden overdraget Enken (uskiftet Bo).
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25. Lundgaard. Købt 1798 fra Estrup af Fæsteren Niels Lau
ridsen, Hartkorn 2-4, 800 Rd. Efter Forældrenes Død overtog Sønnen,
Hans Nielsen, Gaarden 1812. Solgt 1837 til Sønnen Niels Hansen,
samme Hartkorn, for 1072 Rd. r. S. og Aftægt. 138 Td. Land.
26. Vorupgaard. Den første Udflyttergaard i Vejen, flyttet ud
efter en Brand i 1774, laa vist lidt øst for nuværende Olufsminde.
Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Las Hansen, som skal have været
Ladefoged paa Estrup. Skøde til ham fra Lautrup 5. August 1800,
Hartkorn 2-4-1-2, 800 Rd. Dette Hartkorn fik egentlig alle Gaarde
ved „Udjævningen“ i 1774, men ved Udskiftningen blev de 0-0-1-2
lagt paa Husmandsstederne. Det var jo imidlertid Vorupgaard for
længst udenfor, og derved blev denne Gaard „største Lodsejer“.
Der fortælles, at L. H. efter Købet havde ondt ved at klare Renterne,
hvad han dog neppe var ene om, men Lautrup kunde ikke forstaa
det, da „han dog havde den bedste Ruggaard i Vejen Sogn“.
Las Hansen har i Købekontrakten selv skrevet sit Navn, om end
med Besvær, i et Gældsbevis af 1805 sker det med paaholden Pen.
Og som han vistnok de fleste; en Del ialfald kunde skrive deres
Navn, men de vilde nødig til det. 1808 solgte L. H. en Parcel til
Broderen, Mads Hansen, Lucasgrue. L. H. døde 1811, 57 Aar gi.,
og Sønnen Hans Larsen, der kun var 19 Aar, overtog Gaarden. Han
var vistnok dygtigere end Faderen. Trods de daarlige Tider fik han
efterhaanden Gælden betalt, og da Sønnen, Søren Hansen, overtog
Gaarden, var den vist gældfri.
27. Lucasgrue. Den første Selvejergaard i Vejen, købt dels fra
Estrup og dels fra Skodborghus, efter Skøde af 15. December 1775,
af Jeppe Nielsen, hidtil Fæster. Samtidig købte han nogle Engstykker
ved Aaen, dels fra Skodborg, dels fra Vejen Kirke, det er vel de
sidste, som havde Matrikel Nr. 4, som har tilhørt Kirken; af denne
Eng, 2 Dagslet, skal han foruden Købesummen svare til Præsten i
Vejen 4 Skp. Rug aarlig. 1786 blev Gaarden solgt til Svigersønnen,
Mads Hansen fra Gjerndrup (hvor Las Hansen altsaa ogsaa havde
hjeipme) for 616 Rd., dog først Skøde 1808. 1 1827 solgte Mads
Hansens Enke Gaarden til Svigersønnen Niels Hansen fra Bækbølling,
kaldet Flintholm. I 1844 skøder denne igen Gaarden til sin Svigersøn,
Christen Christensen Krogh fra Hjerting, 1-1-O-2 5 for 960 Rd. r. S.>
og selv flytter han op paa „Halvviggaard“, skulde hedde Halvvejgaard, da den har Navn efter „Halvvejhøj“, der laa paa dens Mark.
28. Oxenvad. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Peder Lauridsen,
Skøde fra Lautrup til ham 13. Juni 1802, Hartk. 2-4, 800 Rd. Peder
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Lauridsens Enke skøder 10. September 1830 Gaarden til Sønnen, Laurids
Pedersen. En anden Søn, Jørgen, fik en vestlig Parcel af Gaarden,
28 b, som han solgte til Christen Madsen Kalslund. 184 Td. Land.
29. Bjerregaard. Saadan bør Gaarden eller Gaardene hedde, thi
saadan hed den, da den laa inde i Byen, den har intet som helst
med Skodborg at gøre, og Bjerregaard hedder Gaarden ogsaa paa
Kortet. Skøde fra Lautrup af 26. August 1800 til Peder Sørensen Kolbæk,
Hartk. 2-4, 750 Rd. Samme Dag Skøde til Svigersønnen, Jeppe
Povlsen (paa Mejlund), som saa drev begge Ejendomme. 1815 solgte
J. P. den søndre Parcel med Bygninger, siden Nr. 29, Hartkkorn 0-6-0-l/2, for 1300 Daler cour, (hidtidige Rigsdaler), der blev
omsat i 216 Rbd. 4 Mark, r. S., til Hans Chr. Thomsen, Skodborghus.
Aaret efter solgte Thomsen denne Gaard til Hans Lucassen fra
Brørup for 300 Rbd. r. S. Denne solgte i 1833 til Sønnen Lucas
Hansen for 400 Rbd. r. S. og Aftægt.
30 a og b. Mejlund og den nordre Del (30 b) af Bjerregaard.
Mejlund købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Peder Iversen, Skøde
til ham fra Lautrup 26. August 1800. Samme Dag skøder P. I. Ejendommen
til sin Stifsøn Jeppe Povlsen, Hartkorn 0-6-1, 398 Rd. Af samme
Dato, som før nævnt, Skøde fra Svigerfaderen paa Bjerregaard.
Jeppe Povlsen kunde ikke klare sig, og skønt han, som nævnt,
solgte omtrent det halve af Bjerregaard, saa gik dog begge Ejendomme,
30 a og b, til Auktion i 1819 og blev købt af Lautrup som Panthaver.
Mellem Ejer og Panthaver blev dog truffet en Ordning, saa Jeppe
Povlsen kunde fortsætte. Men 1823 gik han helt fallit, bl. a. er der
store Skatterestancer, og begge Ejendomme sælges ved Auktion for
855 Rbd. r. S. til Peder Hansen Hesselhoe fra Starup. Denne solgte
i 1826 videre for samme Sum til Henrik Hans Christian Madsen,
som var opnævnt efter Laurids Lautrups Fader, og det er vel
sandsynligt, at han fra den Side har faaet en Haandsrækning til at
komme i Gang med. I 1830 solgte Henrik Madsen Mejlund alene
til Mads Nielsen fra Lejrskov for 1168 Rd. r. S., Hartk. 0-6-1, og
i 1840 er der Skøde fra ham til Mathias Jespersen fra Skodborg
for 1600 Rd r. S. At Anders Andersens (Galtlund) Navn i denne
Periode er kommen ind paa Kortet er en Fejl, der kan stamme
fra, at han havde en Obligation i Ejendommen. 30 b blev af Henrik
Madsen 1826 tilskødet Jens Thomsen fra Askov, Hartk. l-5-3-21/2
for 711 Rbd. r. S.
31. Lille Dalgaard. Købt fra Estrup 1798 af Fæsteren Niels
Jensen. Skøde til ham fra Lautrup 26. August 1800, Hartk. 2-4,
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750 Rd. og fra ham til Sønnen Jeppe Nielsen Skøde af samme
Dato, 600 Rd. og Aftægt. Skøde af 16. December 1842 fra J. N.
til Sønnen Henning Jepsen. En Datter af ham blev siden gift med en
Søn fra Haksensgaard, Peder Ottesen, og de overtog Gaarden.
32. Store Dalgaard. Købt fra Estrup 1809 af Fæsteren Hans
Jensen. Skøde til ham fra Lautrup 25. September 1810, Hartk. 2-4,
1000 Rd. Samme Dag Skøde fra H. J. til Sønnen Jens Hansen,
samme Pris. Aaret efter Skøde fra denne til Faderen paa en vestlig
Parcel af Gaarden, Haugstedgaard, som Faderen bebyggede. Jens
Hansen solgte Gaarden til Ludvig Prüsse allerede 1812, Hartk. 2-,
3800 Rd. N. V., som i Skødet af 1813, udstedt efter Statsbankerotten,
er omsat til 633 Rbd. 2 Mark r. S. Ved Skøde af 27. August 1813
solgte L. P. Gaarden til Ungkarl Mads Hansen af Vejen for 1450
Rd.N.V., og denne igen til L.P. samme Aar for 1500Rd. N.V. Utvivlsomt
har L. P. hurtig opdaget, at det var en daarlig Handel han havde
gjort, han er ikke blevet klar over, hvor lidt de gamle Penge nu
var værd. Han skynder sig at faa Handelen gjort om for et ringe
Opslag. I 1824, da Krisen var paa sit højeste, gik Prüsse fallit, og
ved Auktion blev Gaarden købt af Hagen Jørgensen fra Galtlund i
Lindknud for 460 Rbd. r. S. Faa Dage efter byttede han Ejendom
med Anders Andersen i Galtlund og flyttede tilbage til Lindknud.
33. Haugstedgaard, Ved Skøde af 1811 fik Hans Jensen en
vestlig Parcel af Store Dalgaard, 0-4 for 200 Rd. og byggede her
Haugstedgaard. 1824 fik Sønnen Hans Hansen Skøde paa denne
Ejendom, sammen med noget mere „øster og sønder Haugaard“
(men ikke Østerhaugaard), som tildels ligger paa Askov Grund, og
som H. J. har købt allerede 1799, ialt 1-0-1 -2,/5 for 275 Rd. r. S.
og Aftægt. Formentlig har Gaarden sit Navn af disse tilkøbte Stykker
som engang havde været Haugaarde, men som nu var helt afhuggede
og har vel saa heddet Haugestederne.
34. -35. Gejlgaard m. fl., købt fra Estrup af Fæsteren, Hans
Iversen, 1798. Skøde til ham fra Lautrup 5. August 1800, Hartk.
2-4, 750 Rd. I 1811 solgte H. I. en Parcel, Tappergaard, „midt i
Marken“ for 600 Rd. til en Svigersøn, Niels Kristoffersen fra Verst.
Dette Ægteskab gik imidlertid i Stykker, og efter et Forlig derom
i 1815 skulde Gaarden være hendes, mens han skulde have Aftægt
af den. Straks efter blev hun gift med Bertram Poulsen, som i
1829 solgte Tappergaard til hendes Broders, Jeppe Hansens Enke,
Kirsten Marie Bertrams, formodentlig hans Søster (altsaa dobbelt
Svogerskab), Hartk. 1- for 300 Rbd. r. S., ligesom hun ogsaa samme
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Aar overtager Gejlgaard efter Mandens Død. Maaske er dog Handelen
gjort før dette Dødsfald. Niels Kristoffersen skal fremdeles have
Aftægt, men en anden Svigersøn af Hans Iversen, Christen Engelbret,
skulde dog bidrage 2 Rd. 4 Mark aarlig.
36. Parcel med Bygninger fra N. J. Termansens Gaard (Krogaarden), Hartk. 0 -l-l-l2/3, forsikret i Brandkassen under Navnet
Karensmark (efter Termansens Kone, Karen Søltoft, Datter af Degnen
i Brørup), solgt 1807 til Søren Pedersen Smed for 400 Rd. Over
draget til Sønnen, Jens Sørensen, 1834.
37. Grønhøjhus (Gaard). Øst for Skodborghusvej, Nabo til 34
og 35. Købt fra Estrup af Peder Jørgensen, Skøde til ham fra
Lautrup 13. Juni 1802. Solgt 1808 til Anders Christiansen. Kragsig,
Hartk. 0-4 for 300 Rd. Denne solgte 1811 til Christen Engelbret,
som samtidig fra sin Kones Fødegaard, Gejlgaard, fik et Stykke
langs den senere Askovvej, nu Svendsminde, for 200 Rd. Endvidere
købte han Stykket 37 b. Nabo til Mejlund, de gamle Elstruptomter,
som han dog senere solgte til Svogeren, Bertram Poulsen. Ejendom
men havde snart heddet Grønhus og snart Grønhøjhus, nu blev den
saa stor, at den kom til at hedde Grønhøjgaard.
38. Kjærhøj. 1834 beboet af Hans Nielsen, Kalslund. Det har
ikke været muligt at faa oplyst fra hvilken Gaard i Vejen denne
Ejendom har sin Oprindelse.
39. Lille Ejendom lige øst for Byen n. f. Landevejen. Købt af
Mikkel Henriksen 1798, solgt til N. J. Termansen 1800, Hartk.
0-l-3-27/10 198 Rd. Svigersønnen, Peder Thomsen, overtager den i 1829.
En gammel Kone, Enke efter en Væver, Ebert, fik Aftægt af Stedet.
40 og 40 a. Mergelhuset. Købt af Jens Jensen, Klejnsmed, hidtil
Fæster. Han døde kort efter, og hans Enke fik Skøde fra Lautrup
13. Juni 1800, Hartk. 0-5, 99 Rd. Samme Dag overtog Sønnen
Jeppe Jensen Ejendommen, som hans Enke i 1855 overlod til en
Søn Jens Jepsen. Navnet fik det af den Grund, at der heromkring
blev gravet en Mængde Mergel, (ca. 1830) Spor af de sløjfede
Grave ses endnu. Huset findes ikke paa Kortet.
41 a og b. Trindvanghus. Har Navn efter en af de gamle
„Vange“ eller Indtægter. Ejendommen er stykket sammen af Mikkel
Henriksen paa Kirkegaarden og blev i 1799 solgt til Bertel Pedersen
Nymand, Hartk. 0-2-2-21/ 5, for 260 Rd. Blev i 1845 overtaget af
Sønnen Peder Bertelsen, men disse Navne findes ikke paa Kortet
ligesaalidt som Matrikelnummeret 41 a. Dette Mtr. Nr. ejes nu af
Chr. E. Pedersen.
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42. Hjælp. Skøde 5. August 1800 fra Lautrup til Fæsteren Peder
Madsen, Hartk. 0-2, 150 Rd. 1809 solgt til Jens Pedersen, som døde
1815, Enken giftede sig med Niels Andersen, som 1832 solgte
Ejendommen til Laurids Mortensen, Hartk. 0-2, 560 Rbd. r. S.
43. Lyst. Skøde 5. August 1800 fra Lautrup til Hans Hansen
Muurholm, Hartk. 0-2 og et lille Stykke Eng uden Hk. 200 Rd.
1834 bliver Ejendommen solgt til en Svigersøn, Levin Hansen, Hartk.
0-2-1- l2/5 for 230 Rd. og Aftægt.
44. Victoria. Skøde 5. August 1800 fra Lautrup til Fæster Jens
Sørensen Kolbæk, Hartk. 0-2. 150 Rd. Hans Enke giftede sig 1814
med Skræder Christen Lauridsen fra Læborg, som overtog Ejendommen.
45. Flid. Skøde 5. August 1800 fra Lautrup til Hans Hansen
Gejsing, Fæster, Hartk. 0-2, 150 Rd. H. H. gav 1814 Skøde til
Iver Hansen, som døde 1842 og Enken solgte til Jesper Olesen.
Denne Ejendom er senere lagt ind under Vandamgaard.
De tre tilbageværende af de 7 smaa Ejendomme fra 1785,
hvoraf altsaa endnu idag 3 bestaar, var allerede før Matrikuleringen
lagt under Vejen Mølle og fik saaledes intet Matrikelnummer. „Lykke"
blev 5. August 1800 tilskødet Fæster Peder Mortensen Hartk. 0-2,
150 Rd. Denne solgte til Jens Pedersen 1806 for 200 Rd. og J. P.
til Poul Jensen 1819, hvorefter den sidste solgte Stedet til Lorensen
i Møllen for 440. Rbd. r. S. En stor Pris dengang. „Velsignelse"
blev 5. August 1800 tilskødet Nis Hansen, Fæster, Hartk. 0-2, 150
Rd. Nis Hansens Enke solgte 1809 Ejendommen til Vejen Mølle for
200 Rd. „Naade" blev 5. August 1800 tilskødet Fæsteren Ole Jespersen,
Hartk. 0-2, 150 Rd. Han solgte Stedet til Vejen Mølle 1820. Huset
til denne Ejendom staar dog endnu. Var en Tid Fattighus!
Rækken af Matrikelnumre fortsætter dog et Stykke endnu,
nemlig helt op til 64. Nogle af disse, nemlig 50-55 og 62-64,
ligger i selve Byen, vist alle bebyggede allerede ved den ny Matriku
lering. Det var Hus og Gaardtomter, som tilhørte flere i Samling,
og som derfor ikke kunde komme ind under nogen af Ejernes
Matrikelnumre, men blev, efter at være solgt til Bebyggelse, matriku
leret for sig. Det samme var Tilfældet med de Moselodder 56-61,
som ligeledes tilhørte flere Matrikelnumre, ogsaa disse maatte matriku
leres selvstændig. Endelig var der et Par Knudelodder, som tilhørte
udenbys Ejendomme, nemlig 49 til Tobølkrog og 48 til Stenninggaard,
som ogsaa blev selvstændig nummereret.
Naar man iøvrigt har ment, at hver Gaard ved Udskiftningen
foruden Agerlodderne fik en Hedelod, en Skovlod, en Moselod og en
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Knudelod, „de waa releRejning", saa ses det let af selve Kortet, at skønt
der endda var udstykket adskilligt mellem Udskiftning og Matrikulering,
saa kan det alligevel ikke passe. En Moselod fik vist alle, det var der
Raad til. Men Skovlodderne kan ikke løbe op til mere end højst en
30 Stykker, og Knudelodderne endog kun til 11 foruden de to udenbys.
Paa samme Maade som furVejen skal i det følgende gøres Rede for
Hovedmatrikelnumrene ogsaa for Skodborghus Ejerlav. — Al Jorden her
tilhørte indtil Udskiftningen Skodborghus og der var fra gammel
Tid — ialfald længe før 1660 — kun de to Bebyggelser Skallevad,
som var Krosted, og Lucas eller Lykkesgrue. Begge kan tænkes at
have deres Oprindelse fra den Bebyggelse, Tobøl, som sikkert er
ældre end Skodborghus, men som laa Herregaarden i Vejen. Har
det været en Gaard med to Beboere — og saadan en Bølbebyggelse
var ofte ikke større — saa kunde den ene passende anbringes
som Kromand. Den anden derimod har været meget i Vejen, men
uden videre tage al Ejendom fra ham, kunde man ikke godt. Saa
blev han flyttet til den østre Udkant af Gaardens Jord. saa Bygningerne
lige netop laa indenfor Skellet med nogen Jord, 25 Td. Land,
fra Skodborghus. Det var vel Meningen, at vilde han have mere,
saa kunde han tage af Vorupmark. Og her lejede, siden købte,
Lucasgrue da ogsaa en stor Del af sin Jord, hvad der efterhaanden
knyttede den nøjere til Vejen end til Skodborghus, især efter at en
Vejenslægt omkring 1720 paany byggede Ejendommen op og dyrkede
den, efter at den havde ligget øde og afbrændt hen siden Krigen.
Siden Forliget i 1775 ejede Skodborghus ca. 720 Td. Land,
som Hans Gundorph ubeskaaret, sammen med Vejen Kirketiende,
solgte til Toldkontrollør Michael Müller 1784 for 5000 Rd. Da
imidlertid Gaardene i Roved og Lille Andst var solgt fra, havde
det været en god Forretning for Gundorph. Endnu bedre Forretning
gjorde dog Müller, som først (1787) for 2300 Rd. solgte Vejen
Kirketiende til Estrup og dernæst de 2/3 af Jorden (med en Del
Eng) til forskellige, og saa kostede Gaarden endda de samme 5000 Rd.
da Forpagter paa Estrup, Peter Petersen, kort efter Müllers Død
(1798) overtog den, nu med Hartk. 4-2. P. Petersen døde 1811, 72
Aar gL, og Aaret efter købte H. Chr. Thomsen fra Skodborg Gaarden
af Enken, samme Hartk. for 16000 Rd., men da var Inflationen i
rivende Udvikling. Thomsen flyttede i 1814 Gaarden, nu 181 Td. Land,
op til Landevejen, fordi han fik Tilbud om Krohold og Posthold. Hvad
der blev tilbage af den gamle Borg var snart en sørgelig Ruin, og
dermed er Herregaardens Saga ude. Den kan vel heller ikke siges
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at være særlig straalende eller hæderfuld. Det var i alle Henseender
et Fremskridt naar der nu opstod en halv Snes nye Hjem — og
siden flere — paa dens Jorder, dermed blev de givet tilbage til dem,
som langt bedre end Herremanden kunde faa noget ud af dem.
Ved Matrikuleringen i 1823-24 fik Skodborghus Nr. 1.
Nr. 2 er Tubølkrog. Ved en Auktion 23. Oktober 1793 solgte
Müller forskellige Parceller. Tobølkrog, Hartk. 0-4-1, blev købt af
Niels Lucassen for 540 Rd. 1824 blev samme Hartk. solgt til Sønnen,
Lucas Nielsen, for 400 Rbd. r. S. 1830 giftede hans Enke sig med
Hans Nielsen fra Gjesten. Samme Aar solgte han Ejendommen, den
største Part til Hajkjær, en mindre med Bygninger, til Thomas
Mortensen, som ogsaa havde det sydligste Stykke af Knuden, Matr.
Nr. 49, Vejen.
3. Hajkjær. Købt fra Skodborghus af Søren Knudsen 1789,
Hartk. 1-7, for 500 Rd. Han døde 1798, og Enken blev gift med
Hans Jørgensen, som ved Skøde af 1822 overlod Gaarden til en
Svigersøn, Hans Sørensen, gift med en Steddatter. Hartk. nu 2- 1-3-17*.
Prisen var 1120 Rbd. r. S.
4. Haksensgaard. Skøde af 1790 fra Müller til Jens Hansen Ravn,
Hartk. 1-4, 50 Td. L., 798 Rd. Hans Enke overdrog 1805 Gaarden
til Sønnen, Hans Jensen, som igen 1819 giver Skøde til sin Søn,
Otto Fr. Hansen, som havde Gaarden til 1852. En Søn herfra, Peder
Ottosen, giftede sig ind paa Lille Dalgaard.
5. Lucasgrue, se under Vejennumrene.
6. Skallevad. Skøde til Hans Nielsen Vittrup fra Müller 1790,
Hartk. 0-6, 400 Rd. Han solgte 1812 samme Hartk. for 700 Rd.
til Hans Chr. Molbech. Denne solgte igen til den første Ejer i 1815,
Hartk. 0-7, 700 Rbd. Hans Nielsen solgte 1837 samme Hartk. til
Sønnen Hans Hansen for 450 Rbd. r. S. og en Aftægt, sat til 150 Rd.
7. Skodborgholm. Købt ved Auktionen 1793 af Mads Pedersen,
O-ô-O-^g, for 1000 Rd. Døde 1805, Mathias Thomsen giftede sig
med Enken, og 1831 skødede han Gaarden til Stedsønnen, Peder
Madsen, samme Hartk. for 800 Rbd. r. S. P. M. døde 1840, og
Enken giftede sig med Laust Jakobsen fra København, som overtog
Gaarden til 1000 Rbd. r. S.
8. Sandskjærgaard. Købt ved Auktionen 1793, Skøde 1794 til
Jens Pedersen, Hartk. 0-l-3-21/8, 300 Rd. og af 1796 fra J. P. til
Hans Jensen. Denne døde 1836, og Enken overlod Gaarden til en
Svigersøn, Lorens Pedersen Hougaard, Hartk. l-2-l-23/4 for 600
Rbd. r. S. og Aftægt.
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9. Øster Skibeliindgaard. Købt af Chr. Nielsen Møller efter Skøde
af 1790 Hartk. 0-3-0-1, for 300 Rd. Ved nogle Køb de følgende
Aar kommer Ejendommen op paa 1-3-0-1. Ved Skøde af 1823 over
drog Enken Gaarden til Sønnen, Lucas Christensen Møller for 480
Rbd. r. S. og Aftægt.
10. Vester Skibelundgaard. Skøde af 1790 til Christen Lucassen,
Hartk. 0-5, og 1797 Skøde fra Jens Jensen i Askov paa 0-4-1-fl/7
under Malt. Efter Chr. L.’Død 1807 overtog Sønnen Mathias Christensen
i 1830 Gaarden, Hartk. l- l- l- 6/?, for 700 Rbd. r. S.
Der findes endnu, foruden disse 10, 5 Matrikelnumre paa Skodborghus Mark, som dog har meget ubetydeligt af Jord og Hartkorn.
Nr. 15 er et Par smaa Engstykker ved Kongeaaen, som kom til i
1864. — Men der er mange flere Ejendomme end disse; især steg
Tallet ret stærkt, da Hovedgaardens Jord efter Branden i 1929
blev udstykket.
Vejen Sogneprotokol i Matrikelarkivet indeholder ialt 65 Numre
for Vejen (kun 61, men for fires Vedkommende baade a og b)
og 16 for Skodborghus (kun 15, men et Nummer er delt i a og b).
Af disse 81 Numre var dog kun 70 beboede, og deraf havde de
61 Jord af Betydning, 50 i Vejen, 11 i Skodborghus. I Løbet af de
40 Aar siden Udskiftningen var Hjemmenes Tal i Vejen Sogn altsaa
steget halvtredje Gange (i Askov endnu mere), et godt Vidnesbyrd
om, at den gamle Landsbyramme er sprængt, og hvad det har ført
med sig. Og det er ud fra saadanne Tal sandsynligt, at var denne
Sprængning ikke sket ved ydre Indgreb, saa var det kommen indefra.
Disse gamle Rammer og faste Sædvaner vilde ikke i Længden have kunnet
modstaa baade Prisstigningen og Befolkningspresset, og det var da
utvivlsomt til Held for Udviklingen, at Regeringen paa saa tidligt
et Tidspunkt greb ind. Havde man ladet Tingene gaa deres Gang, til
Befolkningen, tvunget af Nødvendigheden, selv tog Affære, saa vilde
Reformerne, som det ikke saa faa Steder viste sig med f. Eks.
Udskiftningen, blevet ført langt ringere ud i Livet.
Ved Udskiftningen var Arealet til hver Gaard ca. 160-70 Td. L.
i Gennemsnit. Saa meget kan der naturligvis ikke blive nu efter
40-50 Aars Udstykning, men der er dog fremdeles (ved Matrikule
ringen) flere ret store Ejendomme. Præstegaarden var paa 266 Td.
Land, det senere Grønvang 134, det senere Østerbygaard 144,
Brogaard 141, Lundgaard 138, Oxenvad 354 -j—30 (a og b), i disse
Tal er Mosen ikke medregnet. Men disse Gaarde, som jo alle var
godt beliggende paa deres Jord (dog Østerbygaard undtagen) var
5
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ogsaa meget lidt udstykkede, og det samme gælder Lille Skovgaard
og Lille og St. Dalgaard, og de har altsaa ogsaa ved Matrikuleringens Begyndelse midt i Tyverne i det væsentlige deres gamle
Hartkorn 2-4. At dette Tal nu rent bortset fra, at nye Jorder var
taget ind til Dyrkning, vilde stige, det vidste man. Landet var fattigt
og trængte haardt til nye Indtægter. Det gamle Hartkorn for Vejen,
Præstegaarden medregnet, var 61-0-2 1, det nye blev 129-2-2-2, og
Arealet blev beregne til 3494 Td. L. alt iberegnet. Skodborghus
havde før 14-0-2-2 og fik nu 31-1-2-1l/2, Arealet blev beregnet til
715^2 Td. L. deraf Hovedgaarden alene 181 Td. L. Hele Sognet
altsaa 42091/2 Td. L. med Hartk. 160-4-1 -l/2. For Vejens Vedkommende
er det en Hartkornstigning af 2,3 Gange, for Skodborghus 2,2,
hvad der svarer til Stigningen af Tallet paa Ejendomme. Men der
er naturligvis stor Forskel paa Stigningen paa de enkelte Ejendomme.
Østerbygaard og Grønvang f. Eks. har begge ved Matrikuleringens
Begyndelse deres gamle Hartkorn, der jo var lige, 2-4, men mens
den første kun forhøjes til 3-6, saa kommer Grønvang op til 5-2-1-2l/4.
En Part af Kirkegaarden, Matr. Nr. 12, kommer endog fra 2-4 op
til 5-7-2-23/ 4, altsaa meget nær 6 Td. Hk. Saadanne Forskelle stammer
naturligvis fra en Forskel i Jordens Godhed og Dyrkelighed. Øster
bygaard f. Eks. havde i søndre Ende af Marken en stor Del af
Vorup Mose. I det hele ses det af Forhøjelserne, at man nu, i
Modsætning til tidligere, anser de højere liggende Jorder for de
bedste. Større endnu er naturligvis Stigningen, hvor det væsentlig
drejer sig om opdyrket Udmark, der før næsten ingen Hartkorn
havde. Baungaard f. Eks. sættes fra 0-5-1-2^5 op til 3-2-3-23/4, og
den nordre Del af Bjerregaard fra 0-6-1 til 2-7-3-l1/4, hvad der jo
er ret meget. Naar Forhøjelserne paa Hedegaardene i det hele dog
ikke virker paafaldende har det sin Grund i, at det „lige Hartkorn“
(fra 1774) kom til at virke særlig uretfærdig her. De stod før
Matrikuleringen altfor højt. Møllen faar naturligvis sit Hartk. forhøjet
af Agerjorden, da den allerede den Gang havde underlagt sig de
tre før omtalte Huslodder, men Møllehartkornet forhøjes ikke, det
er fremdeles 5-6-3. Der siges om Møllen, at den har 4 Kværne
samt et Stampeværk og Slibeværk, der alt drives ved Underfaldsvand.,
og at den er „berettiget til uindskrænket Brug af Vandet til enhver
af Aarets Tider“. Præstegaardens Hartk. forhøjes fra 4-7-3-1 til
10-7-0-1/2* Den har fremdeles sine 2 Skovlodder i Estrup Skov. De
er paa 13^2 Td. L. og har oprindelig ligget i Østkanten af Skoven;
men i en samtidig Indberetning (Baastrups Indberetninger om Skovene
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i Malt Herred 1830. Estruparkivet) siges, at nu er der mellem dem

og Vejen Mark en Strimmel Skov, som er købt fra Vejen, der siges
ikke hvornaar, men det maa snarest være sket ved Salget af Gaardene.
Langt det meste af den hidtil opdyrkede Jord var Sognets
magreste. Det Forhold, at man i ældre Tid paa Grund af de simple
Redskaber, navnlig Ploven, kun kunde dyrke den ringere Jord,
kommer ret tydeligt frem i Vejen Sogn. Ogsaa paa dette Punkt
bragte Udskiftningen en stor Forandring. Den bedre Jord, Bræmmen
mellem Skoven og Flodsletten, som hidtil havde ligget i Hede, blev
nu dyrket op, væsentligt fordi der skulde skaffes Plads til den
stigende Befolkning; men det var ogsaa langt lettere at gøre det
end før, eftersom Redskaberne blev bedre, især betød Svingploven
og Svenskharven et Fremskridt, thi vel var den gamle Hjulplov
ingenlunde noget daarligt Redskab, især efter at den var bleven
noget forbedret, men den kunde ikke holde i stenet Hede, og da
slet ikke i Skov.
Thi ogsaa en Del af Skoven maatte efterhaanden holde for.
For det første var der ingen skarp Grænse mellem Skov og Hede,
thi Heden havde jo engang været Skov. og nogle Kratrester og
enkelte Træer stod her og der tilbage. Den skarpe Grænse (som
ses paa Kortet) kom først ved Haugaardene, som var indhegnede.
Men da det var sket ikke for Skovens men for Græssets Skyld, som
blev slaaet til Hø, saa vil det altsaa sige, at ogsaa her var Skoven
meget tynd. Begge disse Omraader (Haugaardene dog med enkelte
Undtagelser) blev derfor efterhaanden draget ind under Dyrkning,
da Kornpriserne steg. Og endelig var der ogsaa noget rigtig Skov,
men paa Vejen Grund synes der kun at have været lidt.
Nævnte Indberetning om Skovene siger, at Vejen Skov og
Haugaarde er 150 Td. Land (1925 var der 76 Td. L. tilbage), og
Askov 100 Td. Land „Underskov og aabentstaaende gamle Ege af
slet forkrøblet Beskaffenhed“. Estrup Skov er 226l/a Td. Land, heri
indbefattet for det første „nordre og søndre Enemærke“ nærmest
Gaarden, og for det andet Vejenpræstens Skifter. Navnet „Ene
mærke” fortæller en Historie, nemlig at vi her, i disse 12-|—121/2
Td. Land, har Gaardens ældgamle Ejendomsskov. Af Resten har
Herremanden altsaa i 1551 taget ca. 100 Td. Land fra Vejen (se
52— 64), og paa et tidligere Tidspunkt lidt efter lidt tilegnet sig
det andet fra selve Estrup By. Efter det foreliggende er det
sandsynligt, at henimod 200 Td. Land af Skoven er erhvervet
ved Vold og Uret. „Alle vil over, hvor Gærdet er lavest“, men
5*
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der var dog et Sted, hvor Hartvig Thomsen ikke ret turde hoppe
over, nemlig da han stod overfor Vejenpræstens Skovrettigheder. For
ganske vist havde saavel Kirken som Bønderne dengang (1551)
nylig lidt et frygteligt Nederlag, men der var Forskel, Respekten
for Kirken var fremdeles stor, den synes siden at være blevet rin
gere. Mens Bønderne kun (og under Kontrol) fik Lov at tage det
nødvendige „Hjultømmer“, saa fik Præsteembedet altsaa tildelt to
smaa Skovskifter paa ialt I3V2 Td. Land. Et Kort over disse Skifter
er vedlagt den omtalte Indberetning. De herpaa anførte „Grimbøge“
og en „Grimeg“, som staar i Skellene, er mærkede (grimede) Træer.
Det er sandsynligt, at Ejerne af Estrup flere Gange har tænkt
paa at købe disse Skovlodder, som laa der saa ubekvemt inde i
Herregaardens Skov. De første Tilløb dertil gjorde H. H. C. Lautrup
i 1857, men Salget blev afvist af Ministeriet. Da Lautrup atter i
1861 henvendte sig om Sagen, var man mere imødekommende, og
Aaret efter gik Handelen i Orden, idet Lautrup gav 2500 Rd.
for de 13^2 Td. Land. Hvad der vist maa siges at være en ret
stor Pris.
I ikke faa Tilfælde faar Sønnen ved Gaardkøbene Skøde
paa Gaarden samme Dag som Faderen; det er f. Eks ogsaa Tilfældet
paa St. Dalgaard, som købes en halv Snes Aar senere. To lignende
Tilfælde findes i Askov. Formodentlig betyder det det ganske
ligefremme og forstaaelige, at de ældre har syntes, at med de smaa
Afgifter de havde og de stadig stigende Priser, saa sad de saa
trygl, som de kunde vente at komme til; købte man, og Tiderne
slog om, saa kunde Renterne blive vanskelige at svare. Der var
mere om dette Synspunkt, end de selv vidste, hvad vi siden skal
komme til, men de Unge har været stemt for Selveje, som i saa
høj Grad var Tidens Løsen, og de fik altsaa deres Vilje, selv om
enkelte, ligesom i Askov, holdt igen i nogle Aar. Det har nok været
i de 7-8 Hjem, hvor en saadan ung Mand skulde til Styret, at
Initiativet til Hovedkøbet er taget, og saa er de andre gaaet med.
For sidste Gang har det gamle Landsbysamfund handlet i Samling,
nu fik enhver gaa sin egen Vej. Kun to af Gaardene vedblev at
at være Fæste (til 1810) Knud Nielsens, Kærsdalgaard, og Hans
Jensens, St. Dalgaard.
Var disse Priser nu høje eller lave? Det er vanskeligt at sige
noget bestemt om. Regnet efter Korn var de lave, thi omkring 1800
er det kun 170-180 Td. Rug for en Gaard paa 2T/2 Td. Hartk.. med
omkring 160-70 Td. Land. Men da Kornproduceringen var omtrent
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ligesaa kostbar og vanskelig som den altid havde været, saa er denne
Maalestok uanvendelig. At sammenligne med Prisen paa Køer, gennem
snitlig 80-90 for en Gaard, kan bedre gaa an, og saa maa det vist
siges, at Prisen var billig. Samme Resultat kommer man til, naar
man ser hen til de stadig højere Priser, endog ofte ved Salg samme
Dag eller kort efter. En Fornemmelse af, at Bønderne dog trods
alt havde en vis Medejendomsret) et vist Hævd paa den Jord, som
de nu i Aarhundreder havde dyrket for andre, gør sig nok gældende
her, og selv om denne Fornemmelse ikke just havde noget egentlig
juridisk Grundlag, saa kunde det dog læses mellem Linierne i Rege
ringens Forordninger, sommetider næsten ogsaa i Linjerne, at Bønderne
havde en Medejendomsret til Gaardene. Mere betød det dog, at
Herremanden næsten altid, som Forholdene var blevet, gerne vilde
sælge, og selv om der her kunde være nogle Ejendomsspekulanter,
som forsøgte haarde Midler (Falbe Hansen I. 80; se ogsaa Anders
Simonsen: Andst og Gjesten Sogne, hvad Roved og Lille Andst
angaar) for at tvinge Bønderne til Køb, saa kunde det ikke falde
nogen af Bøndernes gamle Husbonder ind, og da slet ikke en Mand
som Lautrup.— Det kunde dog, set fra andre Sider, godt gøres
gældende, at Gaardene var dyre nok. Vejenbønderne gav 320 Rd.
pr. Td. Hk. gennemsnitlig, men da Ryttergodset i Koldingegnen i
1760erne solgtes, blev ialt 1254 Td. Hk. overladt til Selvejere for
en Gennemsnitspris af 93 Rd. pr Td. Hk., mens Auktionsgodset
kostede gennemsnitlig omkring 160, men dog altsaa kun det halve
af Vejenhartkornet. Her maa imidlertid huskes, hvilken vældig Udvik
ling, især da efter hin Tids Maalestok, der var foregaaet i disse 35
Aar. Da det velkendte Forhold, at Ejendomme koster mere til Salg,
end de er værd til Brug, især kommer frem i en Opgangstid, og
ogsaa i Aarene efter 1800 var meget tydelig, saa kan man i Almin
delighed sige, at til Handel og Udstykning var Gaardene billige,
men for de Bønder, og det var da de fleste, som helst passede
deres Bondegerning uden at handle eller sælge mere end der var
praktisk for Ejendommenes passende Afrunding eller nødvendig for
at faa Gælden betalt, var Gaardene vist dyre nok, thi Jordrenten,
om man kan bruge dette Udtryk (men som ganske vist heller ikke
var den eneste Udgift), var flerdoblet, mens Afkastningen aldeles
ikke, trods stigende Priser, var taget til i samme Maalestok. Ganske
vist siger Amtmanden over Koldinghus Amt efter Salget af Rytter
godset: „Jeg har med Forundring set, at Bønderne, mens de hørte
Kongen til, var dovne og overdaadige, medens de nu er flittigere
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end tilforn. Da de dyrekøbte dem selv og deres Renter blev 3
Gange større end deres Udgifter tilforn (her tænkes dog nok paa
dem, der har givet betydelig mere end ovennævnte 93 Rd. pr. Td.
Hartk.), har de selv lagt Haanden paa P lo v e n ---------- indkastet
deres Kobler, ryddet Buske, udgravet Mose, brudt gammel Jord og
saaledes været utrolig arbejdsomme og flittige fremfor tilforn hvorved
de avler mere K o r n ---------- Men Præsten i Maltbæk, Svejstrup,
skriver 1805 om Egnens Bønder: „Men forresten kan jeg med
Sandhed bevidne, at de allerfleste Beboere ere meget fattige, og
det er kun nogle faa, som har afbetalt noget paa Købesummen.
Og dog er Levemaaden i det hele tarvelig, saa at jeg ej indser,
hvorledes en Familie skulde kunne have anstændigt Ophold ved
en saadan Gaard, naar de dobbelte Renter skulle svares, thi vel er
Rugen i høj Pris, og deres Udsæd deraf er stor — — —, men
saa høster de igen kun faa Fold og altsaa kun liden Løn for meget
Arbejde". Det er sikkert her Præstens Beskrivelse og ikke Amtman
dens, der passer bedst med Virkeligheden, og Svejstrups Ord vil
selvfølgelig ligesaa godt gælde for Vejen, som for Malt og Folding.
Og i 1803 skrev Pastor Haar om Vejenbønderne: „Flæsk smager
de fleste Beboere kun sjælden, siden det bliver dem for kostbar
i denne Tid at slagte Svin; saa at endog de, som anses for at
have nogen Evne lader sig nøje med at slagte nogle faa Lam til
deres Husholdning. Smør og Ost er i Almindelighed den eneste Sul,
som Bønderne faar til deres Brød.“
Svejstrups Iagttagelse, at det kun er nogle faa, som har afbetalt
noget paa Købesummen, stemmer med Skøde og Pantebøgerne. Det
er ikke saa mærkeligt i 1805, men det er, efter vort Syn, meget
mærkeligt, naar vi kommer en 6-8 Aar længere frem og Pengefor
holdene var totalt forandrede. En bundløs Seddelinflation gjorde
det i disse Aar muligt, indtil Forordningen af 5. Januar 1813
(„Statsbankerotten“) at afbetale al Gælden paa en Gaard blot ved
at sælge en Hest eller et Par Stude. En vis Træghed i Sindet sammen
med „gammeldags“ og grundmurede Hæderlighedsbegreber gør dog, at
Bønderne vistnok benyttede sig meget lidt deraf. Falbe Hansen
nævner (II. 4) nogle Eksempler, men Virkeligheden ligger sikkert
Dalgas* Opfattelse (Ribe Amts Beskrivelse) nærmere, at man almin
deligvis ikke gjorde det. I Vejen synes der næsten intet at være
afbetalt før 1813. Efter den Tid regnes der altsaa ikke mere med
Courantdaler (de hidtidige Rigsdaler, siden kaldet „gamle Dalere“)
men med Rigsbankdaler (Rigsbanken oprettet 1813, gik over til

207
Nationalbank 1818). En Courantdaler, 3 Kr. 20 Øre, blev reduceret
til 33x/3 Øre = x/e Rigsbankdaler. Som bekendt holdt heller ikke
den sidste sin Kurs, men mellem Bønder kom det sjælden til at
spille nogen Rolle, især ikke i Jylland. Betegnende er det, at der
næsten altid i Skøderne efter 1813 regnes med Hamborg Courant
eller rede Sølv. Nogen Indflydelse paa Gældsposterne fik dog disse
mærkelige Pengeforhold, idet de reduceredes noget, de ældste mindst,
de yngre mere, og der skete tillige det, at de næsten alle blev
opsagt, idet Lautrup ikke længere kunde undvære Pengene. Der
laantes saa forskellige Steder: Laanekassen (Statens), Enkekassen,
Overformynderiet o. a., og da Landbrugskrisen nu indtraf kort efter,
saa kneb det med Afbetalingen.
For at klare disse maatte der sælges Jord, og det faldt heller
ikke vanskeligt at afse en „Knudelod“ eller en anden Udlod, tvært
imod var det vel oftest en Lettelse at blive af med dem, og Priserne
var ofte, i Forhold til det Gaarden havde kostet, temmelig store.
De som for at komme ud af Gælden nøjedes med saadanne Handler
og iøvrigt passede deres Arbejde med Flid og Sparsommelighed,
og det var heldigvis langt de fleste, klarede sig godt, ogsaa, som
vi skal se, gennem Krisen en halv Snes Aar senere, men der var
en Del Undtagelser herfra, mest, som det synes, af tilvandrende
Folk, som spekulerede i de stigende Priser og hvoraf nogle blev
rige og flere blev fattige.
Alt dette maa have forekommet de ældre og mere stedbundne
betænkeligt og skæbnesvangert, hvad det ogsaa var. De syntes, at
der var kommen en sær Uro og Løshed over Folk. Det gamle er
forbigangen, „den frie Konkurrence“s Tidsalder er indledet, og der
sker i disse første Aar af det 19. Aarh. en fuldstændig Revolution
af Middelalderens Landsbysamfund over til moderne Bebyggelse med
fri Hænder for Ejerne til at drive og behandle Ejendommen ganske
efter eget Tykke. Dette vækkede Folkets slumrende Kræfter, og
Bønderne viste sig at sidde inde med uanede Muligheder. „Alt,
hvad Reformernes Venner og Forkæmpere havde ventet sig af dem,
indtraf, og indtraf i kortere Tid og i rigeligere Maal end nogen
kunde have anet“ (Falbe Hansen I 149). Men Ejendomshandler, især
med stadig Prisstigning, medfører Prioritering, tilsidst Overprioritering,
idet man spekulerer i den fremtidige Prisstigning. Det ses tydeligt
af Skøde- og Pantebøgerne, hvordan Obligationernes Tal tager til,
især efter 1813, og det er sandsynligt, at der i 1820’erne ofte har
maattet vises nogen Lempe med Renter og Afbetaling, ialfald det
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sidste. Men for Bøndernes Vedkommende er iøvrigt Krisen blevet
overdrevet en Del. Selvfølgelig betød et Prisfald paa Korn ned til
V3 - 1/4 (begyndte 1819) ikke saa lidt, men ikke nær saa meget som
man har troet, idet Landhusholdningen fremdeles udelukkende byg
gede paa en Vareøkonomi, og Penge i Forhold dertil betød overor
dentlig lidt. En 10—20 Daler skulde samles til Renterne, nogle Daler
til Skat og Folkeløn (en stor Del af disse Udgifter blev dog betalt
i Naturalier). Der kan da ogsaa mellem de godt 60 Ejendomme,
som fandtes i Vejen Sogn i 1820’erne, kun findes to, som kørte
helt paa Grund nemlig Jeppe Poulsens: Mejlund
den nordlige
Halvdel af Bjerregaarden, der blev stillet til Tvangsauktion først
1819,. siden 1823, og Ludvig Prüsses: St. Dalgaard 1824. Men en
Auktion saa tidlig som 1819, da Nedgangen knap var begyndt,
tyder jo netop paa Overprioritering, og det samme er Tilfældet med
St. Dalgaard; de havde begge været for meget i Handelen. Endnu
et Par Ting fra Skøde- og Pantebøgerne tyder paa ret stabile
Forhold i Sognet, selv i disse Kriseaar. For det første at Priserne
paa Ejendommene holder sig ret godt. Her er ikke Tale om Salg
af Gaarde til 50 —100 Daler, som der fortælles om andetsteds fra.
Prisen er gerne de 5 —600 Rbd. rede Sølv, som vist i Købeværdi
saa temmelig svarer til de 1000—1500 Courantdaler, som der oftest
er Tale om før 1807. Og det vil altsaa sige, at Gaardene er ved
Magt, og dernæst at man heller ikke har syntes, at Tiderne var
værre, end at en Ejendom er en skikkelig Pris værd. For det
andet kan man af Listen nedenfor se, at ikke faa Obligationer er
slettet hen i 30*erne, skønt det kun var gaaet lidt fremad. Disse
Obligationer er taget rent tilfældigt, fra Pante registrets Begyndelse
og fremefter.
Brogaard, til Overformynderiet 1818, udslettet 1827, 1830, 1844.
St. Dalgaard, til Lautrup 1824, slettet 1835, 38 og 40.
Enemærke, til Lautrup 1802, slettet 1836.
Flid, til Lautrup 1800, slettet 1841.
Frisesdahi, til forskellige 1813 og 1822, slettet 1829, 32 og 39.
Hajkjær, til forskellige 1822, slettet 1834 og 47.
Haksensgaard, Enkekassen 1821, slettet 1853.
Hjælp, Overformynderiet 1815, slettet 1832.
St. Skovgaard, til Poder i Møllen 1807, slettet 1837 og 40.
Lucasgrue, 1822, slettet 1839 og 49.
Lyst, til Lautrup 1800, slettet 1835.
Mejlund, Laanefonden 1826, slettet 1831.
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Mergelhus, til Lautrup 1800, slettet 1837.
Oksenvad, Overformynderiet 1805, slettet 1832.
Bjerregaard. til Lorensen i Møllen 1816, slettet 1834 osv. Laanene
er paa 100 til 750 Rd. eller Rbd.
Man ser, at paa de mindre Ejendomme har Lautrup ladet Pengene
staa, utvivlsomt en Imødekommenhed overfor dem, mens Gaardene
efter 1813 fik Laanene opsagt. Disse Laan blev ikke nedskrevet
ret meget, de ældste gik endog lige over fra Courantdaler til Rigsbankdaler, da de var stiftet i en Tid, da den første ikke var langt
fra Pari. Paa den anden Side ses det, at stiftes Gældsforholdet lige
ved 1813 (se f.Eks. Bjerregaard og St. Dalgaard) saa kunde Nedskriv
ningen være ret kraftig.
Som Slutning paa denne Redegørelse, og da Dokumenterne er
tilstede, kan det være rigtigt at gøre rede for Gældsstiftelsen og
Afviklingen paa en enkelt Gaard, Vorupgaard: Til Enkekassen 325
Rd. 1805, omsat i samme Sum Rbd. efter Statsbankerotten, er
udslettet 1835. Til Lautrup 373 Rd. 1802, sikkert ogsaa omsat
Daler for Daler i 1813, først udslettet 1848. Et Privat Laan hos
Ungkarl Niels Kristensen i Stagelund 200 Rd. ogsaa stiftet 1805.
betalt 1812, maaske i Sedler, dog snarest som hæderlig Skik var, i
Sølv. Det er nok rigtigt, at det har knebet for Las Hansen — saavel
som for andre — thi de 698 Rbd. Gæld der endnu efter 1813 er
tilbage, skulde altsaa betales i rede Sølv, og det kunde Gaarden
hen i 20’erne ikke koste.
Den Soberhed i det økonomiske, som fremgaar af disse Ting,
ialfald i Forhold til senere Tider, vil naturligvis ikke sige, at det
ikke har knebet i disse Aar, tværtimod er den snarere Tegn paa,
at den yderste Nøjsomhed og Sparsommelighed var nødvendig. Det
var fremdeles stor Fattigdom, men man var heller ikke vant til
andet. Der var kun gaaet en Menneskealder efter Udskiftningen,
næsten alle voksne Mænd kunde huske baade den og den Tids
overmaade spartanske og strenge Levemaade. Det faldt dem ikke
svært at indskrænke sig, hvor det var nødvendigt. Det tør ogsaa
formodes, at den nyvundne Selvejendomsret, og som nu, i Modsætning
til før Reformerne, virkelig betød noget, var et Gode, som man var
villig til at tage haarde Tag for. At ogsaa den kunde indeholde
sine Farer og store Ulemper fik man først langt senere Øje paa.
For Smaafolk derimod var det en haard Tid, Fattigudgifterne steg
og man havde daarlig Raad til a t betale dem. Bedre kunde man

210
afse nogle Naturalier i al Stilhed, og paa den Maade blev Fattig
dommen mildnet noget.
Men det er forstaaeligt, at Landbrugskrisen sinkede Udviklingen
noget, d. v. s. den Del, som vi kender mest til, nemlig Befolkningstal
og Udstykning, den sidste stod omtrent stille fra først i 20’erne til
1834. En anden Del af Udviklingen stod derimod ikke stille, men
fik vel tværtimod et yderligere Skub. nemlig den personlige Dygtighed
som den gav sig Udslag i Nyopdyrkning, Ejendommens bedre Drift,
Omlægning af Kvægholdet, Grøftning og Mergling osv. Hvor meget
af dette der gik for sig i hver enkelt Sogn ved vi ikke ret meget
om. I Professor Begtrups store Værk (1803 —11) om „Agerdyrk
ningens Tilstand i Danmark“ nævnes Provst Haar i Vejen og Lautrup
paa Estrup som Foregangsmænd m. H. t. Mergling og Engvanding,
men foreløbig var det meget smaat, at Bønderne tog ved Lære.
Niels Jensen Lille Dalgaard (1750—1822) førte i de 34 Aar, han
var Mand, Regnskab med Udsæden og Udbyttet deraf. Gaarden
havde i Begyndelsen af 1800’ 60 Td. Land dyrket (foruden 10 Td.
L. Hede); der saaedes 10 Td. Rug, 3/4 Td. Byg og 7 Td. Havre,
og den gennemsnitlige Avl var 31 Traver Rug a. 81 3 Skp., hvad
der giver 31 4 Fold; 4 Traver Byg a. 9 Skp.. som er 6 Fold og 18
Traver Havre a. 13 Skp., som er godt 4 Fold. At Kornet giver saa
godt af Traven hænger vel sammen med, at Straaet kun blev tyndt,
men Foldene er jo iøvrigt de samme som før, om end med nogen
Forbedring, Fremdeles ses ogsaa Rugens vældige Overvægt, det er
stadig Brødkornet, det drejer sig om, fordi Landbrugets Produktions
evne paa næsten alle Punkter er de samme som i Middelalderen. I
det foreliggende Tilfælde er Rugen dog kun 50 % af al Kornet,
men Niels Jensen maa ogsaa antages at være Fremskridtsmand. I
1838 var dette Tal gaaet ned til 40, for Vejens Vedkommende
endog til 35 (regnet efter Udsæd), og i 1871 til 30. Her er kun
regnet med de tre Kornsorter Rug, Byg, Havre. — løvrigt skete
der ikke meget i de følgende Aar ud over at der dyrkedes noget
Hede op, som stedvis blev merglet. Sædskiftet var i det væsentlige
som det havde været i Aarhundreder i Sydjylland: et Slags Kobbel
brug, men uden Brak, kalder J. B. Krarup det i sin: „Landbrugets
Udvikling i Danmark“. I Vejen var det 1. Boghvede, som regnedes
at rense og skørne Jorden, 2. Rug, 3. Byg, som gødes, 4. Boghvede
eller Havre, 5. Havre, hvorefter Jorden ligger i Græs i 5 Aar, og
saadan var Omdriften fremdeles omkring 1830 (Dalgas: Ribe Amt)
og vistnok betydeligt længere, om end Kartoflerne sidst i 30’erne

211
bragte nogen Ændring deri. Ogsaa Redskaberne var væsentlig de
samme, men en lille Fremgang var der dog ogsaa her, idet den
ældgamle Hjulplov i de første 30—40 Aar efter Udskiftningen blev
betydelig forbedret, saa den let kunde trækkes af 3 Heste, og som
oftest af 2. Hjulene var blevet større og af forskellig Gennemsnit,
efter som Hjulet skulde gaa paa Land eller i Furen, Langjærnet
var bleven krummet og kunde indstilles, mens det før havde været
fast, og Muldfjællen var bleven beslaaet med Jernskinner. Det var
disse Forbedringer, nok saa meget som Bøndernes Konservatisme,
som endnu længe holdt Hjulploven igang, skønt Svingploven forlængst
var fremme. I „Ribe Amt“ nævner Dalgas Pastor Fuglede i Maltbæk
som én af dem, der havde skaffet sig en Svingplov. Ogsaa Jord
behandlingen blev derved noget bedre. I Amtsbeskrivelserne siges
den gamle Pløjedybde, som ogsaa fremdeles mest bruges, at være
3 —4 Tommer og Harvningen var overfladisk og kun lige til at
jævne Jorden med. Deri skete nu efterhaanden, med Lautrup som
Foregangsmand, den Ændring, at man pløjede noget dybere og tiere,
til Byg endog 3 Gange, 1 om Efteraar og 2 om Foraar. Samtidig
dyrkedes der stadig ny Jord op, især Hen i 30’erne, og efterhaanden
blev den merglet. Sognet og Egnen synes at have været fremmelig
paa det Punkt. Paa Estrup begyndte man allerede omkring 1800,
men det varede temmelig længe, før Bønderne kom med; i Vejen
skete det i 1830’erne og ret stærkt, sandsynligvis fordi der flere
Steder i Sognet er let Adgang til Mergel. De ældste Mergelgrave,
som nu er sløjfede, laa ved Vardevejen, omtrent hvor Mosevejen
gaar fra, det var efter dem, at Mergelhuset fik Navn. At de ret
gode og ikke saa lidt lerede Jorder i Sognets vestlige Del i mange
Aarhundreder har ligget hen i Hede (ligesom i Askov og flere
Steder) synes, som før sagt, meget mærkeligt. Det er et stærkt
Vidnesbyrd om den voldsomme Udvaskning af Kalken, som den
nøgne Jordbund foran Isranden i mange Aarhundreder har været
udsat for.
Noget senere, 1837 — 38, har vi en Indberetning (Præstearkivet,
Viborg) om Kvæghold og Jordens Besaaning i Vejen og Læborg
Sogne“, skrevet af Pastor Bøving, som giver nogle Oplysninger om
Sognets Forhold 50 Aar efter Udskiftningen. Der er i selve Vejen
Ejerlav med Udmark 42 Ejendomme. Deraf har de 31 Hestekraft,
94 Heste ialt, deraf dog 19 Føl og Plage; 9 Ejendomme har 3
Heste og derover. Der er 245 Køer, ca. 6 i Gennemsnit, 37 Stude
og Tyre, hvoraf nogle Trækstude, 122 Ungkvæg, 37 Svin og Grise
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(i 1837 dog 59), 295 Faar (1837 dog 479) og 88 Bistader. Udsæden
er 180 Td. Rug, 77 a/2 Td. Byg, 252 Td. Havre, 137 Td. Boghvede
og 70 Td. Kartofler. Skodborghus Ejerlav omfattede 19 Ejendomme,
(19 + 42 giver de 61. som blev nævnt foran, men naar Fordelingen
mellem Vejen og Skodborghus er lidt anderledes har det sin Grund
i, at Pastor Bøving har regnet nogle Ejendomme paa Vejen Mark
til Skodborghus), deraf har kun de 12 Hestekraft, 33 Heste ialt,
deraf 4 Plage og Føl. Der er 93 Køer, ca. 5 i Gennemsnit, 11 Stude
og Tyre, 37 Ungkvæg, 16 Svin og Grise (i 1837 dog 38), 139 Faar,
52 Bistader. Der saas 961/2 Td. Rug, 17l/2 Td. Byg, 85 Td. Havre,
61l/<i Td. Boghvede og 24 Td. Kartofler. „Af Hvede saas kun nogle
Skjæpper, ikke engang hvert A ar“. Rugen regnes at give 5 Fold,
Byg 6 Fold, Havre 6 Fold. Boghvede 6—7 Fold og Kartofler 7 Fold.
Der er naturligvis en Mængde interessante Ting at lære af en
saadan Række Tal, særlig naar man har de ældre Tilstande i Minde.
Der er forskellige Fremskridt at notere. Der er ikke længere lige
saa mange Heste som Køer, Forholdet her er blevet et rimeligere
og mere økonomisk, væsentlig paa Grund af to Ting: man avler
mere, og Ploven, som fremdeles er det eneste Landbrugsredskab
der du’er til noget, er bleven lettere at trække. Derimod er det .en
ret stor Svaghed ved det nye, at saa mange Jorddyrkere, næsten
30 °/o, er uden Trækkraft. Men saadan var det vist overalt og som
bekendt langt ned mod vor Tid. Samtiden havde godt nok Øje for
denne Skævhed. Der klages i Tidskrifter og Bøger — bl. a. i Amts
beskrivelserne --- over den Afhængighed af Gaardmanden, som er
en Følge heraf, at Husmanden oftest faar sin Jord slet og tilfældig
dreven, at han maa betale den lejede Trækkraft dyrt med sit Arbejde
og at Følgen er ringe Udbytte og yderlig Fattigdom, især efterhaanden
som Alderen falder paa. Der var kortsagt ved denne Ordning taget
mere Hensyn, til. at Gaardene kunde faa Arbejdskraft end til de Mennesker^
der skulde udføre dette Arbejde} og Menneskene blev saa derefter,
ogsaa Børnene, som nogle Forfattere har meget at sige om. Desværre
varede det temmelig længe, før denne Grundfejl blev rettet.
Ogsaa et andet Forhold er der kommen mere Mening i, nemlig
mellem de voksne Køer og Opdrættet. Mens i ældre Tid Tallet paa
det sidste havde en stadig Tilbøjelighed til langt at overstige Køerne,
fordi disse paa Grund af Sygdom og Vanrøgt altfor hurtig blev
slidt op, og man derfor stadig maatte have forholdsvis mange unge
Dyr at tage til, saa er Køernes Tal nu over det dobbelte af Op
drættets. Resultatet af disse to Forhold er altsaa, at den produktive
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Faktor, Koerne, er kommen til at spille en langt større Rolle end
før, hvad der selvfølgelig var af stor økonomisk Betydning. — For
Svinenes Vedkommende derimod forholder det sig omtrent som før:
man havde ikke Raad til at give dem noget videre, og de kunde
ikke sørge for sig selv. Naar det i en af Amtsbeskrivelserne hedder,
at man havde V2 Svin pr. Td. Hartk. Saa er dette Forhold for
Vejens Vedkommende endnu lidt ringere, nemlig gennemsnitlig for
1837 - 38: 76 Svin og Grise paa 160 Td. Hartk. Nogle lod dog ikke
mere Svinene holde baade 2 og 3 Aars Fødselsdag, men gav dem
hen paa Efteraaret 4—5 Td. Affaldskorn (og Kartofler), saa de kunde
slagtes henad Jul. 8—10 Maaneder gamle. Men saa blev begge
Flæskesider solgt til Byen, og selv nøjedes man med Resterne, som
jo iøvrigt heller ikke var at foragte! Med Hensyn til Faarene maa
nok Tallene for 1837 bruges, thi Indberetningen har nogle Bemærk
ninger om Faareskab i 1838, en Sygdom, som dengang var en slem
Plage. 618 Faar ialt maa vel kaldes en ret god Forsyning og sikkert
en hensigtsmæssig Besætning, saa længe endnu megen Jord laa
udyrket. Geder nævnes ikke mere. I Amtsbeskrivelsen (1830) for
Ribe Amt siges, at man havde Geder indtil Udskiftningen, men
at de nu næsten er borte undtagen i nogle Hedesogne. Ogsaa
Bistaderne maa have været hensigtsmæssige saalænge Sukkeret endnu
paa Landet næsten var ukendt, og der var saa rigeligt for Bierne
at hente paa Markerne, men de synes dog knap at spille saa stor
en Rolle som i ældre Tid.
Ogsaa med Kornudbyttet er det gaaet fremad i disse 50 Aar.
Rugen har ikke længere den vældige Overvægt som før (efter Udsæd
kun 35 °/0 af de tre Hovedkornsorter), og Avlen kan se ud til, efter
Foldtallene, at være 60—70 0 0 mere end i gammel Tid. Der klages
fra andre Steder over, at Bønderne atter, i deres sædvanlige Frygt
for nye Skattepaalæg, har opgivet for lidt, saa man f. Eks. for
Sydvestjylland (hvortil Vejen regnes) kun havde faaet et Gennemsnit
af 4,4 Fold, som menes at burde forhøjes til S1^ . At dømme efter
Vejentallene, som altsaa synes at være ret korrekte, er dette Tillæg
saaledes ingenlunde for højt. Man lægger ogsaa Mærke til den nye
Afgrøde, Kartoflen, Langsom, saare langsom, havde Fordom og Uvilje
maattet vige. Allerede omkring 1660 dyrkedes Kartoflen i Elsas.
Det tog et Aarhundrede, før den med Alhedetyskerne naaede Dan
mark. og da Egnen her er saa nær Randbøl Hede saa var Vejen et
af de første Steder, Kartoflen blev kendt, og Haar var ikke sen
til at prøve den, vist omkring 1780, dog nok mest af Nysgerrighed,
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thi han synes at have været besat af de samme mærkelige For
domme mod den nye Frugt som alle andre: at den befordrede
Kirtelsyge, var giftig m. m. (F. R. A. 1909. 132). Siden blev han
dog en ivrig Kartoffeldyrker, og han blev utvivlsom her som andre
Steder en Foregangsmand i Sognet. Endnu i en Aarrække gik det
smaat med Dyrkningen, thi med den Udsæd paa 70 Td., som nævnes
1838, kan der næppe blive mere end 1 Skp. Land med Kartofler
til hver Ejendom, men da Avlen dog var ca. 660 Td. saa maa det
ogsaa have været tilstrækkelig til 60—70 Familier. Man kan vel
ikke sige, at Kartoflen endnu spiller en Rolle i Sædskiftet, men
den Tid var ialfald forbi, da man kunde overvintre Sætkartoflerne
i et Strømpeskaft, og at Børnene kunde blive formanede til at „bej
a æ Brø te ” naar de fik Kartofler. — Haven var fremdeles, som
fra gammel Tid. blot en Kaalgaard. Pastor Junghans i Gamst siger
(1830) at her er ingen Fremskridt sket. Ja vel snarest Tilbagegang,
thi den tvungne Plantning af Æ bletræer og Humleplanter, som
Enevælden havde prøvet tit med, var opgivet nu.
I nævnte Indberetning 1838 skulde ogsaa gøres rede for de
forskellige „Industrier” i Sognene, og i Vejen var der virkelig en
Smule deraf. Der er 3 Væve, som gaar til Stadighed og 2 som gaar
lejlighedsvis. Produkterne, Hørlærred og Vadmel, sælges dels i Sognet,
dels paa Vejen Marked. Der er 3 Teglbrænderier, som brænder 80—
100.000 Sten aarlig, deraf Jeppe Povlsen alene 60—70.000; han
har ogsaa dertil faaet lavet sig en Æltevogn,
synes at være
noget nyt. Stenene sælger han for 14—16 Skilling Lybsk pr. 100
eller 5—6 Kr. pr. 1000. Kromanden. P. Thomsen, har Garveri som
aarlig tilbereder 210 Huder og Skind. Møllen, som nu ejedes af
Chr. Termansen, hvis Søster var gift med Lautrup paa Estrup (den
fjerde i Rækken), formaler aarlig 4 - 500 Td. Korn, men desuden
har den nu Stampemølle, der aarlig valker og stamper 9.000 Alen
Vadmel, og en Barkmølle, der maler 300 Skippund Egebark aarlig,
som dels sælges til Ribe, dels anvendes i Garveriet i Vejen. Endelig
en Slibemølle, der sliber Leer og Hakkelseknive for Omegnens Smede.
Alle disse Virksomheder drives ved Vandkraft. Et Par Aar efter,
1840, fik dog et Par af disse Virksomheder en Konkurrent, idet
P. Thomsen da byggede den lille Vandmølle som Stampe- og Bark
mølle, tildels ogsaa Kornmølle. Af Folketællingslisten 1834 ses det,
at der ogsaa var 1 Rebslager, 1 Træskomand, 1 Bødker. 1 Hjulmand.
1 Klejnsmed, 2 Grovsmede, 2 Skrædere, 2 Tømrere, 2 Murere,
1 Skomager, og 1 Tækkemand.
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Naar man husker, hvor faste og næsten uforanderlige de Til
stande var man kom fra, og hvor konservativ Indstillingen derfor
var, saa maa man vist sige, at det foregaaende giver Indtryk af et
ret stort Fremskridt i de 50 Aar. Det havde vist sig, som Grundtvig
senere sagde, at „Friheden dur til alt, Trældom til intet“. Den
Generalprøve som Landbrugskrisen var, baade for Friheden og for
Reformerne, havde Bønderne bestaaet baade i Vejen og andre Ste
der. — Men maaske ikke mindst i Vejen. Sognet havde i denne
Periode adskillige Fremskridtsmænd. Pastor Haars Iver og Dygtighed
havde en ikke ringe Betydning. Samtidig med ham kan nævnes
Niels Jensen, Lille Dalgaard, Mikkel Henriksen, Kirkegaarden, Anders
Hansen (det senere Grønvang) og Knud Nielsen, Sognefoged. I næste
Slægtled kan nævnes Landinspektør Chr. Poder, Vejen Mølle, N. J.
Termansen, som blev Sognefoged efter Knud Nielsen, og var en
meget dygtig Mand. Han døde dog allerede 1816, men Svigersønnen,
Peder Thomsen, tog Arbejdet op og blev i den følgende Tid den
egentlige Foregangsmand. Han var Land væsenskommissær. Endvidere
Jeppe Poulsen, „Gaarden“, og endelig maa ogsaa nævnes Laurids
Lautrup, som i 1830 havde solgt Estrup og var flyttet til den lille
Ejendom Poderslund, siden Dorthcasminde i Vejen Sogn. Han var
næppe saa dygtig en Landmand som Faderen og forlod ogsaa kun
ugerne Studierne for at overtage Estrup ved Faderens Død 1802.
Men han interesserede sig for Sognets forskellige Forhold og ikke
mindst for Bøndernes Vel, som laa ham meget paa Sinde. Man kan
vist sige, at baade han og Faderen efterlod sig et godt Navn. Men
med den sidste gik det ganske vist til Tider ligesom med Pastor
Haar, at deres stærke Virksomhedstrang bragte dem i Konflikt med
andre eller med hinanden indbyrdes. Dommene om ham lyder yderst
forskellige. Pastor Haar har i sin Embedsbog meget ondt at sige
om ham. men da det sker i Forbindelse med Udskiftningssagen, saa
skal det ikke tages alt for højtideligt, især da Præstens Fremstilling
ogsaa paa anden Maade er ensidig og ganske forvrænget. Ganske
anderledes lyder hans Dom ved Lautrups Død 1802, da den gamle
Strid var kommen i Baggrunden og de to Mænd i forskelligt Sam
arbejde, bl. a. som Forligskommissærer, havde lært at sætte Pris
paa hinandens gode Sider. I et Brev til Amtmanden angaaende en
Stedfortræder for Lautrup kalder Haar ham „den gode og retskafne__
mistede i ham ej alene en god Ven. men ogsaa en tro og redelig Med
arbejder“. Dermed stemmer godt nok Justitsraad, Stænderdeputeret
Hans Wulffs Dom om Lautrup. Han var i 10 Aar (1785—94) dels
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Huslærer og siden Ridefoged paa Estrup og ved næppe alt det gode
han vil sig om Husbonden, og det bekræftes delvis ogsaa af de
Træk han fortæller (F. R. A. 1908 137 flg.). „Assessor Lautrup var
en hjertensgod Mand og fremfor mange datids Herremænd en Fader
for sine Bønder", og siden: „Assessor Lautrup var en meget god
Mand mod sine Bønder som imod alle, der havde med ham at
bestille".

Den almindelige Tilstand omkring 1800.
Det var væsentlig Herremanden, der tog Udbyttet af Prisstig
ningen i de første 30—40 Aar. d. v. s. til henimod 1800, hvad der
for det første hænger sammen med, at de havde det meget Land
gildekorn at sælge, og dernæst var deres Økonomi i langt højere
Grad en Pengeøkonomi end Bøndernes var. Alligevel var der ogsaa
Bønder, som fik noget ud af de „bedre Tider", men det gik her
som altid : i en saadan Opgangstid kommer Forskellen i Dygtighed
frem; før var alle lige fattige, der var ikke stort at stille op, selv
for den dygtige, men nu mærkes det paa flere Maader, men især
ved en Analyse af de 40 Skifter fra 1760 til 1800, at de fremme
ligere begynder at skille sig ud fra de andre og jo mere, jo nær
mere vi kommer det ny Aarhundrede. Og havde de mere selvstændige
Dispositioner, som var en Følge af Udskiftningen, haft Tid til at
virke endnu længere, saa vilde dette Forhold have været endnu
mere synlig.
Efter Skifterne at dømme kan man regne 15 af de 40, eller
40 °/o, til de fremmeligere, deraf 6 Husmænd, men de sidste ligger
alle 1790’erne, altsaa efter Udskiftningen, og dette maa vel betyde,
at der mellem disse udflyttede Husmænd har været mange dygtige
Folk. Det var mere deres Efterfølgere, som havde købt en alt for
lille Lod eller boede i et jordløst Hus og skulde leve af deres Ar
bejde, som det blev Fattigdom for. Men de træffes først i senere
Skifter. Derimod træffer vi her, ligesom før, de fattige og forarmede
Gaardmænd, og det er fremdeles de fleste. 3—4 Steder er der store
Restancer (Skat og Landgilde) og Gælden kan ikke betales. Et lig
nende Billede giver Fæsteprotokollen (Estruparkivet), som for Tiden
1774—94 indeholder 21 Fæstebreve, deraf 13 paa Gaarde. Her hedder
det i 6 Tilfælde ved Fæsterskifte, at den forrige gik fra det paa
Grund af Armod og Fattigdom. Hermed stemmer ogsaa Pastor
Svejstrups før anførte Udtalelse nogle Aar senere. De fleste var
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fattige, ogsaa efter den Tids Forhold. Dette er ogsaa ganske forstaaeligt, thi var der ikke særlig Initiativ (som jo altid tilhører
Faatallet) saa kunde Ejendommene, ved den gennemførte Natural
økonomi, egentlig ikke give mere end før, da Avlen fremdeles var
omtrent den samme. Dertil kommer saa Kvægpesten, som navnlig
i 1770—71 havde været meget haard i Vejen (jfr. S. 146), og hvis
Spor man ogsaa godt nok finder i Skifterne. Der er i 70’erne meget
faa Køer, oftest 1 eller 2, og dem der er, er meget dyre. Man ser
det Spil, at Køer koster det samme som Heste eller endnu mere,
en enkelt Gang. 1771, sættes „en gjemmelgangs Ko" (havde altsaa
overstaaet Sygdommen og var derfor særlig værdifuld) til 12 Rd.,
mens 2 andre kun sættes til hver 6 Rd. At Gedernes Antal synes
efter Skifterne at være taget til, hænger vel sammen med, at de
har skullet erstatte de mistede Køer. Det hjalp heller ikke paa
Driftigheden, at man — foruden Skatter og Landgilde — ogsaa skulde %
bære Soldaterbyrden, der jo ofte strakte sig over mange Aar. Ogsaa
derom oplyser Fæsteprotokollen en Del. Af de i nævnte Periode
antagne 21 Fæstere har de 11 været Soldat, nogle i 2—3 Aar, men
en enkelt, Hans Iversen paa Lille Skovgaard, i 91/2, og en anden
(men ikke fra Vejen) i 11 Aar! Der ligger altsaa ogsaa en Del
derimellem, og dette lunefulde, der saaledes synes at være over
Soldatertjenesten, har ikke gjort Byrderne mindre, og man kan nok
spørge, om de unge Karle, der havde levet dette raa Liv i 5—6
Aar eller endog mere,- overhovedet duede til at være Bønder.
Men iøvrigt viser disse Skifter paa mere end een Maade, at
Forholdene alligevel har ændret sig. Det ses ved Vurderingerne, at
Prisstigningen er almindelig, ogsaa andre Ting end Korn og Dyr,
f. Eks. Plove og Vogne, sættes til højere Priser end før. Men særlig
ses det paa Dyrene (Korn vurderes sjælden). En ordentlig Hest
sættes nu til 12— 13 Rd., og naar det drejer sig om det, som en
Fæstegaard skulde have til Gaardens Drift, og som derfor regnes
til Boets „Besværing“, saa er Prisen 16—20, en enkelt Gang helt
oppe paa 25 Rd. Køerne vurderes nu gærne til 6—9 Rd. og de
har kunnet koste ca. 50 0 mere. Men det som dernæst er paafaldende,
naar man gennemgaar disse Skifter er de mange nye Ting, der er
kommen til; man kunde sige, at først nu begynder det Hjemmenes
Udstyr, som er fortsat til idag, og som i de senere Tider er blevet
en Plage; og det er højst ejendommeligt, at det er her, og ikke
m. H. t. Haand- og Hesteredskaber i Stald og Mark, at Forbedringen
sætter ind. I et Skifte af 1771 træffes første Gang Stole, meget
6
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simple, 3 sat til 1 Mark! Nogle af Træ, andre „halmfiddede“. I et
Skifte 1772 er der 6 Stole, men Hjemmet er af de mere velstaaende,
og siden findes de for det meste. Kister og Borde er fremdeles,
som hidtil af Egetræ, men ogsaa det begynder nu at ændres, fordi
det nu oftest var baade lettere og billigere at skaffe Fyrretræ.
Mærkeligt er det, at man først nu træffer Rokken, en halv Snes
Gange; man vilde dog tro, at den ogsaa maa have været der før,
eftersom den dengang var over 200 Aar gammel. Alligevel maa
den have været sjælden og man har vel saa brugt Haandtenen
(Skotrokken), som ialfald i „Spindehuset“ var det mest anvendte
Redskab. Man mærker sig ogsaa den store Mængde „hollandske”
Tallerkner og Fade, i 8 Skifter ialt. De blev vist mest indført af
Pottemænd, som havde været „oppe i det tyske“, men ogsaa en
Del af Købmænd i Hjerting og Ribe. Der er ogsaa meget Stentøj
af anden Art, men „det hollandske“ er aabenbart det man mest har
kælet for og det var sagtens langt det dyreste. Dernæst er TinMessing- og Kobbertøjet taget stærkt til: Kedler, Lysestager, Tallerk
ner, Fade og Thepotter (Tin), Fyrfade, Strygejern m. m. Meget
almindelig har det aabenbart været at have Messinglaag til de
forskellige Lerkar, og velpudsede og ophængt paa Væggen maa de
have taget sig smukt ud. Nyt er det ogsaa at træffe Gafler (kun i 3
Skifter, det første i 1786, og kun 1—3), Spejl, Klædebørste (begge Dele
ret hyppigt), Barberkniv, men kun to Steder, én paa Mejlund og én (!) i
Vejen By, den har vel været fælles for Byens Mænd. og da den findes i
Skiftet efter en fattig Mand, saa har han vel været Byens Barber.
Mærkeligst er det maaske, at nu træffes Stueure, 4 ialt, det første 1779.
De 3 er aabenbart af de ganske billige „Viserværker“, der kunde faas
for et Par Daler, og som — da ogsaa det var mange Penge — blev
efterlavet af hjemlige Tusindkunstnere, ikke sjældent i Træ, baade Hjul
og det hele. Det fjerde er et noget finere og dyrere, det har Minutviser,
er i blaamalet Hus, og er sat til 6 Rd., samme Værdi som en Ko, og saa
maa det vel have kostet mindst 12. Det er Jep Hansen paa „Gaarden“
(laa dengang bag Bykroen), som har efterladt sig en saadan Herlighed.
Ellers hjalp man sig lange Tider endnu med Skurer i Vinduet og
lignende Mærker, dog findes ogsaa i Skifterne en Solring og enkelte
Timeglas. De gamle syntes ogsaa, at det var en uhyre Flothed at
købe et saadant Uhr, hvad det ogsaa var, og de kunde heller ikke
lide denne Fornemhed af en anden Grund: de kunde ikke lære at
„kind æ Klokk“ ! Dette kunde man iøvrigt finde Eksempler paa
endnu i 1870'erne. Ogsaa m. H. t. Klæder kommer der større Vel-
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stand, især Sengeklæder. Almuen synes altid at have holdt af at ligge
godt og navnlig varmt. Mange vil mindes de mægtige Dyner (og
mange af dem) for 50 Aar siden, og det synes ikke at have været
været anderledes 100 Aar tidligere igen: hvor der er blot nogenlunde
Raad er der en rig Forsyning af Sengeklæder, ikke sjælden til et
Par Køers Værdi. En Flothed som en Himmelseng træffes dog kun
i Kroen. Ogsaa Kvindernes Paaklædning begynder at indeholde en
en Smule Luksus, Silkehuer og Tørklæder, Traadhandsker, en enkelt
Gang, efter Hans Iversens Kone paa Kirkegaarden, Manchetter, nogle
Kniplinger og ikke mindre end 12 Hagehatte. Kniplinger findes dog
et Par Steder til, Vejen ligger jo ikke Tønderegnen saa fjærn.
Derimod synes Mændenes Paaklædning ganske upaavirket af de bedre
Tider. Nogle faa Sølvting træffes ogsaa nu, — i to Skifter, 1784
og 86. Det sidste Sted et Par Sølvhager og et Par Sølvspænder,
de sidste givet til en Dattersøn, Christian Sørensen i Askov (Far
broder til Søren Pejsen) Skiftet af 1784 er efter Niels Jensens Kone,
siden Lille Dalgaard, som i det hele gør et velhavende Indtryk:
hollandske Tallerkener, Messing-Kedler, meget og fint Tøj, 1 Ride
sadel (den eneste i disse 40 Skifter); men Højden naas med 4
Sølvspiseskeer, hvad der vist ikke er set hos Bønder siden før
Svenskekrigen, sat til samme Værdi som en Ko, 6 Rd., „med begge
deres Navne paa“, har Skriveren føjet til. Baade gennem denne
Bemærkning og ogsaa ellers fornemmes den uhyre Ærbødighed for
Sølvet, Fattigmands Guld. Er der endelig en Sølvting, saa er det
ogsaa omhyggeligt bestemt, hvem der skal have den, hvad heller
ikke er saa mærkelig efter de Priser, Sølvet stod i. En Sjældenhed
er ogsaa fremdeles Billeder paa Væggen; de træffes 2—3 Gange
men da den ene Gang 6 „Skilderier“ er sat til 4 Skilling, saa kan
de vel ikke have været vigtige, undtagen maaske denne Ansættelse
skal udtrykke Vurderingsmændenes Foragt for slige unyttige Ting!
Noget lignende vurderes nemlig ogsaa Bøger, „fem gamle Bøger,
4 Skilling“, men der er dog nu 6 Skifter med Bøger, i de to ganske
vist lige kun en Salmebog eller to; et tredje Sted 1 Salmebog og en
Hübners Bibelhistorie, en fjerde 1 Salmebog, 1 ny Testamente, 1
Betragtning for Kommunikanter, 1 om Verdens Skabelse, 1 Hus
postil. De to sidste Steder er Mændene Brødre, Peder Simonsen
og Jørgen Simonsen (Oxenvad) og der kan ikke være Tvivl om, at
disse Bøger er Udtryk for religiøs Paavirkning i særlig Grad,
sandsynligvis fra Hernhuterne, som man jo fra 1773 ikke havde
saa langt til. Læse har vist alle kunnet paa dette Tidspunkt, ikke
6*
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saa faa har kunnet skrive. Under Skiftet efter Søren Christensen
Lankens Kone 1793 er der 5 egenhændige Underskrifter, og et
Skifte fra Baslundhus 1790 er egenhændig underskrevet af 3 Bønder
fra Askov, 1 fra Tobøl og desuden af Enken. — Mærkelig nok er
der i de 40 Skifter intet Brændevinstøj fundet, ikke engang hos
Kromanden, som forøvrigt heller ikke havde Brændingstilladelse.
Det betyder dog næppe, at det ikke har været der, men efter
Kontrollørernes Undersøgelse 1761 og paafølgende Retssag, som
mulig er endt med Bøder (S. 114), har man ikke ønsket at faa
Brændevinstøjer indført i Skifteprotokollen; det kande jo ske, at en
Tolder kunde faa den at se. Siden, hen i 70’ og 80’erne, kom
dertil, at Lovgivningen blev langt skrappere her. Samtidig med at
man vilde frigøre Bonden økonomisk og personlig kom ogsaa disse
Forsøg paa ved meget drastiske Forholdsregler (30 Rd. i Mulkt; i
Tilfælde af Modstand Arbejde i Jærn) at faa Bønderne bort fra
Brændevinsbrændingen og det dermed følgende Drikkeri. I Hoved
sagen mislykkedes det, væsentlig fordi Lovens Haandhævere, her
som andre Steder, selv sløjede af, men i Førstningen blev der af
og til slaaet haardt ned (jfr. Askovbogen S. 86), og det er sand
synligt, at Brændevinstøjernes Tal i disse Aar er taget noget af,
ogsaa fordi det nu var mindre risikerligt at smugle, og desuden
var den slesvigske Brændevin, især den fra Bommerlund v. Flens
borg, langt bedre end baade den hjemmebryggede og Købmændenes.
For øvrigt var det vist for det meste Kromanden, der smuglede
Brændevinen over Kongeaaen. som jo var Toldgrænse, og Byens
Folk købte saa hos ham.
Noget trist er det imidlertid at skulle mærke sig, at mens
Huset saaledes begynder at blive forsynet, saa er Uderedskaberne
saa at sige de samme og uden synderlige Ændringer som fra Middel
alderen af. Leen har faaet Kroge (til Høstning altsaa), man har i
hvert Hus faaet Klynespade og Klynefork (vist til at lægge de
nyskaarne Klyne paa Trillebøren med); endvidere maa Vognene vist
være bleven noget solidere, thi der er i et Par Skifter Læssestang
og For- og Bagreb, hvad der jo vil sige, at man begynder at læsse
haardere end før, hvad der dog heller ikke betyder saa meget, naar
man hidtil kun havde regnet 32 Lispund til et Læs. — Denne ret
irrationelle Forskel paa ude og inde hænger vel sammen med, at
Tingene til Husets Forsyning forlængst var til Raadighed, de kunde
faaes i Byen, saa snart man blot havde nogenlunde Raad, og saa
skulde Kvinderne nok sørge for Resten. De andre Ting derimod skulde
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først opfindes eller da forbedres, og dertil var Initiativet endnu for
ringe.
Det kan ikke forbavse, at man dengang lagde en ganske over
ordentlig Vægt paa en „hæderlig Begravelse", at her ikke let kunde
ofres for meget er en Opfattelse, som gaar langt tilbage i Middel
alder og Oldtid. Alligevel synes Udgifterne, ogsaa for meget jævne
Bønder, meget store. I Skifterne fra 1760’erne nøjes man endnu
med 6 Rd. til Begravelsen, som Enken eller Enkemanden saa ogsaa
forbeholder sig til sin Begravelse. Men senere stiger Summen til
10 12 Rd., 2 Køers Værdi, og i Skiftet efter Anders Hansen 1801
forlanger Enken endog 20 Rd. holdt tilbage til hendes Begravelse,
thi det har Mandens kostet, og man gaar ind paa Kravet.
Sproget i disse Skifter er selvfølgelig ikke saa lidt jysk præget,
som det ogsaa kan findes i Tingbøger, mindre i Skøder. „En Bord
med Skuf under", Høeforkk (Flertal), Klynspade, Hywlbaaer, Bæerbaaer, Dejntrow, Høwder, Foerhøwder osv.
Nogle faa af disse Skifter skal anføres, dog ingen fuldstændig.
1772. Jørgen Simonsens Kone, 3 Børn. Et ret mangfoldigt Skifte
og et velstaaende Hjem. 4 Stole med Halmsæde, 2 med Træsæde,
6 hollandske Fade, 5 do. Tallerkener, 9 Stenfade, 8 do. Tallerkener,
5 Tintallerkener, endel Kobber, 1 Stentepotte, 4 Par Tekopper, 1
Tablette med Spejl, 6 Skilderier, en Mængde Sengeklæder. 1 Haandkværn. 4 Heste, men kun 2 Køer, og Køerne er sat til samme Pris
som Hestene, 8 - 9 Rd. 2 Bistokke 2 Rd. 1 Plov med Jærn 1 Rd.,
1 Harve med Jærntænder 4 Mark, 1 Træ dito 1 Mark, 2 Hølér
med Skaft og Kroge, 1 Rd. 3 Trægrebe, 2 Træskovle, 1 Lyngle.
1777. Povl Jepsen, Mejlund, ret velhavende. 2 Børn. Senge
klæder for 12 Rd., hollandske Tallerkener, Kobber og Messing, 1
Haandkværn, 6 Køer og Kvier, 9 Geder og Kid (ogsaa i andre
Skifter). 3 Bistader til halvt 1 Rd. 1 Jærnharve 2 Rd. 1 Plov 2
Rd., 1 Træharve 1 Mark 8 Skilling.
1778. Kristen Hansens Kone. 5 Børn. Fæstegaardmand men yderlig
fattig. Kun lidt af Sengeklæder og Husgeraad, Besætningen er elendig,
2 Heste er døde Vinteren før, to andre paa 17 Aar vil man over
hovedet ikke vurdere. Hele Indtægten er 14-5-1, mens Besværingen
130-5-4, deraf resterende Landgilde 16 Rd., anden Gæld 14 Rd.
1778. Peder Sørensen Møllers Kone. 4 Børn. Fattig Husmand.
Væv og Rok, 3 Stole med Halmsæde, kun lidt af Sengeklæder.
Indtægt 18-1-1, Besværing 28-4-8, deraf resterende Skat og Land
gilde, 11 Rd. 3 Mark.
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1781. Peder Sørensen Kolbæks Kone, ingen Børn. Fattigt, 4
Heste til henholdsvis 3 Rd., 2 Rd., 4 Mark, 2 Mark. De to sidste
maa vel være hvad man kaldte Udgangsøg. Indtægt 77 Rd. Besvæ
ring 114 Rd., deraf dog den af Herremanden forlangte Besætning
og Inventar 72 Rd. 4 Mark.
1787. Hans Hansen Gejsings Kone, Huset Flid. 3 Børn. Velstaaende Husmand. Træskomand. 6 Tintallerkener, 6 Sten- do., 1
Lampe, Lysestager, 1 Børste, 4 Messingpottelaag, en Del Tin og
Messing. Besætning kun en Ko.
1793. Søren Christensen Lankens Kone, ingen Børn. Velstaaende
Husmand. Mange Sengeklæder og Gangklæder, blandt de sidste 1
grøn og 1 hvid Silkehue, 1 Par Traadhandsker, 1 Sæt Kniplings
hovedtøj; hun har været fin. 1 Rok, 1 Spejl. 1 Klædebørste, 1
Persejærn, 2 Messingpottelaag, 1 Gaffel. Besætning 2 Køer, 4 Faar,
1 So. Men Herligheden fik hurtig Ende, hvordan det nu er gaaet
til. I over et halvt Aarhundrede efter den Tid træffes denne Familie
til Stadighed i Fattigvæsenets Protokoller. Maaske har Søren Lanken
giftet sig igen og er kommen ind under uheldige Forhold.
1794. Nis Lauridsen, Brogaard, 2 Børn. 1 Stueuhr, 1 Rok,
Besætning 4 Heste (12-12-8-3 Rd.), 4 Køer, 3 Unghøvder, 1 Gris.
1 beslaaet Vogn 12 Rd., 1 med Træhjul 4 Rd., 1 Plejl, 1 Kasteskovl,
1 Læssetræ med For- og Bagreb.
1801. Anders Hansen, Smed, 9 Børn. Nogle gamle Bøger. En
Mængde Messingtøj, idet hele stor Forsyning ude og inde. 4 Heste
(20-12-12-12), 5 Køer (9-12 Rd). 6 Unghøvder, 9 Faar, 1 beslaaet Vogn
16 Rd., en Trævogn 6 Rd., en do. 4 Rd., en Plov 3 Rd., 2 Jern
harver 3 Rd., 2 Høleer med Skaft og Kroge. Det er paa dette
Skifte kendeligt, at Tingene stiger ret stærkt i Pris,
Befolkningen, Efter det Lavpunkt Befolkningstallet i Vejen og
omliggende Sogne var nede paa omkring 1660 maatte der selvfølgelig,
trods de svære Aar, komme en Stigning i de følgende Aar. Man
kan regne, at Sognets Befolkning paa Matrikuleringens Tid var
omkring 150 (jfr. S. 78) og er bleven ved at stige en Smule til
ved 1710, da den lange nordiske Krig tog en Del af de unge Mænd.
Men iøvrigt synes Befolkningstallet, ogsaa bortset derfra, ved den
Tid at have naaet den Størrelse, der var Plads til, maaske ca. 230.
At dømme efter Kirkebogen ialfald, der begynder 1720, er Tilvæksten
fra dette Aar og 50 Aar fremefter omtrent 0. Det lyder jo nok
ret imponerende, naar det i Aarene 1769 —87 skal være udvandret
5247 fra Ribe Stift alene, for største Del til København (F. H. I 38.),
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men det er alligevel kun lidt over 1 fra hvert Sogn om Aaret, saa
selv om man vilde antage en saadan Udvandring ogsaa i Aarene
forud, 1720 —69, (hvad man ikke kan), saa vilde det ikke berøre
det enkelte Sogns Forhold. Ogsaa de Tal man har for hele Landet
angaaende Fødselsoverskudet 1769—88 (F. H. I. 123) tyder paa
næsten fuldstændig Stilstand, og saa har det endda været ringere
i de 50 Aar forud.
Om den egentlige Aarsag hertil, den stivnede Næringsform, kan
henvises til S. 120. Men heri bragte l.andboreformerne jo netop en
radikal Ændring, ogsaa paa dette Punkt er Stilstandens Dage forbi.
Ogsaa i Aarene før Reformerne, med de stadig stigende Priser,
har der vel nok været nogen Fremgang, for Vejens Vedkommende
især fra 1772, da Hoverioverenskomsten med Lautrup mildnede
Kaarene en Del, og ogsaa Udskiftningen bragte Liv og Virksomhed,
vel især for Haandværkere. Men alligevel gav intet a f dette egentlig
Plads til nye Hjem, Dette kom først med Salget af Gaardene omkring
1800 og den dermed følgende Udstykning i de følgende Aar.
Dette er vel Grunden til, at Befolkningstallets Stigning er saa
ringe for Vejens Vedkommende fra den første til anden Folketælling
1787 —1801. Tallene var henholdsvis 266 og 296, og denne Frem
gang, godt 11 0 o, kan ganske vist udmærket klare sig for Jyllands
som Helhed, 9V2 °/o, °g
bele Landets, 10 % ; men kan slet
ikke klare sig for Tilvæksten paa denne Egn iøvrigt, som for Malt
Herred er ikke mindre end 18 % (F. H. I 126 og 153). Denne
forholdsvis store Fremgang er et Særkende for de Egne, der havde
særlig gød Hedejord at opdyrke. Det havde jo ogsaa Vejen, men Sognet
er blevet noget distanceret derved, at Gaardkøbene kom betydelig
senere end andre Steder i Herredet og jo overhovedet for sent til,
at Udstykning og Stiftelsen af nye Hjem kunde mærkes ved Folke
tællingen 1801. Kirkebogen viser, at der er født 149 Børn i de
14 Aar og Tallet paa Døde er 114 (deraf Flertallet, 59, Børn under
1 Aar). Det var altsaa et Fødselsoveskud paa 35, men nogle af
dem døde, inden de naaede 10 Aar; det kan altsaa godt passe
med det Overskud paa 30, som Folketællingen viser. Ogsaa Skifterne
viser den sædvanlige Børnefattigdom. I de 35 Skifter 1760—1800,
hvor der kan være Børn, er Tallet paa disse 108, altsaa vel lige
tilstrækkeligt til godt og vel at holde Befolkningstallet vedlige.
Om Grunden til denne Børnefattigdom kan henvises til S. 120.
Men iøvrigt kunde man kortest begrunde den med at sige, at de
giftede sig sent og døde tidligt. Der er forbavsende mange af
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Bønderne, som dør inden de naar de 60, og ikke faa omkring de
40. „Brystsvaghed“ d. v. s. Tuberkulose, synes at være Hovedaarsagen. Og endnu værre er det for Kvindernes Vedkommende, thi
her kommer de dengang saa farlige Barselsenge til.
Ganske anderledes kom Stigningen for Vejen Sogn til at ligge
indtil næste Folketælling 1834. I denne Periode var Fremgangen,
saavel for Jylland som for hele Landet knap 33 °, 0, men for Malt
Herred godt 55 % og for Vejen endog godt 60 0 0, nemlig fra 296
til 476. Grunden til denne meget store Stigning i disse 33 Aar er
ikke den Smule „Industri“ som Indberetningen i 1838 nævner —
Mølleren f. Eks. har trods den mangesidige Virksomhed, kun 3 Mand
i Arbejde ved selve Møllen og iøvrigt 6 Tjenestefolk ved Landbruget.
Nej, det er Udstykningen., der har givet Plads til de mange ny
Familier (som ogsaa Skøde- og Panteprotokollerne tydelig nok siger).
Allerede Matrikuleringen omkring 1825 nummererede til Vejen og
Skodborghus ialt 61 Ejendomme (foruden nogle jordløse Huse i
Byen) i Stedet for de 13 Numre fra 1688 (jfr. S. 82), og i den halve
Snes Aar til 1834 fortsatte Udstykningen i forstærket Grad, og
allerede omkring 1848 synes næsten al Vejen Hede at være opdyrket.
Man ser da ogsaa det ret mærkelige, at ikke engang den følgende
Periode af lignende Størrelse, 1834— 65, trods dens i alle Maader
rigere og livligere Virksomhed, kan opvise en Stigningsprocent for
Vejen Sogn svarende til den for 1801—34.
Men dette stærkt stigende Folketal i disse Aar har Sognet
heller ikke selv kunnet præstere. Folketællingslisten 1845 har for
første Gang Hjemstedet anført, og efter Alder og Stilling at dømme
er det kun faa, der er indvandret efter 1840. En Optælling giver
det ret mærkelige Resultat, at af 88 Ejendomsbesiddere er kun 28
født i Sognet, 24 i længere bortliggende Sogne: 1 er fra Kbh., 1 Sjæl
lænder, 5 Fynboer. Endvidere 1 fra hver af de følgende Sogne:
Siir, Staby, Aulum, Darum, Tjæreborg, Tiset, Fohl, Haderslev, Von
sild, Sommersted, Randers, Bresten, Hvejsel, Ringgive, o. s. v. Resten
fra omliggende Sogne. Det er altsaa ikke noget Nyt, at Sognet
synes at tiltrække fremmede, men der maa naturligvis ogsaa være
sket en ret stor Udvandring om end langtfra svarende til oven
nævnte Tilflytning. Iøvrigt er disse Omflytninger langtfra af ny Dato,
saavidt skønnes af forskellige Kilder har de i ældre Tid været endog
ret betydelige, der har ikke været saa stor en Stabilitet over Befolk
ningen, ialfald ikke i Jylland, som man har tænkt sig. I de før
nævnte 21 Fæstebreve fra 1777 til 1794 nævnes ogsaa Fæsterens
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Hjemsted, 1 er fra Kolding, 10 fra Byer omkring paa Estrupgodset, kun 10 fra Sognet. Til Gengæld fæster Vejenmænd, som
det ses af andre Breve, ogsaa Gaarde udenfor Sognet. Ogsaa Skif
terne siger en Del om dette Forhold, idet det ofte er angivet, hvor
de voksne Børn er henne. Ved Else Jepsdatters Død (Kirkeaffæren
1740) 1773 er hendes 7 Børn af første Ægteskab fordelt saaledes:
1 Søn i Vejen, 1 i Askov, 1 ved Horsens; 1 Datter gift i Holsten
(det kan godt være Sønderjylland, der menes) 1 gift i Aabenraa,
1 tjener sammesteds, 1 gift i Refsing. Der kunde nævnes andre
Eksempler, om end ikke ofte saa udprægede. — I et Skifte efter
Niels Hansen i Tranbjerg i Aarre 1757 er der nævnt henimod 50
Arvinger; de fleste opholder sig i Sognet eller Nabosogne, men
iøvrigt bor 1 i Tistrup, 1 i Ovtrup, 1 i Gredsted, 3 i Varde, 1
tjener paa Fyn, 1 ved Ribe, 1 i Grøngaard v. Tønder, 1 paa
Skanderborg Ladegaard og 1 i København.
De fire ældste Folketællingslister, 1787, 1801, 1834, 1840, har
kun Navn, Alder og Stilling, dog ogsaa Ejendommenes Navne. I
1787 er der i Vejen Sogn 266 Mennesker, Kvinderne var ogsaa
dengang i Flertal, 138 mod 128 Mænd. I 1801 og 1834 er kun
det samlede Tal opgivet (for dem over 10 Aar), henholdsvis 296
o g 476. Derimod er Listen fra 1845 noget omstændeligere. Der
er ialt 584, fordelt paa 110 Familier, 286 Mænd, 298 Kvinder, en
Fremgang som svarer til 1801 —34, endda godt og vel; og denne
Fremgang fortsættes endnu kraftigere til 1850, hvor Tallet er 667,
men hvor der saa kommer en ret udpræget Stagnering, idet Frem
gangen til 1855 kun er 3 °/o mod 14 % i Femaaret forud. Og det
maa vel betyde, at nu er Opdyrkningen af den raa Jord til Ende
og Udstykningen i det væsentlige ogsaa. Den større Fremgang igen
efter 1860 har andre Grunde. Af de 584 i 1845 er 169 „Med
hjælpere, Tyende og Daglejere“,
Af de forskellige Ting som ellers falder i Øjnene, naar man
betragter Listerne er først de forholdsvis mange Haandværkere. Og
i Betragtning af, hvor meget Folk selv dengang, ikke blot gjorde
istand, men lavede af Nyt, saa har disse Haandværkere langtfra
kunnet leve af selve Sognet. Nu har ganske vist, som vi skal se,
de fleste af dem deres Jordlod, men at man ogsaa fra Nabosogne
har søgt til ialfald nogle af dem, som Smed, Væver, Klejnsmed,
Træskomand, Hjuler, Rebslager m. fk, er givet. Og at Vejen saa
ledes var noget af et Centrum for Egnen var ikke noget Nyt, men
kan følges langt tilbage (jfr. S. 101) og har vel endog sin Rod i
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Middelalderen. Der var i ældste Tid et naturligt Midtpunkt her,
hvor Længdevej (Hærvejen) og Tværvej krydsedes, og det blev her
saa ved at være. Siden, omkring 1700, begyndte Kromanden —
lovlig eller ulovlig — med lidt Købmandshandel, noget der vakte
især Husmødrenes Bifald baade her og i omliggende Sogne, hvor
noget saadant ikke fandtes i det første Aarhundrede efter den
Tid. — De fleste af Haandværkerne havde dog deres Jordlod ved
Siden af. som Skik før var. Af Listen 1787 kan nævnes Peder
Them, aftakket Trompeter, („Velsignelse"), er Skomager, Jens Jensen
(„Mergelhuset") Klejnsmed og Tækkemand, Jens Andersen, Grovsmed,
Hans Hansen („Lyst") Murer og Christen Jepsen, Skræder. I Listen
1801 nævnes Christen Pedersen Hjulmand, Hans Hansen Gejsing
(„Flid") Træskomager, Sidsel Thomasdatter („Mariebjerg") Væverske,
men har ligesom de andre sin Jordlod. Og det samme er Tilfældet
med Peder Madsen („Hjælp"), som ellers er Skolemester om Vinteren,
og ligeledes har den „rigtige" Skoleholder, Degnen Anders Koch
sin Jordlod og kaldes Boelsmand. Husmand Peder Mathiasen, („Thisenborg") er „national Soldat". Arne Hansen er aftakket Soldat,
men skønt han kun er 37 Aar synes det som Konen, der er Væverske,
forsørger dem begge. Om Hans Nielsen, 24 Aar, hedder det blot „sin
Moders Søn", hun gaar ud i Dagleje. - - Disse Daglejere, Indsiddere
eller Husmænd uden Jord, begynder at optræde i Listen 1801, men
tager her som andre Steder stærkt til i den følgende Tid; i 1834 er der
11, slet ikke saa faa i saa lille et Samfund, og 1845 13. I Listen
1834 træffes en ny Kategori af Jordbrugere: plovdrivende Husmænd,
hvormed menes Husmænd, der selv har Trækkraft i Modsætning
til dem. der maa leje. Udtrykket er ikke truffet i andre Kilder end
denne Folketælling og et Par Skøder fra samme Tid. og det er
antagelig opfundet af Pastor Bøving, som har ført Listen.
Der er i Folketællingslisterne ikke saa faa enlige Kvinder, De
sidder og klarer sig nogenlunde ved deres Naal, Rok, Væv, Knipling,
Pottearbejde eller Dagleje. Netop fordi Vejen, som før omtalt, var
et Centrum for adskillig Virksomhed har ikke saa faa saadanne,
baade Kvinder og Mænd, søgt dertil. Nogle af Kvinderne er Enker,
men de fleste er ugifte, vel nærmest paa Grund af deies Fattigdom.
Nogle af dem har i deres Ungdom slaaet bagud mod denne Snæver
hed og taget sig den Moderret, som de ikke kunde faa paa almindelig
Vis. Saa fik ogsaa de noget at leve for ud over det daglige Slid.
Naar bortses fra Præsten, som jo paa Embedsvegne her skulde
være den strenge Dommer, saa kan man vist gaa ud fra, at naar
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de ellers siden levede skikkeligt» saa var Dommen over saadanne
Uregelmæssigheder særdeles mild. Men det traf jo, her som vist i
de fleste Landsbyer, at der var en Undtagelse fra Skikkeligheden.
Bodil Jørgensdatter har i 1834 6 Børn udenfor Ægteskab. De to
første har Efternavne som andre Mennesker: Lauridsdatter og Nielsdatter, men naar de to næste intet Efternavn har og de to sidste
hedder Vejen, saa betyder det vel, at det ikke har kunnet afgøres,
hvem Faderen var. løvrigt synes hun at have været en dygtig
Kvinde, der selv har kunnet sørge for sine Børn. Den eneste Gang
hun findes i Fattigregnskaberne er i Anledning af, at et af hendes
Børn har faaet en Knæskade. — At man brugte Fødestedets Navn
som Efternavn, naar man var i Tvivl om, hvem Faderen var, ses
ogsaa af andre Tilfælde. Fattigprotokollen for 1837 oplyser, at
Maren Hansdatter, „som i Ribe Arrest maatte udstaa Straf for
Hoer“, har et uægte Barn med Efternavn Nybye. Ligeledes har
en sindssvag Kvinde i 1841 født et Barn, som fik Efternavnet
Læborg. Det blev iøvrigt i dette Tilfælde hurtig oplyst, hvem Fa
deren var.
Saadanne Kvinder var altsaa ret et kærkomment Objekt for
den saakaldte Kirkedisciplin\ men iøvrigt laa det nu dermed ganske
anderledes end før. I 1838 var det forlængst forbi med dette
mislykkede Forsøg paa at hæve den kønslige Moral. Efter de
S. 118 flg. omtalte Tilfælde kom der kun ganske faa offentlige
Afløsninger. 6. Sept. 1761 stod Peder Pedersens Kone aabenbar
Skrifte for i Søvne at have „opprimeret“ sit spæde Barn; 27. Juli
1760 Anna Catrine Jørgensdatter og 14. Juli 1765 Lisbeth Pedersdatter fordi de har faaet Børn udenfor Ægteskab, og 5. Juni 1774
„sad Peder Møller aabenbar Skrifte for 2 Aars Udeblivelse fra Nad
veren“. Dermed er det slut. Allerede i nogen Tid havde det været
Skik at fritage for offentlig Afløsning i „Lejermaalssager“, naar
man ansøgte Kongen derom, og 1767 blev Afløsningen helt hævet
for disse Sagers Vedkommende. Men dermed havde hele Kirke
disciplinen faaet et Grundskud, som den ikke kunde forvinde, thi
for det første var disse Sager saa langt Flertallet, og for det andet
var det jo dem, der holdt Interessen og Sensationen vedlige; det
andet var jo ikke for noget at regne og gled efterhaanden ud af
sig selv.
De ugifte Mødre fik altsaa fra den Tid af Lov til at være i
Fred, — for saa vidt. Men i Aarene derefter skete der noget
mærkeligt. — Mens der i de følgende Aar i Kirkebogen er indført
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omtrent de samme Tal af Børn udenfor Ægteskab som der plejer
at være. 13 ialt fra 1767 til 1782, saa er der fra den Tid næsten
ingen, nemlig 1782 —1805 kun 3 ialt. Forskellen er paafaldende,
og en Forklaring maa der være, men den skal ikke søges i nogen
Forbindelse med den offentlige Afløsning, som sikkert aldrig har
gjort hverken fra eller til, eller overhovedet i nogen Ændring i den
kønslige Moral, men udelukkende i det økonomiske. Med den liv
ligere Virksomhed i Anledning af Udskiftningen og senere (bl. a. ogsaa
rigelig Arbejde paa Estrup) kunde de unge nu gifte sig og stifte
Hjem. Dette Forhold, som jo er meget interessant og betydningfuldt,
er fundet bekræftet i et Par Kirkebøger til, men burde maaske
undersøges nøjere.
En særlig Gruppe paa Folketællingslisterne er Tolderne ved
Kongeaagrænsen. 1787 nævnes under Sædegaarden Skodborghus
Michael Muller som Sædegaardsejer og Beboer, at han ogsaa er der
i hel anden Egenskab nævnes ikke, Sædegaardsejer har nok været
langt det fineste. Han har altsaa boet paa selve Gaarden som en
lille Herremand, og han har da ogsaa 11 Tjenestefolk. 1 Listen 1801
nævnes under Grænsekontrollørboligen: Rasmus Malling Storm. Det
var ham, der 17 Aar senere, sammen med mange andre Toldbetjente,
kom da saa møj rawgal astej som Tolder i Foldingbro (F. R. A.
1907. 127). I 1834 er her Grænsekontrollør L. P. Bülov, og 1845
A. L. F. Stürup, han har hos sig 2 edsvorne Karle, og hos Jens
Sørensen Vig bor desuden en Patruillebetjent og en edsvoren Karl.
Det er formentlig til de to sidste at der ved samme Tid blev bygget
et Hus ved Andstbro, fordi Smuglerne havde fundet paa i mørke
Nætter at stage de mere kostbare Sager op ad Vejen Aa til Svinget
mod Vest, hvorfra de blev baaret ind efter Staushede eller Drostrup
Krat. Huset staar endnu, dog med nogle Ændringer, og beboes
af Gartner Niels Friis. Det bestod oprindelig af 5 Fag; det midterste
var Forstue og Køkken og saa var der til hver Betjent en Tofagsstue
med Alkover i Bagvæggen. Disse underordnede Betjente var bleven
ansat efter at en særlig Kommision 1832—34 havde forsøgt at rydde
op i de vældige Smuglerier, som var foregaaet især i Aarene
1828 —31 (F. R. A. 1909 170.), og Smugleriet tog da ogsaa fra den
Tid meget af og var væsentlig indskrænket til de to Ting: Kram
og Brændevin. I mørke Nætter er der baaret mange Ankere og
Pakker over ved Sandskjærvad og andre, mest hemmelige, Vade
steder og op i Skibelund Krat, hvorfra de blev baaret videre næste
Nat. En af de dygtigere af Kræmmerne dengang var fra Vejen, og
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af den Grund hører endel af hin Tids Smuglerhistorier hjemme her
(F. R. A. 1911. 162)
De fattige. Folketællingslisterne angiver ogsaa nogle faa som
„Almisselemmer“, i 1787 3, i 1801 2. Disse Tal synes dog knap
helt at svare til Virkeligheden; og vil vi her have det rette Billede
frem, skal vi ialfald have Fattigprotokollerne med. Disse er ret vigtige
Kilder til et Sogns Historie, og Vejen-I.æborg er her meget heldig,
idet Fattigprotokollerne er bevaret fra 1732, dog med et lille Slip
1788—1803. Forordningen af 1708 (S. 101) havde ikke virket efter
sin Hensigt, navnlig fordi Fattigdommen var altfor almindelig, -men
ogsaa paa dette Punkt ligesom paa Skolevæsenets Omraade, sporer
man Kristian VI pietistiske Raadgivere. Allerede 1731 kom en ret
kraftig Paamindelse om den gamle Forordning, og ganske vist blev
det fremdeles uhyre smaat, hvad man kunde afse som regelmæssigt
Bidrag, men nogle Steder, vel især hvor Præsten, som i Vejen,
havde Hjærte og Villie dertil, kom der dog fra nu af en bestemt
Orden deri, og det passerede indføres i en Protokol.
Præsten skulde være Fattigforstander, men i hvert Sogn skulde
han udse „fire af de vittigste Mænd til Medhjælpere“. For Vejen
blev det Poul Nissen, Hans Nielsen (Kromanden) Nis Poulsen og
Nis Jepsen (Sognefoged). En af disse fire har kunnet skrive, og
han har i Almindelighed skrevet alle fire Navne i Protokollen. Dette
er jo paa en Maade det første Sogneraad, for saa vidt som Fattig
væsenet endnu over et Aarhundrede var langt den vigtigste Del af
Sognets Sager. Der var i Vejen 4 fattige, der skulde hjælpes (3 i
Læborg), men der har sagtens foruden disse, som alle var gamle
og skrøbelige, været en Del, som trængte haardt men ikke kunde
faa, thi Bidragene var saare beskedne. For 1737 kun 12 Skp. Rug, 2^2
Fdk. Malt og 8 Mark og 9 Skilling i Penge. Og saa hedder det
endda samme Aar i Protokollen: „Endskøndt det var besværligt
for de fleste af Sognefolkene at erlægge det, som de tilforn god
villig havde udlovet til de fattiges Underholdning . . . . saa finde
dog de ovennævnte fattige Aarsag at takke Gud og de godvillige
Givere, fordi de bekom deres beskikkede Brød, hvilket vi, som ere
Præstens Medhjælpere, testerer.“ Og for 15. Januar 1738 staar der:
„ . . . da de fattige udi Vejen Sogn skulde for den første Termin
have den dem deputerede Portion Korn og Penge og Sognefolkene
tilforn vare advarede at ville erlægge det, som de godvillig havde
udlovet, maatte de fleste af dem tilstaa, at efterdi det forbigangne
Aars indavlede Korn var af dem selv fortæret, og de allerede har
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maattet laane til deres egen nødtørftige Underholdning, saasom Jor
dens Afgrøde i det afvigte Aar var ej saa god. . . ." Da der staar
nøjagtig samme Bemærkning for 1741, 43 og 44, og vi ikke ellers
ved af egentlig Misvækst just i disse Aar, saa kan man vel tage
disse Protokoltilførsler som et samtidigt og nærgaaende Vidnesbyrd
om, hvor stor Fattigdommen var og hvor nær op ad Sultegrænsen
man stadig levede. Laanene, der er Tale om, er selvfølgelig gjort
af Landgildekornet paa Skodborghus, eventuelt Estrup. For at man
dog skulde føle Ansvaret over for de fattige mest muligt var det
ordnet saadan, at hver enkelt Fattiglem blev forsørget af visse
bestemte Gaarde, og Sognets Ejendomme var altsaa inddelt i lige
saa mange Grupper som der var fattige, hele Aarhundredet ud, 3
eller 4, nogle faa Gange 5. Kornet skulde man møde med paa en
bestemt Gaard indenfor Gruppen og en bestemt Dag og her mødte
saa en af Medhjælperne og delte det ud til de fattige, for saavidt
de kunde komme tilstede. Pengene, 4 Skilling for en Gaard, 2 for
et Hus, 2 for en Karl og 1 for en Dreng eller Pige, blev opkrævet
af Sognefogden og vistnok uddelt efter Skøn. Det kunde jo ikke
blive til meget, men det hjalp noget, at Sognets faa velhavende
Folk gav lidt mere: Præsten gerne 4 Mark, Mølleren 2 Mark og
Skallevad (Kro) og Lucasgrue hver 1. I 1756 kan hele Fattigbidraget
blive 2 Td. 7 Skp. Rug, 1 Td. 5 Skp. Byg og 2 Rd. 14 Skilling i
Penge. 1762 1-6-3 i Rug og 2-2-2 i Penge. Da er der kun 3 fattige,
(Læborg 2). I 70’erne er det 21/2-3l/2 Td Korn og nogle faa Skilling,
12-20, i Penge. Det er vist Mulkter, de egentlige Pengebidrag hører
for en Tid helt op. Omkring 1780 stiger de fattiges Tal stærkt, i
Vejen til 8— 10; Udgifterne steg ogsaa, men ikke i samme Grad, i
1785 er det 5 Td. 1 Skp. 2 Fdk. Korn og 20 Skilling i Penge,
1787 6-1-1V2 og 47 Skilling. Haar siger derfor ogsaa 1778, at de
trængende slet ikke kan leve deraf, men at dette fattige Sogn ikke
kan magte mere, og at han haaber, at Herredskassen vil paatage
sig Forsørgelsen af et Almisselem, som for Sognet er særlig byrde
fuld. Det lykkedes ogsaa. — Det sker af og til, at en af Sognets
Beboere kommer med en Gave til de fattige, i Korn eller Penge,
sagtens i en eller anden glædelig Anledning. — Sidst i Aarhundredet
har Medhjælperne for det meste selv kunnet skrive deres Navn. —
Just fra den Periode, da Protokollen mangler, har vi en Ind
beretning (efter tilsendt Skema) fra Provst Haar om Fattigvæsenet,
1794. Da er der 5 fattige i Vejen, og de er alle meget svage, de
4 sengeliggende. De faar tilsammen 5^2 Td. Rug, 41/2 Skp. Malt,
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2 Skp. Gryn og 47 Skilling i Penge. Værst var det vel med Plejen
af disse svage og enlige gamle, som blot laa og ventede paa at dø.
Det ses af Præstens Omtale, at de har været flittige Arbejdere,
saalænge de kunde fortjene noget. Alligevel havde de fattiges Kaar
et Aarhundrede tidligere været endnu ringere. Da var der, naar
man ikke kunde arbejde mere, kun Tiggerstaven og Døden paa
Landevejen eller i Folks Udhuse i Vente, en Skæbne, der ogsaa blev
mangen forarmet Gaardmandsfamilie til Del.
Hen i Slutningen af Aarhundredet blev der gjort meget for at
komme Tiggeriet tillivs, og i sin Indberetning siger Haar ret skarpt
sin Mening om, hvad der bør gøres< I det paagældende Skema er
ogsaa spurgt, hvor Tiggerne er fra. Derpaa svarer Haar ikke, men
andre Præster siger, at en Del angiver at være fra Bække, andre
fra Føvling. Mange af dem, „tegger te Braaend“, nogle har gjort
det i Aarevis; sjælden har de nogen Tilladelse at fremvise, og har
de en, saa er den for gammel eller Aarstallet er forfalsket. —
Blandt disse Omløbere er jo ogsaa Rakkerne, skønt en Kategori
for sig selv, som ogsaa har deres særlige Rubrik paa Skemaet. Men
det er ikke fri, at disse Indberetninger giver dem en bedre Omtale
end de øvrige Tiggere. Der er aabenbart nu megen Medfølelse med
dem i deres sørgelige Stilling og mange stærke Ønsker om at faa
dem gjort til nyttige og agtede Borgere i Samfundet. Og det var slet
ikke ved Siden af. naar Regeringen i disse Aar bestandig tyede til Præ
sterne med saadanne Sager, thi vel ikke alle, men overmaade mange af
dem. havde Interesse for alle de store og smaa Samfundsspørgsmaal,
der var oppe i Tiden (jfr. St. Blicher og hans Fader), og bl. a.
ogsaa for det her berørte. Flere Præster har taget Rakkerbørn i
deres Tjeneste, men klager meget over Vanskeligheden derved. Ikke
blot kan de ikke faa Bønderne til at følge deres Eksempel, men
deres andre Tjenestefolk vil ikke arbejde, endsige bo eller spise
sammen med dem. En af Egnens Præster fortæller: „I afvigte Som
mer (1793) tog jeg en af Natmandens Døtre i min Tjeneste blot
for at være Bonden til Eksempel, men jeg kunde ikke, hverken ved
Opmuntringer eller Bebrejdelser eller Trusler overtale mine andre
Folk til at spise af Fad sammen med hende. Min Kone spiste af
samme Fad som hun, men det virkede intet paa de andre.“
Med Fattigloven af 5. Juli 1803 blev det gjort til en Pligt at
underholde de fattige, som i 3 Aar havde haft fast Ophold i Kommunen.
Der skulde i den Anledning udskrives en særlig Fattigskat (ligesom
senere en særlig Skoleskat), som blev lagt paa Jord, Formue, og Lejlig-
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hed. Videre Ændringer kunde dette imidlertid ikke medføre, thi
man havde jo ogsaa hidtil haft en Fattigskat, som man, trods dens
„Frivillighed“ ikke godt kunde komme uden om, og de fattiges Tal
vedblev ogsaa, ialfald i Vejen-Læborg, at være det samme. At
derimod Udgifterne i de følgende Aar stadig steg, hænger mest
sammen med Inflationen, som navnlig fra 1807 tog voldsomt til og
som bekendt endte med Statsfallitten 1813; dog kendes det ogsaa,
at da man først havde vænnet sig til at regne med lidt større
Udgifter til de fattige, saa kunde man vanskelig komme ned igen,
selv ikke i Landbrugskrisens værste Tid.
De fattige deltes nu i tre Klasser: de gamle og svage, Børnene,
og de mere tilfældige som for en stor Del klarede sig selv. Men
dertil kom en helt ny Rubrik: „ekstraordinære“ Understøttelser, og
det var især den, som i de følgende Aar greb om sig, og iøvrigt
blev en staaende Rubrik i Regnskaberne lige til 1867. Naar Pastor
Haar flere Gange beklager, at man ikke kunde komme de mange
til Hjælp, som af og til, f. Eks. ved Sygdom eller streng Vinter,
haardt trængte, saa var her altsaa en Lejlighed, som ogsaa fra 1803
blev mere og mere benyttet, men som sagt ogsaa med den Følge,
at Udgifterne steg, og det gælder baade Korn og Penge. Man
vendte nu igen tilbage til direkte Pengeopkrævning, thi som Haar
siger: „De fattige behøver dog alligevel andet til Livets Ophold
end det tørre Brød, saa jeg har troet, at det var bedst at tillægge
dem noget i rede Penge, for hvilke de da kan købe, hvad de finder
for godt.“ I en lang Aarrække, til hen i Tyverne, kom dog kun
en ringe Del af disse Penge ved direkte Skat (nogle faa Daler),
Resten kom ad mange Veje: Tavlepenge i Kirken, som var langt
den største Post og kunde være 10—20 Daler, frivillige Gaver ved
Køb og Salg, Indsamling ved Bryllupper, Salg af optagne og herre
løse Kreaturer, Bøder (et Par Gange for Slagsmaal), Salg af afdøde
fattiges Ejendele (en ikke helt ringe Post) og endelig Resten af
nogle faa og smaa Legater: Ebbe Nielsen Kjeldbjergs paa 50 Courantdaler og Mads Salomonsens (vist en Søn fra Hundsbæk) paa
400 Courantdaler.
Ved Statsfallitten led disse Legater imidlertid samme Skæbne
som mange andre; ifølge Forordning af 5. Januar 1813 blev de omsat
til ialt 40 Rd. r. S.; egentlig skulde det være 47 Rd. (5 48), men 7
Rigsdaler maa være gaaet „til Spilde“ ved Omsætningen, som det
let skete den Gang. Desuden Madam Poders Legat, 117 Specier,
(altsaa stiftet i Sølv). Renten af de to første uddeles til Læborg
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Sogns fattige alene, den sidstes i begge Sogne. I 1806 har man ad
disse forskellige Veje faaet samlet en Kassebeholdning af 70 Rd.,
det er de bedre Tider, der kan mærkes, mens man endnu m. H. t.
Uddelingen viser den sædvanlige Tilbageholdenhed. 1 de følgende
Aar ses denne Beholdning at gaa meget ned — at den i 1812-13
var oppe paa 376 Daler Courant betyder naturligvis intet — og da
man naar hen i Tyvernes Landbrugskrise, og de frivillige Bidrag
ikke længere flyder saa villig, maa man til at udskrive forholdsvis
store Pengeskatter: 1820 udskrives 25 Rd. 2 Mark, 1822 22-5,
1825 21-2 for Vejen alene, 1831 maa der paalignes 81-4 for begge
Sogne, 1833 og 34 endog 180 Rd. aarlig. Men en sindsyg Kvindes
Ophold paa Ribe Sygehus har ogsaa taget de 70. Kornbidragene
ligger i Tyverne gerne omkring 15 Tønder.
Naar bortses fra de ekstraordinært understøttede holdt de fattiges
Tal sig væsentlig ved det samme til 1830, en halv Snes for begge
Sogne, og af Vedtegningerne ser man, at de alle er saa at sige
hjælpeløse, mest gamle og svage Kvinder, et Par er sindssyge, samt
enkelte Mænd, der er kommen til Skade. Meget mærkeligt virker
det i 1829 at træffe Læborgdegnen Hansen (afsat 1827) som Fat
tiglem, gaaende paa Omgang som adskillige andre. Senere synes
han dog at være bleven sat i Stand til at forsørge sig selv. — I
30’erne stiger Tallet noget: 1835 18 (begge Sogne), 1838 20, 1841
27, senere daler det igen, det er de bedre Tider, der gør sig gæl
dende. Dermed er ikke sagt, at ogsaa Udgifterne synker, thi de
lejlighedsvis understøttede er stadig ikke medregnede. — Tallene
kan vist ikke siges at være store (omkr. 1840 var der 1000 Men
nesker i begge Sogne), men de faa var alligevel en stor Byrde for
Kommunen, ikke alene ved deres Trang, men langt mere ved deres
sørgelige Tilstand. Man beholdt dengang baade Krøblinge, Epileptikere
og Sindssyge hjemme, naar det nogenlunde gik an, thi der var ingen
Anstalter, hvor de kunde faa en menneskelig Behandling. Af de 18
i 1835 er 4 sindssvage, de 3 er Kvinder, og de to af disse er unge,
25 og 27 Aar gamle, som Sognene maatte underholde til deres Død
i 1878 ; navnlig den ene, som havde Vagabondtilbøjeligheder og ogsaa
fik et Barn, voldte megen Besvær. En Kvinde og en Mand, som
ikke vil bestille noget, skønt de kan, maa sendes paa Tvangsarbejds
anstalt, ogsaa en stor Bekostning. Nogle er bestandig sengeliggende,
og til dem maatte der sørges for Plejerske, som dog ofte var et
andet Fattiglem. Naar en saadan Pleje kun behøver at vare en
kortere Tid kan Præsten, som da i 1811 Peder Hansens Enke i
7
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Vejen var syg, ordne det saadan, „at enhver Gaard og Boels Be
boer i Vejen By bør efter rigtig Omgang hver sin Dag tilsende
hende tillavet Mad.“ Endvidere er der de hjemløse Børn, i 30’erne
slet ikke saa faa, en 5-6, men de var næppe dengang nogen særlig
stor Byrde, thi de maatte jo gøre Nytte for Føden fra de var 5-6
Aar gamle.
De lejlighedsvis understøttede var naturligvis en meget broget
Blanding. Nogle har ikke anden Fejl. end de er fattige og har
mange Børn, og træffer det saa ind med haard Vinter og kun lidt
Arbejde, saa maa de ty til Fattig væsenet; men det ses ogsaa. at
nogle enkelte har betalt en saadan Understøttelse tilbage. Inden for
denne Rubrik befandt sig baade endel som trængte haardt, men
havde ondt ved at melde sig, og andre som helst ikke vilde bestille
noget og som paa anden Maade voldte Kvaler. At læse disse Poster
igennem giver et helt Stykke Kulturhistorie; vi skal her anføre endel
fra 30’erne: Bespisning af Anders Meilunds Børn under Mæslingsygdom i 14 Dage, efter Regning fra Laurids Pedersen 3-0-10;
Medicin til Cecilie Marie Hansdatter efter Regning fra Ribe Apotek
0-3-5; til Niels Svenningsens Søns Konfirmation 1 Skp. Rug og 2
Mark; Tøj og Træsko til Villads’s to Smaapiger (Moderen var død,
Faderen borte. Den ene af disse blev i Aarenes Løb til stor Udgift
for Kommunen); Regning fra Herredsfogden i Kolding i Anledning
af bortløbne sindssyge Ane Anderdatters Arrest 3-2-6; 2 Særke og
et Par Træsko til samme 1-4-10; Conrad Hansen Skjelhat i hans
Kones Sygdom, 4 Mark, og da Konen døde fik han 2-5-10 til
Begravelsen; Ane Andersdatter, som hidtil har gaaet paa Omgang,
indtinget i Kost og Pleje hos Husmand Niels Hansen, Læborg, mod 16
Rd. for et Aar; siden er hun flyttet til Peder Knudsen, men da
han ikke kan have hende længere, fordi hun er frugtsommelig, saa
bliver hun (1839) indtinget hos Husmand Laurids Frederik for 19
Rbd. fra 1. April til Aarets Udgang. For Carl Rønnes Datter, i
Kost og Pleje hos Husmand Niels Hansen, fra August til November
4 Rd.; den sindssyge Dorthe Nielsdatter, indtinget hos Gaardmand
Laust Pedersen, Oxenvad, til Klæder 3-5-6; Niels Svenningsens Kone
for Opvartning hos Laust Nielsen. Almisselem, 2 Skp. Rug; Ligkiste
til Almisselem Fattigfoged Chr. Hansen 2-5-10: Gaardmand Hans
Christiansen, Frisesdal, for Opvartning og Pleje hos Almisselem Ane
Marie Jochumsdatter under hendes Sygdom 3 Rd.; Ane Jes’s, et
Par Træsko med Beslag 0-1-10; Ligkiste til Niels Rytters Enke
3-1-4; Niels Svenningsen, i hans Kones langvarige Sygdom, 1 Skp.
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Rug og 3 Mark; fattig Husmand Jens Nicolaj Christensens Kone i
Barselseng, 2 Mark; Søren Ulv, syg fattig Husmand i Nyby, 2 Skp.
Rug; Syløn for en Kjole til Ane Jesses, hvis Moder er drikfældig
og umyndig; Husmand Rasmus Nielsen af Vejen i hans Sygdom, 2
Skp. Rug; at grave Klyne for Laust Nielsen, som er Krøbling 1-3-10;
Grete Oles, gammel svagelig Enke, 1 Skp. Rug; Maren Hansdatters
Barn udsat, mens hun i Ribe Arrest maatte udstaa et Aars Straf
for Hoer, 1-2-0: Mads Schytz, efter at være bragt tilbage til Kom
munen af Øvrigheden, sat paa Omgang, men forlod atter Sognet
12. April; lejet Chr. Nielsen til Bettelfoged for V2 Aar, 1 R d.;
Rasmus Nielsens Kone under Mandens Arrest (Tyveri) 2 Skp. Rug;
Almisselem Laust Nielsen til Foraarssæd og Avlingens Drift, 4-4-13;
Ole Starup paa Grund af Arbejdsløshed i den strenge Vinter (1838-39)
1 Skp. Rug og 3 Mark; til Istandsættelse af Søren Ulvs Hus. som
var nedfalden 2-2-6; 2 Skjorter til Hans Ulv, 4 Mark; Karen Christensdatter, hjemkommen fra Glückstad Tugthus og ej i Stand til at
ernære sig, 2 Skp. Rug; Herredsfoged Münster for Auction hos
Almisselem Søren Ulv 3-1-3 (1); til Bodil Jørgensdatters uægte Barn,
Hans Jørgen, der lider af Knæskade, 1-3-4; Indsidder Johan Carlsens
Familie, han arresteret for Tyveri, 2 Skp. Rug og 4 Mark, o. s. v.
Det kan tilføjes, at man ogsaa nogle Gange, saalænge man ingen
Skolekasse har, tyr til Fattigkassen, naar fattige Børn trænger til
Skolebøger eller Tavler. Det var f. Eks. Tilfældet i 1813.
I denne Liste nævnes ogsaa Bettelfogden eller Fattigfogden,
ogsaa kaldet Stodderkonge, og, naar det skulde være fint, Morgen
stjernemand. Det synes altid at have været en af de fattige man
brugte dertil. I Tyverne havde man Chr. Hansen, han fik 2 Rd. om
Aaret og 12 Skilling for hver opbragt Tigger, og han synes at have
været ganske dygtig; man maa ikke saa sjælden rykke ud med
nogle Mark for de Fangster, han har gjort. I 30’erne var man knap
saa heldig. Chr. Nielsen og Anders Meilund var dovne, den sidste
drak sig fuld. Mads Schytz, som blev lejet til Fattigfoged i 1832,
var selv, som det ogsaa fremgaar a f ovenstaaende, en Vagabondnatur,
men iøvrigt som det synes en Mand med et vældigt Humør, og som
man længe huskede paa Grund af hans barokke Historier. Han var
Søn af Skræder Mogens Schytz i Vejen (som forøvrigt ogsaa fik
nogen Fattighjælp), og det var efter Faderen, at han fik Navnet
Skræder-Mads. Han havde i 1828 været saa uheldig at brække
Benet, og det blev, som saa ofte dengang, daarlig sat sammen, saa
han fra den Tid var Invalid, men dog altsaa ikke ringere, end at
7*
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han kunde jumpe Landet rundt. Det fremgaar af Regnskabet 1839, at
der var Fattighus i Vejen, saavel som i Læborg og Nyby, men da man
ikke her kunde anbringe sindssvage og andre hjælpeløse, saa blev de
udliciteret til den, der vilde tage dem billigst. Det samme var som
bekendt Tilfældet med de hjemløse Børn, og for dem har det ofte
været en haard Skæbne, især da det vist ikke var givet, at de beholdt
det samme Hjem hele deres Barndom igennem. Det hedder f. Eks. for
5. Marts 1836: „Commissionen samlet for at forsøge ved Licitation at
udsætte Villads Christensens Børn hos Plejeforældre her i Sognene, og
blev den ældste Datter Abelone udsat paa et Aar hos Gaardmand
Anders Frandsen, Vejen, for 9 Skp. Rug og 2 Specier og fornødne
Klæder (som Fattigvæsenet altsaa skal sørge for), og den yngste, Agnete,
udsat hos Husmand og Bødker Nis Jensen af Drostrup for 1 Td.
Rug og 2 Rd. og fornødne Klæder, ligeledes for et Aar.“ Og 20.
Juli 1839: Commissionen samlet i Vejen Skole for at træffe Foran
staltning til Forsørgelse af afdøde Husmand Rasmus Ulvs tvende
Børn, der af Skifteretten var overgivne til Fattigvæsenet mod Regres
i Boet, og udsattes Drengen Hans Rasmussen hos Gaardmand Niels
Rask til Nytaar for 6-2-7, og Pigen Mette Kirstine hos Gaardmand
Jens Thomsen, Bryderupgaard. til samme Tid for 7-1-3, iberegnet
24 Lsk. til Morten Ulv for fra 8. Juli til Dato at have kostet hende.“
13. Maj 1835 er „Commissionen samlet i Anledning af, at Daglejer
Poul Houborg, 70 Aar gammel, i hans Sygdom havde begjæret at
tages under Forsørgelse, og blev han indt inget i Kost og Pleje til
1. Juli for 4 Mark om Ugen hos Husmand Johannes Jonassen af
Vejen.“ Og 2. August 1837: „Commissionen samlet at træffe For
anstaltninger til Husly for adskillige fattige, og blev Maren Hans
datter af Nyby med Barn indlejet fra Dato til 1. Maj 1838 hos
Svenning Schoudal for 1 Specie og Karen Nielsdatter, med Datter
og Datterbarn indlejet i Gaardmand Poul Andersens gamle Hus for
et Aar for 4 Rd. holstensk Courant i Husleje. Og med Hensyn til
Indsidder Christen Nielsens blinde Kone, Maren Olesdatter, som ej
var at anbringe paa nogen Maade vedtoges at indgaa med Fore
spørgsel til Amtet, om hun ikke kunde optages i Ribe Hospital paa
ikke altfor trykkende Vilkaar for Sognet.“ Denne Ansøgning blev
imidlertid afslaaet, og siden hedder det: Christen Nielsens blinde
Kone bespist af Beboerne i Vejen By, 2 Lsk. daglig. Man maa med
Forundring spørge, om da ingen ellers har taget sig af hende.
Naar foruden disse „indlejede“ eller „udsatte“ nogle Stykker
gik paa Omgang, saa skulde man ikke synes der kunde blive megen

237
Brug for Fattighusene. Men de var saa smaa, at der højst var Plads
til en Familie eller et Par enlige, og det skulde desuden være
Folk, som kunde klare sig selv i det daglige.
Skønt man ikke i hin Tid havde Selvstyre, saa var dog altsaa
to meget vigtige Sager allerede da i Sognets egen Haand: Fattig
væsenet fra 1732 (og maaske noget tidligere), og Skolevæsenet fra
1814, i begge Tilfælde bestyret af „Commissioner“ bestaaende af
Sognets egne Mænd med Præsten i Spidsen. Vejen-Læborg Fattig
kommission bestod i 1803 af Provst Haar, Laurids Pedersen (senere
Grønvang) Anders Blok, Baungaard, H. C. Salomonsen, Hundsbæk
og Anders Johnsen i Drostrup. I 1834, da en ny Protokol begynder,
var det Pastor Bøving, Laurids Pedersen, Lucas Christensen (Skodborghus Mark) og fra Læborg Gaardmand Hans Olesen og Gaardmand
Niels Jepsen. De kan alle skrive deres Navne, de fleste af Bønderne
dog med Besvær, og man ser dem ofte falde tilbage til „m. f. P .“
(med ført Pen). Det synes egentlig ikke, at Fremskridtet siden 1732
her er synderlig stort; det skulde først blive næste Slægtled, der
ret skulde opøve den Færdighed.
Disse Mænd kender aabenbart meget nøje hver sin Del af Sognene,
hvad der vel ogsaa dengang, da alle vidste alt om alle, var lettere
end nuomstunder. Og det er vel ikke fri, at Nutids Mennesker kan
misunde dem den nære Kontakt, de havde med en meget vigtig
Del af Sognets Sager, den Del, der mere end noget andet drejede
sig om Menneskeskæbner og kaldte paa alt det menneskelige hos
dem. De havde ikke Selvstyre, nej, men det er ikke Navnet, det
kommer an paa; de havde, som man ser, alt om Haande hvad fattige og
Stakler angik, — ingenting kunde de skubbe fra sig over til offentlige
Institutioner og Kontorer, for der var ingen. De kom til selv at tage
Ansvaret, og det gav et sundt og rigt Samarbejde og en Samfølelse
og Indforstaaelse med hinandens Skæbne, som vi i senere Tider maa
savne, og som opdrog dem til rige og alsidige Mennesker.
Skolen, Blandt de Samfundsspørgsmaal, som trængte sig paa
for Oplysningstidens Mænd, var ogsaa Børnenes Undervisning, Med
Skoleiveren fra Kristian VI’s Tid havde det næsten overalt taget en
sørgelig Ende paa Grund af Fattigdommen, der havde hverken været
Raad til Lærerløn eller Skolestue.* Nu, 50 Aar senere, var Tiden
en hel anden baade økonomisk, men ikke mindst aandelig. Det var
ogsaa nu især for Kristendomskundskabens Skyld — det sagde man
*)

Se bl. a .: Om Skolevæsenets Oprettelse i M alt Herred, J. S. 3-1-345 af Sognepræst Nissen,
B ro r up.
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da — at Børnene skulde lære at læse; men det var i Virkeligheden
ikke mindre ud fra Tidens lyse Tro paa, at naar Mennesker var
vel oplyste og vidste, hvad der var godt, saa vilde de ogsaa gøre
det. Det var atter Præsterne, som her var de ivrige Førere. Mange
af dem var villige til baade at gøre et Stykke Arbejde og bringe
økonomiske Ofre for at naa frem mod Maalet: Almuens Oplysning.
De havde ganske vist ogsaa bedre Raad nu, thi baade Tiende og
Offer gav mere end før, men det var heller ikke smaa Krav der
stilledes: betydelig Bidrag til Amtsprovstens Løn og til de nyopret
tede Seminarier, forøvrigt begyndte de sidste alle i Præstegaarde.
Af denne Seminarieundervisning fik de siddende Degne og Skole
holdere imidlertid ingen Gavn, og da de i Almindelighed trængte
haardt dertil, udgik der i 1810 et Cirkulære fra Cancelliet, der
henstillede til Præsterne at oprette Kursus paa 3 Maaneder hos de
Præster, som havde Lyst og Evne til at give Egnens Lærere en
saadan Undervisning. Ikke saa faa Præster tilbød sig, og det lykkedes
ogsaa at faa mange Lærere interesseret deri; men atter var her
økonomiske Hindringer. Lærernes Fattigdom hindrede dem i at være
borte fra den lille Bedrift derhjemme, og selv om Undervisningen
var gratis, fordi vedkommende Præst ingenting forlangte for sit
Arbejde, saa skulde der dog Penge til Opholdet, hvis Vedkommende
ikke kunde gaa hjem om Aftenen. Saa skillingede Præsterne sammen
og betalte Opholdet for dem, gerne i Bøndergaarde nær Præstegaarden.
En Bidragsliste (Bispearkivet) gik rundt og hver Præst tegnede sig
for 3-5 Rd. Et smukt Træk i Tidens Billede.
Det blev her paa Egnen Povl Svejstrup i Malt (1803-20), der
kom til at lede et saadant Kursus. Haar, som var ikke mindre
interesseret, og som tilmed var Provst, havde sikkert gerne gjort
det, men han var nu en gammel og svag Mand og døde allerede
1812. Eleverne var i dette Tilfælde kun 3: Erik Jensen i Lindknud
(Skoleholder, ikke Degn), Peder Koch i Malt og Johannes Brinch i
Vejen. Formodentlig var det kun Erik Jensen, der skulde have
Ophold paa Stedet, men de faar ialfald alle tre nogle Daler i Un
derstøttelse. Andre Præster i Herredet har mange flere, 9-10, som
der altsaa maa skaffes Plads til, mens Kursuset staar paa. Fagene
var naturligvis Regning, Skrivning, Læsning og — Katekisation, dog
ogsaa Modersmaalets Brug og nogle Steder Geografi. Der blev holdt
en Afgangsprøve (med Karakterer), hvor Provsten og et Par af Egnens
Præster var tilstede. Hvor vidt man er kommen er det vanskelig
a t have nogen Mening om, thi de givne Karakterer er jo relative,
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men én Ting ialfald kniber det haardt med nemlig Regningen, hvad
der ogsaa næsten altid klages over ved Amtsprovsternes Visitatser
i Skolerne. — Maaske har vi lidt ondt ved at forstaa, at en voksen,
jævnt begavet Mand ikke kan klare simpel Procentregning, Beregning
af en Trekant eller Brøkers Sammenlægning; men det er vel med
dette som med Læsning og Skrivning og andre Ting, at der ofte
skal nogle Slægtleds Arbejde til. før man finder de bedste og mest
praktiske Metoder, og saalænge der kun er sket lidt i den Retning
er Tingen meget utilgængelig. Og her havde Regningen hidtil i høj
Grad været Stedbarn. Læsningen var en gammel Historie, den havde
man af førnævnte Grunde drevet paa siden Reformationen, og ogsaa
ialfald at kunne skrive sit Navn blev efterhaanden helt nødvendig,
mens der ikke for Regningen havde været saa stærke Grunde, og
den bestod mest i noget, som slet ikke var Regning: Brugen af
Tabeller og rent mekaniske Opstillinger. Et Medlem af Kommissionen
til Skolevæsenets Ordning, 1739, paastaar da ogsaa, at en Student
ikke kan regne. — Det begynder saa at gaa op for én, hvorfor de
gamle Skolemestre for en 60-70 Aar siden var saa stolte af at
være gode Regnemestre, og at det, ihvertfald i Vestjylland, var et
meget væsentligt Plus for Læreren i Folks Omdømme, hvis han var
en Knag til at lære Børnene at regne. Dels fordi dette Fag nu engang
vurderedes højt, men ogsaa fordi Regnemystikken opfattedes som en
Generalprøve paa en Lærers Dygtighed; kunde han her staa Maal,
saa var han god nok!
løvrigt havde Vejen været bedre stillet m. H. t. Børnenes Under
visning end de fleste andre Steder. Saavidt skønnes var Degnene
alle hæderlige Folk og ret dygtige: Niels Gertsen 1661-77, Jørgen
Jepsen 1677-1735, Jacob Stevens 1735-47, Terman Mortensen 1747-88,
Anders Koch 1788-1802, Johannes Brinch 1802-22, Søren Jessen 182263. Jacob Stevens faar Provstens Anbefaling som Skolemester, da
Kristian VI’s Skoleforordning kom, og Vejen og Tobøl og Nørbølling
var de eneste Steder i Herredet, hvor der før den Tid fandtes en
Skolestue. Senere ses det af Brorsens Visitatsoptegnelser, at han
har været vel tilfreds ogsaa med Stevens Efterfølger. „Den 4. Maj
1757 var jeg udi Vejen Kirke. Provsten, Hr. Niels Jochum Bützow,
fremstillede smukt Gudfrygtigheds rette Art og herlige Frugter.
Degnen, Terman Mortensen, informerer hele Sognets Ungdom, og
fik baade han og Skoleholderen i Annexet Læborg Vidnesbyrd om
ustraffelig Vandring og flittig Skolearbejde“. Endvidere: „1763,
29. Juli i Vejen Kirke. Sognepræsten, Hr. Hans Fogh, holdt en
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bevæget Prædiken om Guds Ords Kraft i de Troende. Udi Hoved
sognet Vejen holder Degnen Terman Mortensen Skole for hele
Sognets Ungdom i 5 Vintermaaneder og har et godt Vidnesbyrd
baade for hans Undervisning og Opførelse“. Terman Mortensen
var gift med en Datter af Præsten Bützow, og en Søn af dette
Ægteskab var Niels Jochum Termansen, Kromand og Sognefoged,
i mange Aar (død 1816) Sognets betydeligste Mand. —
Fra Provst Haars Tid, 1789, {indes en Indberetning om Skole
væsenet i Malt Herred som Svar paa en Cancelliskrivelse. Degnen
i Vejen, paa dette Tidspunkt Anders Koch, synes at være ikke helt
daarlig lønnet i Forhold til, hvad Degne ellers var. Han har 5 Td.
Rug aarlig og ca. 20 Rd. i Offer og Accidenser. Desuden havde
Degnen, eller Skolen, ligesom andre Husmænd ved Udskiftningen
faaet en Jordlod som Erstatning for den tabte Græsningsret, i dette
Tilfælde 8 Td. Land, hvoraf 6 i Virkeligheden var af Byens bedste
Jord, men det laa rigtignok foreløbig i Hede, og det var vist først
Søren Jessen, der fik det helt dyrket op. — Som ogsaa før nævnt
har man allerede paa det Tidspunkt et Skolelokale, men det er
rigtignok kun 3 Fag, som er bygget til Degneboligen (laa ud mod
Frederik VII’s Gade, ved den gamle Skole), men da Forstue og
Skorsten med muret Kakkelovn optager et halvt Fag, saa kan Provsten
nok have Ret i, at det er for lille til de 66 skolepligtige Børn i
Sognet. Ganske vist kommer de fra Skodborghus sjælden, (snart
efter fik Skodborghus sin egen Skole og Skoleholder), og de andre
uregelmæssig, idet man undskylder sig med lange og daarlige Veje,
som „gaar over moseagtige Heder og er ufarbare om Vinteren, især
for de smaa Børn.“ Men der var pgsaa andet i Vejen. Børnene blev
jo dengang sat i Arbejde fra 6-7 Aars Alder, især med at passe
Dyrene, og saa meget som disse gik ude, navnlig Faarene, var der
nok at tage Vare undtagen 3-4 Vintermaaneder. Under saadanne
Forhold var det, at det man siden har kaldt den vestjydske Skole
ordning opstod, voksede frem af sig selv, og som ogsaa Provst
Haar er inde paa: at de smaa Børn kan gaa til Skole om Sommeren,
naar Vejr og Føre er godt, og de store om Vinteren, da de kan
undværes hjemme. Og saadan blev det dengang overalt, dog, som
før sagt, med mange Uregelmæssigheder. Og derfor varede det
ogsaa meget længe, trods Præsters og Degnes Iver og Arbejde, før
Skolelokale og Skolebesøg var nogenlunde tilfredsstillende. Det var
meget svært at faa Befolkningen med. Provst Haar kommer i Slut
ningen af Indberetningen ogsaa ind paa denne Side; hvor ligegyl-
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dige, ja modvillige Folk er overfor Skolen, hvor lidt de regner
deres Skoleholder, hvor ringe de lønner ham og hvor vanskeligt
det er at faa Beboernes Hjælp til et bedre og større Skolehus.
Dette sidste var ved 1814 bleven saa ringe, at Degnen, Johannes
Brinch, ikke længere vilde bo i det, men lejede det ud og boede
selv paa en privat Ejendom 7 Skridt øst for.
I 1812 døde Pastor Haar, og Henrik Bruun kom i hans Sted.
Til Skolearbejdet fik han tilsyneladende straks efter en mægtig Hjælp
i Forordningen af 29. Juli 1814, hvorpaa Skolen i det væsentlige
har hvilet helt til 1903. Ifølge denne Forordning skulde der (vist
paa Forslag af Præsten) udnævnes en Skolekommission, der bestod
af Præsten, som født Medlem, og tre ansete Bønder fra Sognet,
hvoraf en skulde være Skolepatron og to Skoleforstandere. — Det
første Møde blev ifølge Skolens Forhandlingsprotokol, som er bevaret
lige fra Begyndelsen, holdt i Vejen Præstegaard 6. December 1814.
Skolepatronen, Christen Lucassen Møller, Skodborghus Mark, samt
begge Forstandere, Lars Sørensen Smed fra Vejen By og Jeppe
Nielsen, Lille Dalgaard, var mødt; og nu begyndte en Forhandling,
som ifølge Protokollen havde helt imponerende Resultater, men skal
man dømme efter Følgerne, saa maa den vist mest have bestaaet i,
at Præsten har gjort rede for, hvordan han har tænkt sig det, og
de tre Bønder har sagt ja, eller ialfald ikke sagt imod. Det gjorde
man nemlig ikke dengang, man tav stille og lod det blive ved det
gamle. Dermed skal ikke være sagt, at ikke netop disse tre godt
kunde ønske Præstens Forslag gennemført, meget tyder paa, at de
var noget forud for deres Standsfæller, men det skulde ialfald vise
sig, at dem kunde man ikke faa med. Almuen brugte i dette Til
fælde som andre deres gamle Metode: man lod Embedsmændene
præke og stille Krav og saboterede iøvrigt det hele; og det Mulkt system, som her skulde anvendes, synes i en lang Aarrække ikke
at have været videre virksomt.
Først gøres der i Protokollen rede for Degnens Stilling. Han er
fremdeles Degn baade for Vejen og Læborg, men erklærer sig nu
villig til at afstaa Læborg, hvis det kommende større Skolearbejde
kræver det og kan blive ordentlig lønnet. Han er fast Skolelærer i
Vejen (ifølge sit Kaldsbrev af 1802), men ikke seminarieuddannet,
derimod er han (som ogsaa før nævnt) i nogle Maaneder undervist
og eksamineret af Pastor Svejstrup i Malt. Der gøres ogsaa rede
for hans økonomiske Stilling baade som Degn og Skoleholder, Høj
tidsoffer 18 Rbd. 5 Mark, Accidenser ved Barnedaab 22 Rbd., ved
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Begravelser 31 Rbd., ved Bryllupper 15 Rbd. Som Skolelærer har
han ca. 16 Rbd., men desuden har han, baade som Degn og Skole
lærer ikke saa faa Naturalier, bl. a. baade Korn, Hø og Halm. Det
ser jo ikke saa galt ud, men naar man husker, at disse Opgivelser
stammer fra den værste Inflationstid, saa betyder Pengeindtægterne
ikke ret meget. Johannes Brinch var en fattig Mand, saa meget
mere, som han ikke fik synderlig ud af Skolelodden.
Der er 59 skolepligtige Børn i Vejen og 18 i Skodborghus.
Det foreslaas, at kun Vejen Skole skal være Hovedskole, Skodborghus
kan faa sin Skole for sig selv, men om Sommeren skal Børnene gaa
til Vejen. Om Vinteren kan en ueksamineret Mand holde Skole
baade i Skodborghus og paa Vejen Øster- og Vestermark, den sidste,
som Degnen selv skal lønne, skal holde Skole f. Eks. paa Vester
marken i 3 Uger, og derefter ligeledes 3 Uger paa Østermarken
o. s. v. Beboerne koster ham og giver Lokale til ham og Børnene.
Der er altsaa Brug for to Skoleholdere i Sognet foruden Degnen;
dog synes dette ikke at være helt nyt, da Folketællingslisten 1801
nævner Peder Madsen i Stedet „Hjælp“ som Skoleholder om Vin
teren, formodentlig altsaa paa Vestermarken. For Vinteren 1815-16
er Ungkarl Peder Stagelund antaget som Skoleholder i Skodborghus,
og Vinteren efter nævnes Jens Ølgaard og Jep Pedersen som Skole
holdere, henholdsvis paa Vester- og Østermarken. Der er vel altsaa
i hvertfald holdt Skole, maaske dog, om man kan dømme efter
det følgende, mindst i selve Vejen By. Og ligeledes blev „den
befalede halvaarlige Eksamen“ regelmæssigt afholdt; Kommissionen
er hver Gang tilstede og skriver under derpaa, men i den første
halve Snes Aar ikke et Ord om denne Eksamens Udfald. Man tør
vist slutte, at det har gaaet saa som saa, og at man, trods de
truende Mulkter, har fortsat paa den gamle Vis, at Børnene kom
og gik som det bedst passede Hjemmene. Derfor er Resultatet af
den første Bispevisitats efter den nye Skoleordning, og da denne
netop skulde have vist sine Velsignelser, ogsaa saare kummerlige.
Med stor Bedrøvelse maa Biskop Koefoed 10. Januar 1818 skrive
i Protokollen: „Efter Kirketjenesten blev begge Sognes Børn prø
vede. Undervisningens Fremgang var meget maadelig, især i Vejen
By. Skolekommissionen blev paalagt at føre nøje Tilsyn med Skole
søgningen og under Mulkt at tilholde Forældrene at lade deres
Børn søge Skolerne til de befalede Tider“.
Men der var heller ikke noget rigtigt Skolelokale. Det vil
sige der var og havde været siden 1740, men det var denne Skorsten,
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som man troede vilde falde ned og slaa Børnene ihjel, og som man
ikke kunde blive enige om at reparere. „Skoleforstanderne fandt
at det var højst nødvendigt og lovede, at Reparationen straks skulde
foretages. Men ikke desto mindre er der siden den Tid aldrig
tænkt det mindste derpaa, og nu, da Høsten stunder til, kan man
ingen faa til at paatage sig Arbejdet,“ skriver Præsten i August
1815. Sagen var, at Skoledirektionen havde været saa uforsigtig
at befale, at hvis Reparationen vilde koste over 20 Rd., saa skulde
Arbejdet til Licitation, og denne skulde indsendes til Antagelse,
inden Arbejdet maatte paabegyndes. Og dette Kontorvæsen forstod
Bønderne meget vel at benytte sig af, — det kunde man jo ikke
saadan se paa en Skorsten, om Reparationen vilde tage mere eller
mindre end 20 Daler. Det var nu næppe sandsynligt, at det vilde
tage mere end 2 Daler, højst, men det behøvede man jo ikke at
snakke om. Følgelig blev Skorstenen staaende som den var, og den
stod vist ogsaa rigtig godt, indtil Huset en halv Snes Aar efter
blev brudt ned, men der var jo da al Anledning til at holde Børnene
borte fra et saa farligt Lokale. Ganske vist havde Degnen stadig
Fattigfolk indlejet der, men med dem fik det gaa som det kunde.
Man maa vel imidlertid altsaa have lejet en Skolestue i en af
Gaardene, ellers kunde der jo ikke tales om Skolegang og afholdt
Eksamen. Men først 30. November 1817, over to Aar efter, at
den gamle Skole var erklæret ubrugelig, resolverer Cancelliet gen
nem Skoledirektionen, at der foreløbig skal lejes en Skolestue i
Vejen By! Man faar næsten en Mistanke om, at der har været
holdt meget lidt Skole i Vejen i de 2-3 Aar hele denne Aktion
havde staaet paa, og at dette kan være Aarsagen til det særlig
daarlige Resultat for Vejen By ved den før nævnte Bispevisitats en
god Maaned senere. Et og andet tyder ogsaa paa, at Johannes
Brinch var en simpel Lærer, og at han helst slap med det mindst
mulige. Han var ogsaa paa dette Tidspunkt en svag Mand og døde
kort efter, 1822. Det er da ikke at vente, at det gik bedre ved
næste Bispevisitats, som Koefoed heller ikke, efter de daarlige
Erfaringer fra sidst, har ventet ret længe med. 11. Oktober 1820
skriver han i Protokollen; „Vejen Sogns Skoler visiteret, og fandtes
af Skolejournalerne, at saavel Vinter- som Sommerskolegangen har
været meget uordentlig. Ligeledes fandtes Børnene ved den anstil
lede Prøve meget forsømte og aldeles at have glemt det lidet, de
sidste Vinter havde lært. Skolecommissionen vilde derfor i Frem
tiden holde over den befalede Skoleorden----------- og om kjærlige
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Formaninger til Forældrene at holde deres Børn i Skole ikke
hjælper, da at anvende de Tvangsmidler Forordningen byder. —
Sommerskolen bør søges i 3 fulde Dage i det mindste af de mindre
Børn, — — — og af de ældre i det mindste en Dag eller 6 Timer
ugentlig.“
Man kan godt forstaa, at de Forældre, der virkelig brød sig
om at faa deres Børn undervist, tabte Taalmodigheden under dette
Langtrækkeri og selv, i Oktober 1817, lejede en Lærer, hvad jo
heller ikke taler til Brinchs Fordel. Det var Gaardejerne Jes Pedersen,
Peder Nymand, Laurids Pedersen og Christen Vitrups Enke. Stor
Opstandelse i Kontorerne, og denne Gang kunde de nok rappe sig!
At man vovede at gaa andre Veje end dem Forordningen lød paa!
Præsten har naturligvis indberettet, hvad der er sket, og Koefoed
fik travlt. Ikke 14 Dage efter kommer der Ordre til Skolekommis
sionen, som Laurids Pedersen ikke mere var Medlem af, at den maa
„betyde disse Mænd, at de ufravigelig bør lade deres skolepligtige
Børn søge Skolen i Vejen By, samt at de i manglende Fald vil
blive ansete i Overensstemmelse med Skoleforordningen.“ Koefoed
oversaa her helt, at til sligt kunde Forordningen slet ikke anvendes,
thi dens § 18 fritager netop Børnene fra at gaa i Skole, naar de
ellers bliver undervist forsvarlig. Men Embedsmændene var dengang
tilbøjelige til at gaa ud over deres Beføjelse, og for det meste kunde
de dristig gøre det, da Befolkningen sjælden vidste, hvor langt dens
Ret gik. Det har bl. a. været en almindelig Opfattelse, at vi har
Skoletvang eller Skolepligt, og Embedsmændene har ladet Folk blive
i Troen. Men den lille Friskole i Vejen i 1817 var altsaa lovlig
nok, og det er vist ikke sandsynligt, saadan som Forholdene var
endnu i 5 Aar, til en ny Lærer blev antaget i Stedet for Brinch
at Præsten har vovet at forbyde Skolen.
Man maa vist i disse Aar i Vejen have været noget trykket
af disse Skoleforhold, ialfald i nogle Hjem, thi man havde jo hverken
Lærer eller Skolelokale, der var nogenlunde tidssvarende; og naar
Byens Børn nu i en Aarrække synes at have staaet tilbage for
Børnene i Omegnens Skoler (ogsaa i Sognet selv), saa kunde det
ikke nægtes, at Grunden maatte søges i disse Mangler. Men naar
Skolekommissionen endelig i Efteraaret 1821 skred til Handling og
fik Brinch til at træde tilbage (han var nu 60 Aar), saa er det
formodentlig Biskoppens sidste hvasse Reprimande, der er den
umiddelbare Aarsag. Protokollen fortæller, at 17. September 3821
holdt man Møde i Vejen Præstegaard og her blev for Vinteren
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antaget til Lærer Seminarist Jens Schou for en Løn af 8 Rbd. r. S.
og Kost og Ophold, som Brinch skulde give ham. Den nye Lærer
blev anset og afholdt og det var vist alles Ønske at beholde ham,
men ganske egenmægtig, og som det synes uden at spørge nogen
som helst, kaldede Biskop Hjort Seminarist Søren Jessen fra Vejrup
til Vejen Skole og Kirkesanger i begge Kirker i Efteraaret 1822.
Ved et Kommissionsmøde 29. Oktober 1822 drøfter man hans Løn
og hvor der skal skaffes Plads til ham.
Dermed var Lærerspørgsmaalet i Vejen løst for en lang Aarrække, thi Søren Jessen blev Lærer og Kirkesanger i Vejen i ikke
mindre end 41 Aar. I Skodborghus derimod skiftede Lærerne med
ret faa Aars Mellemrum vel sagtens paa Grund af den ringe Løn,
som i Førstningen var 6 Daler og Kost og Logi, siden, i 1828 fik
Chr. Pallesen 9^2 Daler og desuden 6 Td. Byg som Erstatning for
Kost og Logi. Det var en Vinterlærerplads til 1834, da Skodborghus
fik sin egen Skolebygning; fra den Tid gik Børnene ikke længer
til Vejen Skole, og Lønnen kom nu op til 20 Rd. og 6 Td Byg.
men allerede 1843 er den paa 40 Rd. 6 Td. Byg, og det varede
endda ikke ret længe, før den gik op paa 100, man syntes det
var forskrækkeligt!
Men i Vejen var ved Søren Jessens Ankomst Spørgsmaalet
om Skolelokale stadig uløst. Det var tilmed bleven langt vanske
ligere, thi Kommissionen havde forsømt at sætte ind med Kraft i
de gode Tider til 1819 nu var man midt i en Landbrugskrise, hvis
Voldsomhed og indgribende Betydning er bleven historisk, — hver
Skilling maatte der passes paa, det var ikke Tider at bygge Skole.
Men Autoriteterne trængte paa mere end nogensinde. Der er paa
dette Omraade en Paagaaenhed, som er paafaldende. Mens al
Administration i disse Aar paa Grund af den store Fattigdom i
høj Grad slappedes — for at blive ved de Ting, der vendte ud
mod den jævne Befolkning kan nævnes den ulovlige Brændevins
brænding, Smugleriet, forøvrigt ogsaa Tyverier o. lign. — saa hold
tes Skoleinteressen oppe og Arbejdet for stadige Forbedringer i
Gang trods de smaa Midler. Embedsmændene her, og det vil væsentlig
sige Præster og Biskopper, synes i langt højere Grad end andre
Embedsmænd at have fastholdt den ideelle Linje fra Reform- og
Oplysningstiden. Befolkningens uhyre Træghed og Almuens sæd
vanlige Fjendtlighed overfor alle Oplysningsbestræbelser hjalp den
ikke, og ogsaa i Vejen blev man nødt til at bøje sig og skaffe et
ordentligt Skolelokale, trods al Pengeknaphed. Dertil kom iøvrigt,
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at heller ikke den nye Degn havde nogen Bolig, thi som før nævnt
havde Brinch selv ejet sit Hus. Det gjaldt imidlertid om at slippe
billigst muligt, og man købte da Brinchs Hus af hans Enke for
320 Rd. (med nogen Jord) og Istandsættelse og Udvidelse kostede
147 Rd., ialt 467. Til disse Udgifter laante man af offentlige Mid
ler 400 Rd., men det varede længe, før de endelig kom. Man var
færdig til Forandringen i 1823 og søgte om Pengene, ialfald de
halve, til Juni Termin, men først 13. November 1825 kan man
endelig gøre op med Brinchs Enke. Den Sommer er da den Bygning
gjort istand, som var Vejen Sogns første egentlige Skole og Degne
bolig, og som tjente dertil i al Søren Jessens Tid og lidt længere,
nemlig til 1866. I 1856 opgives Skolestuens Rumfang til 7X 18X 23
Fod = 2898 Kubikfod. Skodborghus Skolestue til 8X 11X 19--1672
Kubikfod. Børnetallet laa i Vejen fra 45 til 60 og i Skodborghus
fra 20 til 30. — Samtidig (1825) blev den gamle forfaldne Skole
nedbrudt og skaffede Sognet en Indtægt paa 21-2-6.
Hvor simpel end den „nye" Skole efter vore Begreber var,
saa foraarsagede den dog en Revolution i de kommunale Udgifter.
De var hidtil Løn til to Skoleholdere og desuden Kost og Logi til
ham i Skodborghus (Degnen havde jo i Forvejen sin Løn, som han
kunde leve af), Leje af Skolestuer og dertil de faa og smaa Fattig
udgifter. Det, som ved disse Udgifter ret betød noget for Folk,
især i disse Aar, var de rede Penge, og det kunde hidtil højst blive
alt i alt en 30-40 Daler. Derved, at man nu pludselig desuden skal
forrente og afbetale omkring 450 Rd., steg de direkte Pengeudgifter
med engang til det dobbelte, og det i den allervanskeligste Tid.
Alene Skolebudgetterne ligger i Aarene indtil 1842 paa 30-45 Rd.,
i et enkelt Tilfælde, da der 1834 bygges Skole i Skodborghus,
meget mere. Det er vist ikke for meget sagt, at det var disse,
ganske vist tvungne, økonomiske Ofre, der gjorde hin Tids Almue,
navnlig de mest ligegyldige iblandt dem, opmærksom paa Skolen
og fik dem til at tænke paa, hvad det egentlig var for noget, og
om det maaske dog alligevel kunde være til „Nytte“. Og skulde
det nu endelig være, at man skulde betale hvert Aar til dette
„Væsen“, saa var det jo da ens Sind imod. at det skulde staa
der til ingen Nytte; det skulde altsaa bruges, det var ens fulde Ret,
naar man betalte sin Skat. Og Børnene blev sendt afsted, naar
de nogenlunde kunde undværes hjemme.
Men det kunde de ikke altid, og det gjaldt de mindre Børn
som de større, de var spændt haardt for alle, ikke mindst i Gaard-
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mandshjemmene. Og ganske vist er Kommissionen langmodig og
eftergivende, naar der nogenlunde er Grund dertil, daarligt Vejr
eller travl Tid, men alligevel falder Mulkterne ret tæt i de følgende
Aar, ikke mindst hos Gaardmænd, som lader deres Børn eller
Tjenestedrenge forsømme Skolen, af og til overgaar det ogsaa
selve Kommissionens Medlemmer. Der kan godt i Sommermaanederne være 10-12 om Maaneden, som maa betale Mulkt. Den er
3 Skilling daglig, men gentager Forsømmelsen sig Dage i Rad inden
for samme Maaned kan den stige til 6, 12, og 24 Skilling daglig.
Man ser da Summer lige fra 3 Skilling op til 36, 48 eller 72, i et
enkelt Tilfælde 168. Der er altsaa Hjem, som er meget forsømme
lige, og ved Kommissionens Møder klages der ofte derover, saa
meget mere som man af og til faar en Opstrammer fra de Over
ordnede (f. Eks. en Cancelliskrivelse af 19. Maj 1827). Den 17.
Oktober 1827 hedder det saaledes: „Skolegangen har sidste Halvaar
været hel ustadig og Udeblivelse fra Overførelse ved de befalede
halvaarlige Eksaminer tager Overhaand.“ Eller 27. Oktober 1831:
„. . . fandtes Skolegangen temmelig ustadig især ha\de nedenstaaende
Forældre og Husbonder vist sig meget forsømmelige med at holde
deres Børn til Skolen“ . .. Undertiden gives der en Advarsel istedetfor Mulkt, og det er vist ikke fri, at dette anses for endnu
skarpere og næsten en Skam. En ganske enkelt Gang, men overfor
et meget daarligt Hjem, hvorfra Barnet iøvrigt vagabonderer og
ender i Ribe Arrest, trues der med Vand og Brød. — Værst er
det naturligvis i Sommermaanederne; ved det maanedlige Eftersyn
om Vinteren derimod hedder det gerne, at Skolegangen har været
anordningsmæssig, og er den det ikke helt, saa kan der nok paa
denne Aarstid findes en Undskyldning. Alt i alt er disse Aar, da
Almuen fik sin første Opdragelse til Respekt for Skolen og dens Gerning,
strenge for Skoleautoriteterne, men trods Fattigdom og Forfald blev
der ikke givet efter her. En enkelt Gang, 16. Oktober 1834 møder
endog selve Skoledirektionen i Vejen Skole for sammen med Skole
kommissionen — i dette Tilfælde er dog kun Præsten, Bøving, og
Peder Hansen Thuesbøl tilstede — at gennemgaa Sommerens Jour
naler, og en Regn af Bøder er Følgen. Men 25. Oktober 1837
hedder det fremdeles: Kommissionen fandt Skolegangen kun lidet
tilfredsstillende og dens Formand (altsaa Præsten) paatog sig næste
Søndag fra Prædikestolen at give Forældre og Husbonder en alvor
lig Erindring . . . " Netop ved denne Tid, sidst i 30’erne ses det
ogsaa at være bleven noget bedre, velsagtens paa Grund af de
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stadig bedre økonomiske Forhold, fra 1840 hedder det næsten
altid, selv om der fremdeles falder enkelte Bøder, at Skolegangen
er anordningsmæssig.
Det kunde godt have sin Interesse at sammenligne disse Forhold
i Vejen med andre Sogne, var det der lige saa slemt? I Vejen
Sognearkiv ligger ogsaa Skoleprotokollen for Læborg fra 1814, ført
af Præsten, ligesom den i Vejen. Indtil Oktober 1827 var Tilstanden
her endnu ringere, Degnen, som var ansat for Læborg alene efter
Brinchs Død, og som tillige skulde være Skoleholder, var raa og
drikfældig og mishandlede Børnene, saa de af den Grund ikke kom
i Skole. Men da han blev afsat, og man fik Bech istedet, forandrede
det hele sig. Ved de halvaarlige Eksaminer er der stadig Tilfredshed
med Børnenes Fremgang, og han maa vist ogsaa have forstaaet at
komme i et godt Forhold til Hjemmene, for Mulkterne er fra den
Tid ikke nær saa mange som i Vejen. Hele Forholdet synes altsaa
at være meget afhængig af Lærernes Personlighed, hvad der jo
stemmer med senere Erfaringer.
Søren Jessen har næppe været af de dygtigste, ialfald ikke
dengang. Eksamensbedømmelserne, for saa vidt de enkelte Gange er
indført i Protokollen, er kun middelmaadige: mest er det godt for
Læsning og Skrivning, en enkelt Gang mg.; men næsten altid tg.
for Religion og Regning. Andre Fag er der ikke Tale om. Men
iøvrigt stod det ikke bedre til i Skodborghus. Navnlig er de simple
Karakterer, som man altid finder for Regning, paafaldende, og paa
dette Punkt er det iøvrigt ikke bedre i Læborg, og som før sagt
ligger Forklaringen sikkert i Mangelen paa rationelle Regnemetoder,
Lærerne havde altsaa ikke selv paa dette Punkt faaet en ordentlig
Uddannelse. — En enkelt Gang, Foraar 1831, siges der rent ud,
at „Kommissionen kun havde liden Grund til at være tilfreds med
Eksamens Udfald. Børnene i Hovedskolens øverste Klasse syntes
snarere at være gaaet tilbage end frem i de forskellige Undervis
ningsgenstande, deres Kundskaber var ringe.“ Et halvt Aar før lyder
Bedømmelsen i Skodborghus Skole paa „liden eller ingen Fremgang,
og Kommissionen kunde ej andet end ytre sin Utilfredshed.** I
Efteraaret 31 „havde Kommissionen atter kun liden Grund til at
være tilfreds/* men da Sommerskolen altid har mange Forsømmel
ser, kan man noget mildnende føje til, at efter saa kort og uregel
mæssig Undervisning, som Børnene har haft „kan der ej heller
fordres meget, og Skylden kan ej med Billighed lægges paa Lærer
ne.** At man i Efteraaret 1831 fik en ny Lærer i Skodborghus
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Skole, synes ikke at have bedret Sagen, thi et Par Aar efter siger
Provsten (Næblerød i Vilslev), om ham at „skønt man vel indser
Vanskeligheden ved at faa passende Subjekter, saa maa Peder Jepsen
dog anses for uduelig til at holde Skole.“ (Provstiets Kopiprotokol).
Den 16. Juli 1828 var Biskop Koefoed paa Visitats i Vejen og
Skodborghus, han fandt i Vejen „Læsning god, Religion god, Skriv
ning god, Regning bør øves mere.“ Og i Skodborghus: „Fremgang
fandtes i Læsning og Religion nogenledes, i Skrivning tg. i Regning
maadelig og næsten intet.“ Efter en Provstevisitats i 1830 hedder
det: „Børnene i Vejen Skole læste i det hele ret godt, kun maatte
de holdes til at tale højere og tydeligere. I Religion svarede de
med Forstand og Færdighed, deres Skrift var ret god fornemmelig
Pigernes. 1 Regning derimod var de ikke færdige.“ (Bispearkivet)
Denne Bedømmelse er altsaa dog noget mildere.
Det var i disse Aar, omkring 1830, at en højst mærkelig
Skolemetode „den indbyrdes Undervisning“, fandt Vej til den danske
Folkeskole; ikke fordi de skoleforstandige yndede den, tvertimod
var den af enhver virkelig Skolemand hadet og foragtet for sin
Mekanik og sin Aandløshed, men fordi Frederik VI havde forelsket
sig i dens Billighed og dens militære Tilsnit. For en kortere
Aarrække fandt den Vej til omtrent alle Skoler, ogsaa her paa
Egnen. I ovennævnte Visitatsanmærkning af Biskop Koefoed hedder
det til Slutning: „I nederste Klasse var den indbyrdes Undervisning
indført, hvorved bemærkes, at det nøje bør paases, at intet Barn
opflyttes i en højere Afdeling før det fuldkommen har Færdighed
i de foregaaende“. For samme Aar (1828) findes i Provstiets Kopibog
en Skrivelse til Pastor Bøving i Vejen om den indbyrdes Undervisning.
Provsten (Næblerød i Vilslev) er i stor Forlegenhed, siger han, thi
Metoden skal indføres, og man kan ikke vente, at et almindeligt
Subjekt skal kunne det. Det tilraades at lade Biskolelærerne gaa
i Hovedskolen nogle Dage og se paa Metoden, og ligeledes, hvordan
Journalerne skal føres. I sine Ungdomserindringer fortæller N. J.
Termansen: „Skolen (Læborg) var af de paa Grundlag af den ind
byrdes Undervisning bedst indrettede og ledede. Her var alle denne
Metodes Krav fyldestgjorde lige til Normaltamp og Normalfløjte . . .
Lærebøgerne, der skulde læres ordret udenad, var lidet skikkede i
og for sig til at give Barnehjertet Næring, mindre blev de det ved
Maaden, de læstes paa.“ (P. Bjerge: N. J. Termansen, et Minde
skrift, S. 14-15. 1892). Maaske var Metoden ikke i Vejen indført
med samme Følgestrenghed som i Læborg, thi i Visitatsbemærknin8
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gen 1830 klages der over, at Børnene ikke ret forstaar Signalernes
Betydning!
Det første Aar efter 1814 var Udgifterne til Skolen fremdeles
meget smaa. Først da det blev Alvor med at skaffe Skolehuse og
leje Skoleholdere begyndte Udgiften at mærkes, og det kunde
godt have sin Interesse, om de kommunale Udgifter hen i 30’erne
kunde gøres op, ogsaa i Betragtning af, at en af vore kendte
Historikere har nævnt dem, vistnok efter Skøn, som værende af
Betydning (F. H. II 25).
Nogen egentlig Redegørelse for Skolens Indtægter og Udgifter
findes ikke før 1829. I de følgende 13 Aar, til og med 1841 er
Skoleligningen gennemsnitlig 76 Rd. om Aaret (Ligningen selv er
i Hamborg Courant, som her er omregnet i Rigsbankpenge), Fattig
ligningen paa 123 Rd. aarlig, i Rug og Penge tilsammen; ialt ca.
400 Kr. om Aaret. Idet vi regner med det nye Hartkorn, som
allerede dengang var paalagt Ejendommene, skønt man ikke brugte
det før 1844, bliver det 2,50 pr. Td. Hartkorn, eller paa hver af
de ca. 60 Ejendomme, der dengang var ca. ôVg Kr. Dertil kommer
saa noget Arbejde in natura paa Vejene. Det var hele Kommune
skatten.
Paa en Gaard til omkring 5 Td. Hartkorn, og af dem var der
nogle faa, kunde det maaske godt mærkes, hvis man i Forvejen
sad haardt ved det. Det kunde jo blive en 5-7 Daler eller ca.
l l/2 Td. Rug. Men den ret stærke Reaktion, som man gennem
Protokollernes Forhandlinger skimter mod disse begyndende kom
munale Udgifter kan dog næppe stamme fra selve Udgiften, thi den
kan ikke i 30’erne have været synderlig mærkbar, og i tidligere
Aar, da man ikke endnu havde bygget Skole og knap engang havde
Udgifter til Lærerløn, har det endnu mindre kunnet mærkes paa
Økonomien.
Det man altsaa maa søge som Forklaring paa Uviljen er netop,
at disse Udgifter er begyndende. Faste Kommuneudgifter var indtil
den Tid noget ukendt. Stillingen kan bedst sammenlignes med
Bøndernes Stilling til Tienden halvt ottende hundrede A ar tidligere.
Præsterne og Biskopperne kunde saa godt af og til, og maaske
hvert Aar eller flere Gange om Aaret faa Gaver af Bønderne til
det og det, men at det skulde blive en fast Ret skulde de ikke
have noget af, og deres Reaktion var som bekendt voldsom. Denne
Gang, for et hundrede Aar siden, slog man vel hverken Konge eller
Bisp ihjel i den Anledning, men Uviljen var stor, thi man anede,
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Og til visse, som vi siden skal se, ikke uden Grund, at man her
stod overfor en Begyndelse, som vilde vokse og vokse og ikke
lod sig standse. At samtidig Statsskatterne, ialfald i en lang
Aarrække, i Forhold til Indtægterne efterhaanden skulde komme
til at betyde mindre og mindre havde man naturligvis ingen Mulig
hed for at vide, da ikke engang de ledende vidste det. — Ud fra
det her fremstillede forstaar vi ogsaa bedre den store Uvilje mod
det faste og ordnede Skolevæsen. Det var nok Træghed og Kon
servatisme, men det var ogsaa hin Reaktion mod en stadig Udgift,
som kunde faa farlige Følger. De fattige skulde have Mad og
Klæder til Nødtørft, det forstaar sig, man var jo da et Menneske;
men de nye Skolepaafund var i Folks Øjne ikke blot unyttige —
hvorfor kunde det ikke gaa som hidtil? — men de var ogsaa
besværlige og farlige.
Og havde vi ikke omkring 1820 haft en Række Mænd, især
Præster og Biskopper, som i Modsætning til de øvrige Embedsmænd
(og Herremænd) havde holdt fast paa Idealerne fra 1700’ernes Slut
ning og vilde opdrage Befolkningen til Respekt for Skolen og dens
Gerning, saa var der ikke kommen nogen Skolevæsen ud af det
denne Gang, ialfald ikke mellem Bønder.
Det skal her tilføjes, at om Byens Udseende og forskellige
andre Forhold omkring 1825-30 har afdøde Pastor Richter, væsentlig
med Hans Jokum Lauridsen som Kilde, fortalt en Del i det lokale
Blad „Tiden” for 1903 (Biblioteket). Afhandlingen er optrykt paany
i Kolding Omegns Landboforenings Jubilæumsskrift 1912. Det be
mærkes, at det ikke var paa Mejlund, at de mange Sten fabrikeredes,
men paa „Gaarden“, og Leret blev hentet i den Fællesgrav, der
laa nedenfor Børnehjemmet, og som der er stairke Spor af endnu.
Bondesind, En Ændring i Bønders Sind og Væsen, som blot i
nogen Maade svarer til de Forandringer, som Udskiftning og Ud
flytning førte med sig, kan der naturligvis ikke være Tale om,
dertil skal meget lang Tid. Men det er dog sandsynligt, at der
ogsaa saaledes er nogen Forskel paa før og efter, paa Bonden 1770
og 1840, hvortil vi nu er naaet. Den nu helt selvstændige og
frigjorte Drift krævede ogsaa selvstændig Tanke og Handling, noget
som Bønder før kun havde kendt til i Smaating, og tillige har utvivl
somt Landbrugskrisen og den i mange Tilfælde haarde Kamp for at
bevare Hjemmet og den vundne Selvstændighed givet en ret stærk
8*
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Understrøm af Alvor og Tænksomhed. Det var nok godt, at det
ikke var første Slægtled efter Udskiftningen, som denne Krise ramte,
idet det næste maa antages at have været bedre forberedt. Da den
indtraf, 1819, var de to yngste Udflyttere 60 og 65 Aar gamle, og
det vil altsaa sige, at de Mænd, som nu sad med Ejendommene,
var opvokset under Selvejerkaar og vante til at skulle handle paa
egen Haand. Der kan i det hele ikke stærkt nok gøres opmærksom
paa det særegne, ikke mindst i aandelige Kaar, som disse forholdsvis
ensomt boende har haft, som ikke var synderlig afhængige, hverken
af By eller Landsby og heller ikke endnu af Sammenslutninger
eller Organisationer. Baade i Norge og paa Island er der udprægede
Eksempler, men mon noget Land i Verden har haft saa forholdsvis
mange af dem. som Slettelandet Danmark i det Aarhundrede mellem
Udskiftningen og Andelsbevægelsen? Ved den næsten ubetingede
Selvejendom — bl. a. fordi Gælden var ringe — ved de bedre
Kaar, men som alligevel ikke var anderledes, end at der fremdeles
krævedes meget store baade aandelige og legemlige Anstrengelser,
og ved det frigjorte Sind fremkommer det meget særegne og dybt
tænkende som vi kender fra de begavede gamle Bønder, og som
har givet saa god en Ligevægt, med Sans for Jævnhed og Retfær
dighed, overalt hvor Bønder siden har optraadt i det offentlige
Liv.
Med Hensyn til vor Viden om saadanne Forandringer i Bønders
Væsen og Tænkemaade er vi imidlertid paa ret bar Bund, thi
Bønder dengang skrev ikke Breve og førte ikke Dagbøger. Der
kunde godt have været endel at fortælle fra disse Aar, som heller
ikke for Bønder var uden mærkelige og betydningsfulde Begiven
heder, men foruden at de fremdeles daarlig kunde føre en Pen,
saa var en Nedskrivning af deres Tanker og Oplevelser dem en
fremmed, næsten frastødende Ting. Ud fra den Moral: „Skik dæ
wal, de spørres mindst“, er man meget bange for at udtale sig og
blive omtalt, gøre Opsigt, som Følge af et dybt Instinkt er man
helst anonym. „De lykkelige har ingen Historie“. Der ligger i
denne Tilbageholdenhed baade Stolthed og Ydmyghed, ofte ogsaa
endel Fejghed. I disse Ting er der vel næppe siden sket nogen
synderlig Forandring.
Ad forskellige Veje kan der dog fremdrages enkelte Ting til
Belysning af Spørgsmaalet. Og skønt de kun glimtvis angaar just
det Sogn her er Tale om, skal vi dog tage nogle af dem med i
det følgende.
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Først nogle Træk fra Bønders Færd og Væsen som den var
paa Udskiftningstiden og længe efter.
Noget af det mest udprægede baade hos unge og gamle, var
deres store Umiddelbarhed. Det gav sig ved de mange Sammen
komster Udslag i megen Munterhed, men ogsaa i grov og raa
Kaadhed, især vel nok naar de unge samledes paa Hovmarkerne;
de ganske unge, især Drengene fik her ofte en brutal Behandling,
men forøvrigt blev de heller ikke skaanet hjemme, blev overan
strengte og fik om Sommeren for lidt Søvn. Ogsaa ved Gilder og
Stævner kunde det gaa lystigt til. men ogsaa ofte ufredeligt, især
paa Grund af det meget 01 og Brændevin, der blev drukket, idet
saa godt som alle Bøder blev drukket op. Saa blev der ikke alene
gjort Aftaler angaaende den fælles Drift, men saa kunde ogsaa
gamle og nye Mellemværender blive afgjort i et fælt Skænderi,
ogsaa ofte Slagsmaal. Da man jo imidlertid skulde være i By- og
Arbejdsfællesskab sammen, saa sørgede Naboer og Slægtninge dog
gerne for, at sligt ikke greb alt for voldsomt om sig, og for det
meste synes det ogsaa, at det hurtigt var glemt og der kunde tales
videre i al Fredelighed. I nogle Tilfælde drak man paa en enkelt
Mands Bekostning. Anledningen kunde være glædelig, naar f. Eks
en ny Mand gav Igangsgilde, men den kunde ogsaa være mindre
glædelig, hvis det nemlig var en „Sladdertønde“ eller en „Tyve
tønde“, man drak. Navnene er jo talende nok. Hver Gang Tyven
drak skulde han sige: Nu drikker Tyven! og gjorde han det ikke,
saa lød det fra Oldermanden: hvem drikker? Det var forfærdelig
raat og ydmygende, men det kunde jo siges, at det altid var bedre
end at blive hængt, som Tyven ubetinget blev i ældre Tid.
Kvinderne havde ogsaa deres Sammenkomster. Det gjaldt for
dem som for Mændene: Arbejdet skulde helst udføres i Fællesskab,
naar det kunde lade sig gøre. Vintereftermiddage eller Aftener kom
de sammen med Sy- eller Strikketøj. Saa „maalte man Traad“ eller
man „bandt Byen rundt“, d. v. s. strikkede f. Eks. 4 Pinde for hver
Gaard i Byen, og saa skulde man se, hvem der blev først færdig.
Det er som store Børn. — Var der nogle Unge tilstede for at
hjælpe ved Kartning, Hørarbejde eller lignende, saa endte det altid
med en Dans paa Lergulvet. Ved den sidste Vintersammenkomst
var det nogle Steder Skik at „gi æ Braaend". Naar Folk var ved
at gaa, kom Konen i Huset farende med en glødende Pind. og den
som fik den i Enden var „Braaendrøw“ til næste Vinter. En Gavtyv
slog imidlertid Gløden af Mette Graaes Pind og inden hun igen fik
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den i Glød var Folk et Stykke borte. Men Mette var ikke forknyt,
hun smed Træskoene og indhentede Jens Hjuler, som ogsaa godt
nok blev Braaendrøw. Eller det kan more Mændene, naar de er
tilstede, at forstyrre Kvindernes Strikketøjer eller i Hemmelighed
binde deres Skørter sammen. Man kan ogsaa tænke paa de grove
Løjer som de barselbesøgende Kvinder fandt paa paa Hjemvejen,
især om de var bleven godt trakteret. Den Mand, som kom ud for
dem var ikke vel faren, og den ældre Skik var nok, at de trak
Bukserne af ham, og de maatte saa indløses ved et nyt Gilde
Et Træk der ogsaa strejfer det umiddelbare og barnlige er
deres Tilbøjelighed til at nøjes med det formelle. Det er vel ikke
sikkert, at Historien om Manden, der gør Ed paa at staa paa sin
egen Jord, naar han har noget af den i Støvlerne, er virkelig, men
den er sand af Indhold. Nutidsmennesker vilde vel ogsaa vanskelig
faa sig selv til at aflægge Ed paa, at man ikke har Brændevinstøj
i Huset, naar man ved det ligger ude i Sandgraven. En Præst
taler med den døende om nu at lette sin Samvittighed for, hvad
der trykker. „Ja der er jo de, te a kom jengang te aa slaa en
Mand ihjel, men a haar ou rejet en andens Lyw, te de ka wal
skarre.“ Men Præsten mente ikke, at Vorherre kunde gaa med til
det. „Saa æ han heller ett ve æ Ret“, sagde den syge. Da nogle
„hellige“ drøfter, om nu en afdød Kone kan blive salig, tager hen
des Søster meget forarget Ordet: „Hvis hun ett sku ku blyv salig,
hvem ku saa, for hun kund misæl hinde Bøgger!“ Især i Handel har
det formelle, Juristeriet, spillet en stor Rolle, hvorom kan henvises til
Feilbergs Bog: Dansk Bondeliv. — Der er i det hele ikke saa faa
Træk i de gamles Væsen, som vilde faa os til at befinde os mindre
vel imellem dem, trods al Munterhed og umiddelbar Humør. Blandt
andet ogsaa den stærke Selvhævdelse. Den er vel kendt, lige fra
de islandske og norske Sagaer til de jydske Tingbøger, og den lig
ner sig selv, hvor man saa træffer den. præget som den er især
af Rethaveriet. Den blev nødvendigvis holdt noget i Ave af Bysam
fundet, men ikke sjælden finder man voldsomme Udbrud deraf,
baade overfor Herremand, Præst og Byfæller, oftest vel fordi ved
kommende føler sig forurettet. Det kan ikke undre, at da dette
Bysamfund er sprængt og hver Mand sidder som en lille Konge
paa et Omraade, der er hans i en ganske anden og mere virkelig
Forstand end nogensinde før, at da denne Selvhævdelse igen gør
sig stærkt gældende og kommer frem med sagaagtig Styrke og i
barokke og sære Former, Der var Bønder, som al denne Selvejer-
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herlighed gik til Hovedet, og den slog over i en Proceslyst og et
Rethaveri, der gjorde dem til meget ubehagelige Naboer. En Hus
mand her i Sognet havde plantet et Læhegn i Vest skellet af sin
Ejendom. Udenfor Hegnet igen var en Vej, som nu ikke mere var
offentlig Vej, men dog i Brug. Ikke desto mindre fandt Naboen
mod Vest sig gaaet for nær ved denne Plantning, og da den tilkaldte
Landmaaler ikke kunde give ham Ret heri, men mente, at Husmanden
helt havde holdt sig paa sit eget, foruden at Vejen endda var imellem,
saa tog Naboen „Sagen i sin egen Haand“, ligesom hine Sagamænd.
En Søndag Morgen spændte han for sin Arbejdsvogn, og saa kørte
han nogle Gange frem og tilbage langs den nye Plantning, idet han
hver Gang sørgede for, at de to yderste Hjul ret kunde knuse
Planterne. Hvordan Sagen endte kan her forbigaas, det er Sindet,
der gøres opmærksom paa. Enhver ved, at der er mange af den
Slags Tilfælde, og at ikke sjælden Stokke og andre Vaaben kommer
med i Spillet. Saa ender Sagen for Retten, og i dens Protokoller
er adskillige Eksempler paa en saadan Sindenes Stejlhed og Smaalighed opbevaret. Velgørende er dog ogsaa Selvkritiken, som den
senere kommer frem, f. Eks. i Historien om Manden, der ikke vilde
tillade, at en Telefontraad gik over et Hjørne af hans Mark (Pælene
kunde godt staa i Skellene): „Nej a vil ett ha den Snakken øwer
mi Mark!“ Men det er iøvrigt ikke galere, end naar en Mand smider
sig foran Naboens Vogn for at hindre ham i at køre ad en Markvej,
som han selv mener at have Eneret til. Han blev kørt over. —
Men det er nu Vrangsiden. Iøvrigt havde denne Selvhævdelse været
haardt nødvendig under Godsejernes Regimente, og Herremanden
havde da ogsaa hyppigt mødt den, ikke mindst i Jylland. Vi har
set foran, at Askov og Vejen Bønder tager Skodborghusforpagterens
Kreaturer i Hus, og at Herskabet paa Estrup ikke uden'videre kan
befale Bønderne at slippe dem løs, men maa tilfredsstille dem paa
anden Maade. At noget af den samme faste Vilje og Sammenhold
har vist sig ved Hoveriforhandlingen i 1772 er der ingen Tvivl om,
ellers havde Vejenbønderne ikke faaet saa gode Kaar. Under de
fattige og vanskelige Forhold var en saadan Selvhævdelse nødvendig,
og Fællesskabet gjorde, at den heller ikke saa let blev misbrugt.
Det var vel ikke fri, at dens Vildskud først kom frem senere, da
hver Mand raadede sig selv. — Men iøvrigt var den nødvendig
lang Tid der efter, thi Standsfordommene var meget store. Det var
ikke blot paa Kontorerne, at „de stumprumpede Skriverdrenge“,
som J. A. Hansen var saa vred paa, var storsnudede og sagde
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„Du“ til gamle graahaarede Bønder, mens disse skulde sige „De“.
Det mærkedes ogsaa i Stændersalen, ja selv i Sogneforstanderskaberne (fra 1842) fik Bønderne denne Overlegenhed at mærke baade
fra Præstens og Herremandens Side. Tonen var, naar den var bedst,
faderlig raadgivende og formanende, men hvis Bonden selv vilde
have en Mening og gøre den gældende, saa kunde Tonen blive stram
og noget forbavset og næsten forarget over en saadan Uærbødighed.
Hvordan Bonden alligevel forstaar at hævde sig i saadanne Tilfælde
er Genstand for en Mængde Historier.
De her nævnte Træk kan, sammen med andre, endnu findes,
men sjældnere. Kun Selvhævdelsen er fuldt levende og synes jo
ogsaa fremdeles berettiget og nødvendig. Vil vi dernæst spørge,
hvori det nye da bestod, som efterhaanden kom til, saa maa først og
fremmest nævnes den mere selvstændige Tænksomhed, som lidt efter
lidt groede frem, da Bonden stod frigjort og med Ansvar, ikke
mere afhængig hverken af Herremanden eller af den snævre Landsbys
Skikke og Moral. — Disse Overvejelser for og imod, som nu var
bleven saa haardt nødvendige, denne Intelligensens Højspænding,
kom ikke blot hans Arbejde og Bedrift men ogsaa hans Personlig
hed tilgode, og Bønder omkring 1830-40, der lige havde klaret
Landbrugskrisens haarde Aar, var ikke saa lidt anderledes, selv
stændigere og dygtigere, end deres Bedstefædre i den gamle Landsby.
Landboreformerne havde staaet deres Prøve.
Men naar denne Tænksomhed endelig har fri for den daglige
Gerning, især om Vinteren, saa er det, at den ejendommelige Situation
fremkommer, at der ikke ret var noget i den nære Verden at rette
den imod, thi der var næsten ingen Bøger eller Blade og intet
offentligt Liv. Og da er det, at den slaar ind og bliver til baade
Lune og Kritik. Hos de mere begavede af disse Husmænd, Haandværkere og Bønder blomstrede den siden frem i Sejer, Ordsprog,
djærve og morsomme Vendinger og Bemærkninger og smaa Historier
om det og det og den og den, oftest ganske jævne og harmløse,
men ogsaa ofte prægede af barsk Lune og besk Ironi. Dette er
ikke mindst Tilfældet med Sejer og Ordsprog, som kan give Udtryk
for et ret kritisk og pessimistisk Menneskesyn: skik dæ wal, de
spørres mindst! Aald uend Piger, aa aald gue Kwonner ka en kyer
o en hal Vuen, aa saa ka en endda sjæl fo gue Plads! Æ Præstes
Mund er ingen Evangeliebog! En ka sæend en Høved te Hamborre
aa hjem ijen, de er endda en Høved! Der er altid noue i æ Vej,
nær Fattemand ska ha hans Høe hjem! Men der er som bekendt
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ogsaa en Mængde harmløse, ofte meget morsomme Vendinger af
denne Slags: De var en Slumptræf, saae æ Dreng, æ Kow gjoer o
hans Mælmad! Kom Bos, a haar Brø i mi Lomm! Ka de ett hjælpp,
saa ka Guds Uer heller ett hjælpp! Lille Hjælp er osse en Hjælp
saae æ Mand, han p — i æ Mølldam! Han skrøwwer nok vier, end
æ Bowser ka no! Galop, saae æ Skræjer, han rej o æ Ronnvejr!
En ka ett slaa ham en Sk— tepas! De er en sære jen, for hudan
en saa væender ham, saa ska han ha æ R—; i æ Nordvest! o. s. v —
Det kan ret let ses, i hvilke Tilfælde, disse Sejer anvendes; at de
bruger drastiske Udtryk kan ikke undre, dem har Folkeviddet altid
holdt meget af, og dette er aldeles ikke Udtryk for noget „vovet“
eller raat eller lignende, men langt mere for et sundt og friskt
Humør. I mange Tilfælde er det sikkert Udslag af det „drengede“
hos Mændene, naar de har Lyst til at drille Kvinderne for deres
sippenippede Sprogbrug. Og ikke uden Grund.
Smaahistorierne drejer sig meget om Originaler og fulde Folk,
men ogsaa om, hvordan man har kunnet narre hinanden. Som naar
en bekendt Mand i Vejen narrede en anden til at skyde paa en
„Fissemand" i den Tro, at det var et Raadyr og saa bag efter
skældte ham ud for hans Ivrighed, „de ku jo lissewal ha van en
Minnesk Du gik hen og skød o“ ! En fattig Husmand, som dog ikke
tog sig Verden saa nær, var ude at tærske. Hen paa Dagen kom
hans Kone og fortalte grædende, at deres Hus var faldet ned. „No
er’en folden,“ sagde Husmanden, „hwa Sie fold en te ? “ Et Par
Mænd og et Par Drenge var paa Vej hjem fra Holsted Marked
med en Del Kreaturer. Det var ved at være mørkt, og de var ikke
helt dristig ved det, da de skulde gennem Estrup Skov, for det
var netop i den Tid, da der gik vilde Rygter om den holstenske
Massemorder Thim Tode. Kommen godt ind i Skoven hørte de
nogle mærkelige Lyde, og hele Karavanen gik i staa. En af Mæn
dene besindede sig dog trods Skrækken og raabte det ene Ord:
„Træk“ ! „Aa saa bløw der heller ett saae jen Uer mier, far vi war
uhd aa æ Skov.“ Man faar her et direkte Indtryk af. hvad Skoven
har betydet af Uhygge i Folkets Fantasi. Heden var slem ved
Nattetid, men Skoven var værre.
Det var ikke saa tit, at disse Historier blev barokke eller
„amerikanske“, men ogsaa det kunde ske. Man erindrer endnu
„Skræder-Mads“ for hans kraftige Historier. Hvornaar han levede
er der ingen der rigtig ved, han er bleven en Slags tidløs Saga
skikkelse og det turde vel vidne om. at der har været Humør og
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Kraft i Manden, endskønt han kun var et stakkels vanført Fattiglem.
Thi har Traditionen kun husket hans Historier, saa har Fattigproto
kollen husket ham selv, som der foran er gjort rede for; her optræder
han Aar efter Aar lige fra han i 1828 blev Invalid og til hans Død
1858.
Naar Mads fortalte var det ikke Smaating der skete. Engang
han var paa Andejagt ved Vejen Aa nord for Møllen opdagede han
pludselig, at han manglede Forladning. Gode Raad var dyre, thi
nede i Aaen laa en Flok Ænder; og han rev da i en Fart sine
Læderbukser af og puttede dem i Bøssen som Forladning, og saa
skød han efter Ænderne som fløj øst paa. „Men saadden som de
endda klawet sæ øwer o Refsing Hie, dengang dæ hær Skod gik
av.“ Engang gravede han Mergel, og den var saa fed at den hængte
stærkt ved Træskoene. Det skrabte han saa af, naar han kom hjem.
„Aa dengaang vi kom te æ Foror, saa haad a tow aa trøje Las,
aa de ga a en Støk Katofler aalsammel. Aa I ka ejsen trow dæer
bløw Katofler, jen te en Fjarringkar, tow aa trøje te en Tønd, de
æ rele Rejning; a mot brow en Ryestaang aa bræk em op mej."
Disse forskellige Udslag af folkeligt Vid og Filosofi har natur
ligvis ogsaa kunnet findes tidligere, men det er dog sandsynligt, at
en stor Del af, hvad vi nu kender af den Slags, er bleven til i det
frugtbare Aarhundrede fra omkring Udskiftningen til 1880, da Bon
dens Aandsliv vel laa i Dvale, men alligevel var levende nok og
gennem de nævnte Udslag forberedte sig til at tage store Opgaver
op, saa store, at der desværre ikke mere blev Tid og Kræfter til
Smaahistorier og Vittigheder.
Kunde man nu ogsaa rette Lunet og Kritiken mod sig selv?
Thi Selvironiens og Selvkritikens Kunst er vist den egentlige Maalestok for, hvor langt Tænksomheden er naaet ind og hvor alvorlig
den har været. Det kan ikke overraske, at dette ialfald kommer
sent, thi til Selvironien og Selvkritiken skal der utvivlsomt en stor
aandelig Overlegenhed. Man vil lede forgæves efter Eksempler i
alle E. T. Kristensens Optegnelser, men noget senere kan de nok
træffes. En vestjysk Bonde var vel oplyst og intelligent og læste
en Del, men var ikke nogen særlig dygtig Landmand. Hans to
Sønner var anderledes indstillet og fik Gaarden i god og moderne
Skik. Saa sagde Faderen: „Ja a ved ett, hur di h aaret fræ, di
haar’et ett fræ mæ!“ Af lignende Træk er der i nyere Tid mange,
oftest naturligvis som her i spøgende Form, men de er værdifulde,
thi dennç Selverkendelse, som den ældre Bonde ikke magtede, giver
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rige Udsigter, rigere end noget andet der hidtil er spiret frem i
Bondens Sind. Den er Forudsætningen for baade det sociale og
det religiøse.
Det kunde naturligvis heller ikke undgaas, at Tænksomheden
og Kritiken efterhaanden, ialfald hos de mere begavede, rettede sig
imod den gamle Tro, Overleveringen fra Fædrene. — Det var vel
nok tøvende at det skete, thi det var jo næsten Kætteri, for ikke
at sige Helligbrøde, men alligevel: Det kunde dog vist ikke forholde
sig rigtig, at man f. Eks kunde skade en Mands Helbred ved at
stikke Søm eller Knappenaale i et Voksbillede, der skulde forestille
ham, eventuelt var døbt med hans Navn; at man skulde kunne
helbrede et Barn for engelsk Syge ved at drage det gennem et
Hul i et Træ eller under en Græstørv, og hvor skulde nogle uforstaaelige Ord kunne helbrede en Ko. Hvordan skulde en gammel
Kone kunne skabe sig om til en Hare, og det var da vist ogsaa
en tvivlsom Historie med den Nisse og i det hele med disse Skade
magter i Lo og Stald. Nogle af de fremmeligste begyndte endog at
udelade Korstegnet paa Stalddøre og i Korndynger, ja gjorde aabenlyst
Grin med Nissehistorierne — til Kvindernes store Forargelse. Og
ikke for det: Mændene følte sig heller ikke for sikre, thi at der
ofte var hemmelighedsfulde og gaadefulde Kræfter paa Færde troede
vel næsten alle; det var jo ud fra denne religiøse Følelse i Sindet,
at alt det, som nu skulde kaldes Overtro, var bleven til. Men lidt
efter lidt maatte disse Ting alligevel vige, de var for sære, urimelige,
barnagtige, for oldtidsprægede til at de mere udviklede og tænksomme
Sind kunde have med dem at gøre.
Men hvad saa? Ja, saa var der jo en anden Tro, som ogsaa
var ret gammel i Landet, om end ikke at sammenligne med Folke
troen, og som ogsaa alle var i et vist Forhold til. Men for det
første var den ikke hjemmegroet, meget langtfra, og for det andet
forudsatte den saa meget, som det primitive Menneske ikke kunde
besidde og da slet ikke det nordiske Menneske. Han var indstillet
paa, at der skal noget for noget, for saadan havde hans fattige
og haarde Liv lært ham det. Ogsaa det religiøse Forhold var for
ham et Slags Forretningsforhold, en Akkord: Naar han præsterede
noget vist eller foretog sig det og det til Beskyttelse mod Skade
magterne, saa ventede han til Gengæld Beskyttelse og Held fra de
gode Magters Side. Hvad man derfor havde faaet fat i af Kristen
dommen, eller rettere: dens katholske Form, var da ogsaa kun de
halvhedenske Ting, som f, Eks. Helgentro, Helgendyrkelse og Pil-
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grimsvandringer, for en stor Del til gamle hedenske Helligsteder,
og det holdt man tildels fast paa 2-300 Aar efter at Reformationen
havde kasseret det hele. Denne Reformation med dens strenge Krav
til Syndserkendelse og personligt Ansvar laa langt over hin Almues
Horisont, og dens teologiske Gloser larmede den hen over Hovedet
uden at gøre noget Indtryk. Landsbyens Bonde naaede ikke, hverken
før eller efter Reformationen, den Selverkendelse, som er Kristen
dommens Forudsætning, thi dertil savnede han Udvikling, og han
naaede det heller ikke i det fattige vane- og traditionsbundne Liv
indtil omkring Udskiftningen. Hvad Fædrene har fortalt er det som
gælder, Præsten er — som Præst — en fremmed og hans Ord
endnu mere. Som disse Fædre i mangfoldige Slægtled tilbage gaar
Bonden ydmygt og ærligt og ganske selvfølgelig ind under en
Slægts- og Skæbnesammenhæng, som man ogsaa meget godt baade
kunde leve og dø paa, og som i og for sig var af religiøs Natur,
men som intet havde med Kristendom at gøre. Man kan ogsaa
mærke sig, at Folkeviser og anden folkelig Digtning saa at sige
intet indeholder, som tyder paa virkelig kristelig Paavirkning eller
Grebethed; og ligeledes vil man i de Tusinder af Smaatræk, som
E. T. Kristensen har optegnet om jysk Almueliv, saavel som i
Sagnene, lede forgæves derefter.
Hvornaar begyndte nu dette at blive anderledes? Der kan
svares: Med de gudelige Forsamlinger omkring 1830, et halvt Aarhundrede efter Udskiftningen. Da blev der for første Gang rokket
ved nogle Almuesmænds Selvtilstrækkelighed, saadan at det fik
Betydning, ogsaa for andre. Hvad er der sket? Der er kort at
sige sket dette, at Bonden er revet ud af sit Oldtidsleje, baade
materielt og aandeligt. Han er bleven tvungen til at tage Beslutninger
og bære et Ansvar i langt højere Grad end før. Dertil kom saa
Landbrugskrisen. Det var andet Slægtled, som denne Prøvelse kom
over, men man bestod den, og da den var overstaaet var disse
Folk modne Mænd paa en anden og betydningsfuldere Maade end
Bønder før havde været det. Tænksomheden, den selvstændige, var
begyndt at bore i deres Sind, og det hændte, at den ikke vilde
være med til at forsvare deres egen Handlemaade. Og saa var
Konflikten der, den indre, og blev den dyb og alvorlig nok kunde
det ende med, at han begyndte at ane Syndens Alvor. Først da
Kritiken og Satiren over Medmennesker, som den intelligente Almue
var saa dygtig til (jfr. de mange morsomme og vittige Historier
og Smaatræk) ogsaa blev til Selvkritik og Selvironi er der Mulighed
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for den Selvfordybelse, der er Kristendommens Forudsætning. Og
denne Sindets Kultur naaede Bonden ikke før 300 Aar efter Refor
mationen. Da Oplysningen og Eftertanken har undergravet Fædrenes
Tro paa de Magter, der kun stillede helt ydre Krav, og Sindet i
Stedet begyndte at fordybe sig i sig selv, først da fik Kristendom
men en Mulighed.
Maaske kan man af Vejenskifterne slutte sig til, at et Par
Familier har været i Forbindelse med Hernhuterne, som fra 1773
havde faaet en Missionsstation i Christiansfeldt. Men disse første
Spor af religiøst Liv er usikre. Det er først omkring 1840, at der
i Vejen mærkes noget i den Retning og foreløbig kun hos et Par
Familier. I Bogen om Slægten Lauridsen siges (S. 96), at en ung
Gaardmand fra Gammelby, Poul Nielsen, var bleven religiøst paavirket
i sin Soldatertid i Helsingør. Gennem ham blev et Hjem i Malt,
Laurids Frandsens paa Estrup Mark, vakt, maaske var Anledningen
en Slægtsforbindelse; og da Konen her var en Søster til Peder
Lauridsens Kone paa Grønvang, kom ogsaa denne Familie, efter
nogen Modstand, med i Bevægelsen, og ret hurtigt fulgte flere
efter: Familierne paa Lundgaard (Konen Søster til Peder Lauridsen),
Skodborgholm og andre. Der er ikke noget særlig mærkeligt i
denne Vandring fra Sogn til Sogn, det er tværtimod det samme
man hører alle Vegne fra i disse Aar, fra Skjernegnen, Holstebroegnen fra Mors o. s. v., at ved Bekendtskab og Slægtskab breder
den gudelige Forsamlings Bevægelse sig fra Egn til Egn.
At det aandelige Liv, som i disse Aar begyndte mellem Bønder,
er religiøst præget er vist ikke saa mærkeligt, og det er heller
næppe den daarligste Begyndelse. Som bekendt var det ogsaa
stærkt pietistisk præget, især i Begyndelsen. Afdøde Lærer Lundgaard
i Bække, født paa Lundgaard i Vejen 1842, har i Lauridsenbogen
fortalt følgende (S. 92): „Vi Børn gik ikke i den offentlige Skole,
vi havde Huslærere, som skiftevis holdt Skole paa Grønvang og
Lundgaard, og Børnene fra et Par Steder mere gik ogsaa dertil.
En Tid havde vi en Lærer Schmidt, der var meget streng pietistisk
og havde intet Begreb om. hvad der passede for Børn. Den, der havde
forset sig, fik ikke Lov at komme med til den fælles Aftenbøn.
Ingen Slags Leg taaltes. En Dag havde en af Pigerne faaet sig en
Bold, og en Del af os, deriblandt jeg, havde begyndt at lege med
den. Men saasnart Schmidt blev det va'r blev vi kaldt ind og haardt
tiltalt og kraftig formanet, og vi blev dømt til at følges ad ind til
Ildstedet og brænde Bolden." Denne voldsomme Reaktion mod al
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„Verdslighed“ er ogsaa kendt andetsteds fra; ikke blot Kortspil,
men ogsaa Tobaksrygning blev anset for Synd, mens mærkelig nok
baade Skraaen og Snapsen fik Lov at være i Fred.
Men allerede ved denne Tid, først i 50’erne, var Opfattelsen
af disse Ting ved at ændres, hvad der sikkert har sin Grund i, at
Bevægelsen her paa Egnen fik en Leder, Peder Larsen Skræppenborg
fra Dons, som i Modsætning til de fleste Forsamlingstalere var et
ualmindelig levende Menneske, der ikke ret længe kunde nøjes med
det snævert pietistiske, men førte sine Venner ud over dette Stand
punkt. Derved kom man i Forbindelse med Egnens unge kristelig
vakte Præster, især Vilhelm Birkedal, Præst i S. Omme 1840-49,
Hans Svejstrup i Nørup fra 1840 og Hammerich i Starup fra 1839,
og det uhørte skete, at Sognegrænserne sprængtes, idet disse Præster
kom vidt omkring, og Folk fra mange Sogne søgte baade deres
Møder og deres Kirker. Det er bekendt, hvordan senere denne
gudelige Forsamlingsbevægelse i Vejen, især med Peder Lauridsens
yngre Broder Hans Jochum Lauridsen (1816-1910) som Mellemled,
fra 1865 blev en betydelig Støtte for den unge Højskole i Askov.

Vejen 1840—1870.
De mange kommunale Gøremaal: Fattig- og Skolesagen Vej- og
Vand- og Hegnsarbejde, Brand- og Ligsyn, Forligsmægling, Voldgift,
Jordbonitering o. s. v. er naturligvis ikke alle nye. Det meste deraf
maatte ogsaa i ældre Tider klares paa en eller anden Maade. Største
Parten ved Landsbyens Fællesskab paa egen Haand, men nogle enkelte
Ting skete under Præstens eller Herredsfogdens Ledelse.
Det synes imidlertid som Landsbyens Opløsning ogsaa i nogle
af disse Ting medførte nogen Sløjhed, især hvad Hegn, Veje og
Vandløb angik. Det ses af flere Forhandlinger hen i Trediverne
mellem Herredsfogderne og Amtet, at dette ialfald er ved at forfalde.
Det kan ogsaa i og for sig være rimeligt, at man ret hurtigt kom
til at savne en Organisation til Afløsning af Landsbyfællesskabet.
Det var dog først og fremmest Skolen og de fattige, der trængte
til offentlig Omsorg og hellere mere end hidtil. Det var altsaa ogsaa
der, som vi har set, at man først tog fat. Fattigloven af 1803 og
Skoleloven af 1814 gjorde det nødvendigt, at Præsten, som jo her
stadig var Regeringens ansvarlige Embedsmand, fik mere Hjælp af
Sognets Mænd og derigennem mere Kontrol med Sagerne. Og da
disse — altsaa Fattig- og Skolesagerne — i mindst et halvt Aar-
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hundrede var saa langt det vigtigste og næsten det eneste, man ret
brød sig om (ogsaa fordi det var dem, der kostede rede Penge),
saa var der egentlig allerede fra 1803, og ialfald fra 1814, en Slags
Sogneraad eller Sogneforstanderskab, — som oftest var det nemlig
de samme, der havde med begge Dele at gøre.
Det mærkedes derfor kun i ringe Grad som noget nyt, da Landkommunalloven af 13. August 1841 skabte Sogneforstanderskabet. Det
var væsentlig de samme Mænd, der kom til at styre med Sognets
Sager, og disse Sager vedblev ogsaa væsentlig at være de samme.
Det eneste nye var, at nu ikke længere Præsten alene, men ogsaa
Menigmand skulde udpege disse Mænd, ialfald den „mindre Halvdel“;
saa skulde den „større Halvdel“ rigtignok til Gengæld vælges af
den højstbeskattede Femtedel. Det er en Overførelse til Sognets
Omraade af Valgreglerne til Stænderforsamlingen, og den jævne
Mands første virkelige Deltagelse i Sognets Styrelse.
Til det første Sogneforstanderskab i Vejen-Læborg valgtes for
Vejen: Stephan Iversen, Dortheasminde, Hans Sørensen, Hajkjær, og
Peder Lauridsen, Grønvang; og for Læborg: Sognefoged Jeppe Andersen,
Drostrup, A. Lorenzen, Hundsbæk, (ejede 1838 — 53 den nordre Halvdel
af Gaarden), og Lucas Christiansen, Gammelby. Af disse 6 Mænd
havde de 5 før siddet i Fattig- eller Skolekommissionen, kun Stephan
Iversen var en ny Mand. Præsten var født Medlem, og i Alminde
lighed blev han ogsaa — ialfald de første Aar — valgt til Formand.
Pastor Fuglede var Formand for Vejen-Læborg Sogneforstanderskab,
saalænge han var Præst her (1842—56), derefter Stephan Iversen
til 1871, A. Blok Jessen til 1. Januar 1874 og siden i en lang Aarrække Kr. Madsen, Gammelby. Det kommunale Samarbejde mellem
de to Sogne, og som jo her som overalt stammer fra, at de har
fælles Præst, er dog ikke noget nyt, det gaar i det mindste tilbage
til 1803, da Sognene fik fælles Fattigvæsen. Heller ikke blev der
nu i 1841 oprettet fuldt Fællesskab, idet hvert Sogn stadig havde
sit selvstændige Skolevæsen med sin Skoleprotokol, (men fælles
Fattigprotokol), og saadan var det til 1867; da først blev VejenLæborg en virkelig Kommune.
29. December 1841 holdt Forstanderskabet sit første Møde,
(i Præstegaarden) og Forretningerne blev fordelt imellem Medlem
merne, idet de hidtidige Fattig- og Skolekommissioner ophævedes.
Hans Sørensen Hajkjær paatog sig at være Skolepatron for Vejen
og Peder Lauridsen skulde tage sig af Fattig væsenet, det vil i begge
Tilfælde sige, at de bl. a., og især, skulde opkræve Fattig- og
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Skolebidragene og føre Regnskabet derover. Begge skulde de dog
have Stephan Iversen til Medhjælper, og over dem alle var jo altsaa
Præsten som Formand, med ham skulde de raadføre sig, og naar
det var en saa begavet Mand som Fuglede, saa fik han vel oftest
det afgørende Ord, især i Skolesager.
Forstanderskabet maatte naturligvis føre en Forhandlingsprotokol.
Men denne giver ikke nær det Billede af Livet i Sognet, som man
kunde have ventet, navnlig i Betragtning af, at det for en Del er
Fuglede, der har ført den. Det er som man i denne første Aarrække
ikke ret ved, hvad man skal stille op med en saadan Protokol;
man har jo i Forvejen baade Fattig- og Skoleprotokol, som man
er bleven vant til at føre efter et bestemt Skema, og hvad var der
saa mere at skrive om? Ikke stort, syntes man. Forvirringen forøgedes
ved at man ogsaa fik anskaffet en „Copiebog“, det hørte sig til,
vidste man. Og endelig en „Journal over alle ankomne Sager“, som
dog blev liggende ubrugt til 1856. Men da Bøgerne skulde bruges i
Praksis, kom man i stor Forlegenhed, thi man befandt sig her paa ny
og ukendt Grund. Skulde der være særlige Afsnit, eventuelt særlige
Protokoller, for Vand- og Vejsager f. Eks., eller kunde de gaa ind
under de mere almindelige Sognets Anliggender? Og nu de gamle
Protokoller? Hvor meget om Skole- og Fattigvæsenet skulde nu ind
føres i dem, og hvor meget og hvad i den nye Forhandlingsprotokol?
Og „Copiebogen“ og Journalen, hvad skulde de bruges til?
Der var en Mand i Sognet, nemlig Præsten, som nemt kunde
have ordnet disse Ting paa en praktisk Maade, evnerig og letskrivende som han var. Men han gad vistnok ikke. Skønt han jo vidste,
hvor svært Bønderne havde ved at skrive, ikke mindst ved at
forme en Mening, saa er dog — i Modsætning til Bøving og
Bergenhammer (og senere Hansen og Svejstrup) — kun en mindre
Del af de forskellige Protokollers Indhold skrevet af ham, lidt
af Peder Lauridsen, mere af Stephan Iversen, men mest, ialfald i
Fattig- og Skoleprotokollen, af Søren Jessen, som skrev godt. Og
iøvrigt er den Protokol, Fattigprotokollen, som Fuglede havde mest
med at gøre, i hans Tid ført temmelig uordentligt. Og at Forhand
lingsprotokollen (med Kopibog) fra 1847 til hans Død 1856 overho
vedet ikke er ført maa han formentlig ogsaa bære Ansvaret for.
Arbejdet dermed er vel gaaet istaa overfor Begivenhederne 1848-50,
og siden er man saa ikke kommen igang igen.
Meget synes der ganske vist heller ikke at have været at indføre,
og med det samme gik det altsaa som det bedst kunde og temmelig
9
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forvirrende. „Forhandlingsprotokollen“ indeholder paa de første 5
Sider forskellige Ting fra det første Møde 29. December 1841, da
man altsaa organiserer det nye, og indtil 28. December 1844, delvis
til 1847. Længere fremme (Blad 150—52) findes 5x/2 Side omfattende
samme Periode. Fra Blad 200 er samme Protokol „autoriseret“ til
Vandløbssager, men det er kun blevet til en Sag (2l/2 Side) behandlet
1852 og 1855. Det er alt i Fugledes Tid, altsaa udover Fattig- og
Skoleprotokollerne. Tilmed giver disse ialt 12—13 Sider meget faa
Oplysninger, idet de to eller tre Dele, hvori de er delt, hver for
sig omhandler de samme Ting, hvad der jo ogsaa viser de Vanske
ligheder, man stod over for.
Først fra 1856 kommer Sogneprotokollerne rigtig i Brug, men
meget uordentlig og uden nogen Konsekvens. I Forhandlingsprotokollen
Blad 5—9 (10 Sider) er med Pastor Hansens Haand indført For
standerskabets Forhandlinger fra 3. Juni 1856 (Fuglede var død i
Januar) til 16. Oktober 1857. Under sidstnævnte Dato staar saa
følgende: „Det bestemtes, at for Fremtiden kun Forhandlinger angaaende Fattig- og Skolesager skulle indføres i denne Protokol“.
I Overensstemmelse dermed indeholder Blad 10—43 kun disse Sager.
Men senere har Blad 44— 146 atter almindelige Forhandlingsreferater,
nemlig Sogneraadets fra 6. November 1871 til 2. August 1880 og her
tillige omfattende baade Skole- og Fattigsager» hvad der hænger sammen
med, baade at fra 1867 dannede Sognene fuldt ud en kommunal
Enhed, og at alle Sager mere konsekvent end før, blev undergivet
Sogneraadets Myndighed. Med 1871 hører den særlige Fattigprotokol
ogsaa op og allerede fra 1867 Skoleprotokollen. De manglende For
handlinger, 1857 —71, skal derimod søges i Kopibogen S. 104—300.
Dermed har vi altsaa rede paa de indførte Forhandlinger indtil 1880.
Videre er Forhandlingsprotokollen taget bagfra brugt som Kopibog
til 1880, 465 Sider, men afbrudt to Gange; den første af før nævnte
Forhandlinger 1842— 47, den anden Gang af før nævnte Vandsyn
1852 og 55. Dermed er Forhandlingsprotokollens Indhold angivet.
Kopibogen har altsaa for det første de ovennævnte Forhandlinger
1857—71. Dernæst S. 3 — 6 nogle Vejsager. 21—72 forskellige Valg
handlinger, 7 —20 samt 301—448 Lister over Sognenes Rigsdags
vælgere 1849—84, og endelig bag i Bogen nogle Vandløbssager.
For at det ikke helt skal være Løgn, at det er en Kopibog, er der
dog ogsaa S. 1 - 6 indført nogle faa Skrivelser fra 1842, men intet
videre. — Endelig er der den ovenfor nævnte Journal. At den ligger
i Præstearkivet og ikke i Kommunearkivet hænger vel sammen med,
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at den udelukkende indeholder Fattig- og Skolesager, og navnlig om
Skolen har den en Del Oplysninger, For Fattigsagernes vedkom
mende er den kun ført 1856—66* men for Skolesagernes helt til 1896.
Naar man med nogen Besvær har fundet ud af dette Ærtehalm
er det næsten med Tilfredsstillelse, at man læser følgende Røffel fra
Ministeriet (gennem Stiftamtmanden 13. August 1859): „ ....b e d e s
Forstanderskabet tilkendegivet, at samme for Fremtiden bør undgaa
en saadan Sammenblanding af forskelligartede Sager, som hidtil ses
at have fundet Sted, idet nemlig Fattig- og Skolesagerne hver bør
have sin Forhandlingsprotokol, hvilke Protokoller bør være i Præstens
Værge, og de øvrige, alene under Sogneforstanderskabet hørende
og Præsten uvedkommende Sager, ligeledes være i Formandens Værge,
ligesom det endelig med Hensyn til alle Sager bør iagttages, at de
undergives Behandling af det samlede Sogneforstanderskab, og at For
handlingerne desangaaende indføres i vedkommende Protokoller.“
Der blev næppe taget noget Hensyn til denne Paamindelse, og iøvrigt
kom den ogsaa for sent. Man var paa dette Tidspunkt inde i den
Skure, hvori man fortsætter — og næsten var nødt til at fortsætte —
til omkring 1880.
Der synes som før sagt ikke i Perioden 1842 —47 at have været
mange eller betydningsfulde Sager, og de fylder, som vi har set,
heller ikke meget i Forhandlingsprotokollen, 13 Sider ialt. Man køber
i 1842 en Parcel af Stedet „Hjælp“ med de hidtidige Bygninger
(„lille Hjælp“) til Jordemoderbolig. Prisen var 240 Rd. Courant eller
384 Rigsdaler, men det ses af Protokoltilførselen, hvor svært det
har været blot at skaffe de faa rede Penge til Veje, som skulde
udbetales, Stephan Iversen maa for kortere Tid laane Sognet 25
Rd. Courant, Pastor Fuglede 10 Rd. Courant, Anders Jensen. Vandamgaard, 4 Rd. Courant. Den første eksaminerede Jordemoder for
Vejen-Læborg var Maren Nielsdatter Peders, uddannet sammen med
18 andre hos Stiftsfysikus Fridsch i Ribe 1792. Hun boede i Gam
melby og blev 1837 eller 38 afløst af Maren Dahl (gift med Anton
Lauridsen), som blev Sognenes Jordemoder i over 30 Aar. I 1866
købte hun den sydlige Ende af Lodden til Ejendom og byggede det
Hus, hvor nu Jens Sørensen bor. Kort efter, fra 1. Januar 1868,
gik Jordemodervæsenet over til Amtet; den hidtidige Lod blev solgt
og en ny Jordemoderbolig bygget mellem Aaen og Læborgvejen.
Dette Hus ejes nu af Lorenzen, Stavnsbjerg. Der var ogsaa i 1842
Forhandling med Amtet om at faa oprettet en Arbejdsanstalt for Ribe
Amt, hvad dog ikke blev til Virkelighed.
9*
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Mest er der om Vejene, der som nævnt synes ikke saa iidt
forsømte og Sogneforstanderskabet faar i disse Aar fra Herredsfogden
stadige ' Paamindelser om at faa dem istand. Hovedvejene gennem
Sognet: Kolding-Varde og Kolding-Ribe overgaar ved denne Tid til
Amtet. De er nu indkastet, men af en Retssag 1775 fremgaar det,
at Ribevejen endnu paa den Tid „gik i mange Spor ud over Sand
fladen“, og det samme var sagtens Tilfældet med Vardevejen. Bivejene
for Vejen Sogn er ikke mange: Vejen Gade samt det lille Stykke til
Gamstbro, Vejen fra Skodborghus til Læborg Skel, Skovvejen og ende
lig „Møllevejen", d. v. s. den gamle Vej fra Estrup Skov ind efter Vejen
Mølle, hvis Spor endnu kan ses. Af en Skelforretning eller Akkord
af 1862 mellem Anders Jensen, Vandamgaard, Hans P. Iversen,
Flid, og Levin Hansen, Lyst. ses det, at denne Vej „nu er flyttet“,
d. v. s. at Stykket over Markerne n. f. Landevejen er nedlagt, og
ved „Møllevejen" forstaaes der fra den Tid af Vejen fra Vestermar
kens Brugsforening til Vejen Mølle. Men det gik langsomt med
Istandsættelsen. Af en Protokoltilførsel af 23. Maj 1846 ses, at
disse Veje er opmaalt til 22320 Alen, og deraf er endnu kun 2763
Alen „grundforbedrede“, men bl. a. er da Skodborghusvejen, eller
en Del deraf, blevet indgrøftet, hvad den altsaa ikke før har været.
Et andet ret tydeligt Vidnesbyrd om, i hvilken Tilstand Vejene
endnu henlaa er det Stykke af „Skovvejen" (ogsaa somme Tider
kaldet Askovvejen) der gaar fra „Arnen" til „Pedersminde". Om
dette Stykke siges i 1843, at det, inden det kan indgrøftes, maa
„ryddes for Stubber og Krat og Sten"!
Af en Forhandling nogle Aar senere, Maj 1860, ses det, at
man efterhaanden tager sig mere omhyggeligt af Sognenes Veje:
„Fra Skodborghus til Vejen: Grøfterne renses hvor det behøves,
Ler paaføres adskillige Stykker, og der planeres jævnlig". „Fra
Malt Sogn til Vejen (Skovvejen): Den sydlige og østlige Grøft
maa forsvarlig oprenses og udplaneres paa Vejen". „Estrup Møllevej:
Grøfterne renses og planeres jævnlig". „Igennem Skibelund: Trænger
til lidt Ler, et Læs for hver 2-3 Favn*. „Fra Vejen Kirke til Læborg
Skjel: Grøfterne maa renses, og adskillige Stykker maa udbedres
med Ler". Det var jo Præstevejen til Læborg Kirke, og over den
havde Pastor Hansen klaget straks ved sin Ankomst i 1856. —
Disse Arbejder skulde udføres i Sommerens Løb, og vil blive synet
midt i Oktober af Peder Ottosen, Svend Kristiansen og Sognefog
den (Stephan Iversen). — Pudsigt nok havde man helt til 1860
ogsaa i Vejen Sogn en af disse Broer, som der ifølge ældgammelt
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Privilegium skulde betales Bropenge af, nemlig Broen over Frislusen
ved Vejen Mølle. Fra Amtet fik man nu (Skrivelse 19. Oktober 1859)
Ordre til at faa denne Færdselshindring afløst inden 1. Januar 1860.
Der prøvedes et privat Forlig med Mølleren (Termansen) uden Re
sultat. Derimod fik en Landvæsenskommission et Forlig istand, saaledes at Termansen skulde have 20 Rd. om Aaret, saalænge han
ejede Møllen, og siden skulde Færdselen være fri. Vejen og Gjesten
skulde betale hver Halvdelen af Afløsningssummen.
Samme Sommer var der efter Klage af C. P. Jacobsen Syn
over ,.det Vandløb, som fører fra Skodborghusvejen igennem efternævne Lodsejeres Marker, og udmunder i Vejen Aa norden for
Peder Krølles Gaard“. Det er Vejen Bæk (i gammel Tid „Øster Tov
bæk“) her er Tale om. Ikke mindre end 13 Lodsejere er interesseret
i Bækkens Tilstand, og man kommer i Mindelighed overens om en
Oprensning. 14 Dage efter var der Syn over Afløbet fra Vejen Mose
til Vejen Aa; Chr. Pedersen, „Hjælp“, har klaget over, at Møller
Termansen forsømmer Oprensningen, og Mølleren har igen klaget
over 4 Mand fra Drostrup, som har Græsningsretten (men ikke
Ejendomsret) paa Læborgsiden. løvrigt havde Termansen klaget over
dette Vandløb baade 1852 og 55, og Vandsynet havde begge Gange
forsøgt, at faa en Overenskomst istand, men forgæves. Sidstnævnte
Aar blev Sagen saa afgjort ved en Kendelse, som altsaa synes at
være meget misligholdt. I 1860 opnaaedes omsider Forlig om Op
rensningen, og dermed synes Sagen at falde til Ro.
Af en Tilførsel af 8. December 1843 ses, at en „Læseforening“
er paaatænkt, vel sagtens ved Fugledes Initiativ, og at „Selskabet
til Trykkefrihedens rette Brug“ er villig til at skænke en saadan
Forening sine Skrifter, baade de udkomne og de fremtidige, saavel
som „Dansk Folkeblad“, dog saaledes „at de skænkede Bøger og
Blade ikke maa afhændes, men beständigen skulle opbevares som
fælles offentlig Ejendom, hvorom en Erklæring fra Sogn eforstand er
skabet maatte tilstilles. Og erklære vi med Tak for den betydelige
Gave at disse Bøger og Blade skulle efter Hensigten bedst muligt
blive opbevarede — — —.“ Man maa vel efter dette antage, at
„Foreningen“ er stiftet og Bøgerne ankommen, men de sidste af
dem er vel forlængst borte. De har vel været opbevaret i Præstegaarden, og naar Niels Jokum Termansen i sine Ungdomserindringer
med Tak og Glæde nævner, hvad Fugledes Bogsamling betød for
ham, saa maa man vel antage, at i denne Læsning er ogsaa indgaaat
Skrifterne fra det nævnte Selskab. Der er heller ingen Grund til
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at tro, at han skulde være den eneste; der sad ialfald i Forstander
skabet enkelte Mænd, som sikkert med Interesse har læst disse
Bøger. Især maa man her tænke paa Stephan Iversen. Han var
sikkert en evnerig Mand og dertil kommer, at der ogsaa, baade
fra Sognets og øvrige Omgivelsers Side, stilledes store Krav til
ham. Et pudsigt Vidnesbyrd om hans Læsning finder man i Kirke
bogen. I 1843 fik han en Søn døbt Iver Sokrates, og da Drengen
døde fik ogsaa den næste Dreng et lignende Navn: Iver Valdemar
Sokrates. Dette for en Bondedreng ejendommelige Navn maa Iversen
have faaet fat i ved at laane og læse Oehlenschlægers „Sokrates“
(udkom 1835) af Fugledes Bogsamling. Og Bogen (og maaske anden
Læsning om Sokrates) maa have „faldet ved“ og gjort betydeligt
Indtryk, siden han giver sine Sønner et saa mærkeligt historisk
Navn.
Hvilket Indtryk Begivenhederne 1848-50 har gjort mellem det
jævne Folk faar man jo sjælden noget at vide om. Protokollerne
er tavse, eller saa godt som, baade 48 og 64.
Selvfølgelig har der skullet føres visse Regnskaber, og en ringe
Del deraf er bevaret paa løse Blade (Præstearkivet). Der blev i
1848 ved Krigens Udbrud samlet ind til en Hest, som man vilde
skænke Hæren. Listerne viser, at Gaardmændene har givet 1 Rd.,
de fleste af Husmændene 1/2 Rd., men en Del af dem har givet en
hel, ligesom Gaardmændene. De mere velstaaende gav mere: Fuglede
10 Rd. Chr. Termansen 8. Thomsen, Vejen og Thomsen, Skodborghus
5 og St. Iversen 4, enkelte af Gaardmændene 2. Der indkom i
Vejen 811/2 Rd., i Læborg 51, og de to Sogne kunde saaledes
tilnøds skaffe en Hest, som med Beslag og Transport til Arméen
kostede 140 Rd. — En saadan Hesteudskrivning kom man iøvrigt
ud for én Gang til og denne Gang ikke frivillig, nemlig Sommeren
1849, da General Pritwitz med sine Prøjsere en Tid holdt det
sydlige Jylland besat. Fra Ribe Amt forlangte han 81 Heste (sagtens
en fra hvert Sogn), og hvis de ikke var leveret i Kolding inden
24. Juni truede han med at tage dem selv. For at undgaa disse
Overgreb foretrak man selv at foretage Udskrivningen. Og da
Øvrigheden ikke kunde tage sig af det, blev der for Ribe Amt
dannet en Komité bestaaende af Lautrup paa Estrup, Wolfhagen.
Østerbygaard, og Thomsen, Hjarupgaard. 200 Td. Hartk. skulde
levere en Hest og Vejen—Læborg—Folding slog sig sammen om
2 Heste, som blev købt for 240 Rd. Bidragene maatte altsaa
denne Gang være meget større end sidst, men Fjenden erstattede
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dog en Del deraf, 3 Mark 3 Skilling for hver Daler. — For de
fjendtlige Indkvarteringer i 1849 erstattede den danske Regering
Vejen—Læborg Sogne 3705 Rd. 3 Mark. Desuden fik man Erstat
ning for de fjendtlige Rekvisitioner. En tysk Eskadronschef, som
laa paa Estrup, udskriver fra Malt Sogn 8 Td. 5 Skp. Havre, 44^2
Pund Flæsk, 441 2 Pund Æ rter, 4 Pund 5}/2 Lod Kaffe at levere
5. Juli. Han har vel lige kunnet naa at faa denne Smaus med sig,
inden han maatte pille af; Morgenen efter stod Kampen ved Fredericia.
Mellem Papirerne ligger ogsaa en Kvittering fra den prøjsiske Hær
afdeling, som laa i Kolding, til Vejen Sogn, som har leveret 4025
Pund Brød. For disse forskellige Leveringer fik Vejen Sogn en
Skadeserstatning af 717 Rd. 5 Sk. og Læborg 289 Rd. 14 Sk.; man
havde anslaaet det til henholdsvis 1004 Rd. 80 Sk. og 654 Rd. 58 Sk.
I den forlangte Erstatning fra Vejen er indbefattet 14 Rd., som er
„aftvunget Befolkningen af bajerske Soldater“, men der kom man
til selv at tage Tabet. Dette er iøvrigt den eneste paatrufne Min
delse om forrige Kriges Raaheder. Naar man tænker paa, hvad
denne Egn, og ikke mindst Vejen, maatte gennemgaa i Krigene
200 Aar tidligere, saa kan man nok sige: hvilken Forskel! Den
humane Krig hører det 19. Aarhundrede til.
Ønsker man at vide, hvilke Vejenfolk, der var med i de to
Krige, saa er Fortegnelsen i Hærens Arkiv over dem, som i 1876
fik Erindringsmedaljen) den eneste nogenlunde tilgængelige Kilde. Den
har jo den Svaghed, at dem, som i Tidsrummet til 1876 er afgaaet
ved Døden (i Krigen eller hjemme) ikke kommer med, men i Be
tragtning af den ret unge Alder, som ogsaa Deltagerne i den første
Krig endnu paa dette Tidspunkt har, saa kan det ikke være ret
mange. Værre er det, at nogle er flyttet fra Sognet, andre er
flyttet til, saa noget usikkert er der ved Listen.

D e lta g e r e 1 8 4 8 — 50:
Niels Olufsen, f. 1827, med i 1850, 6. Bataillon, Husmand, Vejen.
Jens Thomsen, f. 1827, 1850—51, 6. Bat., Pompemager, Vejen Mark.
Søren Frandsen, 1821, 1848—51, 1. Forstærkningsjægerkorps, Husmand,
Arbejdsmand, Vejen.
Jens Andersen, 1830, frivillig i Aarhus Frikorps, 11. Bat., Formand, Vejen
Station, Vogterhus 7.
Laurits Heinrich Ebert, 1826, 1849—51, 2. Forstærkningsbataillon, Væver,
Vejen By.
Jakob Tjørnelund Mortensen, 1824, 1848—50, 3. Forstærkningsbataillon,
Arbejdsmand, Skodborghus.
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Lorentz Christensen, 1825, 1848—50, 10. Bat., Arbejdsmand, Vejen Mark.
Nis Sørensen, 1848—51, 3. Reservebataillon, Selvejerhusmand, Karensmark,
Vejen Skov.
Peder Nielsen, 1828, 1850—51, 4. Reservebat., Gaardmand, Vejen Mark.
Hans Peder Lauridsen, 1821. 1848—51, 3. Reservejægerkorps, Lejehusmand,
Vejen.
Jes Lausten, 1826, 1848—51, 3. Forstærkningsbataillon, Selvejerhusmand,
Vejen Mark.
Mikkel Pallesen, 1824, 1848—50, 12. Bat., Træskomager, Vejen.
Jens Christian Pedersen, 1826, 1849—51, Selvejerhusmand, Vejen Mark.
Svend Christiansen, (Engelbrekt) 1819,1848—51,13. Bataillon, Selvejergaardmand paa Grøngaard i Vejen.
Niels Andersen, 1819, 1848—50, Feltingeniørreg., saaret ved Fredericia og
Isted, Vogterhus 8, Vejen, Ingeniørassistent.
Thomas Thomsen, 1821, 1848—51, 12. Bat., Blikkenslager, Vejen By.
Hans Jessen,, 1826, 6. Bat., saaret v. Fredericia, Pompemager.
Peder Andersen, 1821, 1848—51, 3. Reservebat., saaret ved Dybbøl, 24. Juni
1849, Selvejerhusmand, Vejen Mark.
Thomas Poulsen, 1828, 1850, 6. Bat., Arbejdsmand, Vejen.
Rasmus Nielsen, 1848—49, 3. Bat., saaret 6. Juni 1849 ved Dybbøl, Inva
liderente, Selvejerhusmand, Vejen Knude.
Hans Christensen Hansen, 1827, 1849—51, 6. Bat., saaret 23. April 1849
v. Ejstrup. Smed, Vejen Skov.
Hans Nielsen Friis. 1819, 1848—49, Husmand, Vejen Mark.
Laurids Hansen, 1826, 1848—51, 3. Dragonreg., Selvejerhusmand, Vejen
Mark.

Det ses af Listen, at af disse 23 er 5 bleven saaret, hvoraf
en saa alvorlig, at han faar Indvaliderente. Om de faldne hører
man selvfølgelig intet her, og heller ikke til Kundskab om dem er
Kilderne gode. En Kateket i Odense, Cohen, udgav imidlertid i 1851 en
Bog om „Krigen 1848 — 50 og de faldnes Minde”, hvor saavidt
muligt alle er nævnt, som i alle tre Aar er døde af Saar eller
Sygdom. Men desværre mangler Bogen ikke blot alfabetisk Navneog Stedfortegnelse, men Stedet (Hjemstedet) er i mange Tilfælde
overhovedet ikke nævnt. Der er kun fundet én fra Vejen, Syge
passer Nr. 935, 5. Brigades Reserveambulance (Navnet er ikke
kommet med), død af Tyfus paa Gottorp Lasaret 30. December
1850. Det ser maaske ikke helt sandsynligt ud, at den ene Mand
skulde være Sognets hele Tab i alle tre Aar, og fra Nabosogne
som Malt og Gesten og Andst er der ogsaa ikke saa faa, men det
kan dog tilføjes, at fra Læborg f. Eks. er der slet ingen.
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D e lta g e r e 1864 v a r f ø lg e n d e :
Jens Christensen, f. 1810, 11. Reg., saaret 6. Februar paa Tilbagetoget fra
Dannevirke, siden fangen, Indsidder, Vejen Knude.
Henning Sørensen Blaameyer, 1830, 3. Diagonregiment, Gaardmand, 0 .
Skibelund, Vejen S.
Jeppe Bojsen, 1832, 14. Reg., Avlskarl, Vejen.
Jens Christensen, 1832, 1. Reg., Boelsmand. Vejen Knude.
Lauge Christiansen, 1839, Husmand, Vejen Mark.
Hans Hansen, 1832, 2. Dragonreg., Skodborgbjerggaard.
Jens Hansen, 1841, 17. Infanteriregiment, Tjenestekarl, Vejen.
Poul Hansen Holdt, 1830, 14. Infanterireg., Husmand, Vejen Mark.
Andreas Jensen, 1832, 5. Infanterireg., Boelsmand, Vejen.
Søren Jensen, 1836, 10. Batteri, fangen 18. April ved Dybbøl, Gaardejer,
Skodborghus Mark.
Hans Christian Mathias Krarup Jessen, 1832, 6. Infanterireg., Sadelmager,
Vejen.
Hans Peder Lauritsen, 1832, 21. Infanterireg., Husmand, Vejen.
Peder Christensen Lund, 1839, 6- Reg., Tjenestekarl. Dortheasminde Vejen.
Hans Nielsen Lundgaard. 1839, 11. Reg., saaret 6. Februar paa Tilbageto
get fra Dannevirke. Fangen v. Oversø. Udsælger v. Detailhandel i Vejen Sogn.
Jørgen Mikkelsen, 1835, 9. Reg., Tjenestekarl, Dortheasminde, Vejen.
Chresten Nielsen, 1832, 5. Infanterireg., fangen 13. April paa Forpost ved
Dybbøl, Bonde paa Vejen Mark.
Hans Nielsen, 1830, 14. Infanterireg, bor til Leje v. Vandamgaard.
Jens Nielsen, 1838, 10. og 13. Batteri, Husmand, Vejen.
Nis Peter Nielsen, 1840, 11. Reg., Husmand paa Vejen Mark.
His Raun Nielsen, 1839, 6. Reg., Husmand paa Vejen Mark.
Jens Jacob Nissen, 1835, 6. Reg., Bødker i Vejen.
Laurits Nissen, 1839, 21. Bat., saaret 3. Februar, fangen v. Jagel samme
Dag, Husmand, Vejen Mark.
Christen Peder Olesen, 1840, 20. Reg., Landmand, Vejen Sogn.
Hans Olesen, 1835, 2. Artillerireg., Reservekorporal, saaret v. Dybbøl 12.
April, Opvarter paa Gæstgivergaarden, Vejen.
Anker Pedersen Højberg, 1837, 6. Reg., Husmand, Vejen Mark.
Pvder Feddersen Pedersen, 1839, 21. Reg., Arbejdsmand, Vejen.
Niels Christensen, 1838, 11. Reg., Selvejerhusmand, Vejen Mark.
Andreas Petersen Riis, 1838, 10. Reg., saaret 29. Juni paa Als, fangen
samme Dag, Uhrmager, Vejen.
Hans Timmermann, 1834, Landmand, Skodborghus Mark
Christen Madsen Tonnesen, 1830, 5. Reg., Husmand, Vejen Mark.
Christen Hansen Trans, 1838, 10. Reg., saaret paa Retiraden fra Als,
Husmand, Vejen Mark.
Niels Sonnichsen Wedel, 1836, 21. Reg., Skræder i Vejen.
Peder Villadsen, 1840, 11. Reg., Snedkermester, Vejen.

Af disse 33 unge Mænd er nogle enkelte, ligesom i forrige
Liste, tilflyttede siden Krigen, mens andre er flyttet bort, f. Eks.
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nævnes ikke Laurids Peder Lauridsen, Peder Lauridsens ældste Søn,
f. 1840, 11. Inf. Reg., saaret og fangen ved Oversø 6. Februar. Se
iøvrigt „Slægten Lauridsen“, 106 flg. og hans Breve fra Fangen
skabet, som er af megen Interesse, S. 285 flg. — Trods de Mangler,
som disse Lister altsaa har, kan det dog sikkert antages, at de
giver et nogenlunde korrekt Billede af Sognets Deltagelse i Krigene.
Af de 33 er 6 blevet saaret (7, naar L. P. Lauridsen medregnes),
derimod mangler jo her, som i forrige Liste, Besked om de faldne.
En Søn af ovennævnte Kateket Cohen fortsatte i 1864 Faderens
Arbejde med en Bog om „Krigen 1864 og de faldnes Minde“. Her
møder imidlertid de samme Svagheder: ingen Navne og Stedforteg
nelse og af og til mangelfuld eller slet ingen Hjemstedsbetegnelse,
og Eftersøgningen faar altsaa noget usikkert over sig. Imidlertid
er det vel almindelig bekendt i Sognet, at der i Vejen Kirke hæn
ger en Tavle med følgende Indskrift: „Til Minde om Lucas Jensen,
Menig af 11. Reg. 4. Comp. f. 9. Februar 39. Under Kampen for
Fædrelandet død paa Lasarettet i Svendborg 29. Juni 1864“. Kirke
bogen fortæller, at han var Søn af Jens Sørensen og Gunder Christiansdatter, 0 . Skibelund, og at han var født 14. Februar 1839. Tavlen
er altsaa ikke helt korrekt. L. J. genfindes i ovennævnte Bog S. 134,
„død paa Svendborg Lasaret den 29. Juni af Tyfus, begr. 1. Juli paa
Svendborg Kirkegaard“. Imidlertid nævnes i samme Kilde, S. 127,
„Underkorporal Christen Jensen, Skodborghus, død paa Svendborg
Lasaret den 8. Marts af Krampe, begr. paa Svendborg Kirkegaard
den 14. Marts". Der staar rigtignok „Skadberghus“, men da et
saadant Sted ikke findes, saa maa man vist antage, at Vejen maa
regne med 2 døde. Naar Chr. Jensen ikke er kommet med paa
Tavlen, som man ellers ser andet Steds, har det vel sin Grund i,
at han ikke har været født i Sognet (findes heller ikke i Kirkebo
gen). Maaske vil man alligevel synes, at 3 døde er et meget ringe
Tab paa 56 Deltagere i begge Krige. Der kan da være Grund til
at erindre om den Opfattelse, der almindelig blev gjort gældende
for blot 3U Aar siden, at jo fuldkomnere Vaabnene blev, jo ringere
Tabet, thi „det kunde ikke vare ret længe“. Dertil kom jo, at man
fik mere Herredømme over Sygdomme. Ifølge ovennævnte Kilde
skyldtes endnu i Treaarskrigen over 1/3 af Tabet Sygdom, i 1864
knap 1/4. Det er i langt de fleste Tilfælde Tyfus, der er Tale om.
Med Hensyn hertil er det stadig gaaet fremad, men i anden Hen
seende har Forventningerne, angaaende Krigens Varighed og Huma
nitet, som bekendt ikke slaaet til.
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Skolen. Ï 4O’erne og 50’erne var Fremskridtet indenfor Skole
væsenet fremdeles meget smaa, hvad der naturligvis især har sin
Grund i, at Lærerkræfterne var for ringe. Navnlig gælder det Læ
borg, men i Vejen var det ikke meget bedre. Ved en Visitats i
Vejen Skole konstaterer Provst Ejler i 1844 at „den større Del af
Børnene læste hverken færdigt eller rigtigt“, „Børnenes Skrift var
ingenlunde smuk, men flere af dem skrev en tydelig og nogenlunde
fast Haand“, „Fremgangen i Regning var meget forskellig, idet de
ældre Børn var ret fremmelige, men de yngre stode meget tilbage“.
I Skodborghus var det snarest ringere. Alligevel synes dog denne
Bedømmelse at være en Fremgang mod tidligere. Søren Jessen
synes efterhaanden at have forbedret sig noget som Skolemester.
Det er vist gaaet med ham som med alle de ældre Degne: Degne
embedet var Nr. 1 for dem. Skolen kom i anden Række, og paa
den saa de omtrent som Befolkningen. Det skulde vare en Menne
skealder eller mere inden det blev omvendt. Men hvad Skodborghus
angaar var det jo ogsaa den usle Løn, som var Skyld i at ingen
dygtig Lærer vilde søge. Det blev der nogenlunde bødet paa da
man i 1853 fik Terkel Gundersen og hans Løn blev forhøjet til
100 Rd. og 6 Td. Byg. 1856 blev der ogsaa bygget til Skolen,
saa Læreren fik en større Lejlighed, hvad ogsaa kunde være paa
krævet, eftersom det i Protokollen hedder, at der kun er et lille
Værelse og et lille Køkken paa ialt 21 H Alen og siden 1851 havde
her boet en gift Lærer! Saa var Vejenlærerens Lejlighed paa 120
U A len ved Siden deraf en hel Herlighed.
Dog var en meget væsentlig Aarsag til de ringe Fremskridt
naturligvis ogsaa Befolkningens Holdning. Den var ændret for saa
vidt som Uviljen overfor Skolen var bleven noget mindre, men
Ligegyldigheden var fremdeles stor og Forsømmelserne mange. Man
har i Sogneforstanderskabets Holdning overfor disse Forsømmelser
den bedste Maalestok for, hvor galt det var. Den almindelige Prak
sis ser ud til at være, at man for Sommeren opgiver al Mulktering.
Det hedder nok f. Eks. ved Mødet 9. Juli 57, at „det maa anses
nødvendigt at der dikteres Skolemulkter for at standse de mange
Skoleforsømmelser“, men Mulkterne blev næppe opkrævet. Fra Mødet
11. Juni 1858 hedder det: „For Maj Maaned bestemtes, at alle de
Børn, som havde forsømt over Halvdelen (!) af de skolepligtige Dage
for disse Dage mulkteres, de andre forsømmelige advares“. Men
selv overfor Vinterskolegangen ansaa man det ofte for nødvendigt
at optræde med stor Lempe, som naar det 29. Marts 58 hedder,
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at „paa Grund af Tidernes Knaphed mente man at maatte lade det
bero ved de idømte Skolemulkter uden at idømme videre Mulkt“.
Det betyder vist, at heller ikke de idømte er bleven opkrævet.
Nogen god Samvittighed har man dog næppe haft, og 11. Oktober
samme Efteraar „bestemtes, at der for Vinterhalvaaret strængt skulde
paases med Skoleforsømmelser og maanedlig mulkteres, hvorimod . . .
de Børn, som i Vinter flittig søge Skole, kunne, om de ønske det,
fritages ganske eller tildels for Skolegang næste Sommer“. I Fe
bruar 1860 vedtager man, at Forholdsreglerne overfor Forsømmel
serne skal være lempelige, men de skal ogsaa gennemføres „med
Alvor og Kraft“. Men for 23. Juni 65 hedder det: „Forsømmelses
listerne blev fremlagte, men Forstanderskabet kunde ej bekvemme
sig til at mulktere“. Det var jo ganske vist fem Aar efter. Værst
var det i Læborg, her er Mulktrestancerne i 1861 81 2 Rd. mod 5
Mark 7 Skill, for Vejen. Og i 1867 skred man til Udpantning og
Salg af Panterne ved Auktion.
Nej, det var ikke nemt at være Skolekommission. Ministeriet
og Skoledirektionen trækker den ene Vej og Befolkningen den an
den, hvad Forstanderskabet gentagne Gange klager over. Det er
ikke saa sært, at af og til en og anden af de Mænd, som vælges
dertil, rent ud nægter at modtage Valget, hvad dog sjælden hjælper
dem noget. Stillingen blev ikke bedre, da man fra 1. Januar 1868
skiftede fra Forstanderskab til Sogneraad, maaske har Folk tænkt
sig, at Skoletilholdet nu blev lempeligere, da den gamle Skole
kommission blev ophævet; i hvert Fald blev det nu helt galt med
Forsømmelserne, og 16. Juni 1868 kom følgende skarpe Skrivelse
fra Ministeriet gennem Skoledirektionen: „Idet et nyt alvorligt Til
hold om Anvendelsen af de foreskrevne Tvangsmidler imod Skole
forsømmelser uden lovlig Grund bedes givet Vejen-Læborg Sogne
raad, skal man tillige have Direktionen anmodet om paa bedsle
M a ad e ...........at ville vaage over, at Tilholdet ikke lades upaaagtet.“
„Denne Skrivelse anmodes Sogneraadet om at tilbagesende hertil
(Provsten) med Paategning om Modtagelsen.“ Det er jo Ord nok,
nu skal det være forbi med at „sidde overhørig“. Men 5. Oktober
samme Aar hedder det i Protokollen: „Sogneraadet er kommen til
den Overbevisning, at det hjælper kun lidt de fattige Børn, at der
bliver mulkteret, og Mulkterne inddrives, naar Børnene alligevel
ingen Skolegang faar. Mulktering er saa tilbøjelig til at avle Trods,
naar den ofte bruges; derimod forekommer det os, at en kjærlig
Paamindelse igennem Præsten og et besindigt Sogneraadsmedlem
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har en gavnlig Virkning/1 Men saa kom ogsaa, af 13. Maj 1869,
et nyt Tordenskrald fra Ministeriet: „Direktionen anmodes om at
ytre sig nærmere angaaende det i sidste Indberetning indeholdte
Vidnesbyrd angaaende Børnenes Fremgang i Læborg Skole og den
nes Lærers Forhold.“ „Uagtet de heifra givne Paalæg til VejenLæborg Sogneraad om ved behørig Benyttelse af de foreskrevne
Tvangsmidler imod ulovlige Skoleforsømmelser at søge at afhjælpe
den beklagelige daarlige Skolegang i Pastoratet, har Sogneraadet
atter ifjor ladet Mulktering aldeles ubenyttet. Da det herefter maa
antages, at Direktionen ikke har fulgt den i Min. Skr. af 16/s f- Aa.
indeholdte Anvisning til at raade Bod paa denne Uorden, skal man
tjenstlig paany udbede sig, at Direktionen, i fornødent Fald ved
Amtsraadets Hjælp, vil søge Sogneraadet tilholdt til at gøre sin
Pligt i omhandlede Henseende.“ Provsten tilføjer „tjenstlig An
modning“ om at „indsende Erklæring i bemeldte Anliggende inden
tre Uger fra Dato og at meddele Tilstaaelse for, at det af Min.
Skr. af 16/c 68 givne Tilhold er under 6. Juli f. Aar meddelt
Sogneraadet. *
Naar Sogneraadet i Anledning af denne Skrivelse meget hur
tigt tog Affære, idet der blev holdt Møde et Par Dage efter, 25.
Juni 1869, saa viser Grunden sig ikke saa meget at være Forsøm
melserne, men mere Formen af den paagældende Indberetning, som
Præsten har afgivet paa egen Haand. Det plejede han vist, som
Skolekommissionens Formand, altid at gøre, men naar man denne
Gang fralægger sig Medansvaret, da er det hans aabenbart noget
uheldige Omtale af Læreren i Læborg, der er Skyld deri. Mod
denne Omtale vender navnlig Medlemmerne fra Læborg sig temmelig
skarpt, og Præsten maa til at trække lidt i Land og omtyde nogle
uheldige Udtryk. Men Kendsgerningerne, de store Forsømmelser,
var alligevel de samme. I den omtalte Indberetning, har Pastor
Hansen angivet følgende Tal: I Vejen 6027 besøgte Skoledage og
2900 forsømte deraf 1047 ulovlige. I Læborg henholdsvis 3685 og
4453, deraf 3055^2 ulovlige, altsaa henad ligesaa mange ulovlige
Forsømmelser som besøgte Skoledage. Det saa ikke saa godt ud,
navnlig heller ikke, naar man sammenlignede med Skolegangen i
Nyby og Skodborghus, som var meget bedre, navnlig i Skodborghus.
Alligevel dukkede Sogneraadet fremdeles Hovedet og lod Skyllen
gaa over og lod det iøvrigt væsentlig blive ved det gamle. Dertil
var dog ogsaa i Sommeren 1869 en ganske bestemt Aarsag. Fra
et Møde nogle Dage før ovennævnte hedder det i Protokollen:
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„Sogneraadet........ har ej trøstet sig til at pante z denne trykkende
og strenge Aarstid, da Folk har ondt ved at faa Føden. Men saa
snart Høsten er begyndt, og Folk kan have det nødvendige til
Føden, saa skal Sogneraadet nok bruge Lovens Tvang hos de Fa
milier, som ikke føler Kjærlighed for deres Børns Oplysning.“ „Saa
snart Høsten er begyndt,“ — det lyder som i henfarne Tiders
Hungersperioder, og det var i Virkeligheden ogsaa en saadan, her
var Tale om, nemlig Følgerne af det yderst tørre Aar 1868, der
ramte hele Landet som en stor Ulykke, men især de magre vestjydske Egne, der baade var stærkest ramt af Misvæksten og havde
langt til de Havne, hvor den østersøiske Rug var at faa, som Foraaret efter i stor Mængde maatte indføres. — Man kan imidlertid
ikke andet end have nogen Sympati for disse Mænd, der først og
fremmest tænkte paa Sognenes Vel og saa, hvor svært Folk havde
ved at komme Arbejdet over — navnlig de lange Løbeture til
Kreaturerne paa de vidtløftige Marker — uden Børnenes Hjælp,
og derfor brugte „Tvangsmidlerne“ med den største Lempe, lod
Direktion og Ministerium skælde ud og tog Kløene paa Sognets
Vegne med nogenlunde godt Humør.
Der blev ogsaa i disse Aar arbejdet fra Ministeriets Side for
at fremme Gymnastiken i Skolerne. Naar man imidlertid ved, hvor
uvillig og uforstaaende man en hel Menneskealder senere stod over
for Gymnastiken, saa kan man nok vide, at den dengang i høj
Grad var Stedbarn, og det hjalp næppe meget, at Sogneforstanderskabet 28. November 1864 „alvorlig tilholdes ej at vise Modstand
mod lovbefalet Gymnastikundervisning, men tværtimod fremme den“.
Man maa dog have faaet anskaffet „Klavreapparater“, som det
hedder, thi 16. August 1865 blev det paalagt Skoleforstanderne at
skaffe Attest fra Lærerne om „at Gymnastikplads og Apparater
ere i en saadan Orden, at de ej lægger nogen Hindring i Vejen
for Gymnastikundervisningens Fremme“. Man forsøgte endog i 1856
at faa indført Gymnastiksko, og Præsten har ogsaa derom indført
lange Skrivelser i Protokollen, men han var vel ogsaa den eneste,
som ofrede den Sag Opmærksomhed.
Sogneforstanderskabet havde alvorligere Ting at tænke paa.
Der blev stadig stillet Krav om Forhøjelse af Lærernes Løn, navnlig
i Skodborghus, og ligeledes blev det omkring 1860 nødvendigt at
tænke paa Nybygninger baade her og der. I 1858 havde man maattet
afstive den østre Del af Vejen Skole, og i December samme Aar
fik man fra Ministeriet Paalæg om en Udvidelse, samt at der skal
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anbringes Latriner ved alle Skolerne, hvad dog først blev gennemført
helt en halv Snes Aar efter. I 1862 var Plan fremme om en ny
Skole, men den blev forkastet (3/ 12). Aaret efter forlangte imidlertid
Skoleautoriteterne Plan og Overslag over en ny Skole; man enes
om, at P. Holden Hansen („Peder Hollensen“) skal udarbejde det.
18. Januar 1865 hedder det, at Skolen bliver at opføre i Aarets
Løb, der vil medgaa 2000 Rd., og deraf maa 1600 Rd laanes. Da
det siges, at den nye Skole skal ligge i Nord—Syd for Enden
af den gamle, saa maa den sidste vel ogsaa have haft Retningen
Nord—Syd. Af den skal nedbrydes saa meget som nødvendig for
at faa Plads til den nye Bygning, dog maa der desuden købes Jord
Syd for, og da det viser sig, at Ejeren af denne Jord, Kromand
N. J. Thomsen, ikke vil sælge, saa menes det nødvendigt helt at
nedrive den gamle Skole. Peder Hollensens Plan omfattede et Hus
paa 11 Fag med 13 Al. Bjælker og et Udhus paa 8 Fag med 10 Al.
Bjælker. — Der blev dog ikke bygget den Sommer, for der var
Besvær med at skaffe Pengene, og 20. November 1865 blev det
vedtaget, at Bygningen kun skulde være 10 Fag, og at man maa
se at klare sig med et Laan paa 1200 Rd., hvad det ogsaa viste
sig, man kunde. Bl. a. maa man have sparet Udhuset og paa en
eller anden Maade skaffet Plads (vel sagtens alligevel ved at faa en
Strimmel af Thomsens Jord), saa den gamle Skole kunde blive
staaende som Udhus, thi i den ældste Skoleprotokol (fra 1814),
hvor Skoleligning og Regnskab findes indført helt til 1880, staar
over Regnskabet for den nye Bygning: Den nye Skolebygning i Vejen
og Forandring af den gamle. Efter dette Regnskab har Skolen kostet
1449 Rd. 5 Skill. Licitation blev afholdt paa Kroen 28. November
1865. Anders Jensen, Vandamgaard, paatog sig at levere 40.000
Mursten, Halvdelen helbrændte og Halvdelen halvbrændte for 63/2 R<L
pr. 1000, og Carl P. Jepsen paatog sig Murer-, Tømrer- og Snedker
arbejdet for 284 Rd.; Bygningen skulde være rejst inden 1. Juni
1866 og helt færdig til 1. Juli. Ifølge Regnskabet fik Carl Jepsen
dog 317 — 1—8, idet velsagtens Arbejdet ved den gamle Skole er
medregnet. Tømmer og Brædder kostede 500 Rd. Samme Aar og
følgende blev ogsaa Skodborghus Skole udvidet og noget ombygget
(Udgift 542 Rd.).
I Anledning af disse Udsigter til større Udgifter forsøgte nogle
Beboere i Skibelund, som 1824 var bleven henlagt under Skod
borghus Skole, fordi det for dem var det bekvemmeste, nu at blive
overført til Maltbæk Skole, hvad dog ikke lykkes. Vigtigere end
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Nybygningerne var dog naturligvis den Fornyelse af Lærerkræfterne, som
omtrent samtidig fandt Sted. Søren Jessen havde fra Foraaret 1862
haft Hjælpelærer, og i Forstanderskabets Møde 27. April 1863
blev hans Afskedsansøgning fremlagt, som man ogsaa vedtog at
anbefale „baade for Lærerens og for Skolens Skyld“. Den blev
bevilget fra 1. Oktober 1863, med en Pension af 267 Rd. 26 Skill.,
da havde han været Lærer i Vejen siden 1822. Hans Efterfølger
blev Hjælpelæreren, Jesper Jørgensen, som alle de ældre har gaaet
i Skole hos. Samtidig skiftede man ogsaa Lærer i Skodborghus.
Terkel Gundersen, som havde været Lærer her siden 1854, døde
sidst paa Aaret 1859 og blev efterfulgt af Jeppe Madsen, som 1.
Juli 1863 blev afløst af Jørgen Jensen, hidtil Lærer i Nyby, og
dermed kom man, ogsaa for Skodborghusskolens Vedkommende
ind i stabilere Forhold, navnlig fordi Lønnen efterhaanden var til
at leve af og Lejligheden til at bo i. Ja Lønnen var endog i 1864
kommen godt en Daler over Vejenlærerens, men saare beskedne
var de begge, henholdsvis 170—6—15 og 168—5—8, i den sidste
er endda Kirkesangerlønnen 10 Rd. medregnet, men saa havde
Jesper Jørgensen jo desuden Offeret og Jordlodden. Regulerings
summen var ved Jessens Afsked 355—0 - 87, som man vel nok
dengang kunde leve af. men det har Jørgensen heller ikke opnaaet
foreløbig. — Af disse Lærerskifter var det nok det i Vejen, der
betød mest. Med Søren Jessen forsvandt en henimod 100 Aar
gammel og nu ganske forældet Skolemetode, og en anden Aand
kom til at raade. At saa Skoleforsømmelserne desuagtet vedblev
i stor Udstrækning viser jo kun, at Fejlen langtfra laa hos Lærerne
alene.
De fattige. Skønt Befolkningstallet i hele den Periode, som
den gamle Fattigprotokol (fra 1834 fremefter) omfatter, steg med
henimod 80 % , er de fattiges Tal mærkelig stabilt, idet det ligger
omkring 20—25 i begge Sogne foruden de lejligshedsvis understøt
tede. Der bliver altsaa forholdsvis færre fattige, hvad der jo ligger
i den stigende Velstand. Men dette sidste medførte stigende Priser,
som atter forhøjede Fattigudgifterne. Der ligger i den Henseende
et mærkelig skarpt Skel ved 1854, som dels hænger sammen med,
at Prisstigningen satte særlig voldsomt ind lige efter 1850 (se F.-H.
Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne II. 46), men ogsaa med,
at man holdt igen med Forhøjelse af Ligningen indtil Reserverne
helt var opbrugte. Mens den aarlige Udgift 1835—53 er ca. 150
Rd. gennemsnitlig, saa er den 1853—70 ca. 460 Rd. aarlig, altsaa
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over det tredobbelte. Og da vi ad mange Veje ved, at denne
sidste Sum alligevel kun var til Nødtørft, saa er det let at gøre
den Slutning, som E. T. Kristensens Optegnelser ogsaa tilfulde
bekræfter, at de fattige før 1850 har haft det elendigt, trods al
Fremskridt, og at Drikkeri og Urenlighed var overordentlig hyppig,
saavel som den Raahed, som fulgte dermed. Dog maa det huskes,
at disse Skavanker meget godt kunde findes ogsaa i Hjem, der
ikke kunde kaldes fattige.
For en stor Del er det de samme Navne, der gaar igen som
før 1840. Man har i 1854 f. Eks. 4 sindssyge at sørge for, men
da de dog er saadan, at de kan være hjemme, saa bliver de ind
lejet hos hvem der vil have dem for en 3 0 —40 Rd.; 2 er blinde,
3 Krøblinge, 1 Epileptiker; om 4 siges det kun, at de er gamle
og svagelige. Endvidere er der 11 Børn at sørge for, dels foræl
dreløse, dels forladte af baade Fader og Moder. Blandt de mere lejlig
hedsvis understøttede er 4 uforbederlige Vagabonder, deraf 3 Kvin
der, navnlig af den ene af disse har man stadige Bekostninger og
Ærgrelse. Hun dukker op rundt i Landet paa de utroligste Steder,
saa i Roskilde, saa i Flensborg, en Gang i Randers. Det koster
mange Penge at faa hende sendt hjem og siden, tre Gange, at faa
hende anbragt i Tvangsarbejde (Horsens). Siden sørger man for en
Plads til hende, som hun dog stikker af fra efter faa Dages Forløb,
og saa kan man begynde forfra. En enkelt af disse lejlighedsvis
understøttede Kvinder er ogsaa ret dyr, paa Grund af de mange
Børn hun faar, men slet saa dygtig som sin Forgænger, Bodil Jørgensdatter. er hun dog ikke. Protokollen strækker sig ogsaa over
tilstrækkelig lang Tid (fra 1732) til at man kan se det ikke over
raskende, at Fædrenes Synder nedarves paa Børnene tilligemed
Fattigdommen. En enkelt Slægt (i Læborg), er dog ingenlunde op
rindelig fattig, hører tværtimod fra gammel Tid til de ansete og
mægtige, men en Del af dens Medlemmer blev paa et vist Tidspunkt
saa belastet med moralske Brøst og ligefrem Forbrydertilbøjeligheder,
at de nødvendigvis maatte ende som fattige og Udskud. I over et
Aarhundrede gaar deres Navne atter og atter igen i Fattigvæsenets
Protokoller.
Kommuneskat. Mens Skatter til Stat og Kirke under en eller
anden Form er gamle, vel snart de 1000 Aar, saa er Kommune
eller Sogneskatter, som ogsaa foran antydet, noget nyt og knap
mere end et Aarhundrede gamle. De var kommen lidt efter lidt,
og det var ganske naturligt, at Fattigskatten, der med sine første
10
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svage Spor dog gaar tilbage til 17U8, var den ældste, thi Mad og
Klæder maatte der først sørges for, og det var allerede da en
gammel Anskuelse, ialtfald i Danmark, at man ikke kunde lade
Folk dø af Sult — at de sommetider frøs ihjel eller forgik af
Urenlighed og Sygdom tog man sig ligesom knap saa nær. Det
faldt ogsaa af sig selv, at denne „Skat“ og dens Anvendelse kom
til at omfatte et Pastorat, siden Kommune, thi det var jo Præsten, der
skulde være den ledende Kraft. At dette saa blev anderledes, da
Skolen (og forskellige andre Ting) kom til, at hvert Sogn i den Sag
kom til at passe sig selv, har sin naturlige Grund deri, at Skolen,
og alt hvad dens var, blev en endnu mere frivillig Sag, som kom til
at rette sig efter Herremandens og Præstens Sindelag, saa der godt i
en Egn kunde være flere Skoler, i en anden slet ingen. Og i hvert
Fald var det ikke blot dengang, men endog efter 1814, da almindelig
Skoleundervisning dog var paabudt, umuligt at samle et Pastorat om
Skolearbejdet, med fælles og ligelig fordelte Byrder. Skoler blev jo
nok ret snart indrettet overalt, men de fleste Steder saboterede
Befolkningen dem, som vi har set det i Vejen, men navnlig i Læborg,
længst mulig, og andre Steder var Skolegangen nogenlunde. Og
ligesaa lidt blev der Fællesskab om andre Ting. Da Sogneforstanderskaberne fra 1842 tog sig af de kommunale Sager, tog man vel
en samlet Beslutning om f. Eks. Sognenes Veje, men det blev hvert
enkelt Sogns Sag at føre Beslutningen ud i Praksis. Et virkeligt
kommunalt Fællesskab var der ikke før fra 1. Januar 1868, naar
altsaa undtages Fattigvæsenet. For dette er der derfor ogsaa en
fcelles Fattigprotokol, mens derimod hvert Sogn, som før nævnt, derfor
ogsaa har sin selvstændige SkoleprotokoL
Alt dette er det nødvendigt at vide, naar man skal have Rede
paa Skattevæsenet i disse Aar. Paa en Maade var det simpelt, thi
ud over nogle mere tilfældige Udgifter (at holde Militærhest, Bidrag
til Ting- og Arresthuset i Holsted, Jordemoderbolig, Vejene m. m.)
var der kun de to nævnte Ting. Men deraf var Fattigkassen altsaa
fælles (hvorfor der er en vis Tilbøjelighed til at henvise til den,
naar der kommer en virkelig fælleskommunal Udgift, ellers skal
man jo til at lave særlig Ligning), mens Skolekassen kun gjaldt for
det enkelte Sogn. Hver Ligning maatte paalægges for sig, noget
alt omfattende Budget fandtes ikke.
I den her foreliggende Periode steg disse Paaligninger meget
stærkt, dog navnlig i sidste Halvdel. Der er dog kun regnet med
1842—67, begge iberegnet, idet det samlede Kommunebudget fra
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1. Januar 1868 gør det vanskeligere at udskille de nævnte Ting
for hvert Sogn, og der i hvert Fald maa benyttes en anden Fremgangsmaade. Da der endvidere er en temmelig pludselig Stigning
først i Skoleligningen 1853 og dernæst i Fattigligningen Aaret efter,
saa er de 26 Aar delt i 12 og 14, da derved Gennemsnitstallene
kommer til skarpere at karakterisere den store Prisstigning hen i
50’erne.*) — I den første Aarrække, 1842—53, er Skoleligningen
paa ialt 1368 Rd. 2 Mk., samt 72 Td. Rug og 144 Td. Byg, og
Fattigligningen (altsaa for Vejen alene) paa 961 Rd. 4 Mk. og 123
Td. Rug. Regnet efter hin Tids Kapitelstakst (Rugen 10,00, Byggen
7,25) bliver det ialt i Kroner 7644, altsaa et aarligt Gennemsnit for
de 12 Aar af 637 Kr. eller 4,00 pr. Td. Hartk. (mod 2,50 i forrige
Periode, 1829—41). I den anden Aarrække, 1853—67, er Skole
ligningen paa 5682 Rd. 21/2 Mk., samt 12 Td. Rug og 28 Td. Byg
(Kornet blev i 1856 afløst med Penge), og Fattigligningen paa 4129
Rd. 31 2 Mk. og 164 Td. 5 Skp. Rug. Regnet efter Kapitelstakst
(13,00 for Rug og 10,20 for Byg) bliver det ialt i Kroner 21674,
altsaa et aarligt Gennemsnit for de 14 Aar af 1548 Kr. eller 9,68
pr. Td. Hartkorn. Og da det især er i 60‘erne, at Udgifterne stiger
saa stærkt, navnlig Skoleudgifterne i Anledning af den ny Skole
bygning, saa ses det (ved at tage Gennemsnittet af Udgifterne
1863—67,
Kr. pr. Td. Hartk.), at Kommuneskatten er steget til
det 5 dobbelte i Løbet af 30 Aar. Man syntes, det var forfærdeligt
(man kunde ikke ane, at i Løbet af de næste 15 Aar skulde den
stige 5 Gange til), og derfor dukker ogsaa i Sogneforstanderskabets
sidste Aar et nyt Fænomen op: Klager over Skatten. Det er ikke
Husmændene og Haandværkerne, der klager. Det kunde vel aldrig
falde dem ind, men der er, saavidt man kan se af Skattelisterne,
heller ingen Grund dertil. Deres hele Skat løber op til gennem
snitlig et Par Daler, mens Gaardmændene, saa snart deres Gaarde
begynder at faa nogen Størrelse, 3 Td. Hartkorn og derover, kom
mer op paa 25— 60 Daler — alt i Overensstemmelse med den
ældgamle aristokratisk-demokratiske Bondeopfattelse, at med Rettig
heder fulgte der ogsaa Byrder; vilde man raade over det meget
og have det økonomisk tryggere end andre, saa var det ingenlunde
tilladt at tage mod disse Fordele uden videre. Dermed fulgte, at
*) I „Danmarks Statistik" findes angivet, at en blandet Varemængde, som 1873—75 kostede 100
Kr., kostede 1500-40 kun 12,00, 1650-1750 43,00, 1800-1810 63,00, 1810-29 60,00 (Landbrugs
krisen), 1850—53 67,00, men 1854—57 85,00. Det er ganske interessant, at denne 9idate store og
temmelig pludselige Prisstigning kan feiges ind i det enkelte Sogns Økonomi. For en Del er det
det californiske Guld, der her spiller en Rolle.
10*
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man — d. v. s. nogle faa Mænd — skulde have alle Sognets Sager
om Haande, ofte et saare besværligt, undertiden fortrædeligt og
utaknemligt Arbejde, og det uden en Skillings Løn. Tværtimod
skulde man desuden betale den største Part af Sognets Udgifter;
det viser sig f. Eks., at af de 87 Skatteydere, som i 1867 betaler
Skoleskat, yder 14 Mænd Halvdelen af Skatten. Noget saadant
ses vel næppe i nyere Tid i en ren Landkommune. Dog skal disse
Mænd næppe beklages. De havde et bedre og navnlig et større
Produktionsapparat at arbejde med end Husmændene, og som nu,
i 60—70*erne med de stadig stigende Priser og det større Foldud
bytte ret kom dem tilgode, og da Levemaaden næppe havde ændret
sig ret meget og fremdeles var overordentlig tarvelig, saa var der
mange af disse Gaardmænd, som nu efterhaanden blev meget vel
havende. De største Skatteydere er i 1867, anført efter Skattens
Størrelse: Niels Jochum Thomsen, Krogaarden, Anders Jensen, Vandamgaard, J. C. Petersen, Skodborghus, Stephan Iversen, Dortheasminde. Pastor Viggo Hansen, H. P. Pedersen, L. Skovgaard. C. P.
Jacobsen, Gaarden, Chr. Termansen, Vejen Mølle, Peder Ottesen,
L. Dalgaard, Søren Hansen, Vorupgaard, Peder Lauridsen, Grønvang,
Peder Schmidt, Baungaard. Det er altsaa 1867, et andet Aar kan
Ordenen være en anden, men naar man har nævnt disse Mænd,
saa har man væsentlig nævnt dem, som stod for Sognets Sager.
De før nævnte Klager melder sig især efter at den nye Skole
bygning er opført og skal afbetales. I de fleste Tilfælde bliver de
afvist, og vist med Rette. I nogle Tilfælde forlanger Forstander
skabet, siden Sogneraadet, vedkommendes Underskrift „paa Æ re
og Samvittighed“ for, at Opgivelserne (af Formue) er rigtige. Det
sker en enkelt Gang, at en Mand kommer til det Resultat, at han
er ansat for lavt. Kr. Madsen i Gammelby vil i 1863 „for at undgaa
al Mistanke“, at der skal paalignes ham 1 Mark mere i Formue
og Lejlighedsskat. En Mand som man fra den Tid af stadig havde
Vanskeligheder med var Pastor Hansen. Han var vist en temmelig
daarlig Økonom og havde ondt ved at skaffe Pengene tilveje, men
iøvrigt synes Forstanderskabet at have været mere end skikkelige
overfor ham, og den første Gang han klager, og han skal gøre
ordentlig rede for sin Stilling, ender det da ogsaa med, at hans
Skat maa forhøjes med 4 Rd. 14 Skilling. I næste Møde, 17. Fe
bruar 1868, foreligger der saa en skriftlig Klage fra ham. som man
(nu Sogneraadet) er i megen Forlegenhed med, for der synes ikke
at være Mening deri, men man bevarer baade Værdigheden og
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Hensynsfuldheden overfor Sognets Præst ved at svare, at efter den
Redegørelse han selv havde givet, „burde Ansættelsen have været
højere, men af Billighedshensyn mod Dem som vores Præst, og
fordi De ømmede Dem saa meget, blev Ansættelsen kun 80 Rd.
istedetfor 96 — — — .** Disse Klager fra Præsten blev ved saa
længe han var i Vejen.
Naar man altsaa kommer til det Resultat, at alle Sogneskat
terne i Vejen indtil 1866 (Skolebygningen) højst kan løbe op til
omkring 25 Kr. paa en Ejendom af Middelstørrelse, saa er det
ogsaa nok muligt, at Vejen til den Tid er sluppet ret billigt. Ialfald
var Læborg noget haardere med, og det er netop Udgiften til nye
Skolebygninger, der gør Forskellen. Fattigligningen var jo fælles
og altßaa ens i begge Sogne, gerne i denne Periode 1 Daler pr.
Td. Hartkorn; men mens Vejen til 1865-66 kunde nøjes med noget
lignende til Skoleskat, saa maatte Læborg her op til 21 2 Gange
saa meget, fordi man havde bygget ny Skole baade i Nyby og
Læborg. Da Vejen i 1866 kom i samme Stilling kom Skoleskatten
op til 3 Gange Fattigskatten. Dertil kom saa Fattigrug, og desuden
lignedes der 1-2, undertiden 1-4 Mark paa Lejlighed og 4 Mark
pr. Tusind Formue (ifølge Fattigloven af 1803). En enkelt Gang,
1863, maa der paalignes 4 Mark ekstra pr. Td. Hartkorn „til Kom
munekassen“. Derved forstaaes næppe Fattigkassen og Udtrykket
er altsaa paa dette Tidspunkt ikke korrekt, men det har maaske
været til de faa andre Udgifter, som helt var fælles (f. Eks. Jorde
moder og hendes Bolig).
Ved denne Tid skete den væsentlige Forandring for Vejen, at
Sognet som Følge af Lov af 6. Juli 1867 kom i Kommune med
Læborg, ikke som hidtil i Fattigsager alene, men i enhver Henseende,
saa alle Udgifter „lignes under et paa hele Communen”. Da hvert
Sogn m. H. t. Skole- og Vejvæsen hidtil havde passet sit, blev her
en Forskel at udjævne, saa man nu kunde begynde det fulde Fæl
lesskab saavidt muligt paa samme økonomiske Grundlag. Af Vej
gæld havde Vejen endnu 300 Rd. tilbage af de 500, som det havde
kostet, da man i 1862 maatte gøre det besværlige og kostbare
Vejstykke istand fra Skodborghus Bro op til Ribe Landevej. Deraf
ønskede Vejen nu en Fjerdepart, 75 Rd., godtgjort af Læborg. Dog
blev Amtet først raadspurgt (28. December 1867), men det ses ikke,
hvordan Afgørelsen blev. Derimod findes i Protokollen anført Am
tets Kritik af Skoleopgørelsen. Den er uklar, siges der, og det kan
yist ikke nægtes. Efter Vurdering af Skolernes Bygninger og Jord-
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lodder med Fradrag af Gælden korn man til det Resultat, at Læborgs
Skoleformue var 2555 Rd. og Vejens 2885, følgelig, mente man,
skulde Læborg udrede Forskellen. Men da man ikke mente, at
Skolebygningerne, saalænge de anvendtes i den offentlige Tjeneste,
svarede til Taksationsværdien (!), saa trak man paa den Konto 130
Rd. fra, saa Læborg kun skulde udrede 200 Rd. Paa begge disse
Punkter kritiserer Amtet Forslaget. Sogneforstanderskabet maa vel
have erkendt sine Regnefejl eller hvad man skal kalde dem, thi
Kravet til Læborg blev nedsat til 151 Rd. I 1 2 Skilling. Det gik
Amtet vist med til, men iøvrigt vedbliver Sagen at spøge nogle
Maaneder ind i det nye Aar.
Det sidste Sogneforstanderskab var følgende Mænd: Fra Vejen
Stephan Iversen. Anders Jensen, Peder Lauridsen og Peder Ottosen
og fra Læborg Kristen Madsen, Christian Lucassen og Niels Pedersen.
Og da ifølge Loven samme Valgmaade skulde bruges som før, saa
blev ved Valget i Læborg Skole 26. November 1867 den mindre
Halvdel af Sogneforstanderskabet omvalgt af den almindelige Væl
gerbefolkning. Peder Lauridsen, Peder Ottosen og Kristen Madsen
gik af og blev ikke genvalgt, men i deres Sted valgtes Peder Holden
Hansen („Peder Hollensen“)» Peder Engelbrekt og Anders Blok Jessen.
Man maa vist i Valget af de to første se for første Gang en Reak
tion mod de større Gaardmænds Styrelse af Sognenes Sager. Ikke
at en saadan Opposition nogen Steder spores, og der var vist
egentlig heller ingen særlig Grund til Misfornøjelse, specielt ikke
med de afgaaede; men alligevel — det kunde være godt nok at
faa et Par Mænd ind i det nye Raad, som økonomisk stod Smaafolk noget nærmere, og desuden va r de to valgte et Par Mænd
som alle uden Betænkning kunde stemme paa. Disse tre sammen
med Stephan Iversen, Anders Jensen, Christian Lucassen og Niels
Pedersen kom altsaa fra 1. Januar 1868 til at danne den nu helt
sammensluttede Kommunes første Raad. som skulde føre Udviklingen
videre. Stephan Iversen blev som hidtil valgt til Formand.
Af de foregaaende Sider ses det, at Kommunens to Hovedop
gaver: Hjælp til de daarligst stillede og Oplysningens Fremme alle
rede den Gang var taget stærkt op og at Udgifterne dertil var i
kraftig Vækst, ganske vist under megen Modstand, men alligevel
i god Overensstemmelse ined Folkets demokratiske Sindelag. — Og
selve dette, at Skatterne i den Anledning kunde betales (Restancer
mærkes næsten slet ikke i denne Periode), er selvfølgelig Udtryk
for en stærkt stigende Velstand og økonomisk Fremgang. Men Vel-
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standen fordeler sig ganske vist ikke jævnt. I en økonomisk Op
gangstid bliver de rige rigere og de fattige fattigere. Det var ikke
gunstige Forhold for Smaafolk, naar Rugen omkring 1870 kostede
7 Daler og Daglønnen var 2—3 Mark. Og heller ikke Husmændene
fik noget videre ud af de „gode“ Tider, dertil var deres Produktion
for lille. Vi skal derfor ogsaa siden se, at fra 1870 stiger Restan
cerne men navnlig Fattigudgifterne meget stærkt. Det var en sølle
Tid for dem, der skulde leve udelukkende af deres Hænders Arbej
de. — Det var Gaardejerne og navnlig de største af dem, dem der
som før nævnt havde det store Produktionsapparat, som blev vel
havende. At Jens Kudsk paa Vandamgaard (eller Vandamhus, som
det den Gang hed) i 40’erne paa oldtidsvis sad og tærskede den
første Del af Høsten med en Stok, mens hans Søn en Menneske
alder senere skaffede sig Tærskemaskine, er vel en grov Understreg
ning af Udviklingen, men alligevel ret betegnende. Den sidste Hede
var dyrket op og noget af Skoven med, og da disse Marker havde
faaet Mergel, det som de først og fremmest trængte til, s^a gav
denne hidtil ubrugte Jord Korn i en Mængde og af en Vægt, som
Fædrene aldrig havde kunnet tænke sig, og som i Forhold til f. Eks.
Avlen i 1820’erne var helt eventyrlig. Ah ifølge den Regel, at
Udbyttet retter sig efter det Næringsstof, der er mindst af. Det var
her Kalken, den var nu forringet i Aartusinder og aldrig i mindste
Maade erstattet. I Forhold til den var der Overflod af anden Plantenæring, og da den nu i Form af Mergel blev tilført, skete i Løbet
af kort Tid en Frigørelse af Værdier, som næsten kan sammenlignes
med Opdagelsen af nye Metal- eller Kullejer i andre Lande.
Det er ikke for meget sagt, at paa disse Værdier byggedes et
nyt Vejen Sogn op. Grænsen er skarpere her end andre Steder,
netop fordi Grænsen mellem den gammeldyrkede Jord og den nye
var saa skarp. Det er flere Gange berørt, at det var Sognets frugtbareste og indholdsrigeste Jord, der her fra Oldtiden havde ligget
hen i Hede, og som man først nu, med nye Metoder og nye Red
skaber*, ret kunde magte. Og her breder sig da i forbløffende kort
*) Angaaende Redskaberne er det jo især Svingploven (som Hjulplovens Afløser), der er Tale om,
uden den kunde Vejen Hede ikke have været opdyrket. Det ses af datidige Omtaler, at man lagde
megci stor Vægt paa dette Fremskridt. I „Tidsskrift for Landøkonomi", 1869, S. 376, gor J. C. lo
Cour rede for den store Betydning, Svingploven fik. „Det var den, der banede Vejen for alle senere
Forbedringer", „Svingplovens Indførelse var et Fremskridt, der kan nævnes ved Siden af Fælles
skabets Ophævelse". (!) I Tiden 1 820-43 uddelte Landhusholdningsselskabet 500 Svingplove, tildels
som Præmier ved Præmiepløjninger, hvoraf der blev afholdt 34 fra 1820 til 1843, og mange Land
boforeninger fulgte Eksemplet, Det var da helt i Stilen, naar ved Landhusholdningsselskabets 100
Aars Jubilæum 1869, den lille amerikanske Svingplov (den freebornske), som kom her til Landet
1821, var anbragt for Spise- og Festsalens øverste Ende,
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Tid, netop i den Periode her er Tale om, 1840-70, en Række store
Gaarde, Sognets største og bedste, præget af megen Velstand, navnlig
i Forhold til, hvad man hidtil havde set. Dortheasminde, L. Skovgaard,
Vandamgaard, Baungaard, Grønvang, Gejlgaard (m. Tappergaard), L.
Dalgaard, St. Dalgaard og Mejlund ligger alle paa den Jord, som i
tidligere Tid var overladt til Lyngen. De fleste af dem var begyndt
som større eller mindre Husmandsejendomme, men under Ledelse
af blot et Slægtled af dygtige Mænd kom de i Løbet af cn Men
neskealder til at beherske Sognet. Ved dem og nogle andre førtes
Sognet ud af Middelalderen og ind i den nyere Tid, ligesom det
siden, af det næste Slægtled igen, skulde føres videre.
I denne stærke landbrugstekniske Udvikling var der selvfølgelig
Brug for megen Arbejdskraft. Der skulde graves Mergel, ryddes
Krat, graves Grøfter og brækkes Sten op. Der udvikledes en Dag
lejertype, som med godt Humør kunde holde til et Slid, som vilde
synes utrolig for Nutiden, og til Løn fik de en jordløs Hytte i
Skovkanten eller ved Mosen. — Nogle Kartofler kunde de dyrke
i en stump Kaalgaard, skummet Mælk fik de gratis paa Gaardene,
af og til ogsaa lidt Sul, men til Brødet kunde den knappe Dagløn
ikke forslaa, især ikke hvis der var mange Børn; saa maatte de
oftest hen paa Vinteren henvende sig til Sognet om nogle Skæpper
„Fattigrug0. Nogle ganske enkelte af de dygtigste fik ryddet og
opdyrket et Par Tønder Land, saa de kunde have en Ko og et Par
Faar. Saadan er de ikke faa Smaaejendomme og Huse blevet til
(de fleste fra 1850’erne) som i Skyggen af de brede Gaarde ligger
i Udkanterne af Vejen By's gamle Udmark og Overdrev. Det var
disse Folk, som, i deres fulde Kraft i 50 —60’erne, hen i 70'erne
faldt Fattigvæsenet til Byrde. De findes ikke i Skattelisterne*, men
blandt de af Sognet understøttede møder vi en Del af dem, og i
Folketællingslisterne faar vi rede paa disse Daglejeres Tal. I 1845
var der endnu kun 13, men i I860 23 og 1870 27. Henved 2 5 % af
Sognets Hjem var bleven Daglejerhjem, foruden de Husmandshjem,
som væsentlig var det samme.
Foruden disse sociale Skyggesider havde Fremgangen ogsaa
tekniske. Det var Rovdrift. Man plyndrede Jorden for dens Værdier
og gav lidet igen, thi Kornet blev for største Del solgt, kun en
enkelt, Anders Jensen, drev nogen Erstatningsdrift, idet han fedede
•) Ifølge „Husmandsloven" af 27. Maj 1848 kunde de Husmænd og Inderster, som ikke kunde
betale Skat eller ikke havde Hartkorn, bruges indtil 3 Dage til hvilketsomhelst kommunalt Arbejde.
Af en Forhandling 24. Juli 1858 ses det, at man i Vejen har benyttet sig af denne Ret.
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Stude.Gødningenblev altsaa i Almindelighed for
ringe, baade i Mængde og
Indhold. Det kom til at gaa
ud over Efterfølgerne*.
Ganske vist var ogsaa
Husdyrholdet gaaet noget
frem, men, som vi skal se,
ikke mere end lige i For
hold til Befolkningen og
Tallet paa Ejendomme,
H U SET „N A A D E “ FRA 1786
og navnlig havde det slet
ikke holdt Skridt med Opdyrkningen og Jordens Udbytte, thi det
var ikke den dyriske Produktion, man havde for Øje. Det ser jo
ret mærkeligt ud. naar af de større Gaarde i Vejen, fuldt opdyrkede,
kun 6 havde over 20 Kreaturer i 1861.
Derom faar man nogen Besked af en Husdyrstatistik af 15. Juli
1861, den eneste Landbrugsstatistik vi har fra disse Aar for hvert
enkelt Sogn. Den er desværre ringere end den fra 1838, idet den
intet har om Udsæd, Avl og Fold, hvad der vilde have været af
megen Interesse. Der er opført ialt 89 Ejendomme med Husdyr (mod
61 i 1838). Af dem er der 53 med Heste (43 i 1838), nemlig 5
Hingste. 137 Hopper og Heste over 2 Aar og 24 under 2 Aar (i
1838 104 Hopper og Heste og 23 under 2 Aar), desuden har 8
Ejendomme kun Stude som Trækkraft. 16 Ejendomme har 4 Heste
og derover. — Der er 7 Tyre, 32 Stude (deraf 16 Fedestude hos
Anders Jensen, i 1838 48 Stude og Tyre); 483 Køer over 2 Aar (mod
338), det er ligesom i 1838 5l/2 Ko paa hver Ejendom i Gennem
snit; ingen Fremgang i denne Gren af Produktionen, for saa vidt
man kan dømme efter Tallet paa Dyrene. Der er 225 Stk. Ungkvæg
*) I „Tidsskrift for Landekonomi“ 1867, S. 181, et Referat af Foredrag og Forhandling i Landhus
holdningsselskabet om ai holde Jordens Frugtbarhed vedlige. Man mener, der hidtil er drevet Rov
drift, og at man nu maa ind paa Erstatning, men ejendommeligt nok nævnes Kvælstoffet næsten
ikke i denne Forbindelse; man synes udelukkende at have Opmærksomheden henvendt paa Fosfor
syren. En meget ejendommelig og alvorlig Forhandling. — Det kan ogsaa i denne Sammenhæng
bemærkes, at i samme Tidsskrift, 1868, S. 216, nævnes, at i de senere Aar er Dyrkning af Hvede
aftaget, og Rug og Havre, de nøjsommere Kornsorter, er taget til. Allerede 30 Aar tidligere, i
samme Tidsskrift 1834, havde samme Emne været fremme; man maa serge for bedre Gødning,
hedder det; navnlig anbefales Staldfodring, og der skal være mere Afveksling i Planteavlen,
„Systemet er for stift“, det skal være mere bojelig efter Forholdene. „Sjælden harman Foder nok
ud paa Foraaret, Fæhusene ligner paa denne Tid mere Hospitaler44. Kvægavlen, som hidtil var cn
Bisag, maa hæves til lige Rang med Planterigets Frembringelser“- Det skulde vare over en Menneske
alder, for dette blev virkeliggjort
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under 2 Aar .(mod 159), det er omtrent den samme Procent mod
de voksne Køer (46^2 mod 47) som i 1838, fremdeles alt for stor
en Opvækst skulde man synes, men det er jo muligt, at man har
ladet en Del Tyrekalve leve for Studeproduktionens Skyld. Endvi
dere er der 718 Faar (618), 65 Svin over 1 Aar og 84 under (97
ialt) og 137 Bistader. — Det ser ud til at Ejeren af Krogaarden,
Niels Jochum Thomsen, er noget af en Foregangsmand paa Husdyr
brugets Omraade, han har 1 Halvblodshingst, 1 engelsk Korthornstyr
og 1 engelsk Orne.
Det Forhold, at mange Ejendomme er uden Trækkraft, er bleven
endnu noget værre siden 1838. Da var der 18 uden Hestekraft (af 61),
nu er der 36 (af 89); i begge Tilfælde er der desuden nogle med
Kørestude, i 1861 8 og formodentlig et lignende Tal i 1838, der
siges ikke hvor mange. At f. Eks. Ejendomme som Bloksbjerg og
Enemærke er uden nogen Slags Trækkraft er mærkeligt, da de dog
havde deres nuværende Størrelse, og paa hele Vejen Knude fandtes
kun 1 Hest, men ganske vist ogsaa 2 Par Kørestude (8 Ejendomme).
Følgen af dette har nu som før været, at en Del af disse Husmænd
maatte gøre en Del Arbejde paa Gaardene for at faa Jorden dyrket,
og det blev kun middelmaadigt. Maaske er det dog knapt saa slemt
som det ser ud til, thi der kunde ogsaa piøjes med Køerne, og det
var der en Del der gjorde; ja Køerne var endda noget nemmere at
have med at gøre end de tvære Stude. Hen i 80’erne rensede en
Mand paa Vejen Knude Roer med sin Ko, og det gik stolt! —
Mærkeligt er det, at der fremdeles ikke en Gang findes et Svin
paa hver Td. Hartkorn, store og smaa tilsammen, ogsaa det er
jo et Vidnesbyrd om. at Jordens Produkter gik andet Steds hen og
gik ihvertfald Grisens Næse forbi, naar undtages de Par Tønder
Korn den fik inden den — et Par Aar gammel — skulde slagtes.
Men Smaafolk havde ingen Korn til Grisen, da de oftest havde alt
for lidt til sig selv, og man ser derfor ogsaa det noget triste, at
saa mange Smaaejendomme, 25, er uden Svinehold, for det vil
sandsynligvis sige, at man her fik alt for lidt Sul. For det meste
har dog disse Ejendomme 1 Ko eller 2 og desuden 2-4 Faar, saa
det har vel endda kunnet gaa. Langt værre var det for de Smaa
folk, der hverken havde Ko eller So, for dem maa Kosten have
været overmaade tarvelig, alt for tarvelig fot Børnene især, der led
af „Kirtler“, engelsk Syge og andre Ernæringssygdomme. — Bista
dernes Tal er gaaet noget tilbage siden 1838, hvad der jo hænger
sammen med Hedens Opdyrkning; men endnu avledes der megen
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Boghvede og paa en saadan Mark var der fremdeles meget at
bjærge for de smaa Dyr. —
Det maa vel ogsaa være et Tegn paa den stigende Velstand,
naar det ses af Forhandlingerne, at ikke saa faa Mænd i Sognene
søger Høkerbevilling (ifølge en Lov af 1856, siden Næringsloven
1857), mindst to i Læborg og én i Skodborghus. Men saa har
man jo ogsaa med det samme Spektaklet med Smugkroerne. Høkerne
maatte ikke sælge Brændevin, men ikke blot gjorde de det, men
det blev let til, at det blev drukket paa Stedet, især naar de unge
samledes Lørdag og Søndag Aften, og et saadant Kalas kunde ogsaa
godt en Gang imellem, naar Høkeren var ved at være bange for
Følgerne, foregaa i en af Gaardene i Nærheden. I 1857 faar tre
Gaardmænd i Læborg fra Forstanderskabet en Paamindelse om ikke
at holde Smugkro, og en Høker paa Skodborghus Mark bliver mindet
om, at „hans Privilegium ej indbefatter Brændevin“. Den ene af
Læborgmændene er ogsaa Høker og med ham faar man stadig Vrøvl
i denne Sag. I 1865 faar han følgende Advarsel: „Da Sogneforstanderskabet har bragt i Erfaring, at der meget ofte er en aldeles
utilladelig Sviren og Sværmen paa —, skal man alvorlig have Dem
tilholdt, at De drager Omsorg for, at alt saadant ophører, da De
ellers vil blive tiltalt og straffet derfor
Tre Aar senere blev
Vedkommende meldt til Politiet i samme Anledning.
I det hele følte Sogneforstanderskabet sig ganske selvfølgelig,
ligesom senere de første Sogneraad, ogsaa som Vogter af Ordent
lighed og gode Sæder. Et Par Gange dekreterer Sogneforstander
skabet, at en Ansøger er „uværdig til Understøttelse“. Den ene
Gang har han saa klaget til Amtet, men, saavidt skønnes, uden
Resultat. Da en Vejenpige faar vel mange uægte Børn, bliver hun
truet med Straf for Løsagtighed, og her var jo yderligere det Moment
tilstede, at det kunde koste Sognet mange Penge og virkelig ogsaa
gjorde det. I et Møde 1862 vedtages det, at Formanden skal lade
et Par Haandværkere i Vejen vide, at „hvis de fremdeles afkøber
de fattige noget af det, som er givet dem til Understøttelse, saa
vil de blive meldt til Politiet“. Her er antagelig Tale om „Fattigrug“,
som er bleven solgt for at faa Brændevin og Tobak. Der skimtes
ogsaa en Del Tyveriaffærer, hvad der med den store Fattigdom
mellem Smaafolk ikke er overraskende. Af og til maa en Familie
understøttes, fordi Forsørgeren sidder arresteret for Tyveri. Dog
er hin „Johan Peter“, som omtales i Lauridsenbogen S. 42-43 ikke
paatruffen, undtagen det er den Johan Carlsen, som flere Gange
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omkring 1840 omtales som fattig og med stor Familie og en Tid
er arresteret for Tyveri, men han synes ikke at være videre farlig.
I disse Aar begynder der ogsaa at komme mere moderne Ad
spredelser til Sognet. Det er ikke godt nok længere at danse paa
Lergulvet i en af Gaardene eller „paa den grønne Vold“, det skal
nu være „Baller“, Betalingsballer kaldes de. De dukker første Gang
op i 1858. Anden Juledag er der Bal i Kroen (hos Forpagter Pe
dersen), Fastelavnssøndag baade i Kroen og hos Høker Hans Jepsen
paa Skodborghus Mark. Til andre Tider holdes disse Baller i et
eller andet af Sognets Hjem, som har Plads, dog aldrig paa de
større Gaarde, ligesom Børnene herfra vistnok sjældnere var Delta
gere. løvrigt fortsætter disse Baller længe, i 80’erne kostede de
3,75 pr. Par, og saa var der baade Mad og Drik i Overflod, og
iøvrigt gik det vist altid ordentligt til. Alligevel maatte disse Be
talingsballer betragtes for noget østjysk udemokratisk Væsen, der
havde smittet Sognet, og meget betegnende kunde en vestjysk
Tjenestekarl godt holde sig for god til at gaa med dertil. Hvorfor
kunde ikke Husbond og Madmoder selv, ligesom derhjemme, sørge
for en Aftens Morskab for de unge, Tjenestefolk som Gaardmandsbørn? — Af og til bliver der ogsaa i disse Aar holdt „Skydesel
skab“ eller „Spillegilde“, maaske er det den samme Ting. Skydningen
bestod i, at man paa 20 Alens Afstand med et Skud Hagl (kun
et vist Maal) skulde ramme et temmelig lille Maal, ofte blev brugt
et Spillekort (deraf maaske Spillegilde), og nu gjaldt det om at faa
de flest mulige Hagl sat i Kortet. Hvor den Sport er opfunden
vides ikke. Skydningen foregik om Eftermiddagen og der var udsat
nogle Smaapræmier; om Aftenen kom saa Pigerne, og saa sluttede
Festen med almindeligt Bal. For hver mandlig Deltager kostede det
en Daler. Anden Pinsedag 1858 holdes der f. Eks. et saadant Sky
deselskab hos en Mand i Nyby og hos en paa Vejen Mark, fra
Kl. 4 Eftermiddag til Kl. 2 Nat. En anden Mand i Vejen holder en
lignende Fest for de ældre paa Kongens, Frederik VII, Fødselsdag.
Samme Aar, Aftenen før Novemberdag, er der et lignende Gilde hos
Peder Krølh Vejen Mark, og 2. Juledag hos Thomas Thomsen, Vejen
Mark ligesom man træffer dem noteret i Protokollerne i de følgende
Aar i ikke ringe Tal. Grunden dertil er, at vedkommende Vært skulde
betale en Afgift til Sognekassen af saadanne Gilder, gerne 1 Daler, men
det ser ogsaa ud til, at han for denne Dag havde Lov til LMskamkning
af al Slags Drikke. Den aarlige Indtægt for Kassen af disse Afgifter
var omkring 1860 5-6 Daler, en halv Snes Aar senere 12-14 Daler,
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Det mærkes i det hele, at en ny Tid, med mere Udsyn og
større Fordringer begynder at melde sig. Allerede 1856 forsøger
man at faa en Læge til Sognet, der siges Distriktslæge. Og det var
med god Grund, thi enten skulde man til Kolding eller Ribe og
man kan se af Fattigregnskaberne, hvor dyrt det var at have saa
langt baade til Læge og Medicin. Paa Folketællingslisten for 1845
er opført en Læge Vilhelm Nielsen, Dortheasminde, 31 Aar. Han
har vel ment, at der maatte kunne skabes en Praksis paa denne
Egn, langt fra begge Byer. Han er ogsaa opført paa Valglisten 1849,
men ikke senere. Men det er vel med dette i Tanker, at man
1856 gør det omtalte Forsøg, som ogsaa lykkedes, thi 1858 (neppe
tidligere) boede Dr. med. Heltberg i Skodborghus. I 1862 er han
imidlertid borte, og fra den Tid af benytter man Bay i Eskelund.
Det blev nemlig der, at Egnens Læge tilsidst slog sig ned. og det
var vist en Følge deraf, at ogsaa Egnens Apotek kom til at ligge
der. Man har vel ment, at det var det mest passende Midtpunkt
mellem Kolding og Ribe.
I 1868 fik man fra Amtet Paalæg om at anskaffe en Brandsprøjte,
N. J. Termansen, der jo dengang som Rigsdagsmand ofte kom til
København, fik i Opdrag at købe den. Den kostede 150 Rd. og
for ikke at faa yderligere Udgifter blev det vedtaget, at den skulde
opbevares i Kirken. I 1872 blev der dog bygget Sprøjtehus, som
kostede 85^2 Rd. Med nogen Rimelighed forsøgte Læborg at blive
fri for disse Udgifter, men det lykkedes vist ikke.
I 1867 stiftedes Sognets første Forening, nemlig Skytteforeningen.
Dens Protokol, som er bevaret og i de første Aar ført af Pastor
Hansen, begynder saaledes: „1867 den 20. Marts konstituerede efter
forudgaaende Indbydelse Skytteforeningen for Vejen og Læborg
sig, . . . . og paa Indbydernes Vegne anmeldte Pastor Hansen, at
der paa de indkomne Lister havde anmeldt sig 43 bidragydende
Medlemmer med 42 Rd. 5 Mark, 20 ældre Skytter med Bidrag
27 Rd. og 31 yngre Skytter med Bidrag 32 Rd." Disse 94 har
vel sagtens for største Del været tilstede, saa Begyndelsen var god.
Til Bestyrelse blev valgt Anders Jensen, Sergeant Madsen (Grænse
gendarmeriet), N. J. Thomsen, Pastor Hansen og Peder Ottosen fra
Vejen og Kristen Madsen og Christian Lucassen fra Læborg. Ved
et Bestyrelsesmøde nogle Dage efter blev N. J. Thomsen valgt til
Formand, og Pastor Hansen til Sekretær. Det blev bestemt at man
skulde søge Tilslutning til Ribe Amts Skytteforening. Anders Jensen
overlod Foreningen Plads til Skydebane og Eksercits. 8 Taprifler

294
med Bajonet havde man faaet fra Marineministeriet, Kugler og Krudt
vilde man derimod selv sørge for. Det viste sig dog at være mindre
heldigt, Købmand Lundagers Krudt vilde ikke ret fænge. Men ellers
gik det med stor Begejstring og der blev ogsaa anskaffet 50 Ekspl.
af Sangbog for Skytteforeninger. 29. September holdt man som
Afslutning Præmieskydning (200 Alen, 6-8 Præmier). Næste Aar
indretter man ogsaa Skydebane i Læborg og Skodborghus, for at
man ikke skal have saa langt at gaa, men et Par Gange samles
man paa Hovedskydebanen paa Anders Jensens Mark (nede ved
Mosen). Desværre endte denne Sommer med en stor Underbalance,
saa man maatte optage et Laan i Sparekassen. Maaske var det
derfor, at Bestyrelsen blev en Del ændret, Kristen Madsen blev
Formand, og Lærer Jørgensen Regnskabsfører og Kasserer.
I 1867 blev ogsaa Vejen Sparekasse oprettet. Den hed i Først
ningen „Sparekassen for Vejen-Læborg med Omegn", og var ogsaa
Egnens første Sparekasse. Den første Forhandlingsprotokol meddeler,
at „27. Marts 1867 forsamledes nogle Mænd fra Vejen og Læborg
Sogne for at stifte en Sparekasse for Vejen-Læborg med Omegn.
Som Indbydere og Grundlæggere af denne Sparekasse vare tilstede:
Sognepræst Hansen. Sognefoged St. Iversen, Gaardejerne N. J. Thom
sen, Peder Lauridsen, Peder Ottosen og Søren Lassen alle af Vejen
og Gaardejerne Kristen Madsen og Christian Lucassen begge af
Gammelby. Disse 8 Mænd vedtager at indbyde i det højeste 12
andre vederhæftige Mænd til at træde i Forbindelse med dem som
Stiftere og til at give Sikkerhed for de indsatte Summer, indtil
Sparekassen selv erhverver saadan Fond og Fasthed, at den er sin
egen Sikkerhed. Stifterne sikrer, enhver især 50 Rd.. og indsætter,
om det gøres fornødent, af disse 50 Rd. de 25 Rd. i Sparekassen
som Grundfond for Udlaan“. — Man indsaa dog snart, at et saadant
Grundfond paa 20 x 50 Rd. var for lille. Kredsen af „Stiftere" blev
udvidet til 30 (tilsidst 31), hver med en Garanti paa 100 Rd. istedetfor 50. At disse Stiftere ikke skulde have mere end den almin
delige Rente (4 % ) af den indskudte Kapital, uagtet Arbejde og
Risiko, viser jo, at det ikke for dem var nogen Pengespekulation.
Formaalet var filantropisk, for det første at skaffe Folk lidt Rente
af deres Spareskillinger, og dernæst at hjælpe med billige Laan,
naar Ejendom skulde købes, bygges eller forbedres. Dette Formaal
har man holdt fast paa i den lange Aarrække siden, og Sparekassen
har været til stor Gavn for Egnen. (Se iøvrigt „Vejen Sparekasse
1867-1927“, ved S. Alkærsig.)
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I det foregaaende er der Here Gange gjort opmærksom paa,
at Vejen fra meget gammel Tid har været et af Midtpunkterne for
den Smule Haandværk og Handel, der vßr uden for Købstæderne.
Da Velstanden i 50-60’erne tager til, kendes dette endnu mere. I
Kroen, nuværende Vejengaard, havde der længe været lidt Købmands
handel, som ogsaa Peder Thomsen (Broder til H. Chr. Thomsen,
Skodborghus) fortsatte efter Svigerfaderen, Niels Jokum Termansen.
Foruden denne Handel var der 1858 en Høkerforretning paa Gejlgaards Mark, som formodentlig ogsaa har haft nogen Søgning fra
Askov. 1861 nævnes første Gang Købmand Fr. Vinding i Skatte
listerne og 1866 Købmand Lundager. Det var disse to, som i mange
Aar blev Sognets egentlige Købmænd. Der nævnes ogsaa en Køb
mand Herskind og en Christensen, men de synes snart at være
forsvundet igen. Vinding begyndte i et Par lejede Værelser paa
Vejengaard, formodentlig det gamle Beværtningslokale, thi paa det
Tidspunkt var Kroholdet flyttet over til den nye Kro n. f. Lande
vejen. Efter nogle Aars Forløb købte han af N. J. Thomsen Jord
stykket vest for Frederik VIFs Sten, hvor Ejendommen ligger endnu,
og byggede her en rigtig Købmandsgaard med 4 Fløje, saadan som
disse Gaarde gerne var i Smaabyerne. Og Handelen var ogsaa den
samme: Køb af Bøndernes Produkter og Salg af alle mulige Varer,
ogsaa Trælast. Baade denne Bygning og den skraat overfor, hvor
nu Frk. Villadsen bor, og hvor Krarup Jessen begyndte sin Sadel
magerforretning, er sikkert bygget af Peder Hollensen. Lundager
indrettede sin Forretning i Peder Thomsens gamle Garveribygning,
hvor senere Rasmus Laursen (og Dalsskjold) har haft Købmandshandel.
En Del nye Haandværkere kom til Byen i de samme Aar.
1856 Farver Laust Madsen og Bødker Vilhelm Johansen (der var
Bødkerforretning i det lille Hus ved Siden af Kroen). Samme Aar
begyndte Krarup Jessen, som før nævnt, som Sadelmager, og sam
tidig nævnes Levin Hansen, „Lyst“, som Hjulmand, men det er vist
ikke nyt. 1865 nedsætter Hans Johansen sig som Smed, samme
Aar nævnes Skomager Johan Schlünsen paa Mergelhus Mark, og
1869 er en Navne til ham Skræder og Kasketmager i Vejen. 1868
nævnes to Bødkere, Jens Jakobsen og Jens Peder Dam, endvidere
Snedker Lars Nielsen, Skræder Niels Ottosen, Væver Laurids Ebert
og Gartner Peder Pedersen. 1869 Hjuler Knud Madsen. Træskomand
Mikkel Pallesen og Murer Christen Lykke. 1870 Skræder Sønniche,
Skomager Frandsen og Urmager Madsen. Der er imidlertid nok en
Del flere Haandværkere end de her nævnte, da Stillingen ikke altid
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i Listerne er føjet til ‘ Navnet. Dertil kommer, at en Del, som er
opført som Husmænd, tillige er Haandværkere.
Tilsidst skal anføres Navnene paa den Række Mænd, som i
den her omhandlede Periode igennem deres Arbejde i Fattig- og
Skolekommission og Sogneforstanderskab, og paa anden Maade,
havde Indflydelse paa Sognets Udvikling. Det er ogsaa lykkedes
at samle en Del Billeder, dog ikke af dem alle, navnlig savnes
stærkt et Billede af Pastor Fuglede og Stephan Iversen, Dortheasminde. — De anføres efter Alder, men da denne for en Del er
taget efter Valglisterne er den ikke altid helt nøjagtig. Dog er
Afvigelserne ringe.
1. Hans Sørensen, (fra Føvling), Gaardejer, Hajkjær, født 1790.
2. Filip Christian Fuglede, (fra Bøvling Præstegaard), Sognepræst,
1795-1856, Præst i Malt 1821-42, i Vejen 1842-56 og i den Tid
Formand for Sogneforstanderskabet. Se iøvrigt under Præster i det
følgende.
3. Stephan Iversen, (fra Bække), Gaardejer, Dortheasminde. Han
var i mange Aar Sognefoged og 1856-71 tillige Formand for
Sogneforstanderskabet og Sogneraadet. En ret mærkelig Bonde
skæbne. Han var født i Bække 1803 som Søn af Iver Stephansen
og Gjertrud Marie Nielsdatter. Kom som Avlskarl til at tjene paa
Dortheasminde, som den Gang kun var en mindre Gaard. Efter
Husbondens, Lautrups, Død blev han 1840 gift med den jævnaldrende
Enke, Abelone Catrine Fogh. Hendes yngre Søster, Christiane Jessine Fogh, var 1837 bleven gift med den unge Møller Chr. Termansen i Vejen Mølle, og i 1850 blev hendes ældste Datter (med Lautrup) gift med Præsten Karl Adolf Tetens i Maltbæk; endvidere
var Termansens Søster gift med den unge Lautrup paa Estrup.
Dertil kom, at der ogsaa var en ikke ringe Forbindelse mellem
disse Familier og Vejen Præstegaard. Det var altsaa ikke nogen
helt let Stilling, Stephan Iversen, Bondekarlen, efterhaanden kom
til at indtage ved sit Giftermaal med sin Madmoder. Men han synes
at have klaret Stillingen godt; han var sikkert godt begavet, og
de Krav, der nu stilledes til ham, kaldte paa alle Evner og Kræfter.
Han lærte.-sig at skrive helt godt og betydeligt bedre end andre
B ønder/og et enkelt Træk tyder paa, at han, ligesom den lærelystne
unge Bonde Niels Jokum Termansen, har laant og læst Bøger af
Pastor Fugledes righoldige Bogsamling. Og hvad der betød endnu
mere for ham selv og for Sognet: Han forstod trods den noget
fine Familie at holde Forbindelsen med de andre Bønder vedlige
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og vinde og bevare deres Tillid, saa han blev en ledende Mand i
Sognet i en Menneskealder. I 1868 overlod han Gaarden som han,
som før omtalt, havde faaet samlet, til Sønnen Ludvig Emil Iversen
f. 1841. Men for ham gik det hurtigt tilbage, allerede 1878 blev
Gaarden stillet til Tvangsauktion,
4. Peder Lauridsen, Gaardejer, Grønvang, 1807-80. Om ham og
hans Slægt se „Slægten Lauridsen“, især fra S. 81.
5. Morten Jensen, Gaardejer"' og Smed, Vejen, 1814-63, (fra
Grindsted, se „Slægten Lauridsen“ S. 56.)
6. Kristen Frandsen, Gaardejer, Østerbygaard, f. 1809. (fra Andst).
7. Sophus Carl Viggo Hansen, Præst i Vejen-Læborg 1856-70,
f. 1818, Formand for Fattig- og Skolekommissionerne. Se Præster.
8. Carl Peter Jacobsen, Gaardejer, „Gaarden“, 1820-1909, (fra
Læborg). Købte Gaarden af Povl Jepsen 1854, fortsatte med Tegl
værket, drev ogsaa i nogle Aar Tømmerhandel og var vist i det
hele indrettet paa at forsyne Bygningshaandværkere. Han var en
dygtig og særpræget Mand, hvis Opposition man ikke sjælden møder
i Protokollerne, naar han sad i Skole- og Fattigkommission.
9. Svend Engelbrekt Christiansen, Gaardejer, Grøngaard, f. 1819.
10. Søren Hansen, (eller Lassen), Gaardejer Vorupgaard, f. 1822.
11. Peder Ottosen, Gaardejer. L. Dalgaard. f. 1824. Endnu 1856
har han dog Fødegaarden Haksensgaard.
12. Anders Jensen, Gaardejer, Vandamgaard, 1829. Søn af Jens
Andersen, ogsaa kaldet Jens Kusk. Han var en praktisk dygtig
Mand. der i mange Aar drev en Del Studefedning og Studehandel.
13. Hans Peder Pedersen. Thuesbøl, Gaardejer, L. Skovgaard,
1832. Ogsaa en praktisk dygtig Mand, som drev Gaarden godt
frem. Bedstefaderen, Hans Iversen fra Thuesbøl, havde fæstet Gaar
den af Lautrup 1782 efter at have været Soldat i 9 l 2 Aar. Købte
Gaarden til Selvejendom 1798.*
14. Anders Blok Jessen. Gaardejer. Kirkegaarden, 1833. Søn af
Lærer Søren Jessen, hvis Kone var Ane Blok fra Baungaard.
Der kan nævnes nogle andre, som spillede en Rolle i Kraft af,
at de var dygtige og formuende Mænd. Mathias Jespersen, Mejlund,
f. 1807; Henning Jepsen, (Søn af førnævnte Jeppe Hansen) L. Dal
gaard, f. 1810; Jesper Thomsen, Skodborghus, f. 1822 (Fætter til
N. J. Thomsen i Vejen). Endvidere Poul Jepsen. Gaarden, f. 1823.
Han blev i 1845 gift med Fugledes Datter, Marie Katrine, f. 1820.
I den Anledning blev Gaarden ombygget og Peder Hollensen rejste
den smukke Gaard, som endnu staar. En Søster til Marie Katrine,
n
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blev en halv Snes Aar senere gift med Anders Jensen Vandamgaard.
Den mest fremragende af disse Mænd var sikkert Peder Thomsen
fra Skodborg, f. 1791. Omkring 1814 blev han gift med Johanne
Termansdatter, hvis Fader, Niels Jochum Termansen (den ældre.
Dattersøn af Præsten Niels Jochum Biitzov) ejede Krogaarden i
Vejen, som P. Thomsen overtog efter ham. Han drev baade Gaard
og Købmandshandel frem, byggede Mølle (bl. a. til Stampning og
til Maling af Bark) og Garveri (nuværende Købmandsforretning ved
Siden af Bykroen), siden, i 50‘erne, skilte han Kroen fra Gaarden,
idet han byggede nuværende Bykro, som han foreløbig forpagtede
ud. Han blev Landvæsenskommissær og Suppleant til Stænderforsam
lingen, og blev Deputeret ialfald 1846, maaske ogsaa 1848. — Sønnen,
Niels Jochum Thomsen, f. 1817, havde ifølge sin Stilling, som Arv
tager til Faderens Forretning, en ikke ringe Betydning i Sognet,
men havde langt fra Faderens Dygtighed. Et Vidnesbyrd om Vel
standen i Krogaarden (væsentligt skabt ved P. Thomsens Virksomhed)
er de smukke Billeder, der her gengives. For de pragtfulde Dragters
Skyld er ogsaa Konerne medtaget. En Dattersøn af P. Thomsen har
fortalt, at denne i længere Tid havde en Kunstner boende hos sig,
som tegnede og malede baade disse Billeder og en Del af Slægten
fra Skodborg. Desværre huskedes ikke Kunstnerens Navn.
Endelig maa ogsaa Mølleren, Kristian Termansen, nævnes, f. 1815.
Han var født i 0 . Linnet som Søn af den Termansen, som ved
Auktionen i 1831 købte Estrup, men som 4 Aar efter overlod den
til en Datter, der var gift med en Søn af Laurids Lautrup, og
Gaarden kom altsaa derved tilbage til Lautrupslægten. — Der gaar
et Sagn om, at Kr. Termansen, da han 20 Aar gammel skulde
hjemmefra, fik frit Valg mellem Estrup og Vejen Mølle (den sidste
tilhørte ganske vist ikke Estrup. men kunde købes), og at han
valgte Møllen, som gav den sikre Indtægt. Det behøver ikke at
være Opdigt, thi Landbrugskrisen, som i Begyndelsen af 30*erne
langtfra var forbi, var især haard for de større Gaarde at komme
igennem. Og det var netop disse Vanskeligheder, som fik Laurids
Lautrup til at sælge Estrup og flytte til det dengang meget beskedne
Dortheasminde. — Naar disse sidste 4 Mænd (Lautrup medregnet)
ikke, trods stor Anseelse og økonomisk Magt, kommer til at ind
tage ledende Stillinger i Sognet, saa kommer det utvivlsomt fra,
at man regnede dem alle ikke saa lidt „udenfor Bondestanden“.
Og overfor dem optraadte de dengang vaagnende Bønder med en
vis Reserverthed. Dette gælder naturligvis ogsaa Præsten, men da
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han var selvskreven som Formand i Fattig- og Skolekommission,
saa var man nødt til at finde sig i ham. Med Fuglede gik det vist
ogsaa helt godt, mindre godt med Viggo Hansen, hvad ogsaa Pro
tokollerne bærer Vidnesbyrd om.
Det var de her nævnte Mænd, der førte Sognet ned til Slut
ningen af denne sidste Periode og Begyndelsen af næste, Jernbanens
og Andelsvirksomhedens Tidsalder, da en helt anden, uanet Tid
oprandt.
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I. T rafik en .
Der er S. 21 i denne Bog gjort opmærksom paa, at m. H. t.
Forbindelse med Omverdenen har Vejen fra Oldtiden af indtaget en
Særstilling, idet en Udløber fra Europas store Færdselsruter, Hærvejen, gik over Skodborghus og Vejen mod Viborg. Siden, fra c. 1200,
gik Færdselen og Handelen ganske vist for største Del over Foldingbro til Ribe, og Skodborghusovergangen er endog fra 1576 helt lukket
(for Toldens Skyld); men Vejen var ikke derfor blevet et afsides
Sted, thi gennem den sydlige Del af Sognet gik Alfarvejen KoldingRibe, og gennem sehe Byen Vejen Kolding-Varde. Det er derfor,
som alt bemærket, sandsynligt, at Vejen Marked er en meget gammelHistorie og vel gaar helt tilbage til Oldtiden. Og naar man i Vejen
i tidlig Tid træffer usædvanlig mange Haandværkere, navnlig Væ
vere, saa hænger vel ogsaa dette sammen med de forholdsvis gode
Vejforbindelser.
Men foruden disse Veje ud til den store Verden havde Sognet
jo sit eget Vejnet, som der dog indtil det her foreliggende Afsnit
ikke var blevet gjort ret meget ved. Denne Tilstand undergik dog
her som overalt en grundig Forandring ved Jernbanens Anlæg. Fra
nu af er det i det væsentlige den, som dirigerer Sognets Veje. hvad
der tydelig fremgaar af Sogneraadets Forhandlinger og Dispositioner
fra 1874 og fremefter.
Det første Krav kom udefra, fra Malt Sogn, og allerede samme
Aar som Banen var anlagt. Man var ikke fornøjet med Skovvejen,
og da ogsaa Vejen selv var interesseret i en bedre og mere direkte
Forbindelse, saa kom der snart en Forhandling igang. Man blev
enige om, at det var heldigst, at Vejen kom til at gaa langs søndre
Side af Grønvangs Mark, men her skulde altsaa Penge til, henved
3000 Kr., og da Tilbudet fra Malt-Folding Kommune til Stykket i
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Vejen Sogn kun lød paa 250 Kr. + 450 Kr. privat (vistnok ude
lukkende fra Askov), saa var Udsigterne ikke gode. Først ved et
Fællesmøde 24. Marts 1876 gik Sagen i Orden, idet man, foruden
Bidraget fra Malt-Folding, havde faaet Løfte om 500 Kr. fra Amtet
og 400 Kr. fra Jernbanekommissionen. Angaaende det sidste Bidrag
har Nutzhorn, som førte Forhandlingerne paa Askovs Vegne, engang
spøgende fremsat det Paradoks, at havde Niels Ebbesen ikke slaaet
Grev Gert ihjel, saa var der ingen Askovvej blevet dengang. Han
har siden („Tiden“ 3/< 1903) forklaret nøjere, at Kommissionens
Formand, som ogsaa var med til en af de mange Forhandlinger om
Vejen, havde skrevet en Afhandling om Niels Ebbesen, og han blev
saa glad ved Nutzhorns Anerkendelse af hans Arbejde, at han, da
han forstod, at det kneb med at faa Vejsagen i Orden, tilbød at
lade de 400 Kr., som var blevet tilovers ved Ekspropriationerne,
gaa til Askovvejen. — Ialtfald kunde Vejen-Læborg Kommune nu
med disse Bidrag gaa ind paa at anlægge Vejen, saa meget mere
som Licitationssummen blev noget mindre end ventet, 2565 Kr. Dog
synes Ekspropriationen af den nødvendige Jord ikke at være med
regnet. Saa billigt slap man ikke, da Vejen 42 Aar senere, i 1918,
maatte udvides for moderne Trafik. Da blev Bekostningen ca. 22000 Kr.
foruden Ekspropriationerne.
Omtrent samtidig, 1874, blev Broen til Gamst og Gjesten ombygget med ret stor Bekostning, 1084 Rd. Dertil kom saa 70 Rd.
til Ekspropriation af Jord. idet Vejen og Broen blev forlagt en Snes
Alen mod nordvest. I 1880 var det Læborg, der ønskede en lidt
bedre Stationsforbindelse. Man havde besluttet en Grundforbedring
af Vejen fra Skodborghus til Gammelbyvejen (15575 Kr.), og man
fandt da, at Tiden nu var kommen til at rette det ubekvemme Sving,
som Vejen lige fra Oltiden havde gjort om forbi Fr. VII* Sten. Her
var jo i gamle Dage Sognets og Byens Midtpunkt. Man ønskede
nu Vejen rettet, saa den kom til at gaa lige fra Farverhuset hen
til Smedjen (eller Begyndelsen af Baungaardsvej), altsaa hvor den
nu gaar. Men da dette vilde betyde en Trafikflytning, saa vakte det
hos den gamle Bys Beboere, især naturligvis hos Købmænd og
Haandværkere, stærk Modstand. 48 Beboere i „Vejen Sogn" ind
gav til Sogneraadet Andragende om, at de gamle Vejforbindelser
maatte bibeholdes. Da det nye projekterede Vejstykke kun vilde
forkorte Stationsvejen for Læborg med 120 Favn, saa vilde det
være en unyttig Bekostning, og dertil kom, at denne Forlæggelse
vilde bringe Haandværkere og Købmænd et saadant Tab, at det

315
„m aa ske i Tidens Løb vil bebyrde Kommunens Fattigvæsen i en
meget følelig Grad“. Men Sogneraadet fastholdt, hvad det ansaa
for gavnligst for det almene Vel og lod sig ikke rokke af saa
snævre lokale Hensyn. Med 5 Stemmer mod 2 blev det nye Vej
stykke vedtaget. Det er altsaa kun 60 Aar siden.
Nogle Aar senere, 1894, opstod en lignende Konflikt (og af
samme Aarsag), idet Beboerne paa Østermarken syd for Banen øn
skede en nærmere Vejforbindelse, dels til Bakkely Skole (som var
bygget 1891) dels til Stationen, saa de ikke behøvede at komme
over Banen og om igennem den gamle By. Og da en saadan Vej
ogsaa af almene Grunde var paakrævet, var Sogneraadets store
Flertal stemt for den. Et Medlem, Købmand Vinding, mødte imidlertid
Sagen med stærk Protest, støttet af „58 Skatteydere“ ; de kunde
gaa med til en Skolesti, men ikke en Vej. Det var naturligvis væsent
lig Bosiddende i den gamle By, som jo atter ved et saadant Ny
anlæg vilde miste en Del af Sognets Handel og Trafik. I et senere
Møde støttes Protesten yderligere af „106 Skatteydere fra Vejen
og 52 fra Læborg”. Det synes altsaa, da man ogsaa har faaet Læborgfolk med, som jo dog ikke kunde have megen Interesse i Sagen,
som der har været agiteret temmelig godt, og den maa vist i det hele
have vakt ikke saa lidt Røre i Sognet. Men dens Fremme var helt
selvfølgelig, Sogneraadet fastholdt sit Standpunkt, ja, man var endog
saa ondskabsfuld at vælge selve Føreren for Modstanden ind i det
3 Mands Udvalg, som skulde gennemføre Vejen. 10. Marts blev der
holdt Licitation, 338 Kr., og Vejen skulde være færdig 15. April.
Baade den hurtige Ekspedition og Licitationssummen siger jo, at
det kun var et mindre Stykke af Vejen (Vamdrupvej, Grønnegade)
der er Tale om, „fra Mads Johansens Gaard til Jokum Sondais“.
Stykket derfra til Landevejen blev, paa Beboernes Andragende, først
anlagt 1905 (Licitation 288 Kr.). I begge Tilfælde gav Beboerne
Jorden gratis.
Det var altsaa den nyanlagte Jernbane, der gav Anledning til
disse Vejændringer og Trafikflytninger indenfor Sognet og som især
kom til at gaa ud over den gamle By. Endnu større var naturligvis
de Forandringer Jernbanen medførte i Forbindelse med den videre
Omverden.
En offentlig, statsforanstaltet Forbindelse med Omverdenen fik
Vejen ikke før 1843, altsaa kun 30 Aar før Jernbanen. Da blev
der sat daglig kørende Post, medtagende Passagerer, igang mellem
Kolding og Ribe med Station i Skodborghus, hvor Jesper Thomsen,
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dengang kun 21 Aar gi., blev „Opsynsmand ved Befordringsvæsenet4'.
Efter hans tidlige Død fortsatte hans Enke fra 1855 til sin Død
1867. Hun var fra Treide Færgegaard’ f. Ane Hansen, og her havde
Kronprinsen, senere Fr. 7, gjort hendes Bekendtskab under sit Ophold
i Fredericia. Han fulgte hende siden med Interesse, sendte en Potage
ske med Inskription samt 12 Spiseskeer til hendes Bryllup i 1844,
og et Par Aar efter besøgte han hende og hendes Mand paa en
Rejse fra Kolding til Ribe.— Hun klaredeStillingen som „Opsynsmand"
udmærket og til de Overordnedes Tilfredshed. Engang lod hun Post
vognen til Ribe køre fra P. G. Bang (Minister 1848—56) efter at hun
dog havde ladet den vente i 3 Minutter. Bang var vred og lod hende
vide, at hun nok skulde høre fra ham. Længe varede det heller ikke,
før Postinspektøren stillede i Skodborghus. „Hvad har De dog gjort
min gode Kone“, sagde han, „De har jo ladet Diligencen køre fra
Minister Bang!“ Men da Inspektøren fik Sammenhængen at vide,
roste han hende for pligttro Tjeneste; en Minister skulde ikke have
mere Ret end andre F olk.—
Det gik i det hele meget stramt til med Overholdelsen af Tider
m.v. Ane Thomsens Søn, Kromand i Skodborghus, Frederik Thom
sen (opnævnt efter Kronprinsen) som en Tid var Postkører (Postil
lon) paa Ruten Skodborghus—Kolding, har fortalt, at han skulde
fra Skodborghus 11,30 Aften, efter Ribevognens Ankomst, og
skulde være i Kolding l 3/4> °g at Postmester Mechlenburg, som
ogsaa var en meget striks Herre, godt kunde idømme en Mulkt
paa 2 —3 Daler for 3—4 Minutters Forsinkelse. Mere berettiget var
det naturligvis, naar Postillonen fik en Bøde for til egen Fordel at
have taget „Bukpassagerer“ op. Da vankede der Klaps. Som da
lille Mads, en af Kuskene i Skodborghus, var saa uheldig at faa en
bekendt Faaretyv op at køre. Denne blev anholdt, da han kom til
Ribe, og det kom frem, hvordan han var kommen der. Lille Mads
havde tjent 3 Rigsdaler derved, men Bøden blev 32 Rigsdaler, saa
det blev alligevel ingen Fortjeneste.
I 1851 blev der aabnet endnu en Postrute med Station i Skod
borghus, nemlig Kolding--Varde, dog kun 2 Gange om Ugen og
det meste af Tiden med aaben Fjedervogn, men* Vognen Kolding—
Ribe skulde være „4-sædig Karet“, og desuden skulde der i Skod
borghus staa en Wienervogn til de Rejsendes Raadighed. ligesom
der iøvrigt, om fornødent, kunde rekvireres Vogne hos enhver Vogn
ejer. Dog blev dette snart indskrænket til almindelige Vognmænd.
En Tid kørte der ogsaa paa Ruten Kolding—Varde en flottere Be-
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fordring. „Det var en rødgul lukket Vogn,
der var forspændt med to eller fire Heste,
som under Kørslen kun maatte bruge 3/4
Time pr. Mil. I Vognens Indre var der Plads
til 4 Passagerer, og paa Forsædet, som
var anbragt højt over Hestene, sad Ku
sken, der kaldtes Postillon, og Postkon
duktøren, der var Føreren. Han ordnede
de Rejsendes rette Placering i Vognen samt
assisterede ved Godsets Af- og Paalæsning;
men navnlig havde han Brev- og Pakke
posten under sit specielle Tilsyn. Han var
FR. THOMSENS MOR
som Regel velset og afholdt af de Rej
sende, som han altid havde en eller anden
morsom Tildragelse at fortælle4'. (Udateret
Dagbladsartikel).— Turen Varde—Kolding
tog efter de Gamles Fortælling 12 Timer
og kostede 2 Rd. 18 Skill. 3 Dage om Ugen
gik der desuden privat Dagvogn Varde—
Kolding over Holsted—Vejen—Andst. Si
den, da Banestrækningen Fredericia—-Vam
drup var aabnet, kørtes der kun til Lunder
skov. Den Tur tog 10 Timer og kostede
V /2 Rd.
Efter Ane Thomsens Død 1867 fort
satte Datteren, Sophie Juliane Thomsen, som
FR, THOMSEN
Bestyrer af Befordrings- og Postvæsenet i
Skodborghus indtil hun et Aarstid efter
giftede sig med Jørgen Clausen Petersen og
overlod Stillingen til ham. Han var saa Be
styrer fra 1. Nov. 68 til 3. Sept. 74, da
Posthuset ved Banens Aabning blev flyttet
til Holsted (Brevsamlingssted i Vejen). Som
en Slags Erstatning for det lidte Tab (han
havde faaet en aarlig Løn af 400 Rd.) fik
Petersen Krobevilling ved Vejen Station
(det senere Hotel), som han dog bortforpagtede og blev selv boende i Skodborghus.
Da Sophie Juliane Thomsens Udnæv
nelse (27. Juni 1867) indeholder et og andet
postfuldmgt. Rasmussen

o
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oplysende, skal den her i det væsentlige anføres: „Det meddeles Dem
herved, at jeg har fundet mig foranlediget til fra 1. Juli d. A. at
regne at overdrage Dem Bestyrelsen af Postekspeditionen i Skod
borghus, der fra samme Tid i enhver Henseende skal være at anse
og behandle som en almindelig ikke regnskabsførende Postekspedition.
Godtgørelsen herfor, 25 Rd. maanedlig, vil blive Dem udbetalt af det
kongelige Postcontor i Kolding, hvilket Skodborghus Postekspedition
i enhver Henseende bliver underlagt.
De Dem paahvilende Postforretninger ville væsentlig bestaa i
at sortere de til Dem indleverede Brev- og Pakkepostsager paa
Kolding, Ribe og Varde Postcontorer, at besørge de ankomne Brevog Pakkepostsager omdelte til Beboerne i Skodborghus, at bestille

SOPHIE JULIANE PETERSEN

J. C. PETERSEN

Aviser og besørge dem distribuerede, samt forsyne Timesedlerne
med Paategning om Posternes Ankomst og Afgang fra Skodborghus.
Alt overensstemmende med de givne Forskrifter/*
De her omtalte Post- og Befordringsmidler, saavelsom Fragt
vognsforbindelser til Kolding og Ribe (i 50’erne endnu mere til
Flensborg, ofte ogsaa til Hamborg), bortfaldt, da Tværbanen Lun
derskov—Esbjerg fra 3. Okt. 1874 kom til at gaa gennem Sognet.
Da blev der stille i Skodborghus. Men til Gengæld blussede Liv
og Virksomhed saa meget frodigere frem paa Vejen Byes gamle
Udmark mod Syd, hvor Stationen kom til at ligge. Dette blev, her
som overalt, Indledningen til en helt anden Tid med uanet ydre
Fremgang. Men der blev ganske vist en kendelig Forskel, som ses
fremdeles, paa de Sogne, som kom til at ligge udenfor disse mærke-
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lige nye Veje, og de Sogne, som altsaa Vejen, der ikke blot fik
Banen ind paa deres Omraade, men ogsaa fik Station.
„Lov om Udvidelse af det jyske Banenet“ blev vedtaget
21. April 1868. Det kneb haardt, meget haardt, men Estrup, der
dengang var Indenrigsminister, var mere fremsynet end de køben
havnske Repræsentanter. Han stod paa Jydernes Parti, ikke mindst
fordi han havde Tillid til den nye Havn i Esbjerg (vedtaget 24. Apr.). De
nyvedtagne Baner betød et ændret Syn paa Trafiklinier. Det skulde
være nKulturbaner**, som skulde ophjælpe afsides og forsømte Egne, og
de var saaledes et Led i den almindelige Rejsning efter Nederlaget.
For Vejens Vedkommende omtales Jernbaneanlæget første Gang
i et Sogneraadsmøde 30. Maj 1871. Der har 15. Maj været Møde i
Skodborghus Kro for at faa valgt et Par Mænd til at tiltræde
Jernbanens Ekspropriationskommission; valgte blev Peder Ottesen
og A. Bloch Jessen. Af et senere Møde, 13. Maj 1872, fremgaar
det, at Regeringens Plan gaar ud paa at lægge Stationen ved
Andstbro, hvor Landevejene fra Varde og Ribe mødtes. „Men efter
Andragende fra en stor Del Beboere i Vejen By og Sogn blev den
i Stedet for anlagt paa sin nuværende Plads Syd for Vejen Bytt.
(Dansk Jernbaneblad 1. Okt. 1924). Man har altsaa i Vejen været
mere fremsynet end i nogle østjydske Købstæder, hvor man efter
sigende frabad sig at faa Stationen paa Byens Grund. — Peder Nielsen
Krøll, som boede lidt Øst for Vejen Bæk (ved Landevejen, en Del
af Mtr. Nr. 22) søgte ved nævnte Møde Sogneraadets Anbefaling
til Krohold, hvis Stationen skal ligge ved Andstbro. Senere, da
denne Plan er opgivet, søger 3 Mænd Sogneraadets Anbefaling til
Krohold og Gæstgiveri ved den nye Station.
Samme Sommer, 4. Aug. 1872, oplyser Kolding Folkeblad, at
Regeringen har sluttet Kontrakt med Baron Gedalia,Justitsraad Møller og
Murermester Lauritz Petersen om Bygning af Underlaget for Banen
Lunderskov—Esbjerg, 55 km, for 630,000 Rd. Regeringen leverer
selv Sveller, Skinner, saavelsom det kørende Materiel. Siden overtog
Konsortiet dog ogsaa Levering af Skinner og Sveller for 360,000 Rd. —
Arbejdet blev begyndt samme Efteraar, var en Tid i Sommeren 1873
truet af Strejker, som dog synes afviklet i Lempelighed. l.Juli 1873
meddeles, at Svellerne nu er ankommen fra Riga, mens Skinnerne,
der skal komme fra England, endnu lader vente paa sig. I Februar
1874 er man saa vidt, at de samlede Udgifter kan opgives til
1,062,500 Rd. 4- 86,000 Rd. til Ekspropriation, hvad der er 42,500 Rd.
under Overslagssummen.
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Søndag 23. Aug. 1874 gik det første Prøvetog. og Banen blev
aabnet 3.0 k t. s. A. Dagen før var der en Festlighed i Varde, hvortil
Banen nu var ført. Der klages i den første Tid over for lidt Mand
skab, at der f. Eks. paa Vejen Station kun var én Mand, nemlig
Forstanderen.
— Billetpriserne
var efter hin
TidsPrislejeret
store: fra Vejen
til Lunderskov
20 Skilling, til
Brørup 12 Skil
ling, til Bramminge 44 Skill,
og fra Lunder
skov til Esbjerg
92 Skill., altsaa
næsten en Da
ler. Det er fore
VEJEN GAMLE STATIONS BYGNING
løbig ikke bil
ligere, men noget hurtigere, end den gamle Personbefordring. Person
trafiken kom ogsaa snart til at gaa ret livligt, idet der allerede
første Halvaar daglig fra Vejen Station afgik og ankom 62 Rejsende.
I det første fulde Driftsaar, Apr. 75 til Apr. 76, blev paa Vejen
Station solgt henved 20,000 Billetter (Dobbeltbilletter regnet = 2
Billetter) til en Pris af 15,740 Kr.
Følgende Tal, som velvilligst er overladt Vejen-Bogen af Stats
banerne, ligesom de ogsaa derfra er delvis omregnede for at kunne
sammenlignes, vil give et Billede af Udviklingen:

Driftsa or

Antal Rejser

Indtæ gt
af solgte
Billetter

A fsendt
Tons Gods
m. v.

A nkom m en
Tons Gods
m. v.

1874-75 r/2 a.„!
1884-85
1894-95 !
1903-04 !
1913-14
1923-24
1932-33

8920
26711
27857
39822
58599
65922
46852

6739 Kr.
18618 22383 40701 74429 168275 106255 -

702
2153
1872
6163
14155
18126
13367

818
6081
8453
20143
33217
33502
26518

M iddelindtæ gt
af
Godsbefordring

2210 Kr.
11530 i 17001 ! 52514 1 119504
j 324766
170751

-
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Den Tilbagegang over hele Linjen, som spores i de senere Aar,
skal ikke forklares ved Bilernes Konkurrence alene, men ogsaa ved
den almindelige økonomiske Stagnation.
I det første halve Aar var Kaptajn Lundby ganske alene paa
Vejen Station. I nogle Aar havde han 1 — 2 Medhjælpere. I 1902
var der foruden Forstanderen 3 Assistenter, 1 Elev og 6 Portører.
I 1938-39 17 Mand ialt. Mellem de ca. 600 Statsbanestationer var
Vejen i 1920 Nr. 65 m. H. t. solgte Billetter og Nr. 70 m. H. t. hele
Indtægten. Dette er ikke siden ændret synderligt.
I Anledning af de Klager, som det rejsende Publikum kan have
at fremføre, er der paa hver Station en Ankeprotokol. En saadan
findes ogsaa i Vejen, og en Gennemgang af denne er ganske inter
essant. Klagerne er ikke mange: kun 24 i Aarene 1875—1934 begge
iberegnede; den første fra Teglværksejer L. E. Iversen, Dortheasminde, over Sendrægtighed med de Jernbanevogne, han skulde bruge;
den sidste fra en Lægefrue, som har faaet sit Tøj griset til af ud
strømmende Damp, da hun stod ud af Toget. Men iøvrigt stammer
Klagerne fra alle Samfundslag; Højskolelærer, Højskoleforstander,
Inspektør, Forsøgsleder, Gaardejer, Maskinfabrikant, Bødker, Smed,
Tjenestekarl o.s.v. De fleste af Klagerne synes berettigede, hvad ogsaa
i og for sig er rimeligt, da der for Folk i Almindelighed hører nogen
Overvindelse til for at forlange en saadan Protokol udleveret. Men
Berettigelsen kan jo have forskellige Grader. L. E. Iversen har vel
sagtens haft Grund til at klage over Smøleriet med Vognene, og
naar han saa alligevel en 14 Dage senere tager Klagen tilbage i
ydmyge Vendinger, saa hænger det sammen med, at han har ind
ført 2 Klager samme Dag, den anden indeholdende ret grove Ud
tryk. Af Stationsforstanderens Svar til ham, og som Iversen selv
citerer, kan maaske sluttes, at I. ikke, da han skrev anden Gang,
har været ædru. — En Højskolelærer klager over, at han har maattet
holde i Regnvejr ved Overkørslen i 3 Kvarter, før Bommene om
sider gik op; en anden Gang klager han over den megen Tobaksrøg
i Togene og at „Ikke-Rygere" ikke respekteres. En Højskoleforstander
klager over daarlig og raa Snak, som man i Toget maa sidde og
høre paa, vist en Klage, der er ført mange Steder, men som der
vel nu sjælden er Grund til mere. Undertiden drejer Klagerne sig
om Personalets Uhøflighed og Hensynsløshed, og de fleste husker
jo nok den Tid, da Betjentene ikke var saa flinke og hjælpsomme
som nu; især synes det at være jævnere Folk, der her har følt sig
gaaet for nær, men deres Klager har en meget beskeden Form:
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„dette synes jeg ikke, jeg kan være tjent med“, eller: „jeg mener
min Klage er berettiget*, som en Mand skriver, da man har kørt
ham til Vejen, og han skulde været af i Lunderskov. Dette er om
trent de stærkeste Udtryk. Kraftigere tager Smeden fat, men han
er maaske heller ikke helt paa den rette Side. Han er paa Vejen
Station bleven trukken ud af Toget, siger han, „og de Riv min
Fragge i Tud, da jeg ingen mand Havde fornærmet“. Om det sidste
passer er vel sagtens tvivlsomt. Tilsidst anføres følgende, ikke for
Kuriositeten alene, men ogsaa fordi her vist foreligger noget, som
ligner Ordblindhed: „Undertene har i Dag Maatte Løse Billet i Toge
fra Kolding til Vejen og maatte Betale Straffeporto da jeg stod ved
Belet kontor og Toget skulle til at Køre da Bev der sagt at jeg
skulle skøne mig ud Dag jeg kunde Løse Billet i Toget hage jeg
vis at det galt Bøde Straf saa hagege jeg vente til næste Toge Dag
jeg mender at det er udvenlig Forlangt af“ — mere er der ikke,
kun Navnet. Det er skrevet saa sent som 1931.
Nogle enkelte Træk fra Livet og Trafiken paa Vejen Station,
mest fortalt af en mangeaarig Assistent, senere Stationsforstander,
bør maaske anføres, da en Jernbanestation jo er et Sted, der paa
saa mange Maader kan komme til at afspejle Tiden og dens Liv.
En af de ældste Scener, som iøvrigt fortælles paa forskellig Maade,
stammer fra Provisorieaarene. Stationsforstanderen, Kaptajn Lundbye, var kras Højremand, og det gav Anledning til adskillige mindre
og større Konflikter. Der havde været politisk Møde i Kolding, hvor
Berg havde talt, og da de mange Deltagere fra Vejen kom hjem,
blev Perronen stuvende fuld af Folk og den politiske Diskussion
gik højt. Forfatteren Jacob Jacobsen sprang op paa en Kasse og
begyndte paa en kras Tale, men ret meget fik han ikke sagt, før
Kaptajnen var der og rev ham ned. Saa blev der Tumult. En anden
tilstedeværende Højremand reddede sig ind paa Kontoret, men Kap
tajnen blev paa Pladsen og maatte finde sig i mange Knubs, og
især fik han et kraftigt Drag over Nakken. Først et Par Maaneder
efter fik han at vide hvem Ophavsmanden var, men han gjorde
klogelig ikke noget derved.
Stormfloden 3.-4. Dec. 1903, som helt ødelagde Broen over
Sneum Aa, voldte her, som paa alle Tværbanens Stationer, stort
Besvær og meget forøget Arbejde, især indtil den foreløbige Bro ved
Nytaarstid var færdig. Men inden det skete indtraf en Snestorm og
dertil kom saa Juletravlheden. Just Juleaftensdag standsede Sne
stormen, og der blev nu uhyre Travlhed, først Juletrafikken og
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siden med at faa de ophobede Vogne bort, og Pesonalet havde i
lang Tid næsten Tjeneste Døgnet rundt.
I 1911 brændte Tagpapfabrikken „Phønix". Foruden Fabrikken
selv blev det mest Stationen det gik ud over, og der blev stor
Travlhed og Forskrækkelse. Især var en Række Vogne, som stod
henne ved Siden af Fabrikken udsat, da Vinden bar paa, og de maatte
først reddes. Et Tog med mange Rejsende, som havde været til
Slagterimøde i Kolding, blev beordret tilbage til Andstbro for at
faa Tilløb, saa det med lukkede Vinduer kunde passere forbi Bran
den, hvorfra Luerne slog ud over Banen. De Rejsende, som alligevel
aabnede Vinduerne, blev overdænget med Sod og brændende Pap
stumper. Et Tog vestfra med mange Hø- og Halmvogne maatte
standses i Brørup indtil Branden var overstaaet.
Ved Krigens Udbrud 1914 var der en dyster Stemning over
Stationen, man var slet ikke forberedt paa dette. De læssede Gods
vogne blev tømt igen, for at man i Tilfælde af Danmarks Indblanding
kunde faa Vognene bort i en Fart. En fynsk Sangforening, der
skulde med Nattoget Øst paa, bad om i Ventetiden at maatte synge
paa Perronen. Der blev sunget „Kongernes Konge“, som virkede
meget alvorsfuldt paa den store Skare, som var tilstede.
At der ogsaa forefaldt muntre Scener er en Selvfølge, og det
var sagtens de fleste, især gælder det for meget af det, som knytter
sig til de første to Stationsforstandere. — Til Festen i Skibelund
i Anledning af Modersmaalets Afsløring 1903 var der i to Salonvogne
kommet et stort Selskab fra København. Ved Rangeringen skete det
Uheld, at Vognene løb ned mod Andstbro, og da Rangerhesten ikke
kunde trække dem op, maatte man lade dem blive staaende til
Toget fra Vest kom, saa Lokomotivet kunde hente dem. De køben
havnske Rejsende, hvoraf en Del kom ret tidligt og vilde ind i
Vognene, maatte saa holdes hen med Løfte om, at Vognene snart
vilde komme frem. Det gik, og ingen opdagede Fadæsen.
Det er vel snart glemt nu, at Tog 1014 Sommeren 1913 al
mindelig hed „Aposteltoget“, fordi det var paa Foranledning af tre
Mænd fra Askov og Vejen, Peder, Jacob og Johannes, at dette Tog,
der ellers var „forbipasserende“, kom til at holde i Vejen.
Forstandere* Den første Forstander paa Vejen Station var Kap
tajn Joachim Emil Lundbyet født 1826 i Citadellet „Frederikshavn“.
Han blev antaget som Assistent paa Prøve 1871, forfremmet til
Stationsforstander i Vejen 1. Okt. 1874 og afskediget i 1896. Det
er bekendt nok, at Statens Embedsmænd ikke var nemme at komme
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til i gamle Dage, især ikke for Bønder og
Smaafolk, og det gælder ikke mindst disse
militære, hvoraf saa mange blev ansat ved
Jernbanen, deriblandt Lundbye, der som
Løjtnant havde været med i Krigen og
var gaaet af som Kaptajn. Han kunde godt
være bøs og meget afvisende, og for hans
Vedkommende gjaldt forøvrigt ingen Per
sons Anseelse. Maaske netop paa Grund
af dette sidste havde man en vis Respekt
og Agtelse for „Kaptajnen*4, uagtet hans
undertiden noget grove Mund. Og da han
JO A C H IM E M IL LU N DB YE
efter flere samtidiges Vidnesbyrd i Grun
den var en godsindet og rettænkende Mand, der ogsaa ofte i
Stilhed kunde være hjælpsom, hvor der var Trang dertil, saa var
han for det meste vellidt af Befolkningen. Kun kneb det noget med
Samarbejdet i de værste Provisorieaar, da han var kras Højremand
og Estrupper. En af Konflikterne er nævnt ovenfor. En anden Gang
vilde han drille en af Egnens Bønder med, at det da var underligt,
at Venstremænd vilde køre med saadan en Højrebane, og at de ikke
anlagde en Venstrebane ved Siden af. Men der fik han et rapt Svar:
„Nej det vil vi ikke, for saa gaar Højrebanen fallit, og den har vi
selv betalt!44 Selv om Angrebet altsaa var noget mislykket, saa
vidner dette, som andre Træk, om et vist Humør. Stationsforstan
derne var gerne dengang tillige Postmestre, og paa Mærkedage som
Kongens Fødselsdag, 6. Julidagen o. a. — (efter en Beretning be
gyndte det egentlig, da hans Postbude fik Uniform) stillede han
sine 4 Postbude og 2 Portører op paa
Geled, kommanderede Ret, højre om. March,
og saa gik det i Retning af „Hotellet44. Det
gik ogsaa godt nok for de 5, som havde
været Soldater, men Nr. 6 gjorde en slem
Figur, og Kaptajnen baade skældte ud og
lo paa en Gang. Men til Hotellet kom man
da, og her gav Kaptajnen en Romtoddy
til sine „Soldater44.
Lundbyes Efterfølger blev Carl Ditlev
Wad fra 1896 til 1919. Han er født i Seden
1850, blev Assistent 1879 og udnævnt til
Stationsforstander i Vejen 1. Nov. 1896.
CARL D ITL E V W A D
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Han gjorde et stort Arbejde for Stationsforholdenes Forbedring, som
ogsaa var en stærk Nødvendighed, baade paa Grund af Byens og
Trafikens Vækst og paaGrund af Troldhedebanens Tilslutning 1916 —17.
Wad var meget afholdt af sit Personale, og iøvrigt af alle, især
var han, skønt Ungkarl, en stor Børneven. Undertiden samlede han
en Flok i sit Hjem, beværtede dem og spøgte med dem og bag
efter kørte han dem hjem. Og spøge kunde han. Det er vel for
sine Spøgefuldheder og sit Vid, at han er blevet mest bekendt.
Efter en Italiensrejse spurgte man ham, hvordan han klarede sig
med Sproget. „Jo, det gik meget godt*4, sagde Wad, „jeg tror egent
lig det kneb mere for Italienerne**. En Mand beklagede sig et Efteraar over den vedholdende Regn. „Ja, det
er ogsaa for galt**, lød Svaret, „nu regner
det sgu ogsaa mellem Bygerne**. Engang
kom en Mand ind og vilde skrive i Klage
protokollen. Wad, der godt forstod, at
han havde Grund dertil, stod under Man
dens Fremstilling og saa ud af Vinduet.
Saa vendte han sig om mod Klageren,
og mens Skælmen glimtede i hans Øjne
sagde han: „Sikke da et dejligt Vejr det
er i Dag, det er da alt for godt at gaa
og ærgre sig i‘*. Saa var Manden afvæb
net, han lo med, og der blev ikke skrevet i
HERM AN PE D E R SE N
Klageprotokollen denne Gang. Man kunde
godt sige, at i de Aar Wad boede i Vejen, var han en af Sognets
Originaler, men af de afholdte. Han vil længe huskes for sit Vid
og sit gode Sind.
Den næste Forstander var Herman Pedersen, født 1865 i Gladsaxe. Blev Assistent 1885, Stationsforstander i Bedsted 1902, i Brø
rup 1905, hvorfra han blev forflyttet til Vejen 1. Feb. 1920. Mod
tog sin Afsked 1932. Han blev ved sin jævne og rolige Optræden
og ved sin Hjælpsomhed meget afholdt i de 12 Aar han var i Vejen.
Nuværende Forstander Johan Søren Christian Sørensen er født i
København 1877. Blev Trafikassistent 1896, Stationsforstander i
Onsild 1923, i Troldhede 1929 og blev forflyttet til Vejen fra
1. April 1932.
Troldhedebanen. Denne Bane, med de Diskussioner og andre For
beredelser, der gik forud, kom i lang Tid til at spille en Rolle,
især i Stationsbyens Liv, idet der gik næsten 17 Aar fra Lovfor2
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slaget 8. Dec. 1900 var til 1. Behandling til Banens endelige Aabning 24. August 1917. Regeringens første Plan var en GrindstedLunderskov-Bane, en Del Aar senere Troldhede-Lunderskov, altsaa
i udpræget Grad hvad man kalder en Kulturbane. Men lokale In
teresser greb snart ind, idet man fra ø s t vilde have den til Kolding, fra
Vest til Vejen. Som bekendt fik begge Parter deres Vilje.
Da Kommunerne forudsattes at tegne Garanti, saa kom Sagen
til Behandling i alle de paagældende Kommunalraad. i Vejen første
Gang 12. og 14. April 1901, da man besluttede en Rentegaranti paa
120,000 Kr., med Undergaranti for det halve, af en Del af Byens
Næringsdrivende. Et nedsat Jernbaneudvalg kom til at bestaa af
Johs. Lauridsen, R. Laursen og Jacob Appel.
Der gaar næsten 6 Aar før Sogneraadet igen faar Sagen til
Behandling, foranlediget af dens Genoptagelse i Rigsdagen og ende
lige Gennemførelse ved Loven om en Troldhede-Gjesten-KoldingVejen-Bane 27. Maj 1908. Ved et Møde 29. Jan. 1907 bekræftes den
i 1901 vedtagne Garanti og det bestaaende Udvalg suppleres med
3 Medlemmer af Sogneraadet: L. P. Pedersen, L. Poulsen og Anders
Andersen. Ved samme Tid dukker en Konflikt op mellem de to
Sogne, som først blev endelig bilagt i 1915, idet nemlig Banen op
rindelig, hvad Vejen angaar, var tænkt gaaende over Læborg fra
Kragelund i Stedet for fra Gjesten over Gamst. Forudsætningen for
Læborg Sogns Tilslutning til Garantien var altsaa bristet, og man
følte sig ikke længere forpligtet. Sagen blev afgjort ved en Ud
betaling fra Læborg en Gang for alle paa 4000 Kr.
Først nu efter Lovens Vedtagelse nævnes en bestemt Overslags
sum 3,640,000 Kr. Statens Tilskud var 2/3, og fra Amterne havde man
haabet paa 1/8, men maatte nøjes med 1/10, og Kommunernes Del
blev da 7/30 eller 849,333 Kr. af Overslagssummen. For Vejen bliver
det 125,871 Kr. eller 3,458 °/0. Denne Procent laa siden fast, men
desværre ikke Overslagssummen. Ved et Sogneraadsmøde 9. Okt.
1913, altsaa inden Krigen og dens Fordyrelser, ses det, at Vejens
Part er steget til 143,196 Kr., og Summen skal indbetales fuldtud
inden 1. Juli 1914, hvortil der, med Amtsraadets Samtykke, maa
optages et Laan paa 150,000 Kr.
Men Tingene udviklede sig. I 1916 kan en Overskridelse paa
1/2 Mill, forudses, og Vejen maa i Januar 1917 rykke ud med
20,000 Kr. ekstra. — Men 30. Sept. 1918 er medgaaet næsten
6 Mill. Kr. og et Aar senere 7 Mill., altsaa godt det dobbelte
af den oprindelig anslaaede Sum. Banen var nu i Drift, første Persontog
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gik fra Grindsted til Vejen 29. Aug. 1916, og fra 1. Feb. 1917 udsendtes
et Tog i hver Retning daglig til Banen aabnedes officielt 24. Aug. 1917.
Men alle Udgifter var langtfra afholdt. I Dec. 1920 er der medgaaet
betydeligt over 8 Mill., og der stilledes altsaa nye Krav. „Vi maa
jo se at skaffe Pengene“, hedder det resigneret i Protokollen (Møde
8. Dec. 1920). Hele Anlægskapitalen blev endda over 8'j2 Mill, og
Vejens Part deraf blev 294,587 Kr., hvortil senere kom Underskudet.
Banen er imidlertid bleven til megen Nytte for Oplandet, i de
første A ar ikke mindst ved sin Tørvetransport. I de første 5 Aar gav
den ogsaa et beskedent Overskud, hvis Højde naaedes 1920 — 21,
da den samlede Indtægt var 1,700,000 Kr. og Nettooverskudet
260,000 Kr. Men allerede 1922—23 er Indtægten sunken til det
halve og Overskudet er kun 26,000. Aaret efter er det kun 5,600 Kr.,
og siden er der stadig Underskud. Det skyldes, som det hedder i
Tilføjelsen til Regnskabet 1921 — 22, „den almindelige Stagnation i
Handel og Industri, i særlig Grad den voldsomme Tilbagegang i
Tørveproduktionen“, foruden dette nævnes for første Gang i 1923,
„at Oplandet i stedse stigende Grad viser Tilbøjelighed til at benytte
Automobiler . . . og dette Forhold kan blive skæbnesvanger for
Banens Økonomi.“ Dette skulde vise sig at slaa til.
Troldhedebanens Tilslutning til Vejen Station gav Anledning til
store Forandringer her: En større Udvidelse af Stationspladsen mod
Vest i Forbindelse med en Højbro til Overførelse af Skovvejen. Ret be
tydelige var ogsaa Ændringerne ved Hovedgaden, hvor en Underkørsel
nu var bleven haardt nødvendig. Det havde den iøvrigt været længe.
Ofte kunde Overkørslen været spærret over et Kvarter af de range
rende Tog, og de mange Virksomheder Syd for Banen generedes
ikke saa lidt ved denne usikre Stationsforbindelse. Der var ogsaa
mange Gange, første Gang 1906, sket Henvendelse til Regering og
Rigsdag om at faa disse Forhold forandret. En særlig stærk Opfor
dring blev indsendt 1909, men da Troldhedebanen jo dengang var
endelig vedtaget, saa ønskede Trafikministeriet at vente med denne
Sag indtil man saa hvilke Forandringer der skulde foretages i
Anledning af den nye Banes Tilslutning, og saa blev det altsaa en
Aarrække ved at gaa som hidtil. En Tid var man fra Statsbanernes
Side stærkt inde paa, at Underkørslen skulde lægges 100 —150 m
Øst for Stationen; men herimod blev der fra Byens Side protesteret
meget stærkt, bl. a. i Henvendelsen 1909, ligesom ogsaa Johannes
Lauridsen henvendte sig personlig til Generaldirektøren derom. Dette
mærkelige Projekt, der skal have været fuldt udarbejdet, blev da
2*
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opgivet, og dets Gennemførelse vilde naturligvis ogsaa have grebet
meget stærkt ind i Ejendomsværdierne. Allerede de Ændringer, som
den nuværende Viadukt medførte, var generende nok. (Om Ekspro
priationen i den Anledning se „Folkebladet“ 7/ 7 1916, om Over
taksation sammesteds 15/« 1916).
Ændringerne paa Stationen, der jo blev foretaget i Dyrtid,
blev kostbare, især den nye Stationsbygning, som ved denne Lejlighed

VEJEN NYE STATIONSBYGNING

blev bygget. I en Artikel i „Folkebladet“ af 18/ 12 1917 tales der
om en Tillægsbevilling til Stationsbygningen af 36,000 Kr., og den
kom ialt til at koste 240,000 Kr.
Dobbeltsporet Lunderskov —Esbjerg blev paabegyndt 1920.
En Følge af Jernbaneanlægene var, at der ved Stationerne blev
Brug for Vognmænd. Gaardejer N. H. Friis og Møller Kr. Hansen
(Lille Vandmølle) var de første, som optog denne Virksomhed. Siden,
først i 90’erne, fulgte Morten Pedersen. Askov, og Chr. Lorentzen,
Stavnsbjerg. Den sidste begyndte endog paa to Dagvognsruter, en
til Malt og en til Skodborg. Men det gik kun nogle faa Maaneder,
saa gik L. over til almindelig Vognmandskørsel. I denne Virksomhed
efterfulgtes han senere af J. H. Klockmann. Dagvognsforbindelser kunde
i ældre Tid være saa som saa, og der kunde godt blive noget at
satirisere over. I en Fastelavnsrevy paa den Tid hed det:
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„Dagvognen kører sin jævne Trav,
men der er no’en der paastaar, at den er for lav,
for hvis i Vognen man Plads vil ha’.
saa maa man først ta' Hatten a’.
Dog Pladsen i Kassen
er go’ nok til Prisen,
men Pedersen og Hansen er ikke med paa Grisen.
De lider Konkurrencen ej;
thi bryder sig Lorentzen Vej,
saa kan de lissaagodt gaa hjem og lægge sig“.

Siden kom Bilerne, private og offentlige. I 1910 begynder An
søgninger om Automobilkørsel paa Kommunens Veje at indgaa til
Sogneraadet. De første er fra Fotograf Karl Kristensen, Askov,
Gaardejer Ludvig Andersen og Læge Møller, de to sidste i Brørup.
Sogneraadet er imidlertid i Førstningen meget tilbageholdende, Nattekørsel er der slet ikke tale om og først efter gentagne Ansøgninger
bliver rimelige og nødvendige Ønsker opfyldt. En saadan Stilling kunde
dog ikke holdes ret længe. Allerede i Slutningen af 1911 synes alle
Restriktioner opgivet. Den første Bilist i Vejen siges at være Fabrikant
Svenning, hvad der stemmer med Protokollen. (Ansøgning af 13/9 1910).
Dog havde Svenning allerede dengang kørt Bil i nogle Aar. Det vakte
stor Opsigt, da han i 1911 deltog i et Automobilløb Kolding-Aalborg
og blev Nr- 1 uden Uheld af nogen Art. Denne Bedrift gav ogsaa
adskillige Belønninger, et Sølvbæger fra dem der ordnede I.øbet,
1000 Mark fra Bilens Fabrikant og et Sæt Ringe og Slanger fra
Michelinfabrikkerne. I August 1911 meddeler „Folkebladet”, at endnu
en Bil er kom
men til Vejen;
det viser sig at
være Læge Teilmann, der vo
ver sig ud i
dette moderne
Køretøj. Hans
første Ansøg
ning til Sogne
raadet forelig
ger 29. Apnl.
Men først efter
fornyet Ansøg
S. C. SVENNING MED SIN BI],
ning fik han
ved et Automobilleb Kolding-Aalborg 1911
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Lov at køre Dag og Nat, „dog kun i Praksis“. — Den første Cyklist
i Vejen skal have været Gdr. Chr. Hübschmann, St. Dalgaard.
Postvæsen. Indtil 1843 var Vejen „pr. Kolding“ eller „pr. Ribe“.
Der maatte altsaa Brevene hentes, enten ved „Sognebud“ eller pri
vat Bud. Om Kromand og Stænderdeputeret Peder Thomsen er det
fortalt, at han hver Søndag Formiddag lod sin Karl ride til Ribe
efter Post, bl. a. Fædrelandet, Danevirke og Berlingske Tidende (jfr,
P. Bjerge: N. J. Termansen, S. 19, hvor T. fortæller om den Glæde,
han som 1 6 —17-aarig havde af at læse disse Blade. P. Thomsen var
gift med hans Faster). — Fra 1843 ændredes Forholdene meget, idet
den før nævnte Personbefordring Kolding—Ribe ogsaa medtog Post,
der for Vejen-Skodborgs Vedkommende blev afleveret i Skodborghus.
De faa Breve og Aviser blev her afhentet af „Post-Maren“, som
afleverede dem i Kroen, siden hos Købmand Lundager, hvor Folk
saa fik dem ved Lejlighed, dog bragte Maren dem direkte til Præ
sten, ligesom hun ogsaa var et Slags Sognebud, baade for ham og
andre, til Kolding. Hun var paalidelig, men noget robust baade i
Væsen og Tale. „Maren maa ikke saadan bande“, sagde Præsten
(formentlig Hansen) til hende engang. Hvortil Maren svarede: „A tøvs
F. t. m. osse te a passer o de best a ka, nær a snakker mæ Faar,
men limøj hjælper ’e t“.
Samtidig med denne Postordning, eller ialfald snart efter, blev
Skodborghus „mindre Postekspedition* med Jesper Thomsen som
Ekspedient, ligesom Enken og Datteren og Svigersønnen fortsatte
her som med Personbefordringen. Efterhaanden blev her en hel god
Omsætning. Finansaaret 1867-68 18,200 ankomne Breve, 125 Aviser
med 21,600 Numre og 278 Rejsende (indskreven i Skodborghus),
1869-70 24,000 Breve, 262 Aviser med ca. 50,000 Numre og ind
skrevne Rejsende 346. Denne Stigning medførte, at J. C. Petersen
maatte have Hjælp af en mere postkyndig Mand, og i Aarene fra
1869 til 1873 var Postfuldmægtig Rasmussen, senest (til sin Afsked)
Postmester i Slagelse, den, som udførte det meste Arbejde ved
Postekspeditionen.
I 1871 fik Vejen Sogn endnu et „Posthus“, idet der dette Aar
oprettedes et Brevsamlingssted i Vejen By, som fik Posten fra
Skodborghus ved et Landpostbud, det ældste i Vejen. Men ved
Jernbanens Ankomst 1874 blev dette Brevsamlingssted, samtidig
med at Ekspeditionen i Skodborghus flyttedes til Holsted (som
Hovedpostkontor) flyttet til Vejen Station og underlagt Kolding
Postkontor.
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I 1876 blev Vejen Brevsamlingssted Postekspedition med Kaptajn
Lundbye som Bestyrer. Da han i 1896 tog sin Afsked, blev Post
ekspedition og Station adskilt. Den første fik til Bestyrer /. C. Dreijer,
som var i Vejen i en lang Aarrække til 1920. Han blev Postmester,
og Vejen Postkontor, allerede 1902. Fra 1920 til 23 var det be
styret af Postmester C. P. Madsen og derefter af F. M. C. Meyer.
Det varede ikke længe, før det nye Postkontor løb foran det
ældre i Holsted. I 1896-97 ankom 144,756 Breve, 5,819 Post
anvisninger og Opkrævninger, 5,228 Pakker og 173,803 Avisnumre.
Men 10 Aar efter, 1906-7, er disse Tal mere end fordoblet:
307,008—13,503— 13,802—360,423. Og 1914-15:404,000—32,724—
22,374— 608,585. Med denne senere Stigning er Vejen Postkontor
blevet Nr. 75 af alle Postkontorerne og indtager saaledes en lig
nende Stilling her som Vejen Station i Stationsrækken. Denne Stil
ling, og især den store Stigning i 10-aaret 1896-1906, hænger na
turligvis sammen med, at Vejen i disse Aar udviklede sig i ret usæd
vanligt Tempo til en Industri- og Handelsby, navnlig maa for nævnte
10 Aar peges paa „Alfa“, Trælasten og P. Lauridsens Købmands
forretning.
Da Vejen Postekspedition i 1896 blev skilt fra Stationen, blev
den flyttet til et Hus lige overfor, der hvor Johs. Lauridsens Buste
nu staar. Det laa i en Have bag en Grøft med en Bro over og var
bygget af N. J. Thomsen, som ejede Jorden her, siden, indtil det
blev nedbrudt, tilhørte det Hotelejer Hansen. I 1906 flyttede Post
kontoret til sin nuværende Bygning, som i en Aarrække var lejet
og blev først
købt af Postog Telegrafvæ
senet (45,000
Kr.) i 1929. Hu
set var, skønt
bygget af en
Privatmand —
Købmand P.
L a u rid s e n —
egentlig byg
get til sit Formaal og ogsaa
meget hensigts
mæssigt. AlliDET GAMLE POSTHUS
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gevel blev der
megenStrid om
denneFlytning,
en Udløber af
den Modsæt
ning
mellem
Nord for Ba
nen og Syd
for Banen, som
havde
afløst
Tovtrækkeriet
mellem
den
gamle og den
nye By. Disse
DET NYE POSTHUS
M odsætninger
hørte først helt op, da Viadukten blev
At Købmand
P. Lauridsen ogsaa ved Bygning af Posthuset havde tænkt paa en
bekvem Afsætning af sin egen større Post er vel en Selvfølge.
Det første Postbud i Vejen hed Dall. Chr. Trans blev ansat 1879
og Riis og Timmermann omtrent samtidig; lidt senere Eriksen, Niels
Pedersen og Chr. Frandsen. Disse første Postbudes Kaar var yderst
beskedne, de fik 1,10 Kr. om Dagen og ingen Uniform. Da en Søn
af Trans, nuværende pensioneret Postbud Hans Trans, begyndte i
1900, var Lønnen 62.34 Kr. maanedlig. Ruten var Vejen-StaushedeAsbo-Vittrup Skel, 5 Mil, og paa denne Strækning var der kun 25
Dagblade. En Gaardmand paa denne Rute fik f. Eks. Avisen som
Nr. 7. — Fra 1896 bestod Personalet foruden Postekspeditøren af
en Fuldmægtig og 7 Landpostbude. 10 Aar senere, da man altsaa
flyttede til det nuværende Posthus, var der foruden Postmesteren
1 Ekspedient, 1 Fuldmægtig, 1 Assistent og 13 Postbude. Om
kring 1917 5 Mand paa Kontoret og 17-18 Postbude. Desuden har
Vejen Postkontor efterhaanden faaet ikke saa faa Filialer, ialt 9.
Til Posthuset blev der i 1896 knyttet Telegrafstation. Den havde
i Aarene før 1920 omkring 4000 Ekspeditioner. I 1906 kom hertil
Statstelefon, som benyttedes endnu mere, i 1907-8 12,500 Samtaler og
1914-15 over 20,000 Samtaler.
Som bekendt spillede dog den private Telefon en endnu større
Rolle, ialfald i de lokale Forbindelser. Man er endog i Vejen næsten
20 Aar forud for Statstelefonen, idet „Sydjysk Telefon-Selskab“
blev stiftet 1887, især paa Johs. Lauridsens Initiativ. 5. Sept. s. A.
foreligger i Sogneraadet en Ansøgning fra dette Selskab om Tilladelse

A. RIIS

J. J. JEN SEN

POSTMESTER DREJER

A. FABRIN

CHR. TRANS

POSTMESTER MADSEN
NWLS PEDERSEN

H. TRANS

L. P. SURLYKKE

PETER NIELSEN

JE N S HANSEN

TIMMCRMANN
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til at sætte de nødvendige Pæle og Led
ninger langs Kommunens Veje. Ansøg
ningen blev imødekommet. Samme Selskab
fik 1904 Tilladelse til at anbringe Pæle
og Ledninger langs Kommunevejen til Asbo
Skel, idet man har projekteret en Telefon
forbindelse Vejen - Bække - Vorbasse. Lig
nende Linjer blev i disse Aar lagt til
Esbjerg og Kolding og andre Steder, indtil
Selskabet blev sammensluttet med 5 andre
Selskaber i Varde-Ribe-Kolding-FredericiaHorsens Egnen under forananførte Navn
FRK. INGEBORG JENSEN
„Sydjysk Telefon-Selskab44. Indtil 1916
havde Selskabet for Vejens Vedkommende Central paa Højskole
hjemmet; men da denne Bygning s. A. blev eksproprieret i Anledning af
Stationsudvidelsen, flyttede man til Naboejendommen, Uhrmager
Schmidts. (Folkebladet 15/7 16 og 6/o 16). Der var paa dette Tids
punkt 200 Abonnenter under Vejen Central. — Den første Telefon
forbindelse i Vejen blev lagt fra Grønvang ned til Cikorifabrikkens
Kontor, og man syntes dengang det var meget mærkeligt, at man
kunde staa paa Kontoret og tale med Folk paa Grønvang. (Se
ogsaa: Slægten Lauridsen, S. 151).

IL H a a n d v æ r k og In d u s tr i.
Side 295 er der gjort opmærksom paa, at Vejen fra meget
gammel Tid har været et af Midtpunkterne for den Smule Handel
og især Haandværk, der var uden for Byerne, og at dette kendes
endnu tydeligere i Aarene henimod 1870 efterhaanden som Vel
standen mellem Bønderne tager til. Der er nævnt en Snes Haandværkere sidst i 60*erne, og at der sandsynligvis er en Del flere.
Dette sidste bekræfter sig ved Haandværkerforeningens Stiftelse i
1872. Der nævnes ved Stiftelsen 33 Medlemmer, men snart var der
over 50, hvoraf dog en enkelt fra Gjesten, Læborg, Askov og Eske
lund, foruden at enkelte bor udenfor Byen og tillige er Landmænd.
Den noget fremmelige Stilling, som Vejen altid har indtaget mellem
Smaabyerne, havde den altsaa allerede dengang. Det kan ikke andet
end forundre, at der allerede 1870 kunde leve omkring 50 Haandværkere i Sognet, og da først Banen blev aabnet, kom der endnu
mange flere.
Man forstaar da bedre, at der i Vejen — ene mellem alle Land
sogne — holdes Møde (29. Okt.. 1866) for at støtte Tanken om en Havn
i Esbjerg. Der blev endog indsendt et Andragende til Regeringen,
undertegnet af 18 af Egnens mest ansete Mænd. (S. Alkærsig: Esbjerg
By og Havn, S. 13).
Af selvstændige Haandværkere er der i Foreningen det første
Aarstid 6 Snedkere, 4 Smede, 3 Skomagere, 2 Hjulere, Skrædere,
Bagere, Bødkere, Murere og Malere, 1 Væver, Sadler, Klodsmager,
Urmager, Farver og Slagter. Nogle af disse Mænd vil de Ældre endnu
huske: Urmager (senere Postbud) Andreas Riis, Murer August Fejfer,
Skomager Th. Hauschildt, Skræder N. S. Wedel, Snedker Peder Willadsen,
Skræder Johan Schliinssen, Bager H. C. Frandsen, Slagter Hagen Thomsen,
Maler N. Andersen, Sadler Krarup Jessen med flere.
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Man ser, at der blandt disse Navne er
ialfald 3 fremmede, og disse er langtfra de
eneste. Følgende Liste er ingenlunde fuld
stændig: Arpe, Alhoug, Berrust, Besk, Drifte,
Dixon, Erbs, Freytag, Graash, Habekost,
Krautwald, Kühle, Perkins, Schimmel, Snitker, Sydhølter, Thegen, Thornhaw. Delvis
er det jo Sognets nære Forbindelse med de
sydlige Naboer, som giver sig Udslag i
disse Navne.
Da „Haandvoerkerforeningen for Vejen og
Omegn* blev stiftet, 10. Marts 1872, var
SKRÆDER N. S. WEDEL
der altsaa et godt Grundlag for den. Ved
Den eneste af Haondvaerkerforeningena Stiftere, der oplevede
tægternes Formaalsparagrafer, 2 og 3, frem
50 Aara Jubilæet i 1922 — hvor
han som nogle og firsaarig deltog.
hæver, at man skal støtte hinanden med
Raad og Daad; der nævnes forskellige Ting, men det er tydeligt af
det følgende, at der især tænkes paa Støtte til gamle eller syge
Haandværkere og til deres Enker. I den Hensigt blev oprettet en
Sygekasse, som har udbetalt indtil 50 Kr., en Begravelseskasse, som
udbetalte 20 Kr. til en Begravelse, og endelig en Laanekasse, som fik
ret stor Betydning ved at støtte fattige Haandværkere ved smaa Laan,
mod Kaution. Disse Laan, hvis samlede Beløb undertiden er flere
Hundrede Kroner, blev samvittighedsfuldt tilbagebetalt; kun i 2—3
Tilfælde maatte Kautionisterne tage Affære. Paa Grund af disse ret
krævende Opgaver var Medlemsbidraget, 1 Rd.. højt, især i Betragtning
af Pengenes dengang langt større Værdi.
Ikke saa faa Penge kom dog ind paa anden Maade, idet man
ogsaa dengang forstod at forene det nyt
tige med det fornøjelige. Nogle Dilettant
forestillinger, hvorved især Maler Andersen
synes at have været virksom, gav et ret
stort Overskud; en Udstilling med Tombola
gav i 1883 320 Kr.; og endelig var der
Skovfesterne, som blev holdt regelmæssig,
ialfald de første 14—15 Aar, og som alle
glædede sig til længe i Forvejen. Til den
første af disseFester, i 1874, gav 24 Haandværkerkoner Foreningen den Fane, som i alle
Aarene derefter, trods alle Modsætninger,
var Samlingstegnet. Selv om Underholdninmaler a. N. Andersen
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gen ved disse
Fester ikke var
overvældende :
Dans og Musik
(F o re n in g e n
havde selv Telt)
—somme Tider
Sang og Fore
drag, og dertil
den h je m lig e
Madkurv, saa
var dog denne
HAANDVÆRKERNES FORSAMLINGSHUS
S o m m e rtu r i
blev kobt til Svendehjem i Februar 1910, Indvielse 19. Februar.
den g r ø n n e
Skov en herlig Afbrydelse i det daglige Slid, som dengang var
noget helt Nyt. Til Festen i 1880 var Andst og Holsted Haandværkerforeninger indbudt og mødte med deres Faner. Disse Fester gav gerne
et Overskud paa 50 Kr. eller derover, og Resultatet af disse for
skellige Indtægter blev, at Kassen trivedes ret godt. Allerede 1874
er der udlaant 90 Rd., som dog udelukkende maa være Medlemmernes
Bidrag. 5 Aar senere er „hele Formuen" 636 Kr., og igen 5 Aar
derefter var den godt 1400 Kr., sandelig mange Penge dengang.
Den Sommer, 1884, tillod man sig ogsaa at slaa et stort Slag og
tage en rigtig Sommertur til Fanø, noget næsten eventyrligt for
mange, især Konerne, som ellers aldrig kom udenfor Sognets Grænser.
Men iøvrigt begyndte nu nogle at faa andre Planer med den
voksende Kassebeholdning: Et eget Forsamlingshus! Allerede 1880
var bl. a. Maler Andersen og Snedker Willadsen begyndt at snakke
derom, ja, de kom endog med en Tegning, og de fik saa megen
Tilslutning, at der blev nedsat et Udvalg. Men 1883 bliver Bygge
sagen udsat „indtil videre", og man falder igen tilbage til Kroen,
som man ellers to Aar før var flyttet fra. — Dog blev Byggeudvalget
ved at arbejde, og allerede i Foraaret 1885 med det Resultat, at
Bygningen tænkes opført i Løbet af Sommeren.
Saa var desværre ogsaa Freden forbi. At der kom Protester
mod den udsete Byggeplads, den vestre Ende af Byens gamle Sand
grav, som man havde faaet overladt til Beplantning, og at man ikke
kunde faa Papirer paa Grunden, da den ikke var matrikuleret, var
man vel kommen over. Værre var det, at baade dette og adskilligt
andet ved denne Tid røber en ret skarp — én Tradition siger meget
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skarp — Modsætning mellem den gamle By og den ret jævnt og
stærkt voksende Stationsby. Man trak hver sin Vej, og stærkest
kom det frem angaaende Forsamlingshuset. Baade nu og siden, da
det i 1901 blev solgt, blev det et Stridens Tegn. Protokollens Ord
er baade knappe og uklare, ogsaa fordi Skriftførerne var alt for
lidt øvede i Pennens Brug. Men det ses ialfald, at den Revne, der
er slaaet, idet 6 Haandværkere ved Stationen udmelder sig, igen blev
helet, idet Bypartiet (ved én af Afstemningerne 23 mod Stationens
21) imødekommer Stationspartiet ved at opgive Sandgraven (sydøstre
Hjørne af Markedspladsen) og flytte det allerede samlede Materiale
til Pladsen „syd for Pottemager Hauschildts“, hvor saa i Sommeren
1885 Forsamlingshuset, det nuværende Svendehjem, blev bygget.
En velkendt Bygmester, Ebbe Sørensen Høllund, gav først et Tilbud
paa 4040 Kr., men med de nu tilkørte Materialer (som han saa selv
skal flytte) lyder hans Tilbud paa 3620 Kr., som blev antaget. Der
blev hertil laant 3000 Kr. i Sparekassen. Indvielsesfest blev holdt
14. Juni, dog blev Bygningen først endelig afleveret 5. Juli.
Jævnsides med Byggeplanerne gik Beplantningen af Byens gamle
Sandgrav (sydøstre Hjørne af Markedspladsen), som Haandværkerforeningen fik overladt af Byens Grundejere (der nævnes 11). Ved
en Generalforsamling 1881 blev Beplantningen vedtaget; der blev
planeret og kulegravet, og hos Momsen, Skovlyst, blev købt 1000
Bjergfyr, 1650 Gran og 1100 Tjørn. Stationsforstander Lundbye, som
var Medlem af Foreningen, gav 1000 Pil, og et andet Medlem,
P. Ottesen, L. Dalgaard, gav en Del Birk, El, Guldregn m. m.
N. J. Thomsen gav en Flagstang og H. J. Lauridsen et Flag. — At
man en Tid har set hen til dette Anlæg som noget særligt, bl. a.
altsaa som Ramme om en Forsamlingsbygning, (der var ovenikøbet
gravet Brønd), fremgaar ogsaa af, at der som en Slags Indvielse, i
Febr. 1882 indbydes til en Fællesspisning og „dennes Hensigt var
at give Sandegrave en Navn44. Det blev „Vennersminde af 1882**.
Desværre blev Navnet altsaa ikke saa lidt misvisende. Udviklingen
vilde en anden Vej. Den foretrak den prosaiske nye Jernvej med
dens Kulrøg og Larm fremfor den rolige Idyl ved Vejen Aadal. —
Anlæget blev dog benyttet i en lang Aarrække, bl. a. til Fester, og
først efter 27 Aars Forløb blev det, 1909, solgt til en Privatmand
for 800 Kr., men først 1915 kom Papirerne i Orden, og Ejendommen
fik sit Matrikelnummer, 63. Endnu længere varede det, helt til 1918,
før man fik taget en endelig Beslutning angaaende de 800 Kr. Da
blev de henlagt til et Grundfond for „Vejen Haandværkerforenings
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Boligfond for gamle aktive Medlemmer.“ —
Endnu tidligere, 1901, var ogsaa Forsam
lingshuset solgt til en Privatmand. Med den
Fart, hvormed Stationsbyen gik frem, kunde
en saadan Udvikling forudses, i 1885 var
der 68 Medlemmer, senere ses Tal ikke op
gjort, men med de mange Indmeldelser maa
Foreningen ved Aarhundredskiftet have haft
mindst det dobbelte Antal. Huset var altsaa,
bortset fra Beliggenheden, blevet for lille.
Det havde iøvrigt i 90’erne været meget
udlejet, til indre Mission, Frelsens Hær,
SMED HANS JOHANSEN
Afholdsforeningen, Sangforeningen og af
og til til Private. En særlig og ret betyd
ningsfuld Opgave havde Huset ved at give
Husly til Haandværkernes Aftenskole, Den be
gyndte Vinteren 1881-82 under smaa og
økonomisk trange Forhold, men med stor
Offervilje holdt Byens Lærere og Haandværksmestre Skolen gaaende næsten hver
Vinter,til den midt i 90’erne fik bedre Kaar,
(se under „Skolen“). Denne Skole maa vel i
det hele siges gennem de mange Aar at
have været Foreningens Hovedopgave. Det
store Tag blev taget, da Teknisk Skole i
1907 skulde bygges, og Foreningen ofrede
BYGMESTER E. SØRENSEN
Halvdelen af sin Formue derpaa. 2000 Kr.
Denne er umiddelbart før opgjort til ca.
4200 Kr.; i Aarene derefter, da den for
øvrigt ikke mere synes at stige, opgøres
den til 23-2400. Desuden støttede man hvert
Aar Teknisk Skole med et Tilskud, først 40,
siden 75 Kr.
Som vi før har set kunde der ogsaa
være andre end „aktive“ Haandværkere
med. Ikke saa faa af Byens øvrige Borgere,
saavel som en Del af Sognets Bønder,
meldte sig som Medlemmer for at give
deres Støtte, der var jo ikke saa mange
Foreninger dengang. Alligevel blev det gan-
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ske naturligt ikke Haandværkerforeningen,
men den 26 Aar yngre Borgerforening, som
kom til at tage sig af de mange Opgaver,
som krævedes løst i en voksende By.
Foreningens første Formand var 187274 Smed Hans Johansen, 1874-80 Bager
H. C, Frandsen, 1880-85 igen Hans Johansen,
1885-87 Møller (Vejen Bymølle) Kristian
Hansen, 1887-1900 Bygmester Ebbe Søren
sen, 1900-26 Urmager J. Schmidt,
Ganske interessant er det at se den
Fremgang i skriftlig Kunnen, som saa let
FR. KASTEN
kan følges i Protokollen. Det var ikke for
ingenting, naar Foreningens ældre var saa ivrige for at give de unge
Kundskaber — de kendte deres egne Mangler. Og det kan ikke nægtes,
at de kan være ret store. Naar det hedder i 1880, at „en ny Komme
The valtes for mulig at finde en anden ud Vej“, saa er det til
at finde ud af, men naar det Aaret efter hedder, at „der ikke var
mødt uden enkelte med Lemmer“, saa er det til at misforstaa.
Ogsaa ser det lidt mærkelig ud, naar der ved et Bestyrelsesmøde
i 1886 intet blev vedtaget, „paa Grund af uteregnelig Tilstand“.
Hundelsstandsforeningen. I en lang Aarrække sluttede de ret faa
Handlende sig til Haandværkerforeningen, siden naturligvis ogsaa til
Borgerforeningen, og først 18. Febr. 1913 blev en særlig Handels
forening— eller, som den fra 1919 kalder sig Handelsstandsforening —
dannet. Den begyndte med 28 Medlemmer og fik iøvrigt ikke stort
flere, i 1923 35. Den første Bestyrelse var Isenkræmmer Fr. Kasten,
Manufakturhandler H. C. Lund og H. Kiel, Boghandler Bruun Møller
og Sagfører Sivebæk. Kasten har hele Tiden været Formand. Af de
Opgaver, Foreningen har taget fat paa, har enkelte udelukkende
berørt Handelen, men de fleste har været i hele Byens Interesse,
og man har derfor som oftest arbejdet sammen med den tidligere
stiftede Borgerforening eller fortsat hvor den har begyndt. Gratis
Udbringning af Jernbanemærkepakker og Ilgods søgte Borgerfore
ningen om allerede 1900, men det blev først gennemført 1918. End
videre Husnumre, bedre Telefonforbindelser, og navnlig har man
gjort et ret stort Arbejde for bedre Togforbindelser og grebet ind
sammen med Borgerforeningen, hvor det saa ud til, at Vejen vilde
blive forsømt. Men især har Foreningen taget sig af to Ting: Handels
skolen og et Toldhus i Vejen. Det sidste kneb det meget med at
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faa gennemført, og da det endelig gik, skete det kun paa den Be
tingelse, at Købmændene selv skal betale Bygningen og holde den
vedlige. Paa denne vigtige Sag, hvis Gennemførelse vilde spare baade
Tid og Penge, navnlig det første, tog man fat lige straks i 1913.
og det er muligvis den, som har foranlediget Foreningens Dannelse.
Det saa først ud. som der var gode Udsigter: Allerede 1915 for
handlede man med Toldforvalteren i Vamdrup, og i 1916 stillede
man sig baade fra Banens og Toldvæsenets Side imødekommende.
Men 1921 fik man den Besked, at det f. T. ikke var muligt at
gennemføre det. Saa er der en lille Pause, men allerede 1923 tager
man fat igen, og 1935 (!), efter 22 Aars Forløb, blev Sagen endelig
gennemført.
Borgerforeningen. Navnet siger jo, at
her kunde enhver Borger være med uden
Hensyn til Beskæftigelse, her var det Byens
Sager og Byens Vel, det drejede sig om.
Foreningen blev stiftet 3. Marts 1898; dens
første Bestyrelse var Kreaturhandler K. Dall,
Købmændene Th. Karmark og P. Lauridsen,
lirmagerne J. Schmidt og P. C. Holm. Smed
L. P. Pedersen og Jernbaneassistent F. Hör
num, med K.Dall til Formand. Ved 25-Aarsfesten i 1923 siges Hornum at være „For
eningens Far“. I § 1 hedder det kort og
godt: Foreningens Formaal er at varetage
Byens Tarv og fremme dens Interesser paa bedste Maade.
Opgaverne maatte da være mange. Et stort Arbejde blev i lang
Tid gjort for forbedrede Trafikforhold, dels indenfor Byen: Istand
sættelse afVeje og Gader, derunder Brolægning, Kloakafløb og Fortovs
regulering; dels hvad Jernbanen angik, især bedre Toggang og bedre
Overkørselsforhold over Jernbanen. Noget opnaaedes der ogsaa. Enkelte
Eksprestog kom til at holde i Vejen, og ved Overkørslen blev i 1906
ansat Ledvogter hele Døgnet. Derimod kunde man „af tekniske og
økonomiske Grunde“ ikke imødekomme Andragendet om en Via
dukt, som kom frem i disse og de følgende Aar. Tidligt begyndte
man ogsaa at arbejde for Telefon og bedre Belysning (elektrisk
Lys) paa Stationen, saa vel som gratis Udbringning af Pakker og
Ilgods. I 1910 fik man Afslag paa begge Dele! Den samme Mod
vind mødte man ogsaa under Arbejdet for stedlig Fortoldning, som
maatte opgives allerede 1907. Derimod fik man i 1908 gennemført
3
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en noget bedre Postgang i Byen. — Ogsaa maatte Byen have bedre
Belysning, og især trængtes der til bedre og mere Vand, En Tid for
handledes der, bl. a. med Sogneraadet, om et kombineret Vand- og
Gasværk, men heller ikke det førte til noget Resultat, og Vand
værk fik man først i 1921. Der arbejdedes ogsaa for at faa Renovationen i Orden, og der nedsattes et Forskønnelsesudvalg, som
bl. a. gjorde et Arbejde for Anlægets Overdragelse til Kommunen.
I en Artikel ved 25-aars Jubilæet nævnes iøvrigt som de vigtigste
Ting, Foreningen har arbejdet med, Fortovsreguleringen, en god Re
gulering af Nørregade, da Viadukten blev gennemført, Vandværket og
Koncerterne i Anlæget.
Hertil maa siden føjes: Vejen Museum,
Et Par Gange er der her, som i Haandva;rkerforeningen, ret
stærke Modsætninger. Hvori de bunder er vanskeligt nu at skønne;
thi de i Protokollerne anførte Anledninger synes for ubetydelige.
Den ene Gang, 1908, afsætter Generalforsamlingen saa at sige Be
styrelsen, men den Henvendelse til Statsbanerne, (som det drejer
sig om), og som den ny Bestyrelse formede, synes i nærmere Overens
stemmelse med den afgaaede Bestyrelses end den af Generalforsam
lingen foreslaaede Henvendelse.
Iøvrigt er det interessant at se, at saadanne Modsætninger, som
i ældre Tid kan være meget skarpe (og Udtrykkene ret usminkede),
efterhaanden synes helt at forsvinde. Det gør de naturligvis ikke,
men for det første bliver den ydre Politur større, og dernæst (og
vigtigere) lærer man ganske langsomt Forhandlingens Kunst og at
opnaa noget uden at støde Modparten. Vanskelighederne i ældre
Tid stammer næsten udelukkende fra Ubehændighed under Diskus
sionerne. Mest gælder det naturligvis, hvor det, som f. Eks. i Ungdoms
foreningen og Handels- og Kontormedhjælperforeningen, for en Del
drejer sig om unge Mennesker. Der kan man lige til de senere Aar
høre Gnisterne knitre, naar de meget fremtalende optræder.
Handels- og Kontormedhjælperforeningen er stiftet 8. Jan. 1908 med
20 Medlemmer, senere paa Aaret 31. Dens Formaal er „at højne
Handels- og Kontormedhjælpernes økonomiske og sociale Niveau“.
Man har bl. a. opnaaet en tilfredsstillende Overenskomst om Løn og
Arbejdsforhold med „Alfa“ og Brugsforeningen, men en Del staar
endnu tilbage. Ved Siden af dette har man ogsaa taget Sigte paa
de unges gode Uddannelse og Oplysning. Som foran nævnt var det
denne Forening, der tog Initiativet til de første Handelskursus, og
den henvendte sig i den Anledning til Byens Handlende om at lade
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deres Lærlinge søge dette Kursus. Desuden har Foreningen ladet
afholde mange gode Foredrag. 11915 var der 73 Medlemmer, 1920 112.
Vejen Grundejerforening er stiftet 10. Jan. 1917 (efter et forgæves
Forsøg i 1911) med Direktør N. Pedersen som Formand. 12. Apr. s. A.
er der 63 Medlemmer. Den har væsentlig arbejdet med de samme
Ting som Borgerforeningen og Handelsstandsforeningen: Kloakforhold,
Brolægning, Regulering af Pladsen foran Stationen med Adgangen
til Viadukten. Vistnok for Tab ved denne Regulering og Omlægning
sørger den for nogen Erstatning til to Borgere: Manufakturhandler
Aug. Mørch og Sodavandsfabrikant H. P. Andersen, der fik henholdsvis
350 Kr. og 780 Kr., hvoraf Foreningen ydede 830 Kr. og Borger
foreningen 300 Kr.
Haanduærk og Industri. Netop 25 Aar efter Haandværkerforeningens
Stiftelse haves (1897) en Haandværks- og Industritælling. Det viser sig,
at adskillige nye Haandværk og Industrier er kommen til. Det samlede
Tal er 100 med 50 forskellige Slags: 10 Bygmestre: J. N. Hansen,
M. Andersen, L. Nielsen, Andreas Lauridsen, Niels Pedersen, J. K. Larsen,
J. Daugaard Nielsen, Kristen Klint, Christian Sørensen, Aug. Fejfer.
Denne Liste indbefatter dog alle Murere og Tømrere overhovedet.
7 Syersker: Fru Have, Marie Petersen, Kirstine Nielsen, Nielsine
Pedersen, Marie Junker, Jomfru Arpe, Kirstine Nissen.
6 Skræddere: J.Wedel, N.S.Wedel, J.F.Schlünssen. J. Schlünssen,
C. J. Vaaben. M. Junker.
6 Skomagere: J.F.Schlünssen, H. Trans, J. B. Jensen, Seeberg,
Th. Hauschildt, K. H. Johansen.
4 Smede: L. P. Pedersen, H. Johansen, L. P.Jessen, Marius Krüger.
4 Snedkere: P. Willadsen, J. Fischer, A. Jensen.
4 Malere: Th. Jensen, C. Madsen, A. N. Andersen.
3 Bagere: H. C. Frandsen, C. L. Munk.
3 Slagtere: K. Dall, Hagen Thomsen, Stilling.
3 Klodsmagere: L. P. Pedersen. O. Sundbøl, A. P. Sørensen.
2 Træskomagere: Anders Pedersen, A. P. Buhi.
2 Kromænd: Poul Buhl, H. C. Hansen.
2 Urmagere: J. J. Schmidt, P. C. Holm.
2 Hjulere: P. Petersen, Jeppe Madsen.
2 Gartnere: P. Petersen, Jens Thorsen.
2 Musikere: Andr. Lauridsen, Niels Lauridsen, H. P.Lauridsen,
Chr. Schlünssen.
2 Vognmænd: Kr.Hansen, Chr. Lorentzen.
1 Møllebygger: Sommerlund.
3*
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1 Pumpemager: Holberg, Jens Thomsen.
1 Tækkemand: Fr. Friis.
1 Farver: G. Ravn.
1 Rebslager: Klavs Schlünssen.
1 Sadelmager: Søren Jessen.
1 Blikkenslager: Olsen.
1 Børstenbinder: A. Andersen.
1 Uldstrikker: Jensen.
1 Cigarmager: Schultz.
1 Drejer: Holberg.
1 Franskvasker: Marie Nielsen.
1 Stenhugger: Carl Petersen.
1 Bødker: J. P. Dam.
1 Væver: L. Ebert
1 Pottemager: H. C. Hauschildt.
1 Fotograf: L. Poulsen.
1 Entreprenør: J. Sondai.
1 Gæstehjem: P. L. Oxenvad.
1 Bogbinder: H. Jakobsen.
1 Barber: Nielsen.
1 Uldspinder: Werenberg.
Dette bliver 86 Haandværkere ialt (dog
altsaa Kromænd og Vognmænd medregnet).
Resten maa regnes til Industrierne:
4 Teglværker: Bo Bojesen, A. P. Bil
lund, Mads Hansen. Joh. Lauridsen.
3 Møller: Christiansen, N. P. Petersen,
Munk.
1 Tagpap- og Cementtagstensfabrik:
Ebbe Sørensen.
1 MaskinfabrikogJernstøberkSvenning.
1 Rørvæveri: Bertel Hansen.
1 Ølbrygger: P. H. Pedersen.
1 Cikoriefabrik og Cikorietørreri: Jo
hannes Lauridsen.
1 Margarinefabrik : Johannes Lauridsen.
1

HAGEN THOMSEN

A n d e ls m e je r i.

Ialt 14. (Sogneprotokollen 1897,313-19).
Som man ser er det ikke altid, at Tallet
paa Navnene passer med Tallet, der staar
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foran Haandværket, og i det hele er Listen næppe helt nøjagtig,
men meget fejl er den heller ikke. Da den nu er over 40 Aar
gammel, kan den have Interesse baade hvad Navne og Virksomheder
angaar. At der f. Eks. er 3 Klodsmagere hænger sammen med, at
Klodser her paa Egnen var et almindeligt Fodtøj, baade for Mænd
og Kvinder, for Mændene dog nærmest et Søndags- og Aftenfodtøj.
Heller ikke kan man vel nu, eller da sjælden, finde en Børstenbinder
som Haandvairker og knap en Rebslager eller en Tækkemand.
Til Blikkenslagerne maa ogsaa Thomas Hattemager regnes, han
havde ialfald intet med Hatte at gøre, men var nærmest Tusind
kunstner. Bl. a. var han ogsaa Tandudtrækker, og var, trods det pri
mitive og rustne Redskab han brugte, ret dygtig til Haandteringen.
Han boede i det gamle Hus mellem Elmely og Østerbyhus.
„Den lille Smed" (L. P. Jessen) havde sin ejendommelige Smedje,
hvor nu Cyklehandler Christensen bor. Siderne mod Nord og mod
Gaden var murede, men søndre og østre Side bestod af Sten og
Græstørv. Naar Græsset var grønt kunde løsgaaaende Dyr finde paa
at gaa op paa Taget. Fra hans Smedje gik et Dige, en Rest af den
ældgamle Drivvej („Forten44) mod Nord hen til et lavt Hus paa
Hjørnet, og Smeden syntes ikke det var til nogen Nytte og gav
sig en Dag til at sløjfe det. Lærer Jørgensen spurgte ham saa, om
han troede det kunde gaa, det var jo Byens Ejendom, Ja, mente
han, naar Tyskerne uden videre kunde tage saa stort et Stykke
som hele Sønderjylland, saa maatte han vel ogsaa kunne tage saadan en Stump Dige.
Tre Aar senere, 1900, har man (Sogneprotokol 1900, 463) en
„Fortegnelse over Haandværkere i Vejen, der til deres Næringsdrift
anvender Hjælp af andre end deres Hustru og Børn". Den indeholder
ialt 29 af den Slags Bedrifter: Farver N. G. Ravn, Bager H. C.Frandsen,
Snedker Johs. Fischer, Smed L.P. Jessen, Maler Charles Nielsen, Potte
mager H.C. Hauschildt, Slagter Kr.P. Dall, Rebslager Klavs Schlünssen,
Bygmester Jens N. Hansen, Skræder Peder Jørgensen, Skomager J. Chr.
Seeberg, Drejer A. J. Holberg, Sadelmager Søren Jessen, Snedker
A. Jensen, Skræder Mathias Junker, Bager C. L. Munk, Maskinfabrikant
Svenning, Maler C. Madsen. Boghandler og Bogbinder Carlsen, Murer
Daugaard, Murer Gregers Kristensen, Fotograf L. Poulsen, Uldspinder
Werenberg, Bager A. Nielsen, Smed L. P. Pedersen, Skræder Julius Wedel,
Snedker Kr. Klint, Hjuler Chr. Pedersen, Bygmester N. Pedersen (Dalhus).
I 1892 blev der afholdt en Haandværker- og Industriudstilling.
Den blev dog langt overgaaet af Udstillingen 18.—21. Marts 1904
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(„Tiden*4 25/3 04). Der var 40 Udstillere, og Salen paa Hotellet
maatte udvides med en Del af den for Lejligheden overdækkede
Gaardsplads. Schrøder og la Cour talte, den sidste om Elektriciteten
i Landbrugets Tjeneste. Men især roses Schrøders Foredrag meget
i det stedlige Referat. Udstillingen fik i det hele et meget vellykket
Forløb.
Det ses af Listen fra 1897, at det er Byggehaandværket, der
dominerer, som man ogsaa kunde vente i en saa stærkt voksende
By. I Forbindelse dermed staar Teglbråndingen, som er Sognets ældste
egentlige Industri. Det er oplyst, at Jeppe Poulsens Teglværk („Gaar
den**, S. 214), som altsaa allerede i 30’erne producerede 60 — 70.000
Sten aarlig, laa der, hvor nu pens. Postbud Jensen bor, og blev
drevet til hen i 80’erne.
Det er til dette Teglværk, at Forfatteren Jacob Jacobsens Historier
i „Tejelownssjow“ er knyttet. „Hanne Mogensen**s Hus ligger endnu

TEGLVÆRKET VED ASKOVVEJ

derhenne paa den gamle Skoleplads, og hvem Doktor Brummer og
Pastor Wind var ved ialfald de Ældre. Historierne gjorde i sin Tid
stor Lykke, og de er vel den Dag i Dag, næst efter „E Bindstouw“,
den bedste Gengivelse af Underholdningen ved saadanne „Arbejdsgilder”. Et betydeligt Teglværk var ogsaa N. J. Thomsens, som i
70’erne laa paa Marken nordvest for Grønvang. I 1885 byggede
Johannes Lauridsen et Teglværk, hvor Trælasten nu ligger, og
her produceredes til Teglværkets Nedlæggelse 1901 en Mængde Sten,
navnlig til Johs. Lauridsens mange Byggeforetagender. Et tredje
Teglværk, Johannes Pedersens, laa øst for Brejdablik, syd for
Askovvej. Endvidere A. P. Billunds Teglværk paa Vestermarken og
endnu længere mod Vest Teglværket ved Dortheasminde. Det sidste
var temmelig betydeligt og solgte 100—150.000 Sten om Aaret.
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Det var oprettet af Stephan Iversen, og blev drevet videre af Sønnen,
og i en lang Aarrække af dennes Efterfølger, Læge Bojesen.
Til Byggeindustrien hører ogsaa Fabrikation af Tagpap og
Cementvarer. I 80’erne og 90’erne virkede Ebbe Sørensen Høllund,
hvis Navn man tit træffer paa, bl. a. i Sogneprotokollerne. Han kom

TAGPAPFABRIKKEN „PHØNIX"

til Vejen 1877, var egentlig Bygmester, men ogsaa en dygtig
Forretningsmand, Det var ham, der købte Materialerne fra den
gamle Kirke, men det var næppe store Ting han tjente ved den
Lejlighed. Paa Hjørnet af Askovvej og Søndergade, hvor Fordforretningen nu ligger, havde han en Tagpapfabrik, desuden en
Trælastforretning som laa ved Jernbanegade. Den sidste afhændede han
i 1902 til A/S Vejen Trælasthandel og købte derefter en Herregaard
i Horsensegnen. Tagpapfabrikationen laa saa stille i nogle Aar, indtil
A /S Phønix blev dannet i 1907 paa Foranledning af Johs.Lauridsen.
Aktiekapital 50.000 Kr. Det var egentlig Meningen, at Fabrikken
skulde have ligget nede ved den gamle
Markedsplads, fordi her var Sand baade til
Tjærepap og til de Cementvarer, som man
ogsaa vilde fremstille, især Cementtagsten, i
Efter nøjere Overvejelse blev dog den nu- I
værende Plads, med nem Adgang til Banen,
valgt. Den første Direktør (1907—08) var I
Ingeniør, cand. polyt. O. Vang Lauridsen.
Derefter til 1926 Direktør Niels Pedersen,
Trælasten, og siden Af. Koed. I 1920 be
gyndte Fremstillingen af en ny Slags Tag
pap, det tjærefri Pap „Minerol“ (Tjæren er
stattet af lugtfri Asfalt). Først en Del Aar
direktør m. koed

348
senere, 1927,
slog man ind
paa den Fabri
kation af Vej
materialer, som
siden har været
Hovedsagen.
Fabrikken
har været ud
sat for 2 store
Brande, 1911
og 1935, men
den har hver
Gang
rejst sig
BRANDEN PAA „PHØNIX*4 1935
i forbedret og
udvidet Skikkelse, svarende til sit Navn kan man sige.
Vejen Cementvarefabrik blev anlagt i 1903 af Murmester Poul
Simonsen, Kolding, og Bygmester (senere Ejendomskommissionær)
P. Billund, Der fremstilledes især Cementtagsten, men ogsaa Rør
og Fortovsfliser. Første Aar var der 4 Mand i Arbejde, og der frem
stilledes 5U.000 Tagsten. 1907 overtog Billund Fabrikken alene, og
samtidig blev den udvidet, saa der dette Aar fremstilledes 200,000
Tagsten, 12,000 Kloakrør og 2500 Brøndrør. Dette steg i Aarene
indtil 1920 til gennemsnitlig 400,000 Tagsten, 40,000 Kloakrør, 500
Brøndrør og 6000 Fortovsfliser.
I Forbindelse med Byggeindustrien kan nævnes „Vejen Bygge
forening”, stiftet 28. Juli 1904 med Johannes Lauridsen som For
mand. Ifølge Vedtægterne var dens Formaal „Opførelsen af gode
og sunde Boliger til ubemidlede Arbejdere, Husmænd, Haandværkere,
Næringsdrivende, lavtlønnede Bestillingsmænd og andre med de nævnte
i økonomisk Henseende ligestillede Mænd og Kvinder”. Ifølge Lov
af 22. April 1904 (der vel altsaa har givet Anledning til Foreningens
Oprettelse) kunde der til dette Formaal faas billige Laan af Stats
kassen, 4 % , hvoraf 3 °/0 Rente og 1 0 0 Afbetaling. Dog kunde der
kun faas 2000 Kr. til hvert Hus (eller Lejlighed) og da Beboerne
kun skulde skaffe 10 ° 0, saa var der god Brug for Foreningens
Hjælp, som bestod i, at hvert Medlem tegnede en Garantikapital, som
skulde indbetales, men blev forrentet med 4^2 %• Hvad der yderligere
maatte mangle blev laant i Sparekassen, og for disse Laan hæf
tede Garanterne solidarisk, ligesom man ogsaa var solidarisk ansvar-
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lige overfor Statskasselaanene. Af Sparekasselaanene ydedes aarlig
9 % , hvoraf 5 % Afdrag, og disse Laan kunde altsaa ret hurtigt
afbetales. En ypperlig Ordning, saavidt ses, der gav Beboeren Mu
lighed for paa meget billige Vilkaar at blive fuld Ejer af sit Hus.
Der blev ogsaa i Løbet af 1905 bygget 8 Huse, sammenbygget
2 og 2, 4 i Vestergade, 2 i Østergade og 2 i Østre Allé. Hvert
Hus kostede c. 3325 Kr. og blev fra først af beboet af 6 Fabriks
arbejdere, 1 Bogholder og 1 Trafikassistent. Det ses af Regnskabet
1907—8, som er det første, der er bevaret, at Restgælden til Stats
kassen var 15707 Kr. 68 Øre, til Sparekassen 7307 Kr. 50 Øre,
til Garanterne 2040 Kr. og af Beboerne selv var indbetalt 2960 Kr.
42 Øre. Af Regnskabet 1912 ses, at Garanterne nu har faaet deres
Penge og at den øvrige Gæld er gaaet yderligere ned, mens Be
boerne (ikke alle de samme) har afbetalt tilsvarende Summer. Alt
gaar tilsyneladende godt. Alligevel blev der ikke bygget flere af
den Slags Huse, og da Sparekasselaanet i 1930 var udbetalt, tog
man et Kreditforeningslaan og udbetalte Resten af Statslaanet.
Husene blev overladt Beboerne paa sædvanlige Vilkaar og Forenin
gen dermed ophævet.
I de sidste Krigsaar, da det kneb med Lejligheder, havde
Kommunen et staaende Boligudvalg, som købte Huse og Husgrunde
til Kommunen, naar Lejlighed gaves. Der ses at være købt 4
Dobbelthuse Sommeren 1919 samt Grunde til 4 lignende Huse, hvortil
der med Amtsraadets Samtykke søges et Laan paa 85000 Kr.
(Møde 30. September). Fra samme Møde hedder det, at ogsaa „Alfa“
nu har dannet en Byggeforening, hvis Maal er at bygge 20 Huse;
man mener at kunne laane 5 0 % i 1. Prioritet, Resten er tænkt
skaffet til Veje ved 1 5 % Statstilskud, 10 °/0 Kommuntilskud, 5 %
Tilskud fra „Alfa“ foruden 5 % sammesteds fra, som skal være et
rente- og afdragsfrit Laan til Brugeren. De manglende 15 °/0 skulde
laanes i 2. Pant mod Kommunens Garanti.
Det var som bekendt ikke smukt altsammen, det som blev
bygget i hine Aar. I 1910 blev Vejen i et københavnsk Blad kaldet
„en hæslig By“. Den var vist ikke værre end andre Stationsbyer,
kun havde den vakt noget mere Opmærksomhed. Omkring 1920
udviklede der sig efterhaanden, ogsaa hos jævnere Folk. mere Sans
for Skønhed og Harmoni i Bygningsstil, hvoraf ogsaa nu mange
Bygninger bærer Præg.
Vejens ældste Industri, næst efter Teglværkerne, er Cikorietørreriet
med tilhørende Cikoriedyrkning, som Johannes Lauridsen begyndte
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paa Sommeren 1878. Aaret før var et
Cikorietørreri i Nord-Sjælland blevet likvi
deret. men J. L. mente, at denne Virksomhed
maatte kunne gaa. Han købte en Del af
Materiellet fra det nedlagte Tørreri, dyrkede
selv ikke saa faa Tdr. Land med Cikorie
rødder, lejede Jord hos andre, og samme
Sommer blev Tørreriet bygget, paa Gaardens
egen Mark lige ud til Banen. Her blev
dette første Efteraar behandlet 400.000 kg
Rødder, i tørret Tilstand 100.000 kg.
I Aarene derefter lykkedes det Johannes
JOHANNES LAURIDSEN
Lauridsen at faa en Del af Egnens Land
mænd til at dyrke Cikorierødder. Han skrev en Dyrkningsvejledning
(1879) o g konstruerede, sammen med Maskinfabrikant Svenning, Frøsaamaskiner og Radrensere. Han naaede ved dette Arbejde det han
altid havde i Tankerne: Fremgang for andre saavel som for sig selv.
Tørreriet maatte snart udvides, det fik 3 Tørreovne og kunde nu
levere ca. 600.000 kg tørrede Rødder aarlig. I 1880 byggede han
sammen med Broderen, Jeppe Lauridsen, et Tørreri i Hejis, 1883
forpagtede han et Tørreri i Horsens og 1886 byggede han et Tørreri
i Slagelse, og han kunde nu til „De danske Cikoriefabrikker“ levere
Halvdelen, 1.250.000 kg, af deres Forbrug. Efterhaanden som Cikorie
dyrkningen bredte sig aftog da ogsaa Indførelsen af tørrede Rødder,
og omkring 1900 ophørte den helt.

CIKORIEFABRIKKEN „NØRREJYLLAND“, VEJEN
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MARGARINEFABRIKKEN „ALFA“ A /S, VEJEN

Efter 10 Aars Forløb gik J. L. i 1888 et Skridt videre, idet han
selv byggede Cikoriefabrik, kaldet „Nørrejylland“. Han var heldig
med Valget af den Mand, som især indarbejdede det færdige Produkt,
Grosserer Chr. Faber, Odense. Produktionen steg Aar for Aar. og
hen i 90’erne fandt Cikoriefabrikkerne, der først havde prøvet at
konkurrere Johs. Lauridsen ud, sig foranlediget til at henvende sig
til ham om Samarbejde. Dette kom ogsaa i Stand og varede til
1. Januar 1902, da Fabrikkerne overtog „Nørrejylland“, hvorefter
Johs. Lauridsen blev Meddirektør, indtil han i 1909 blev Nationalbank
direktør. (Udførligere Oplysninger i „Slægten Lauridsen" Side 145-49).
DetvarCikoriefabrikationen.der gavJohs.Lauridsendet økonomiske
Grundlag ogsaa for andre Foretagender, først og fremmest for den
Margarinefabrikation, som han begyndte paa i Januar 1898. Aktie
selskabet „Alfa“ (Navnet skyldes la Cour,
Askov) blev, efter Henvendelse til en Del
Mænd i Omegnen, dannet ved et Møde i
i Vejen 3. April 1897. Første Bestyrelse
var Johannes Lauridsen (Formand), Justitsraad C. H. Clausen, Holsted. Poul la Cour,
Askov, Købmand P. Lauridsen og Apoteker
N. C. Müller, Kolding. Ved la Cours Død
Aaret efter komGaardejer N. A.Bundsgaard,
Gjesten, ind i Bestyrelsen i hans Sted. Leder
af Fabrikken blev Mejeribestyrer Jens Jen
sen. Hornelund Mejeri, og som Leder af
Kontoret blev antaget Bogholder Chr. AnOLAV VANG LAURIDSEN
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dersen.— Da Johannes Lauridsen i 1909 blev Nationalbankdir ektør blev
Sønnen, Olav Vang Lauridsen, Direktør for „Alfa“ i hans Sted og
er det fremdeles.
..Alfa“ blev som bekendt et meget vellykket Foretagende, som
har haft stor Fremgang, bortset fra de Tider, da man paa Grund
af Krigstilstande har manglet Raastoffer. Aktiekapitalen, der fra
først af var 125.000 Kr., var i 1902 fordoblet, i 1912 fordoblet
endnu engang, i 1917 1.500.000 Kr. og i 1920 3.000.000 Kr. Byg
ningernes Værdi var i 1898 90.000 Kr., nu over en Million, og
Tallene for Maskinanlæget er noget lignende. Produktionen var det
første Aar 1 2 Mill, kg, i 1909 2 Mill, kg, i 1916 6V2 Mill, kg, og
senere er man naaet over 10 Mill. kg. Paa Kontoret begyndte man
med 3 Mand. men 20 Aar senere var der 30 Mænd og Kvinder i

i Arbejde her. Fabrikkens Personale er øget paa lignende Maade,
og der beskæftiges i de senere Aar 150 Personer i Vejen alene;
men alt ialt var der knyttet til Fabrikken over det dobbelte Antal.
Der er sørget for gode Maskiner og gennemført Renlighed, og Fa
brikken har sit eget Laboratorium, hvor dens Ingeniører stadig gør
Foisøg med Raastoffernes bedste Behandling og Sammensætning.
(Se endvidere „Slægten Lauridsen“, S. 153, og „Jyske Byer og deres
Mænd“, S. 28, flg. Forf. Bendix Madsen).
I Folketingsvalglisten for 1879 er opført H. K. Gram, Maskinbygger. Meget var der vel ikke at bestille i Vejen for ham dengang,
dog træffes han endnu i 1884, men maa være rejst ved den Tid.
Han boede senere i Kolding. Ellers er />. C. Svennings Maskinfabrik
fra 1884 den ældste af den Slags Virksomheder i Byen og som
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fæstede varig Rod. Det gik smaat i Først
ningen og det var først Johannes Lauridsen,
der gav ham noget at bestille, idet der
til Cikoriedyrkningen skulde laves Redska
ber, som knap var kendte, da Roedyrkningen jo endnu var i sin Barndom. Der
skulde konstrueres Grubbere, Frøsaamaskiner og Radrensere. Dette gav Fremgang.
I 1888 fik Svenning sit eget Værksted og
begyndte at levere Maskiner til Cikorie
tørrerier Landet over. Efter en Brand og
Genopbygning indrettede S. Byens første
S. C. SVENNING
Elektricitetsværk, egentlig kun bestemt for
ham selv, men da han snart fik mange Bestillinger paa Lys og
Kraft, maatte Værket udvides. Det blev i 1904 solgt til en anden
Privatmand. Svennings Virksomhed er siden fortsat af Sønnen og
beskæftigede i 1916 27 Mand.
„Vejen Maskinfabrik", A /S Th. Petersen, blev begyndt af Theodor
Petersen, en hjemvendt Amerikaner. I 1914 blev Forretningen om
dannet til et Aktieselskab. Siden 1916 har den været drevet af den
nuværende Indehaver, Ferdinandt Olesen. Der beskæftiges 12— 14 Mand,
og Arbejdet omfatter Landbrugsmaskiner, Fremstilling af Vejmateriel
(Sneplove, Grusspredemaskiner m. m.) og man har ogsaa udført en
Del Fjernvarme- og Centralvarmeanlæg. Den aarlige Omsætning
ligger mellem 65000 og 100000 Kr.
I 1906 begyndte Johs. Lauridsen, sammen med N. Pedersen og
P. Lauridsen, Maskinfabrikken „Mjølner", som foruden Maskiner ogsaa
fabrikerede Dampkedler. Da denne Virk
somhed ikke gik videre godt, blev den
i 1912 bortforpagtet (Th. Petersen og J. Ja
cobsen) paa 10 Aar. Men allerede 1914
blev den helt indstillet. 1915 blev Fabrik
ken udlejet til et Firma i Odense, og 1916
solgt til „Alfa“, som bruger Bygningerne
til Oplagsrum.
A /S Simon Brønd & Co. er grundlagt
af Simon Brønd i 1913. Fabrikken har i
Aarenes Løb arbejdet sig op til at blive
Danmarks største Barnevognsfabrik. Der
THEODOR PETERSEN
eksporteres Barnevogne baade til Sverrig
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Norge og andre oversøiske Pladser.
Aktiekapitalen er 155.000 Kr.
Ølbryggeriet, eller Bryggeriet „Kjærhøj“,
blev bygget 1884 af Niels Petersen, som
købte noget Inventar fra et Bryggeri, som
blev nedlagt i Andst. Bryggeriet blev
overladt til Sønnen P.H. Petersen, som drev
det i 30 Aar, til 1914, da en Svigersøn,
J. P. Sørensen, overtog det. I 1916 blev
det gamle Bryggeri med tilhørende Jord
solgt til et Konsortium, og J. P. Sørensen
byggede saa et nyt Bryggeri i Nørregade,
S1MON BRØND
hvor det nu ligger, og hvor man flyttede
ind i Februar 1917. J. P. Sørensen solgte siden Bryggeriet til den
nuværende Ejer, J. I.undh.
I 1908 startedes „Arbejdernes Fælles
bageri“ (Hjørnet af Thomsensvej og Nørre
gade). Men dette Foretagende gik ikke saa
godt og voldte Deltagerne en Del Tab. I
1912 blev det solgt til Bagermester Trans.
Ældre end alle disse industrielle Fore
tagender er naturligvis Haandværket. S. 295
er nævnt en Del ældre Haandværkere. Listen
kan suppleres med Bager Frandsen, der kom
til Vejen 1864 og senere i nogle Aar var
Formand for Haandværkerforeningen, og
Snedker Peder Willadsen, som kom 1865,
NIELS PETERSEN
I 1883 solgte han Forretningen til Snedker
Johannes Fischer, hvis Søn nu forsætter den Den store og nu landsog

A/S SIMON BRØNDS BARNEVOGNSFABRIK. V EJEN
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kendte Møbelforretning, som P. Willadsens
Søn, Søren Willadsens har oparbejdet, er
altsaa grundlagt af ham selv.
I 1875 begyndte Potte mager Hauschildt,
den siden ret ansete Fabrikation af Ler
varer, som efter ham Pottemager Jensen
fortsatte. To Haandværkere til af samme
Navn træffes i Skattelisterne, den ene, Sko
mager Hauschildt, 1871, den anden Bødker
Hauschildt, 1880. Først i 70*erne er ogsaa
Slagter Hagen Thomsen og Murer August
Fejfer kommen til Byen. Om den sidste
BAGER FRANDSEN
fortælles, at naar Bygningen var rejst, saa
stillede han sine
Folk paa Rad paa
Stilladset, og saa
blev der raabt
Hurra, saa det
kunde høres over
À
hele Byen. Der var
jo hos Folk dengang, med al Fatfc .
tigdom og Slid,
megen Humør; ik
ke m in d st hos
SNEDKER PEDER WILL ADSEN
H a a n d v æ r ke r e.
POTTEMAGER HAUSCHILDT
R ep ræ se n ta n ter
fo r d e tte H um ør var ogsaa Sjællæn
deren Niels Pedersen, Dalhus, og hans unge
flinke Tømrere, hvoraf mange havde faaet,
eller senere fik, teoretisk Uddannelse hos
Bendtsen i Vallekilde. De førte Sang og
god Tone med sig paa deres Arbejdspladser,
og nogle af dem var flinke Gymnaster og
var med til at bane Vej for den nye folke
lige Gymnastik, som just i disse Aar, midt
i 80*erne kom her til Egnen.
En anden Haandværkervirksomhed, hvis
Historie gaar langt tilbage, er Kr. Nielsens
Malerforretning. I 50—60’erne var en Søn
MURER AUGUST FEJFER
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fra Hajkjærgaard, Hans Hansen, en dygtig
og anset Maler; man har kunnet finde hans
og Svigerfars Mærke og Aarstal anbragt
— diskret — paa Malerarbejder paa Egnen.
En Elev af ham, A. N. Andersen, begyndte
1875 den Malerforretning i Vejen, som
Kr. Nielsen, der igen er hans Elev, overtog
i 1900. Andersen var en begavet og dyg
tig Mand, som ogsaa tog virksom Del i
de forskellige Bestræbelser for at højne
hans Stand. Den, som skriver disse Linier,
har engang set ham spille „Skriverhans“
NIELS P E D E R SE N . D ALH U S
i „Eventyr paa Fodrejsen“ saa gribende
og godt, at ingen Skuespiller skulde gøre
det bedre.
I 1881 begyndte C. L. Munk en Bager
forretning, som senere Bager H. Sørensen
overtog. I 1916, da Bendix Madsen skrev
en lille Vejen Byhistorie, bliver det kaldt et
Mønsterbageri, hvad vist ogsaa passer. Han
var med sit Bageris Indretning fremmeligere
end de fleste, og Arbejdet skulde gaa, ellers
kunde hans Opmuntringer faa et noget
kraftigt Præg.
Den Sadelmagerforretning, som Krarup
Jessen, en Søn af Vejen Sogns næstførste
C. L. MUNK
Lærer, i 1856 begyndte i den gamle By,
blev senere flyttet til Hjørnet af Jernbane
gade og Nørregade. Her blev Sønnen, Søren
Jessen (opnævnt efter Farfaderen), i 1895
Faderens Kompagnon og fortsatte Forret
ningen efter Faderen. Den nuværende Inde
haver er Johansen Lund.
Blandt de ældre Haandværkere, der i
mange Aar har virket i Byen, maa ogsaa
nævnes Blikkenslager Olsen, som, begyndte
sin Forretning 1887, og Skomager /. B. Jensen,
hvis Virksomhed begyndte 1879. Endvidere
Bygmestrene J. N. Hansen og Mads Andersen,
som begyndte deres Virksomhed i 80’erne
KRARUP JE SSE N

A
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BLIKKENSLAGER OLSEN

I. B. JENSEN

J. N. HANSEN

og byggede i den
følgende Snes Aar
en s to r Del af
Stationsbyen.
I 1910 over
tog H. A. Waldeier
en Cigarfabrik i
Vejen, som han
dengang
havde
været Bestyrer af
i nogle Aar, og
og som han siden
MADS ANDERSEN
drev frem til en
god Forretning. I 1912 fortsatte Slagter
mester Peter Dall den Slagterforretning, som
hans Fader, Kreaturhandler Dall, begyndte
i 1885» Installatør H. Ehlers overtog i 1914
det elektriske Indlæg for Vejen Kommune,
da denne havde overtaget Elektricitets
værket.
N. Hyldigs Møbelsnedkeri blev begyndt
i 1915. Begyndelsen var beskeden, men
Forretningen er ved solidt Arbejde gaaet
godt fremad, og dens Soveværelsemøble
menter er nu kendt over hele Landet.
Endnu maa nævnes Smedene, især da
dette Haandværk fra Oldtiden af er det
mest a n s e te af
alle. I 80’erne, til
dels ogsaa i 90’erne, var Vejen
godt forsynet med
Smede. Ved Baungaardsvej, i et
gammelt Hus, der
endnu for 17—18
Aar siden laa mel
lem Cementstøbe
riet og Birkely bo
ede Marius Krüger.
H. A. WALDEIER
4
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Han havde den Ære at eje Sognets ældste
Smedje» Det ses af Kr. 5. Matrikel, at her
laa Byens (og Sognets) Smedje, ogsaa for
300 Aar siden, og der har den sikkert lig
get — hørende til „Kirkegaarden“ — lige
fra Oldtiden. Ogsaa Schlossers Smedje er
ret gammel, men dog fra den nyere Tid.
Her boede fra 1865 Hans Johansen, der
som før nævnt i en Del Aar var Haandværkerforeningens Formand; det var hans
Forretning, som A. Schlosser overtog i 1904.
Henne paa Hjørnet af Thomsensvej og Nørre
L. P. PEDERSEN
gade boede, som før nævnt, L. P, Jessen,
og i den Smedje, lidt sydligere, som Maskinmester Grosen havde
omkring 1920, arbejdede „Laust Smed“.
I Søndergade havde L, P. Pedersen en Smedeforretning, som be
stod i ca. 50 Aar. Han kom til Vejen i 1886, og livlig og interes
seret, som han var, blev han snart i denne Udviklings- og Grødetid
sat i Arbejde ogsaa ved andet end Haandværket. I 25 Aar var han
Formand for Skytteforeningen, i 14 Aar for Haandværkerforeningen,
i 14 Aar var han Sogneraadsmedlem, deraf de 9 som Formand.
Vejen Andelsmejeri. Et Ismejeri, som Johs. Lauridsen 1880 be
gyndte paa Grønvang, blev i 1885 flyttet til Cikorietørreriet. Sam
tidig blev det et Fællesmejeri, idet J. L. købte Mælk fra Omegnens
Gaarde. indlagde Centrifuge og andre nødvendige Maskiner, der blev
drevet ved Dampkraften fra Tørreriet. Bestyrer var først Chr, Svendsgaard, senere Poul Simonsen. Man havde Mælk ikke alene fra Vejen,
men ogsaa en Del fra Andst, Skodborg,
Malt og Læborg, en 5—6000 Pund daglig,
hvad der giver c. 2 Mill. Pund aarlig. I de
sidste Aar af 80’erne fik Leverandørerne
Del i Overskudet, og da man begyndte at
tale om et Andelsmejeri, gik J. L. med
dertil.
Vejen Andelsmejeris Vedtægter er af
24. April 1891, men Virksomheden begyndte
først 7. November. Ved en Generalforsamling
5„ Juni viser det sig, at der er indmeldt
710 Køer, og man mener saa at Mejeriet
er sikret. En Byggeplads, den nuværende,
POUL SIMONSEN
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VEJEN ANDELSMEJERI

blev købt af C. P. Jacobsen for 1750 Kr., og der blev taget fat paa
Byggearbejdet, som ialt med Maskiner, hvoraf en Del blev overtaget
fra Johs. Lauridsens Mejeri, kom til at koste 28552 Kr., hvortil blev
optaget et Laan paa 30000 Kr. Bestyrelsen var for Vejen: Johannes
Lauridsen, S. P. Knudsen, LI. Skovgaard, Rasmussen, Vandamgaard;
for Malt: Fr. Hansen, 0 . Havgaard, og Søren K. Hansen, Skovgaard;
og for Læborg: Lærer Jensen og Lauge Pedersen. Johs. Lauridsen
blev Formand, som han vedblev at være de første 14 Aar. J. L.s
Mejerist, Poul Simonsen, blev Mejeribestyrer
med en Løn af 2000 Kr. og fri Hus og
Have, idet han dog skulde lønne en Med
hjælper, mens Mejerskens Løn udrededes af
Mejeriet.
Ved de følgende Bestyrelsesmøder og
Generalforsamlinger fastlægges Mælkeruter
(Kørselen betalte Andelshaverne i de første
Aar selv), Mælkepriser (de første 25 Aar
10— 11 Øre pr. Liter Sødmælk, 3 Øre for
Skummetmadk. Leverandører V /2— 3 Øre
pr. Kande [2 Liter]), Ostepris (14—20 Øre
pr. Pund) o. s. v. Det kan skimtes, at ForS. P. KNUDSEN
4*
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handlingerne ofte har været vanskelige; det
var jo det første Forsøg paa at arbejde
sammen, mere indgribende og med langt
større Krav til den enkelte end i Brugs
foreningen. Der maa af og til mindes om,
at ikke alle kan faa deres Vilje, — en
Tankegang, som Bønder ikke havde kendt
meget til siden Landsbyfællesskabets Op
hævelse.
Det ses ogsaa, at man lige fra først af er
vaagen overfor smitsomme Sygdomme, især
Tuberkulose. Man sørger for Dyrlægetilsyn,
FREDERIK HANSEN
og hvert Aar udsættes nogle Køer, og andre
er „mistænksomme4* og maa iagttages. Man giver i nogle Aar Malke
præmier for god Malkning og renlig Behandling af Mælken, og
Smørrets Kvalitet, som der i Førstningen af og til ankes over, for
bedres. I 1898 kom Vejen Mejeri i bedste Tredjedel, og siden
bliver det endnu bedre. I 1900 fik Mejeriet en Præmie paa 35 Kr.
for god Mælk, vistnok fra Ribe Amts Mejeriforening, som man
havde sluttet sig til (1895), og 1903 indlægges der elektrisk Lys i Be
styrerens Lejlighed som en Tak for Smørrets fine Kvalitet. I Mejeriet
selv havde Svenning indlagt Lys et Par Aar iforvejen. Samtidig blev
der arbejdet, særlig af Frederik Hansen, for større Udbytte ad anden
Vej, nemlig ved Køernes Ydelse, ikke alene i Mælkemængde, men
især i Fedtindhold. Vi møder altsaa her den berømte Kontrolforening,
„den første i Verden44 (se dog Herteis Bog om Andelsbevægelsen,
S. 381, om Kildebrønde Kontrolforening af 1892). Den blev stiftet
paa LI. Skovgaard 24. Jan. 1895 med 13
Medlemmer og 300 Køer, dengang godt
1/4 af Mejeriets Kotal, og begyndte sin
Virksomhed 29. April s. A. Det var slemme
Ting, der kom frem, — at f. Eks. den bedste
Ko indenfor Kontrolforeningen kun skulde
bruge 112,4 Øre for at producere et Kilo
Smør, mens den ringeste skulde bruge
585 Øre; og at endvidere af 2 Køer med
omtrent samme Mælkemængde og ens Fod
ring gav den ene 2,93 °/0 Fedt, den anden
4,26! Mælkemængden til et Pund Smør gik
da ogsaa stadig ned, i Begyndelsen regnede kontrolass. emil konradi
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man med 28 Pund. Som Følge af saadanne Erfaringer kom man i
i Vejen meget tidlig, allerede 1895, bort fra Afregning efter Mængde
alene og gik over til Afregning efter „Faktor 2“, som saa blev
brugt til 1. Jan. 1907, da man begyndte at afregne efter Flødeenheder.
Lige siden Margarinefabrikationen begyndte har man solgt en
Del baade sød og skummet Mælk til „Alfa". En anden ejendommelig
og mere indgribende Afvigelse fandt Sted 1910—14, da man sendte
Fløden til Skodborg Mejeri og fik den lavet i Smør her. Fløden
var nemlig toldfri, hvad Smørret ikke var, og derved fremkom jo
let ialfald den Fortjeneste, som Tolden androg. For 1912 siges det
at være 9722 Kr. I Slutningen af 1910 siges det, at der nu er kommen
Forbud mod denne Trafik, men det maa ikke være bleven gennem
ført, thi der blev fortsat dermed til Krigen
kom, da dette, som saa meget andet, gik istaa.
Som nævnt begyndt Mejeriet med 710
Køer. I Begyndelsen af 1894 var dette Tal
steget 50 % , og 1905 100 % til 1509
Køer. Mælkemængden var 1892—93 3l/2
Mill. Pund, 1916 10 Mill. Pund og 1920
ca. 13 Mill. Pund. Overskudet var 1893—94
50 Øre pr. 100 Pund Mælk, 1910 83 Øre,
1918 108 Øre, 1919—20 225 Øre. En
Ejendommelighed, som i Begyndelsen dog
ogsaa kunde findes andre Steder, var, at
Afstemningen indtil 1. Januar 1907 foregik
MEJERIBESTYRER JACO BSEN
efter Koantal og ikke efter Andelshavere.
Mejeriet var altsaa til den Tid ikke heltud drevet efter Andels
principer.
Povl Simonsen» der som nævnt havde været Mejerist hos Jo
hannes Lauridsen, var Mejeriets Bestyrer indtil 1900, da Jacob
Jacobsen fra Aarre kom i hans Sted, og var Bestyrer til 1918, da
han døde. Blandt 118 Ansøgere til Pladsen valgtes Anders Holm»
dengang Mejerist paa Ladelund ; han tiltraadte i Begyndelsen af
næste Aar og har siden ledet Mejeriet med gode Resultater.
Mejeriets første Formand var Johannes Lauridsen til 1905, der
efter Rasmussen, Vandamgaard, til 1907, Kr. Kirk til 1917 og der
efter i en lang Aarrække Jørgen Boesen, Askov.
Med den stadig stigende Mælkemængde blev det nødvendigt
at udvide Mejeriet, eventuelt helt ombygge det. Man valgte det
sidste, og i 1925 stod det nye og meget moderne Mejeri færdigt.
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Samtidig blev de Brøndboringer foretaget, som er omtalt i Begyn
delsen af denne Bog. De kostede godt 3000 Kr.
Svineslagteriet. I de samme Aar som Johs. Lauridsen arbejdede
med sit Fællesmejeri, fik han ogsaa et Svineslagteri startet. Besty
relsen var: Johs. Lauridsen (Formand), Kr. Hybschmann, Niels Hansen,
J. Madsen (de to sidste fra Maltbæk), S. P. Knudsen, Kristen Madsen,
J. P. Simonsen, N. P. Poder. Dette Foretagende, der efter al Sand
synlighed med Tiden vilde være blevet et Andelsslagteri, ligesom
Mejeriet blev et Andelsmejeri, kom imidlertid for sent, idet Kolding
Andelssvineslagteri begyndte sin Virksomhed 27. November 1888.
Meget kapitalstærkt var det heller ikke (Aktierne var kun paa
25 Kr.), og man bortforpagtede allerede efter et Aars Forløb Slag
teriet til en Englænder, og 1892 blev det overdraget til Andels
slagteriet i Kolding. Bygningerne var beliggende ved Banen øst for
Cikoriefabrikken.
Ånde Istørvefabrikken blev begyndt 1917 af et Interessentskab
bestaaende af Fr. Hansen, Askov, P. Vang Lauridsen, Grønvang, J. Kr.
Madsen, Baungaard, og P. Thorsen, Dortheasminde. Arealet, man be
gyndte paa, var indkøbt fra Vejen Præstegaard. I 1921 overgik Fa
brikken til et Andelsselskab, bestaaende af samtlige Lodsejere i
Mosens østlige Ende og med et Areal paa tilsammen 40 Td. Land.
De enkelte har Andel i Fabrikken — og i Overskud og Under
skud — i Forhold til Arealet af deres Mose. Der er aarlig siden
1918 produceret fra 1000 til 1600 Tons Tørv, hovedsagelig Æltetørv, i de senere Aar dog ogsaa en Del særdeles gode Pressetørv.
— Baade de fundne Trælevninger, især af Birkekrat og større Ege
træer, saavel som Mosens vekslende, vidt forskellige Lag, giver
gode Oplysninger om det skiftende Klima med tørrere og fugtigere
Perioder.
Med de gamle Møller har den moderne Teknik handlet ilde.
De fleste, saavel Vind- som Vandmøller er nu nedlagte, i Vejen
Sogn dem alle. Hvilken der er ældst, Vejen gamle Vandmølle eller
Skodborghusmøllen, véd vi ikke, og om den sidste véd vi saa godt
som intet (S. 44), skønt den dog maa have bestaaet i ca. 300 Aar.
Om den første er der før fortalt (S. 99). Chr. Termansen forpagtede
den ved 1870 ud til en Hans Nielsen. I 1900 ejes den af en Chri
stiansen, som Sogneraadene i Andst-Gjesten og Vejen-Læborg har
Vanskeligheder med i Anledning af Broernes Vedligehold. Faa Aar
efter, 1905, standsede Møllen (efter at have bestaaet i ca. 700 Aar)
og Auktion paa Mølleinventaret blev afholdt 26. Oktober 1905. Den
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lille Vandmølle, som jo er af helt ny Oprindelse, bygget af Peder
Thomsen 1840, gik nogle Aar længere, men kunde heller ikke kon
kurrere med de moderne Møller i Stationsbyen, som nok var noget
dyrere, men nemmere tilgængelig. En Vindmølle, som blev bygget
1882 (laa lidt fra Vejen bag Frk. Anna Jensens Skotøjsforretning i
Søndergade) og som først ejedes af Chr. Jensen, klarede sig noget
længere, fordi man søgte at følge med Tiden og benyttede Motor
drift. Men da den i 1918 brændte, blev Maskinerne solgt til P. Lauridsens Foderstofforretning, og Møllen blev ikke genopført.
Som det er Tilfældet flere Steder, blev Vandet fra Mølledammen
ved den gamle Vandmølle fra 1905 brugt i kunstige Fiskedamme^ og
dette Ferskvandsfiskeri har gaaet lige siden, naar undtages nogle
Aar under Krigen, da de nødvendige Foderstoffer ikke kunde faaes.
Formentlig var dette Fiskeri oprettet med Eksemplet fra Lundgaard
for Øje. — 1878 købte en Engforening med Johannes Lauridsen i
Spidsen, og som Formand, 17 Td. Land Eng, som Ingeniør P. V. P. Berg
anlagde og regulerede. Da Stykket ved Arbejdets Afslutning imid
lertid var kommen op paa 2500 Kr. pr. Td. Land, saa betalte Fore
tagendet sig ikke, og i 1903, da man flere Steder havde begyndt
at anlægge Ferskvandsfiskerier, blev det omdannet til „A/S Lundgaard Eng- og Fiskeriforening", med for en stor Del de samme
Medlemmer og som ogsaa overtog det gamle Selskabs Ejendom.
Der blev anlagt ialt 65 Ørreddamme med 2 Udklækningshuse, og
Foretagendet gik godt nogle Aar indtil Verdenskrigens Vanskelig
heder standsede det. Det kom vel i Gang igen, men maatte i 1920
nedlægges helt. fordi Aavandet blev forurenet af de dengang
anlagte Kloaker fra Vejen By. Selskabet fik en Erstatning paa
12000 Kr., som blev henlagt til et Fond, „Lundgaard-Fonden", der
siden blev anvendt til Anlæg og Udsmykning af Museumspladsen
og dens Bygninger: Til Maling og Udsmykning af Kommunekontoret
4000 Kr., til Troldespringvandet 3000 Kr., til Arbejde paa Mu
seumspladsen 3500 Kr. og til Afdrag paa Museumsbygningen
1500 Kr.
Kroer og Hoteller. Det var givet, at der skulde komme en Kro
ved Stationen. Allerede ved Sogneraadsmødet 25. November 1872
foreligger 3 Ansøgninger, 2 fra Vejen By og 1 fra Skodborghus.
Den sidste, fra Kromand og Postekspedient I. C. Petersen, fik Fortrinet
af den Grund, at han vilde miste sin Stilling ved Posten ved Jern
banens Ankomst. Som før fortalt bortforpagtede han Kroen efter at
have bygget den. Forpagteren, som flyttede ind 1, Oktober 1874,
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hed Christian Winther og var i Vejen ikke saa faa Aar, vistnok til
Hans Chr. Hansen fra Maj 1894 overtog Kroen,
Palmehaven, som blev indrettet 1914, var en Udvidelse eller
Ændring af C. C. Nielsens Bageri og Konditori, begyndt i 1905.
Missionshotellet. Bygningen var Vejens første Apothek og blev
i 1919 solgt til Bygmester P. Billund, som igen solgte den til K. F. U. M.,
som overtog den 1. November 1919. Pengene skaffedes dels ved en
Basar og en privat Indsamling (ialt 20,000 Kr.), andre 20,000 Kr.
blev laant paa Garanti.

III.

H a n d e l og P e n g e .

Om de første Købmandsforretninger i Vejen kan læses S. 295. At
der allerede i 60’erne kunde trives to Købmandsforretninger i Vejen,
foruden en Del Høkerhandel, er blandt saa meget andet Tegn paa
stærk økonomisk Opgang. Men Handelen
var fremdeles væsentlig Byttehandel, Køb
mændene, Vinding og Lundager, tog mod
Bøndernes Produkter og gav dem Salt, Jern,
Tjære, lidt Tømmer og lidt Kolonialvarer
derfor. For at skaffe rede Penge kørte
man dog en stor Del af Kornet til Kolding.
Det var fremdeles væsentlig Naturaløkonomi,
og først med de stærkt forbedrede Trafik
midler blev dette anderledes.
Foruden Købmændene i den gamle By,
Vinding, Lundager (til 1874, derefter i hans
Sted Henriksen)
MAREN OEHLENSCHLÄGER
og et Par andre
for kortere Tid, var der ogsaa et Par, Jørgen
Aagesen og Barkentin, som i 1881 begyndte
en Høkerhandel ved Stationen. Det blev
imidlertid af kort Varighed. Derimod kla
rede Maren. Oehlenschläger, som begyndte
sin lille Handel omtrent ved samme Tid,
sig udmærket. Det var først 1884, at der
kom en Konkurrent, der betød noget, nem
lig Th. Karmark, som i 24 Aar havde en
betydelig Købmandsforretning overfor Ho
tellet, den, som i 1908 blev overtaget af
TH. KARMARK
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TH. KARMARKS KØBMANDSFORRETNING

Andreas Sørensen. I den gamle By fortsatte først Rasmus Laursen fra
1882 Lundagers og Henriksens Forretning (i Thomsen gamle Garveri
bygning) indtil Dalsskjold overtog den i 1913.
En Købmandsforretning, som dels ved
Tidernes Gunst og Fremgang, men ogsaa
ved sin Leders usædvanlige Dygtighed antog
noget større Former end sædvanligt i en
Stationsby, var Peder Lauridsens, som be
gyndte 1891. P. Lauridsen var Halvbroder
til Johannes Lauridsen. Han fik sin første
Uddannelse i Brugsforeningen, var siden
hos C. F. Müllers Eftfl., Kolding, og fik
ogsaa Tid til et
Askovophold, in
den han begyndte
«
,
RASMUS LAURSEN
sin egen ro rre t
ning, Denne begyndte straks i en efter
Forholdene ret stor Stil: med baade Kolo
nial, Isenkram, Foderstoffer og Kunstgød
ning» og 2 Aar efter tillige en Manufaktur
afdeling. Korn og Foderstofforretningen
kom desuden, ved de Filialer P. L. anlagde,
til at omspænde et mange Gange større
Omraade, end en saadan Smaabyforretning
plejer. I 1906 oprettedes Filial i Skodborg
PEDER LAURIDSEN
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PEDER LAURIDSENS KØBMANDSFORRETNING

(under Krigen tillige i Rødding), 1909 i Holsted, 1911 i Andst og
1913 byggede P. L. Pakhus ved Kolding Havn og aabnede her et
Kontor, der snart blev Midtpunkt for en meget stor Foderstofhandel.
Allerede 1914 blev hele Foderstofhandelen forenet med en lignende
Forretning i Esbjerg, Eriksen og Christensen, Hjemsted i Kolding,
med P. L. som Direktør. Begge Forretninger var dengang godt
funderede, men under Verdenskrigens store Vanskeligheder gik det
betydeligt tilbage for dem begge. (En god Redegørelse i „Slægten
Lauridsen“, S. 229 flg.).
I en saa stærkt voksende By maatte især Trælasthandelen komme
til at spille en stor Rolle. Stenene kunde
man, som før nævnt, lave selv, men ikke
Træet. Baade Gaardejer C. P. Jacobsen og
Købmand Vinding handlede med Træ, og da
Bygmester EbbeSørensen, Høllund. i 80’erne
ret fik sin Virksomhed i Gang, handlede
han ogsaa med alle Slags Bygningsmateri
aler, navnlig Træ. Denne Del af Forretningen
laa paa Pladsen ud mod Jernbanegade, skraat
over for Brugsforeningen. Ebbe Sørensen
tjente gode Penge, thi han var ene om
Forretningen i henved 20 Aar. Først da
P . L a u r id s e n o g h a n s S v o g e r N ie ls P e te r s e n
niels Petersen
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(dengang lige vendt hjem fra Amerika) i 1902 stiftede Aktieselskabet
♦»Vejen Trælasthandel“, fik Ebbe Sørensen en betydelig Konkurrent,
som han forøvrigt solgte sin Forretning til. Selskabet havde en
Aktiekapital paa 30000 Kr., og første Aars Omsætning var 40000 Kr.
Siden steg disse Tal til 400000 og over V2 Million. (Om Direktør
Niels Petersen og hans Virksomhed se „Slægten Lauridsen“ S. 224).
I Forbindelse med Trælasthandelen oprettedes et Savværk» som
i mange Aar beskæftigede ikke saa faa Arbejdere. Det er nu nedlagt.
Med Manufakturhandelen gik det smaat i Førstningen; Hjemmeforsyningen var endnu det væsentlige. Foruden P. Lauridsens Manu
fakturforretning var der i 90’erne August Mørchs og et Par Mode
forretninger: Augusta Sørensens og Julie Bøtterns» I 1902 begyndte
J» Oxlund sin Skræderforretning i Forbindelse med en Ekviperings
forretning, som siden har udvidet sig til en ret betydelig Handel.
I 1909 begyndte H» C. Lund en Manufakturhandel, som han dog
havde bestyret siden 1897. Af andre Forretninger af den Art
kan for den første Snes Aar af Aarhundredet nævnes Niels Lunds
og H» Kiels, samt N. Pedersens Trikotagehandel.
Vejen Brugsforening» Naar det, som foran nævnt, varede 10 Aar
fra Stationens og Jernbanens Anlæg før der kom en virkelig leve
dygtig Købmandsforretning ved Vejen Station (Karmarks), skyldes
det for en stor Del Brugsforeningen. Helt fra 1872 havde den for
synet en stor Del af Sognets og Omegnens Husholdninger, foreløbig
dog væsentlig med Kolonialvarer. Tidlig indsaa Bestyrelsen, at naar
der skulde bygges, saa skulde det være ved Stationen, og allerede
1875 begyndte man her i eget Hus. Da der dengang var 119 Med
lemmer, sand
synligvis Hus
stande alle, og
da S o g n e t i
1880 kun hav
de 182 Ejen
domme ialt (46
Gaarde og 136
Huse), saa ses
det let, at selv
om nogle Med
lemmer
var
udensogns, saa
V EJEN GAMLE BRUGSFORENING

m a a tte

denne
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Stilling formindske Købmændenes Udsigter i ret høj Grad, og de
to Høkere, som nævntes ovenfor, forsvandt da ogsaa efter kort
Tids Forløb.
Som nævnt blev Foreningen stiftet allerede 1872, kun 6 Aar
efter Moderforeningen i Thisted. De fire Mænd, som ivrigst arbejdede
for den, Lærer J. P. Jørgensen, Peder Lauridsen, Grønvang, P. Schmidt,
Baungaard, og Terman Blok, Bloksbjerg, blev ogsaa Foreningens
første Bestyrelse, og i de første Aar, da det kneb med Uddelerens
Handelskyndighed, hvilede der et stort Ansvar paa dem, saa meget
mere, som der var ret store Begyndelsesvanskeligheder. Dette blev
helt anderledes, da man fra 1885 fik P. J. Pedersen fra Darum til
Uddeler. Ved Forsigtighed, Orden og Sparsommelighed hjalp han For
eningen over Landbrugskrisens vanskelige Aar, indtil han i 1909
kunde give Forretningen i andre Hænder. En stor Hjælp havde han
dog af Ebbe Madsen, L. Dalgaard, som i
godt 20 Aar, 1882—1903, var Foreningens
dygtige Formand, og især af Lærer J. P.
Jørgensen, som i 30 Aar, 1872—1902, var
dens Kasserer og Regnskabsfører. Ogsaa
Svejstrup interesserede sig meget for dette
nye og folkevækkende Arbejde, sandsyn
ligvis paavirket af Pastor Sonne og Fysikus
F. F. Ulrik, og han var i de første Aar
Foreningens Formand.
Det var saadanne Mænd, dygtige og
uselviske, som dengang brød nye Baner
for Folkets Virksomhed, og disse Egen
skaber var nødvendige, thi de havde saaP. J. P E D E R SE N
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danne Vanskeligheder at kæmpe med, som Nutiden kun delvis forstaar, vel først og fremmest Træghed og Kritik, netop fra dem
de vilde hjælpe. Der er da noget meget opmuntrende i, at deres
Arbejde bar Frugt, endog rig Frugt, — ikke blot til økonomisk
Gavn; endnu mere betød det, at Folket med disse Ledere gjorde et
nyt og stort Skridt fremad i den Tænksomhed, Indsigt og Arbejdsom
hed, som det havde lært i de trange Aar omkring 1830 og Tiden
derefter.
Foreningen begyndte med 43 Medlemmer, naaede i 1874 106,
og 1876 119. Ved P. J. Pedersens Tiltrædelse var der 163, 1895 186,
1907 251, 1914 441 og 1920 581. Omsætningen kom ret snart til at
omfatte foruden Kolonialvarer ogsaa Foderstoffer, Kul og Markfrø,
og Tallene for disse sidste Poster stiger stadig. 1872 var hele Om
sætningen godt 9000 Kr., 1882 43000, 1892 74000, 1902 149000,
1912 26000 og 1921 763000. Deraf er gerne 1/4:—*/3 »dividende
berettigede Varer“, og Dividenden eller Overskudet, det som Med
lemmerne i Aarets Løb har betalt for deres Varer ud over det nød
vendige, har i en lang Aarrække været 10°/0. I Perioden 1886—1909
endnu mere, i Gennemsnit 12°/0. Naar den siden har været mindre,
saa har det sin Grund i, at man fandt det nødvendigt at opspare,
baade med Istandsættelser og Udvidelser for Øje, og dette blev især
nødvendigt efter 1913. da Brugsforeningen Natten mellem 27. og 28.
Maj brændte. Det meste af Varelageret brændte, men Bøger og
Værdipapirer reddedes.
Som før antydet havde Brugsforeningen i de første Aar en
Del Medlemmer fra omliggende Sogne, især fra Askov, f. Eks. Høj
skolens Lærere, og fra Læborg. Efterhaanden oprettedes der imid
lertid ogsaa Brugsforeninger disse Steder, i Gammelby 1891, Askov
1901, Læborg og Andst 1907. Ogsaa indenfor Sognets Grænser op
stod en Brugsforening, nemlig Vestermarkens 1897. Noget synderligt
mærkedes disse Fradrag dog ikke, Omsætningen steg stadig.
I 1902 blev Foderstofsalget en Afdeling for sig, skønt frem
deles under samme Bestyrer, idet „Vejen og Omegns Kreds af jysk
Andelsfoderstofforretning“ oprettedes, som dog snart koin til at
bære det noget mærkelige Navn „Lokalforeningen“. Der var anmeldt
700 Køer, og Oplandet var, og er, ret stort, en Del større end
Brugsforeningens. Den første Bestyrelse var P. Bundgaard, Aggersgaard, Jørgen Boesen, Askov, Niels Hansen. Melvanggaard, S. P. Knud
sen, L. Skovgaard, og Rudolf Muller, St. Dalgaard. Efter Branden
1913 fik Foderstofforeningen sine egne bekvemme Lokaler (den
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nordre Del af Huset), og svarede saa Husleje til Brugsforeningen,
indtil denne senere fik Brug for det hele.
I 1916 fik ogsaa Gødningssalget større Selvstændighed, men
ogsaa her under samme Bestyrer, idet der oprettedes en „Lokal
forening“ under „Dansk Andelsgødningsforretning af 1916“. Den
havde Lokale sammen med Foderstofforretningen og betalte ligesom
denne Husleje til Brugsforeningen. Begyndte med 119 Medlemmer.
Ogsaa „Vejen Æ gsalgskreds“ har Lokale i Brugsforeningen,
idet Bestyreren har været Opsamler siden Foreningen i 1895 blev
oprettet. I 1908 var Omsætningen 7500 Kr., i 1919 21500 Kr.
Overskudet var de første Aar 1 Øre pr. Pund, saa steg det til
2—3 Øre og under Krigens store Ægpriser til 21 Øre pr. Pund. (Om
disse forskellige Virksomheder se „Vejen Brugsforening 1872—1922“,
ved S. Alkærsig).
En Pengeøkonomi, saadan som den efterhaanden voksede frem
og afløste Naturaløkonomien, kræver Pengeinstituter. Bankerne er de
ældste, men det var et ringe Faatal; det var Sparekasserne, der i
lang Tid - og i stort Tal — blev det jævne Folks Rygstød, baade
til Opsparing og Laan, naar det kneb at komme igennem. Saadan
som de var anlagt, ialtfald efter 1850, var det netop Hensigten at
skaffe ikke mindst Smaafolk gode Pengevilkaar. Sparekasserne blev
et Led, og ikke det mindst betydningsfulde, i vort Folks Rejsning
og økonomiske Fremgang, især efter 1864.
Vejen Sparekasse, som indtil 1909 hed „Sparekassen for VejenLæborg med Omegn“, er, som nævnt S. 294, oprettet 1867, og
ligeledes er her nævnt de Mænd, som tog Initiativet, og som sam
men med nogle andre. 31 ialt („Stiftere“ eller „Garanter“), havde
baade Ansvaret og Arbejdet den første Snes Aar. Disse Aar gik
over Forventning godt med stor Fremgang baade i Indskud og Udlaan: Det første Helaar, 1868, over 32000 Kr., men allerede 1874
næsten 250000. Dette var dog ogsaa foreløbig Højden; den almindelige
Pengekrise, især fra 1877, voldte ogsaa her en ikke ringe Tilbage
gang. Fra 1880 gik det vel fremad paany, men som det viste sig,
paa et for svagt Grundlag (for faa Garanter), og da Landbrugskrisen
indtraf, og nogle af de større Laanere (især to Gaardejere) kom i
Vanskeligheder, kom det en Tid til at se ret truende ud for Spare
kassen. Heldigvis havde Sognet en Række Mænd, som nu, da den
almindelige Velfærd stod paa Spil, greb ind i Enighed og med stor
Energi: Johannes Lauridsen, Ebbe Madsen, Hans Olsen, Hans Svej
strup, J. P. Jørgensen og enkelte andre ogsaa fra Læborg og Malt.
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Ved et Møde i
Vejen Øvelses
hus 4. J u n i
18 8 6, betyd
ningsfuld i Sog
nets og Omeg
nens H istorie,
ly k k e d e s det
for det første
atberoligeSparerne, saa langt
de fleste lod de
res Penge staa,
ogfordetandet
at faa te g n e t
n y e Garanti
VEJEN SPAREKASSE
summer, 18000
Kr. ialt, og der blev til en vis Grænse — 100 ialt med 20000 Kr.
i Garantisum, — Adgang til at tegne sig som Garant. Denne Stil
ling medførte forøvrigt ingen økonomisk Forret af nogen Art, men
kun, at man blev Medlem af Kassens Generalforsamling.
Ogsaa for Kassens Ledere var Lønnen for anvendt Tid og Ar
bejde mere end beskeden. De to Bestyrelsesmedlemmer som sam
men med Formanden skulde møde naar Kassen var aaben, fik indtil
1886 intet for deres Ulejlighed, fra den Tid 1 Kr. for hver Gang;
Formandens og Bogholderens Løn var en Aarrække 400 Kr. — Der
blev derfor ogsaa aarlig et ret stort Overskud, saa man foruden
Opsamling af Reservefond kunde give en
Haandsrækning til forskellige Formaal: „De
Fattiges Kasse, Vejen og Omegns Syge
kasse, Skytteforeningen og den private Skole
i Vejen By". Dette er 1872. Siden kommer
dertil en Sum til Præmiering af veldyr
kede Husmandslodder og 50—100 Kr. til
Lærerne i Skodborghus og Nyby, hvis Løn
dengang var meget ringe. I 1885 støtter
man den nye (lingske) Gymnastik med 50 Kr.
Da var der siden Kassens Stiftelse uddelt
ialt 4625 Kr. til saadanne Formaal. De
Vanskeligheder, som Kassen paa dette Tidshans OLSEN
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punkt stod overfor, standsede imidlertid
disse Tilskud for længere Tid. Fra 1906 —07
har de været 1200— 1600 Kr. om Aaret.
El ter Stabiliseringen 1886 gik det snart
fremad igen. 10 Aar efter var Indskudet,
saavelsom Udlaan, næsten \ '2 Million Kr.,
1906—07 c. 800000 Kr., 1 9 1 6 -1 7 over
2 Millioner og 1925—26 over 3 Millioner.
En stærk, men forbavsende jævn Udvikling
i Betragtning af de urolige Pengeforhold i
den senere Periode. Det hænger sammen
med den store Forsigtighed og tillige Dyg
EBBE MADSEN
tighed. hvormed Kassen er ledet. Man kan
godt sige, at om Sparekassen har alle
Sognets og Omegnens gode Kræfter sam
arbejdet, uden at politiske eller andre Skel
har faaet Lov at gøre sig gældende. Sær
lig bør nævnes Kassens Forretningsfører
1886— 1918, Gaardejer Ebbe Madsen, L.
Dalgaard, og Lærer / . P, Jørgensen, som
i 41 Aar ofrede den sin Tid og Kraft, en
stor Del af denne Tid som Formand.
I en Aarrække havde man Lokale hos
Kassens første Forretningsfører, N. J. Thom
sen, Vejen Kro. I 1886 flyttede man til
Øvelseshuset og derfra, 1897, til „GæsteKRISTEN MADSEN
hjemmet“ (P. L. Oxenvad). Først i 1909 blev
den nuværende Sparekassebygning opført, som blev bygget for knap
20000 Kr., endda Købet af Øvelseshuset, paa hvis Grund Bygningen
ligger, iberegnet. (Om Sparekassens Forhold iøvrigt se „Vejen Spare
kasse 1867—1927 ved S. Alkærsig).
.,Banken for Vejen og Omegn**, Da Sparekassen ikke var ind
rettet efter Handelsomsætning, og det ofte var ubekvemt at benytte
Bankerne i Kolding, saa savnedes der, efterhaanden som de større
Forretninger, som „Alfa“, „Vejen Trælasthandel“ og P. Lauridsens
Købmandshandel voksede frem. et mere bankmæssigt Pengeinstitut.
Ovennævnte Bank blev stiftet i Jan. 1903 (aabnet 18. Marts) paa Johannes
Lauridsens Foranledning. Han var Formand til han i 1908 blev National
bankdirektør. Som administrerende Direktør antoges £. Haunstrup,
Købmand Th. Karmark blev Bankens Kasserer. Den første Aktiekapital
5
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var 100000 Kr., i 1916 250000 og samme
Aar en Omsætning paa 45 Millioner Kr.
Fra 1918 er Aktiekapitalen 600000 Kr. og
Omsætningen var dette Aar næsten 85
Millioner Kr., 1920 endog nær 98 Millioner,
men det var ogsaa Højden. Reserverne var
1919 omtrent 100000 Kr., men steg i de
følgende Aar stærkt, saa de 1930 naaede
over 400000 Kr. Udbyttet laa i Aarene
1915—21 ved 10 °/0, til 1930 8 % , og
siden 6 °/0.
Der viste sig alt saa at være god Brug
E. HAUNSTRUP
for Banken, ikke alene Forretningsfolk har
benyttet den, men ogsaa næsten alle Omegnens Mejerier har be
nyttet den i
deres P e n g e om s æ tn i ng.
Banken omfat
ter ogsaa den
videre Omegn,
idet den har
Kontorer baade i B r ø r u p ,
H o l s te d og
G ø r d in g .
Naar Ta
len er om Han
del maa heller
ikke Vtjen Mar
ked glemmes.
Hvor gammelt
det er vides
ikke. I gamle
A lm an a k k e r
kan
m aask e
BANKEN FOR VEJEN OG OMEGN
nok findes et
Begyndelsesaar, men sandsynligvis er det meget ældre, thi man
holdt i gamle Dage ofte Marked uden Tilladelse eller Bevilling, og
Vejen var, som der før er gjort opmærksom paa, et godt Markeds
sted. Der var i ældre Tid endog 3 Markeder, et om Foraaret, et
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om Sommeren, altid saavidt muligt 20. Juni, og et om Efteraaret.
Bevilling til 3 saadanne Markeder omtales i Sogneprotokollen for
8. Juli 1895 og tillige, at alle Stadepenge skal indgaa i Kommunens
Kasse, dog mod en vis Afgift til Ejeren af Pladsen, P. C. Holm. Og
da Politibetjenten, som har opkrævet Pengene, mener, at Sommer
markedet kan give c. 160 Kr. netto, saa enes man om en Afgift
af 150 Kr. for alle 3 Markeder.
Det var absolut Sommer markedet, 20. Juni. der var det betyde
ligste, formodentlig ogsaa det ældste. For Handelsfolk fra andre
Egne havde det ganske vist ikke megen Betydning fra 1883, da
Krammarkeder Aaret før ophørte, men de stedlige Handlende kunde
dog fremdeles falbyde deres Varer, og for Omegnen vedblev Be
tydningen endnu i mange Aar at være den samme, ikke mindst
for Ungdommen. Vi vil her lade en stedkendt Mand, der husker Mar
kedet, som det engang var, fortælle: „Vejen Marked, 20. Juni, var
en af de store Dage. Da Skolelæreren bad en Dreng nævne Aarets
store Højtider, svarede Drengen uden Tøven: Jul, Paaske, Pinse og
Vejen Marked. Det var almindelig, naar et Tyende lod sig bortfæste,
at det betingede sig Fridag paa Vejen Markedsdag. Flere Dage i
Forvejen var alle travlt beskæftigede med at rydde Stuerne og
skaffe al den Plads man kunde, thi der var Beværtning i hvert
Hus, og hvor man havde en nogenlunde stor Stue til Raadighed
tillige Dans. Og var der Besvær herved, var denne maaske ikke
mindre bagefter, da adskillige havde ekstra Besvær med at blive
ædru igen.
Foruden at Markedet omfattede Heste og Kreaturer*, hvoraf
Markedspladsen, Veje, Gyder og Gaardspladser var overfyldte, havde
Forretningsfolk i Mængde Stadeplads paa Markedet med deres Varer.
Her var Sadelmagere, Rebslagere, Piskemagere, Hatte- og Kasket
magere, Pottemagere — baabe dem med glasserede Varer og dem
med de ægte, sorte Jydepotter — Bødkere, Blikkenslagere og Børsten
bindere, disse havde Udvalg lige fra Lyng- og Revlinglimer til fine
Klædebørster. Der var hele Rækker af Vogne med saltet Fisk (Vesterhavshvidling i Knipper), Teltrækker med mere eller mindre ægte
Christiansfeldterhonningkager. Endvidere Beværtningstelte, hvor 01,
Brændevin og smaa sorte flød rigelig og kostede næsten intet. Dertil
Karruseller, Kraftprøver, tykke Damer og Slangemennesker og andre
Forlystelser af snart enhver Art. Ved Indgangshjørnet til Pladsen
•) 23.Juni 1905 kostede bedste Malkekoer 225-275 Kr, ringere 175-225 Kr. Grise 14 Kr. Gode
Heste »00 Kr.
5*
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havde i mange Aar en Mand ved Navn Slot Stade med et langt
Bord med Bænke paa begge Sider. Han serverede Franskbrød med
Smør og røget Sild og dertil en Dram. En saadan Hjertestyrkning
kostede 25 Øre". En anden Vejen-Borger fortæller: „Der var Dans
i Teltet „Danevang" (ejedes af afdøde Musikdirektør Schliinssen).
Børnene stod udenfor og sang af fuld Hals: Kirsebærkone og Kir
sebærmand danser rundt i Danevang. Det var et tilrejsende Æ gte
par, der havde handlet med Frugt paa Markedet, som efter endt
Dagværk fik sig en Svingom i Teltet. . . . Der handledes med alt
muligt, lige fra tørrede Fisk til Christiansfeldterhonningkager. Gamle
Strandfogder fra Vestkysten kan fortælle om, at de i fordums Tid
har solgt mange Læs tørret Fisk paa Vejen Sommermarked. Det
var i den Tid, da Fiskeriet foregik med Sejlbaade fra aaben Strand
og Fisken blev tørret paa Stænger (ligesom man tørrer Hø i Norge)
og senere afsat paa Omegnens Markeder". Angaaende dette Emne
lader vi endnu en tredje Vejen-Borger faa Ordet: „Selv om Folk
ikke havde særligt Ærinde paa Markedet, saa skulde de dog ialfald
have et Lispund tørrede Hvillinger. Ny Kartofler og Vesterhavshvillinger var ligefrem en Herreret, som næsten var en Selvfølge i
hvert Hjem de første Dage efter Markedet". Men vi lader Nr. 2
fortsætte: „Der var flotte Karruseller og Luftgynger, og ikke at
forglemme den bekendte Tryllekunstner, Professor Lahri, som var
en sikker Gæst ved alle Markeder. I de sidste Aar, han levede, kom
han og solgte sine Erindringer, og han fortalte da gerne om de
herlige Dage, han havde tilbragt i Vorbasse og Vejen, det var de
to Byer, han holdt mest af i Jylland. Og da Diskussionen om et
jysk Universitet begyndte, stillede Professoren resolut Forslag om
at bygge det i Vorbasse. Saafremt denne Plan kunde realiseres,
vilde han holde gratis Foredrag om Vinteren". Endnu en berømt
Gæst har Vejen Marked haft, om han end ikke dengang var saa
berømt som senere, nemlig /. C. Christensen. Som 10 Aars Dreng
skulde han i 1866 hjælpe sin Morbroder med at drive en Flok Lam
til Tønder. Men de havnede i Vejen, idet Morbroderen havde faaet
Rede paa, at der sikkert vilde være god Handel med Lammene, hvad
der ogsaa viste sig at slaa til. Rigtignok var det en Skuffelse for
Jens Christian, som havde glædet sig til Tønderturen, men Mor
broderen trøstede ham med, at der ogsaa var mange morsomme
Ting at se paa Vejen Marked, og desuden skulde han nok sørge
for, at Drengen af alle Køberne fik en Drikkeskilling. Det fik han
ogsaa, 4—6 —8 Skilling, og da det sidste Lam henimod Aften blev
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solgt til en Mand fra Skodborg, gav denne I. C. en hel Mark, idet
han sagde, at han var en flink, dansk Dreng, der havde holdt ud
ved Lammene den hele Dag.
De ældre vil endnu mindes dette Marked, mens det endnu havde
sin lystige og brogede, ofte barokke Form. Ogsaa sommetider noget
voldsomme, thi „Hjertestyrkningerne“ var billige, og det var ikke
alle, der kom ædru hjem. Det var ikke Skik dengang. Havde man
været til Marked eller Session, saa skulde man helst være fuld. og
det hed sig, at det var en dum Karl, der kom ædru hjem, naar
han kunde blive fuld, og det var som sagt ikke vanskeligt. Feilberg
har en Historie om Søren, der gik til Marked med 2 Daler, købte
en Spade og en Kasket, en Skudsmaalsbog til Pigen og en Lærebog
til Drengen, havde 2 Mark tilovers og kom endda sludefuld hjem.
Det var vel nok godt gjort!

IV.

D e t k o m m u n a le m. m.

De fattige. I den her omhandlede Periode, 1870—1920, blev de
fattiges Kaar helt anderledes en før. Begyndelsen dertil, Alderdoms
understøttelsen, kom dog først 1891. Fra den Tid af blev der skel
net mellem de egentlig fattigunderstøttede og dem, som man kunde
ønske at støtte paa anden Maade, saaledes at de efter et arbejdsomt
Liv kunde undgaa paa deres gamle Dage at søge Fattighjælp. Siden
slettede den saakaldte Sociallov som bekendt ogsaa dette Skel. Om
denne Methode til „Fattigdommens Afskaffelse“ er anvendelig vil
Tiden vise.
I den første Snes Aar af Perioden gik det imidlertid paa den
gamle Vis. Ja, det var paa en Maade værre at være fattig nu end
50 Aar tidligere, da alle snart var lige fattige. Det økonomiske Skel
var taget til med de stigende Kornpriser; der var intet rimeligt For
hold mellem Gaardmandens øgede Indtægter og den Smule Løn
forhøjelse han gav sine Folk. Det var ikke morsomt at være gift
Daglejer med 1,25 Kr. om Dagen paa egen Kost, naar Rugen kostede
14 Kr. Tønden, ja i 1869 endog 21 Kr. Og saa er denne Dagløn,
som gælder for Ribe Amt, endda noget over Gennemsnittet. (F. H.
II. 112). Det giver en grel Modsætning at sige, at i vore Dage har
en Arbejdsmand hidtil kunnet tjene en Tønde Rug i l l/ss Dag, mens
man dengang skulde have 11 Dage dertil; men Rugen er nu engang
Brødkornet.
Der var dog ogsaa formildende Omstændigheder, ialfald i
Vejen. Protokollerne bærer Vidne om, at der i Sogneraadet sad
humant tænkende Mænd, og man gør heller næppe Uret mod nogen
ved først og fremmest at nævne Kr. Madsen fra Gammelby. Et Par
Gange i 70’erne vedtages en lille Julegave til de fattige „paa Grund
af de høje Priser paa Livsfornødenheder“. Og naar der holdes Lici-
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tation over udstationerede fattige, saa bliver det understreget, at
„man ikke troede at burde tage Hensyn til Betalingen alene“. Og
man lader Handling følge paa Ordet, thi idet en blind Pige skal
skifte Plads bliver det laveste Bud, 48 Rd. for Aaret, ikke antaget,
men det næste, „da Sogneraadet mente, at hun vilde være bedst
tjent med at være hos Niels Pedersen“. Og angaaende „Udleje“ af
Søren J. vil man (samme Møde) vente lidt, idet man „først vil under
søge, hvordan han har det, hvor han er“. Det er ogsaa smukt at
se, at et enkelt Hjem (Termansen, Vejen Mølle) tilbyder at beholde
en Mand for den samme Betaling som hidtil saa længe han lever,
og den paagældende erklærer, at han ogsaa helst vil blive hos
Termansens.
De vanskelige Forhold i disse Aar førte til det man kunde
kalde Fattiggaardsperioden, som vist varede omkring 40 Aar, enkelte
Steder dog meget længere, i Vejen-Læborg betydeligt kortere, som
vi skal se. Fattiggaardene har egentlig deres Oprindelse i Ribe Amt,
idet Enklaverne mellem Tønder og Ribe, hvor de første byggedes,
hørte under Ribe (F. R. A. 1934), og allerede 1840 fik Andst-Gesten
sin Fattiggaard (i Gainst, F. R. A. 1940) og Brørup-l.indknud sin 2 Aar
efter. Skønt man i Vejen-Læborg altsaa var vel kendt med en saadan Anstalt, var det dog her som flere Steder først 70’ernes til
tagende Fattigdom, som fik Sogneraadet til at ty til denne Udvej,
der blev anset for billigere end det hidtidige.
Fattiggaarden var først paa Tale i Sogneraadsmøder 1874, men
først i Sommeren 1878 blev det Alvor, idet man købte to Ejen
domme i Drostrup (den store og den lille Fattiggaard) for 23000
+ 9700 Kr., tilsammen 100 Td. Land, Hartk. 3—6. Med Omkost
ninger, Inventarium og Supplering af Besætning blev det ialt 35326 Kr.,
i Status sat til 36500 Kr. 2 Heste har kostet 370 og 350 Kr., 2
Køer 132 og 110 Kr. Aaret efter ofres der paa „Nybygninger til
Fattigvæsenet“ 2755 K r, vistnok paa den lille Fattiggaard. Sam
tidig blev et 10 Fags Fattighus i Vejen solgt for 725 Kr. Man
havde endnu to, et i Vejen og et i Læborg, paa 5 Fag hver.
Men Fattiggaardene ser ud til at være blevet en Skuffelse.
Allerede 1898 blev den lille Gaard solgt for 7100 Kr. og 7 Aar
senere den store for 20000 Kr., altsaa med et ikke ringe Tab. Dog
ses af Forhandlingerne, (6/g 1902), at en Parcel er solgt fra den
store Gaard, men der nævnes hverken Pris eller Størrelse. Forøvrigt
ses det af „Formue og Gæld“, at den samlede Gaard i 1888 blev
sat ned til 30000 Kr. og i 1894 til 25000 Kr. Da den lille Gaard
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var solgt fra i 1898 blev Resten. 70 Td. Land, sat til 20000 Kr.,
der som nævnt ogsaa var den Pris, man fik i 1905. Delvis ialfald
maa det vel være Landbrugskrisen, der spores i denne Nedgang.
De fattigunderstøttedes Tal synes at holde sig omtrent ens Aarhundredet ud, maaske dog med nogen Stigning sidst i 90’erne. Da
Befolkningen i disse 30 Aar imidlertid steg fra 865 til 2110 er der
en betydelig reel Nedgang, som dog ogsaa Alderdomsunderstøttelsen
(fra 1891) maa have nogen Del i. I den første Halvdel af disse 30
Aar er der dog en Stigning, indtil omkring 40 (fra 25—30), men
navnlig steg Udgifterne, til ialfald det 3-dobbelte, siden langsommere.
Da det indtil 1905 kun er i ganske faa Tilfælde, at alle Refusioner
kan findes (fra Staten, fra Amtet, fra andre Kommuner), saa er en
paalidelig Oversigt ikke mulig, men det synes som Kommunens
Fattigudgifter fra 1884 til 1909 er steget forholdsvis lidt, neppe
engang med 50 °/0, og ialfald slet ikke som fra 1870 til 85.
Men det er som nævnt Alderdomsunderstøttelsen, der her gør
sig gældende, og som i stigende Grad øger Kommunens Udgifter.
Ogsaa her kan Refusionerne (fra Staten) kun sjælden findes, men
følgende Tal er nogenlunde paalidelige: 1892 1132 Kr., 1896 2500,
1900 3500, 1904 7000, 1908—9 8700. Der indkom første Aar 37
Ansøgninger, hvoraf 26 bevilges til et Beløb af 1822 Kr. (1. Juli
91 til 1. Juli 92), altsaa den meget beskedne Sum af 70 Kr. til
hver gennemsnitlig. I 1894, da der blev indrettet et saakaldt „Alder
domsasyl“ i den lille Fattiggaard i Drostrup (5 Værelser), regnede
man med en Udgift af 175 Kr. aarlig for Mænd, 150 for Kvinder,
vel sagtens Bolig iberegnet. Dette Asyl, som altsaa kun blev brugt
i 4 Aar (da Gaarden jo blev solgt 1898), og maaske ikke engang
saa længe, var vel nærmest for de Alderdomsunderstøttede i Læborg. I
Vejen blev der
indrettet et pri
vat Alderdoms
hjem, det nu
værende, som
Sogneraadet i
1919 vedtog at
købe for 37500
Kr. med Inven
tar, Overtagel
se 1.Juli. Til BeALDERDOMSHJEMMET

sty r e r in d e

fik
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man Lærer Bendix Madsens Husbestyrerinde, Eline Nissen, og B. M.
flyttede selv med ned paa Hjemmet og var, saa længe han levede,
til megen Hjælp og Opmuntring for de Gamle. I 1912 var der 75
Alderdomsunderstøttede i Vejen Sogn.
Hjælpekassen, Den hedder i Sogneprotokollen indtil 1902 „Den
frie Fattigkasse“, og man bevilger den gerne 100—150 Kr. aarlig.
Efter Adskillelsen kaldes den Hjælpekassen og der vælges en Be
styrelse paa 7 Medlemmer. Dette Valg kom snart til at spille en
ret stor Rolle i Sognet. I 1908 —09 havde Kassen en Udgift af
2665 Kr., hvoraf Kommunens Tilskud er 900 Kr., Statens 557 Kr.
Under Krigen fik Kassen en særlig Opgave ved at hjælpe de ind
kaldtes Familier, og da bliver Anmodninger om Kommunetilskud
hyppige. Der faas som oftest en 300 Kr., men sjælden det der
forlanges.
Nogle Tal angaaende Kommunens Udgifter fra 1869 til Delingen
i 1909. Regnskaberne for 1880—83 mangler. Ligeledes for 1887.
Alt omregnet i hele Kroner. Fattig- og Skolerefusion fradraget fra
1 9 0 5 -0 6 .

Aar
1869
72
75
78
84
88
91
94
97
1900
03
5-6
8-9

Fattige

1708
1850
2682
3227
5350
5068
8166
6818
8580
12646
13000
4559
7591

( 870)
(1251)
(2828)
(4286)
(2692)
(4810)
(4069)

Aldersrente

Skolen

Vejene

553
2600
2516
3439
4000
6117
8709

3195
2380
3440
3741
5110
5067
5658
7179
7746
14709
17300
13165
17937

380
513
817
1871
1345
2028
2937
2385
3839
3416
3686
3981
9513

Udgifter ialt

5114
6648
8657
11713
23575
17608
25988
29256
27802
48656
50046
46174
70025

Disse Tal giver nok et Billede af Kommunens Udgifter, men
ikke et helt korrekt, idet det først er fra 1905—06 at alle Refu
sioner er fradraget, inden den sluttelige Udgift for Kommunen an
føres. Før den Tid maa man — for det meste! — regne med, at
den opførte Sum er den hele Udgift, og hvad man har faaet erstattet
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anføres som Tilskud fra Staten, fra Amtet, eller fra andre Kom
muner, uden at det, med ganske faa Undtagelser, kan ses, hvor
disse Erstatningsposter skal fradrages. For Skole og Vejvæsen er
det af mindre Betydning; mere betyder det for den samlede Udgift,
som altsaa før 1905 er anført en Del for høj, dog mest i den sidste
Del af Perioden, 1894—1904. Men mest betyder det for Fattig
udgifterne, hvoraf man, navnlig efterhaanden, fik saa store Dele er
stattet baade fra Stat. Amt og andre Kommuner. Det gaar saa vidt,
at Refusionerne 1905—09, som altsaa kan kontrolleres, løber op
til mere end Kommunens egen Del i Fattigudgifterne, idet disse i
Gennemsnit for de 4 Aar kun er 4965 Kr. af en Gennemsnitssum
paa 10583 Kr. Saa kraftige Fradrag er dog ogsaa af ret ny Dato;
ialfald var de smaa før 1890. Derimod betød Indtægten af Fattiggaarden, som er anført i Parantes og vist maa være netto, da Ud
gifterne til samme er opført paa Udgiftssiden, dog noget. Hvor der
er foretaget større Nybygninger er disse fradraget de almindelige
Udgiftsposter.
En Udgiftspost af særlig Interesse er „Renter og Afdrag“. Med
de mange Opgaver, som den stærkt voksende Stationsby førte med
sig, maatte der idelig laanes, ja endog mange Gange til Dækning af
de bestandige Underskud, som f. Eks. 1886, 1891 og 1900. Og man
synes ingenlunde at have været bedre stillet før 1909 end efter den
Tid, skønt det først var da Vejen var bleven selvstændig Kommune,
at Udgifterne steg for Alvor. Sagen var, at man stadig krympede
sig ved at paalægge de nødvendige Skatter, og det er vel muligt,
at Læborg, men i det hele Bønderne, her har holdt igen. Fra Amtet
faar man da ogsaa Gang efter Gang Paamindelser om at paalægge
tilstrækkelig Skat, saa Underskudet kan bringes til Side paa normal
Vis. Dette begyndte allerede 1873, da Skatten „efter Amtets Be
faling“ maatte øges med 1/4 paa Formue og Lejlighed (paa Grund
af de stigende Fattigudgifter). Men skønt Vanskelighederne altsaa
tidlig meldte sig, kunde man dog i 70*erne (1872—79) nøjes med
8 % af Udgifterne til Renter og Afdrag gennemsnitlig, mens man
30 Aar senere (Aarene 1901—08) maatte anvende 16°/ q dertil. At
dette Tal siden steg yderligere, trods alle Bestræbelser for at holde
det nede, kan ikke overraske. En meget væsentlig Aarsag dertil
var jo Troldhedebanen.
Kommunens Deling, Efterhaanden som Stationsbyen mere og
mere kom til at sætte sit Præg paa Vejen Sogn kunde en vis Mod
sætning mellem de to Sogne ikke undgaaes, noget som ogsaa kendes
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andet Steds fra under lignende Forhold. Bl. a. mærkes Gnidningen
ved et Sogneraadsvalg i 1885, da man i Vejen var utilfreds med, at
de tre ved et almindeligt Valg valgte alle var fra Læborg. Sogneraadet fandt saa, for at komme Folk imøde, et Paaskud til Omvalg
(en Maaned senere), men de samme Mænd blev valgt anden
Gang, kun med et endnu meget større Stemmetal (21. Dec.). Og
det kan vel formodes, at de Vejen-Bønder har hjulpet godt til, thi
nær ret sandd ska* sejes, saa gælder Modsætningen naturligvis nok
saa meget Land og By som just de to Sogne.
Tanken om en Skilsmisse opstod da ogsaa ret tidligt, allerede
1889, 20 Aar før den endelig gik i Orden. 28. Februar d. A. blev
der paa Sparekassekontoret afholdt et Sogneraadsmøde, hvortil var
indbudt 10 Mænd, 5 fra hvert Sogn. Og her blev man, som det
synes ret let, enig om Betingelserne for Adskillelsen (Protokollen
S. 225). Men Amtet sagde nej (Protokollen 10. Februar 1890). Mo
tivering nævnes ikke, men formentlig er det den samme, som man
3 Aar tidligere havde brugt overfor Jerne-Skads (der ønskede at
skilles fra Esbjerg), at Byen ikke vilde kunne klare sig selv (her
altsaa Vejen Sogn). Saavidt ses laa Sagen nu stille i 15 Aar, og
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om en senere Forhandling derom i 1904 er intet fundet (Forhandl.
15/2 08). Først med et Sogneraadsmøde 21. Dec. 1907, da der paany
nedsættes et Udvalg, kommer Sagen igang igen, for endelig efter
godt et Aars Forhandling at føre til et Resultat, idet hvert Sogn
bliver selvstændig Kommune fra 1. April 1909.
Efter nogen Drøftelse enedes man om Betingelserne ved et
Sogneraadsmøde paa Højskolehjemmet i Vejen 15. Februar 1908,
hvortil ogsaa var indbudt Formændene for Haandværkerforeningen,
Borgerforeningen, Socialdemokratisk Forening og Husmandsforeningen
i Vejen samt to Bestyrelsesmedlemmer for denne sidste Forening i
Læborg. Overenskomsten gik ud paa:
1. At Kommunens Gæld 1. April 1909 overtages helt af Vejen,
med Undtagelse af den, som i Regnskabsaaret er stiftet til Nybyg
ninger i Læborg Sogn.
2. Af den kommunale Garanti for Troldhedebanen. paa dette
Tidspunkt, 60000 Kr., skulde Læborg overtage 10000 Kr., saavidt
ses (Møde 10/2 1908), dog under den Forudsætning, at Banen „kommer
vest om Læborg Kirke“. Da denne Forudsætning ikke opfyldtes, blev
Forhandlingerne paany optaget om dette Spørgsmaal, og de førte,
som før nævnt, til et noget andet Resultat.
3. Hvert af Sognene beholder sine Skolebygninger og Skolelodder,
saavelsom de Legater, der er stiftet for hvert Sogn. — Arkivet bliver
i Vejen.
4. De Fattige og Alderdomsunderstøttede skal henhøre til det
Sogn, hvor de er født, eller hvor de har haft Ophold i 5 Aar, og
falder denne 5-aarsperiode paa begge Sogne, saa bestemmes Hjemhørigheden af, i hvilket Sogn vedkommende har opholdt sig længst.
Med den i Punkt 2 nævnte Undtagelse blev der ikke siden
ændret ved denne Overenskomst.
Da Møder i Sognene, 27. og 28. Februar 1908, viste „omtrent
enstemmig Tilslutning“, blev der indsendt Andragende til Amtet
om Adskillelse med Forespørgsel om Afstemningsmaaden. Skønt
Afstemningen 6. April viste: i Vejen 179 for og 1 imod, i Læborg
71 for og 1 imod, saa er Amtet dog ikke tilfreds, „da den foretagne
Afstemning ikke har vist, at Flertallet ønsker Adskillelsen“. En ny
Afstemning blev saa foretaget 1. Juli og viste for Vejen 268 for og
11 imod, for Læborg 97 for og 1 imod. Derefter gav Amtet sit
Samtykke, og siden fulgte Ministeriets af 22. Februar 1909.
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Vejen Sogn som selvstændig Kommune.
Det allerførste, den nye selvstændige Kommune maatte have
gjort, var at vælge et Sogneraad. eventuelt at forny nogle af de
gamles Valg. Det ses af et Valgopraab fra de paa „Liste A “ op
stillede (Venstre-Listen) af 8. Marts 1909, at dette Valg er foregaaet
10, Marts, Opraabet er underskrevet af følgende: Kontorchef Chr.
Andersen, Smedemester A. Schlosser, Smedemester L. P. Pedersen,
Fru Dorthea Madsen (L. Dalgaard), Købmand R. Laursen, Husmand
Murten Pedersen (tidligere Vognmand i Askov), Ledvogter Jørgen
F. Jørgensen, Gaardejer N. P. Jørgensen (Kærsdalgaard) og Købmand
P. Lauridsen. Af disse blev de 7 valgte, R. Laursen og P. Lauridsen
gled ud og erstattedes af Fyrbøder H. Kjær og Fru Andrea Gram
Poulsen, som har været opstillet henholdsvis paa Socialdemokraternes
og de Radikales Liste. Aaret før var kommen en Lov om Kvindens
Valgret og Valgbarhed til de kommunale Raad, og det ses altsaa,
at Vejen straks følger med Tiden, sætter to Kvinder ind i Sogneraadet. Da Dorthea Madsen i 1913 døde, blev hun erstattet af Fru
Ingeborg Lorentzen, Stavnsbjerg; samme Aar kom Gartner M. Jensen,
Arbejdsmand N. P. Nielsen, Gaardejer Terman Termansen (Vorupgaard),
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Portør M. Chr. Sørensen og Gaardejer K. Maegaard ind i Raadet,
mens A. Schlosser, Jørgen F. Jørgensen, N. P. Jørgensen, Fru Poulsen
og Morten Pedersen gled ud, de to sidste ved Bortrejse, Morten Pe
dersen dog først 1914.
Det nye Sogneraad holdt sit første Møde 6. April 1909. Chr. An
dersen blev valgt til Formand, L. P. Pedersen Næstformand (fra 1912
til 1921 Formand). Dernæst blev det nye Styre organiseret ved Ned
sættelse af en Mængde Udvalg, ogsaa flere end man hidtil havde
kendt: for Kasse- og Regnskabsvæsen, Fattig- og Alderdomsunder
støttelser, Skolesager, kommunalt Byggeri, Vej- og Kloakvæsen,
Medlemmer af Skolekommissionen, Sygekassenævn, Værgeraad,
Biblioteket, Teknisk Skole, Skolelegatet (Johs. Lauridsen og Hustru’s),
Tilsyn med Maskiner, Hegnssyn og Vurdering for Mark- og Vej
fred, Vandsyn, Jordbonitering, Sundhedskommission og Bygnings
vedtægt. Ialt 17 Gøremaal, og selvfølgelig kunde Sogneraadet endnu
mindre end hidtil klare dem alle, men maatte kræve Hjælp af Folk
udenfor Sogneraadet. — Samme Dag blev bestemt nyt Valg til
Hjælpekassen, til 6. Maj, 7 Medlemmer. — Ovenstaaende turde iøvrigt
være et godt Eksempel paa, hvordan den nye Tid med al dens Travlhed
og Organisation holder sit Indtog i en almindelig Landkommune.
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Dog havde alt dette nye ogsaa sin Vrangside: Det var svært
at skaffe Pengene dertil. Derfor gik det heller ikke saa hurtigt som
man kunde have tænkt, nu Kommunen var bleven selvstændig, med
Brolægning, Kloakering, Belysning o.s.v.
Den første Ansøgning til Sogneraadet om Hjælp til Kloakering
foreligger i Efteraaret 1902 fra Beboerne i Søndergade, Jyllandsgade og Allegade. Man gaar ind paa et Tilskud af 2/5 imod at Be
boerne siden selv sørger for Renholdelse. Næste Foraar søger en
Del Beboere nord for Banen om en Hovedledning, der dog kun er
210 Alen lang, fra „Købmand A. P. Sørensen“, og vistnok udmun
dende i „Vejen Bæk“, ligesom det senere siges om Anlæget i Jern
banegade. Sogneraadet gaar ind paa at bekoste denne Ledning. Ved
Mødet 14. September 1903 fremlægges Regnskab over Kommunens
Udgifter ved det hidtidige Kloakarbejde: % af Bekostningen syd
for Banen + 117 Kr. for Ledninger fra Bakkely Skole er 1663,69,
Ledningen nord for Banen har kun kostet 318,31, ialt 1982,00. —
I Efteraaret 1906 ansøger en stor Del af de øvrige Beboere i Nørre
gade om Kommunens Støtte til Kloakledninger. Det blev vedtaget,
at Kommunen skulde afholde alle Udgifter mod et Tilskud af 65 Øre
pr. løbende Alen; Johannes Lauridsen, som dengang var Formand,
foretog i Anledning af dette større Anlæg, som ogsaa skulde
omfatte Vejen gamle By, en Nivellering, som blev fremlagt 10. De
cember 1906. Der planlægges nu en 12“ Hovedledning i 5 Alens
Dybde, som skulde gaa ud i Aaen, men nu stilles den Betingelse,
at Beboerne først skal sørge for Fortov med Kantsten og Fliser
ud for deres Ejendomme. Paa dette Anlæg blev der taget fat i
Aaret 1907. Dog ses det af Forhandlingen 14. September 1908, at
der endnu savnes Kloaker i en stor Del af den gamle By, bl. a.
ved Skolen.
Men disse Arbejder var altsaa, skønt de nu omfattede Største
delen af baade den ny og den gamle By, Brudstykker, og ikke ret
længe fyldestgørende. I en halv Snes Aar var Afløbsforholdene ikke
gode, thi en samlet Kloakplan, der tog alt med, og nu ogsaa kunde
tage Hensyn til den nye Viadukt, blev først fremlagt i 1918, ud
arbejdet af en Ingeniør Jochumsen. Planens Udførelse kom nu helt
under Kommunens Ledelse, som skulde anlægge alle Ledninger,
baade Stikledninger og Hovedledninger, og giver til de sidste et Til
skud af 4 0 % af Bekostningen, mens Grundejerne betaler 6 0 % .—
Ved et Landvæsenskommissionsmøde 5. Maj 1919 blev dette dog
ændret derhen, at Kommunens Bidrag skulde være 70000 Kr., Resten
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skulde betales af Grundejerne (saavelsom Stikledninger). Kommunen
laaner Pengene, hvoraf Grundejerne saa afbetaler deres Del i
forskellige Rater og yder af det tilbageværende samme Rente
som Kommunen. Laanet, 180000 Kr., blev vedtaget 28 3 1918, men
allerede 12. November s. A. maatte der yderligere til samme Anlæg
vedtages et nyt Tillægslaan paa 250000 Kr.! Og heller ikke det
slog til, idet hine Aars stadig stigende Priser kuldkastede alle Be
regninger. Et Opgør af 9. Juni 1920 lyder paa 459184,27 Kr., og
1. April 1921 er man naaet til 465251,00 Kr. Der maatte altsaa
nye Laan til. Det synes en Selvfølge, at altsaa heller ikke Kom
munen, uanset Aftalen om de 70000, kunde slippe for Forhøjelser,
og Resultatet af en Forhandling i Sogneraadet om denne Sag, 12.
September 1921, var ogsaa, at man skulde holde sig til de 4 0 %
Tilskud, som hele Tiden synes at have været Udgangspunktet, (og
saa de 70000 var ca. 40 % af den oprindelig anslaaede Sum). Men
det var kun vedtaget med 6 Stemmer mod 5, og ved et nyt Møde
mellem Sogneraad og Landvæsenskommission 14. November 1921
blev dette kuldkastet, saaledes at Kommunen kun skulde betale
93000 Kr. + 12000, som Lundgaard Fiskeriselskab kunde tilkomme
for Fiskeriets Ødelæggelse ved Kloakanlæget. Men disse 93000 var
kun akkurat det halve af de en Gang vedtagne 40 °,0. Den store
Prisstigning kom altsaa i det væsentlige til at gaa ud over Grundejerne.
Desværre viste Anlægget sig ikke at være helt tilfredsstillende.
Først er der nogen Kritik af en Del Stikledninger, men det nedsatte
Udvalgs Undersøgelser slutter dog med en skarp Paamindelse til
alle Grundejere om at holde Rensebrøndene i Orden, „da det ellers
ikke vil være muligt at faa selv de bedst anlagte og omhyggelig
udførte Stikledninger til at fungere tilfredsstillende“. Værre var det,
at Hovedledningerne i 3 Gader viste sig at tage Grundvand og
maatte omlægges. Man enedes med Entreprenørerne om at dele
Udgifterne derved. Om Anlægs-Ingeniøren kom til at deltage i Ska
den, saadan som der længe var Tale om han skulde, ses ikke.
Bygadens Brolægning, lige fra Askovvej til Fr. VIL Sten, blev
diskuteret allerede 1905. 8. Maj s. A. blev i Sogneraadet fremlagt
Andragende fra Borgerforeningen om dette Arbejdes Udførelse til
ligemed Oplysninger om Bekostningen. Sogneraadet nedsætter et
Udvalg, og i Mødet 14. Juni fremlægges Resultatet af Forhand
lingerne. Under Forudsætning af, at Byens Grundejere anlægger
Fortov med Kantsten og to Rækker Fliser samt iøvrigt Brolægning,
vedtager Sogneraadet at lægge en 6 Alen bred Gadebrolægning
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med Rendestene, hvis man kan faa Amtet til at deltage med Halv
delen. Udgiften anslaas til 30848 Kr. foruden Fortovene, der vil
koste 11100 Kr. Amtet gik næppe med dertil, men der kom iøvrigt
her, som ved Kloakanlæget, en lokal Vanskelighed til, nemlig den
manglende Underkørsel ved Banen. Om den forhandles og ansøges
der, som før nævnt, flere Gange forgæves, 1906, 1909 og 1911 og
flere Gange; og formodentlig er ogsaa dette medvirkende til, at
Brolægningsplanen udskydes.
Efter Viaduktens Bygning blev Sagen (1917) taget op igen,
denne Gang af Grundejerforeningen og paa et meget snævrere Grund
lag, vel sagtens fordi Kravene til Kommunen i disse Aar var store
nok iforvejen. Der er denne Gang kun Tale om „Hovedgaden fra
Jyllandsgade til Viadukten og fra Viadukten til Aug. Mørchs, samt

VIADUKTEN MED OMGIVELSER UDGRAVES
Højskolehjemmet er fjernet.

Adgangsvejen til Stationen fra Viadukten til Brugsforeningen". Grund
ejerne tilbyder at betale */4 af Bekostningen, hver ud for sin Grund.
Paa dette Grundlag indstiller Vejudvalget i Mødet 12. September
1917: 1) „at der i Hovedgaden gennem Viadukten, og saa langt til
begge Sider som Gaden afgraves, nedlægges Kloakledning efter den
af Ingeniør Jochumsen udarbejdede Kloakplan0, og 2) „at Gaden
brolægges som nævnt ovenfor, og at man modtager Grundejernes
Tilbud om at betale 1/4 af Udgifterne.
Den nuværende fuldstændige Brolægning blev først gennemført
1924—25.
I 1907 indsendte Borgerforeningen til Bygningskommissionen
Forslag til Gadenavne, ialt 35. Med nogle faa Undtagelser bruges
disse Navne endnu. Tillige henstiller Bygningskommissionen til Sogne6
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DEN GAMLE BY SET FRA SYD ca. 1888
med cn betydelig Rest af Diget langs den gamle Haervej og Drivvej.

raadet, at Husene nummereres, ialfald i Nørre- og Søndergade. Dette
sidste udsættes dog til senere. Det blev først taget op igen 1916,
da Handelsstandsforeningen foreslog en Nummerering af Husene i
14 Gader. 16. November averterer Sogneraadet, at disse Numre i
de nærmeste Dage vil blive anbragt og skal betales af Husejerne.
Et Udvalg for et Bygningsreglement eller Byggevedtægt blev
nedsat 1893. Et halvt Aarstid efter, 12. Marts 1894, blev et Forslag
forelagt Sogneraadet, og dette blev med et Par smaa Ændringer
vedtaget og indsendt gennem Stiftamtet til Ministeriet. 11. Februar
1895 foreligger Vedtægten paany, med Ministeriets Ændringer, som
man kan gaa ind paa, „med Undtagelse af Gadebredden, som af
Ministeriet er foreslaaet til 14 Alen“. Nu skal Formanden undersøge
den Sag, og saafremt Bredden ikke kan blive mere end 12 Alen,
vil man fastholde denne Bredde.
En Revision af Vedtægten blev foretaget 1907, men mere ind-

MEJERIET MED OMGIVELSER SET NORD FRA ca. 1892
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BYEN SET MOD SYD ca. 1896

gaaende i 1912. Da har Ministeriet ikke villet stadfæste den uden
ret betydelige Ændringer, bl. a. menes Bjælkers og Tagværks Di
mensioner at være for ringe, og man retter sig saa efter Ministeriets
Krav, skønt de bygningskyndige i Sogneraadet anser dem for
overdrevne.
De første Brandbøger i Vejen gaar tilbage til 1862, men der
er intet skrevet før 1867, og indtil 1888 er Bogen benyttet paa
en Maade, som er lidt af en Misforstaaelse. „Der afholdtes Brandsyn
hos omstaaende Beboere af underskrevne Brandfoged og Synsvidne“,
hedder det. Men der er det ejendommelige, at disse „omstaaende“
slet ikke findes optegnet i Bogen. Det sker først fra 1888. Hvordan
Vejen-Læborg fik sin første Brandsprøjte i 1868 og dermed sit første
virkelige Brandvæsen indrettet er fortalt S. 293. Men det gik her
som andre Steder, at baade Sprøjte og Sprøjtehus forfaldt, og de

BYEN SET MOD NORD ca. 1900
6*
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foretagne Sprøjteprøver har formodentlig været til nok saa megen
Fornøjelse som Nytte. I 1892 blev der dog vedtaget nogle Repara
tioner, bl. a. ny Slange, nyt Tag paa Huset m. m. Ved samme Lej
lighed indstiller Brandfogden i Vejen, Snedker Johannes Fischer,
hvordan de forskellige Poster skal besættes: Sprøjtefører, ved Sprøj
ten, Vandbærere, Redningsmandskab (de sidste er Bygningshaandværkere), 24 Mand ialt. I 1898, da Dyrlæge Petersen er Brandfoged,
anskaffes en Vogn til Sprøjten, „da det er forbundet med mange
Vanskeligheder at faa en passende Vogn til S p rø jte n E n d v id e re
flyttes Sprøjten. Det gamle Sprøjtehus, bygget 1872, laa i vestre
Side af Anlæget ved Fr. VIL Sten. At man nu vilde have dette Hus
fjernet, var et Led i Byens Forskønnelse, men man ønskede ogsaa
at have Sprøjten noget nærmere ved Stationen, med dens tættere
Bebyggelse. Der blev dog ikke bygget nyt Hus til den; fra nu af
(1898) til Kommunekontoret i 1921 blev bygget, havde den til Huse
hos Fabrikant Svenning. Smed Klausen, som arbejdede hos Svenning,
og som ogsaa var Sprøjtefører, paatog sig at holde den i Orden.
I 1901 bestod Brandmandskabet af 78 Mand ialt, hvoraf dog
Størstedelen paa Skiftehold (navnlig til Vandbæring). Man synes

KLAR TIL BRANDUDRYKNING
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KIRKEN MED OMGIVELSER CA. 1886
Man ser „Birkely44 og lige overfor den den forste nye Skole.

altsaa efterhaanden at faa det hele bedre organiseret, og dertil
hørte egentlig ogsaa en ny Sprøjte; den gamle, som Termansen
havde købt i København i 1868, kunde nok siges at have udtjent.
Men Læborgfolkene syntes ikke det hastede, for de saa jo aldrig
Sprøjten, ialfald ikke før det var for sent. I 1907 maatte de dog
give efter; der blev anskaffet en ny Sprøjte til 1550 Kr., — et rent
teknisk Vidunder, syntes man; den kunde sprøjte helt oven over
Hotellet! Samtidig blev Brandvedtægten revideret. Mandskabet er
fremdeles talrigt: 11 Mand Redningsmandskab, 16 Mand ved Sprøj
ten og Resten, delt i 4 Hold, ansættes ved Vandbæringen. Det sam
lede Mandskab møder til Mønstring hvert Aar i April, Formænd og
deres Assistenter tillige i Oktober. I 1911 noteres en Del Ny
anskaffelser: Slange. Brækjern, Økser m. m.
Kommunens første Sundhedsvedtægt er til fornyet (2. eller 3.)
Behandling i et Sogneraadsmøde 12. Juni 1893, idet Ministeriet har
ønsket nogle mindre Ændringer, og den blev derefter stadfæstet
1. Juli s. A., hvorefter Sogneraadet 14. August udpegede den første
Sundhedskommission, 3 fra Vejen og 2 fra Læborg. I 1906 for
handles der om en Revision, der baade skulde dreje sig om en
særlig .Vedtægt for Vejen By og om en Kødkontrol, men om disse
to ny Ting havde Sogneraadet meget ondt ved at enes med Auto
riteterne og faa Forslagene anerkendt. Det hedder f. Eks. (fra Mødet
14. September 1908) om Kødkontrollen: „Efter at det udarbejdede
F o rs la g .......... har vandret frem og tilbage mellem Autoriteterne
adskillige Gange, er der endelig fra Stiftamtet kommet en Skrivelse
fra Justitsministeriet af 30. Juli hvori forlanges en Masse Ændringer
.......... eller ogsaa et nyt Udkast efter en Normalvedtægt, som paa
Foranledning af Kødkontrolforeningen af danske Dyrlæger er ud
arbejdet og godkendt af Justitsministeriet. Sogneraadets Udvalg har
derefter paany haft Sagen til Behandling og er blevet enig om at
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indstille, at Normalvedtægten bruges med enkelte nødvendige Æn
dringer". Alligevel gik der endnu halvandet Aar, til 27. April 1910,
inden disse Regler blev stadfæstet. Endnu længere trak det ud med
Sundhedsvedtægten. Ogsaa den synes at være vandret frem og til
bage adskillige Gange, men i Mødet 12. Juli 1910 retter man sig
efter Autoriteternes Krav om Ændringer, naar undtages enkelte Maalbestemmelser, som synes upraktiske. Endelig fik man Vedtægten stad
fæstet 25. Nov. 1910. I Hovedsagen gælder disse Vedtægter fremdeles.
Naar det denne Gang har været saa besværlig at komme til
rette med Autoriteterne, saa hænger det vel sammen, ikke alene
med den skrappere Kødkontrol, men ogsaa med at Vejen By nu,
som nævnt, skulde have sin særlige Vedtægt, eller da et særligt Af
snit i Vedtægten. § 17—38. Her er bl. a. stillet Krav om Gadernes
Renholdelse (hvad dog allerede var paalagt Grundejerne i April
1907), om Kloaker, Forholdsregler angaaende Brønde, Latriner,
Stalde, Slagterier, Bagerier, Mælkeudsalg m. m.
Her, hvor en forholdsvis stor Del af Kilderne er tilstede, ses
det iøvrigt særdeles tydeligt, hvor besværligt alt dette Kontorvæsen
med dets mange Led — der hver skulde afgive sit Votum —
maa have været (og er) for et Sogns Administration. Var saa Be
stemmelserne og Vedtægterne endelig godkendt, viste de sig ofte
paa visse Punkter saa upraktiske, at de ikke kunde bruges. Alle
rede Vedtægten af 1893, med dens beskedne 16 Paragrafer, var
umulig at efterkomme paa alle Punkter, og langt vanskeligere blev
det med de to Vedtægter af 1910, som tilsamnen indeholder 57
Paragrafer! Skulde det daglige Liv gaa sin Gang uden altfor kost
bare, tidsspildende og forstyrrende Indgreb blev det ofte nødvendigt
at se bort fra en stor Del deraf.

BYEN SET FRA NORDØST ca. 1896
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Ualmindelig tidligt, 2. August 1868,
fik Vejen og omliggende Sogne (Læborg,
Gjesten, Andst og Malt) en Sygekasse. Det
skete paa Ludvig Schrøders Foranledning;
han, saavel som de andre Askovlærere,
deltog i disse første Aar ivrigt i det sted
lige sociale Arbejde (Sygekasse, Sygepleje,
Brugsforening, Sparekasse m. m.), ofte i
ledende Stilling, ialfald til det var kom
men vel igang. Schrøder var i flere Aar
Sygekassens Sekretær og Kasserer, lige
som den første Del af den ældste Protokol
Ludvig schrøder
ogsaa er skrevet med hans kendte Haandskrift. Aarhundredet ud havde Kassen kun
to Formænd, først Peder Ottosen, L. Dalgaard, derefter Lærer Jør
gensen. Det gik smaat i Førstningen: kun 39 Medlemmer (der dog
i Løbet af et Par Aar steg til 70). Til Gengadd var det aarlige
Bidrag, ligesom i Haandværkerforeningen, temmelig stort: 3 Mark
i Indskud + 1 Mark om Maaneden, altsaa 2l/a Daler om Aaret,
første Aars Indtægt 95 Rd. I 1878 forhøjes Indskudet til 3 Kr. og
1889 til 5 Kr. Desuden blev der holdt nogle enkelte Fester og
Basarer, som gav en ret god Indtægt. I 1889 oprettedes desuden
en .»Hjælpekasse“, kaldet 1O-Øreskassen, fordi den udelukkende var
baseret paa et kvartaarligt Bidrag paa 10 Øre, den skulde kun
træde til under langvarig Sygdom.
Men der var ogsaa god Brug for Pengene, thi i en lang Aarrække, helt til 1892, virkede Kassen, mærkelig nok, tillige som
Laanekasse. Da Sparekassen jo var oprettet Aaret iforvejen (1867),
skulde denne Opgave synes unødvendig, men da den dog varede
saa længe, saa maa disse Smaalaan nok have gjort Gavn, hvor de
kom. Det var en Vedtægt for Errindlev-Taagerup Sygekasse (Schrø
ders Hjemegn), der havde været Forbillede for Vejen-Vedtægten,
og den har vel nævnt ogsaa denne Opgave. løvrigt kan huskes, at
ogsaa Haandværkerforeningen gav sine fattige Medlemmer en saadan
Haandsrækning af og til. I 1874 var udlaant ikke mindre end 370 Rd.
til 22 Medlemmer. Dog opstod her efterhaanden Vanskeligheder,
sikkert paa Grund af Landbrugskrisen, saa Kautionisterne lovlig tit
maatte betale Gælden. I 1892 besluttede man da at ophæve Laanevirksomheden. Da havde man endnu 7 Laan ude, og det viste sig
svært at faa dem berigtiget.
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Det var sagtens Kassens første Underskud i 1891 (35,76), som
havde forskrækket Lederne. Man søgte og fik nu ogsaa lidt Kom
munetilskud, ligesom man ogsaa diskuterede, om man skulde søge
Statsanerkendelse (ifølge Sygekasseloven af 12. April 1892). Men
her holdt de fleste igen, fordi det vilde øge Kravene, og denne
Anerkendelse, og dermed ogsaa Statsstøtte, fik man først 1897.
Da var der 117 Medlemmer og Formuen var 2176 Kr., første Stats
tilskud (1897) blev 403 Kr. Fra den Tid ydedes der fri Lægehjælp
og Sygehusophold, samt 40 Øre om Dagen under Sygdom i Hjem
met. I de følgende Aar var det paa Grund af disse større Udgifter,
og trods Stats- og Kommunetilskud meget svært at faa Pengene
til at slaa til, Bidraget maatte flere Gange forhøjes. Endnu større
Krav stilledes der med Sygekasseloven af 1921 (med Invalideforsikring),
da blev saa den maanedlige Opkrævning indført. Ogsaa Kommunetilskudet blev nu stærkt forhøjet, til 1.50 Kr. pr. Medlem, det var
omkring 1900 kun 42 Øre. Medlemstallet var 1910 845, 1922 1816.
De yderste Kredse gled efterhaanden ud, allerede i 80’erne
synes der kun at være Askov tilbage. Det var jo herfra, at Tanken
var udgaaet, og denne Kreds blev ved Vejen Sygekasse helt til
1920, da gled ogsaa den ud.
Sygeplejeforeningen (Vejen-Læborg-Malt-Folding) blev stiftet 1889.
Ved en fælles Generalforsamling i December 1907 besluttedes en
Adskillelse, og Vejen-Læborg-Foreningen blev saa stiftet ved en ny
Generalforsamling 14. Januar 1908 med et Medlemstal af noget over
400. Dorthea Madsen, L. Dalgaard, blev Formand. 1909 var der 407
Medlemmer i Vejen og 79 i Læborg. Dette Medlemstal gik imidlertid
efterhaanden noget tilbage, vist paa Grund af større Tilslutning til
Sygekassen (som man forøvrigt en Tid havde noget Samarbejde
med). I 1926, da Foreningen delte sig, saa hvert Sogn fik sin For
ening, var der 199 Medlemmer i Vejen og 38 i Laîborg.
Paa Grund af det større Medlemstal havde Foreningen de før
ste Aar 2 eller 3 Sygeplejersker samtidig. Ialt havde den indtil
1920 en halv Snes Plejersker, hvoraf Karoline Schelde, (som ogsaa
arbejdede under den ældre Forening), Johanne Andersen og Else
Marie Jensen tjente Foreningen ret lang Tid og ses at være meget
paaskønnet. I 1920 fik man Hansine Simonsen fra Kibæk, som er i
Foreningens Tjeneste fremdeles og siden 1921 er alene.
Det havde med de stadig stigende Udgifter, især til Sygeplejer
skernes Løn, været svært at faa Pengene til at slaa til. Bidragene
maa stadig forhøjes, og 1918— 21 sker det med korte Mellemrum.
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I Ribe Amt fandtes indtil 1890 kun tre Amtssygehuse, nemlig i
Ribe (fra 1873), Varde (1879) og Esbjerg (1890). Dermed var den
vestlige Del af Amtet ret godt forsynet, og nogle af Amtets østlige
Sogne havde ret nær til Kolding Sygehus, men i de midtjyske Sogne
fandt man sig noget forfordelt, og Ribe Amts Sogneraadsforening
begyndte at arbejde for et Sygehus et Sted mellem Kolding og Ribe,
eller hellere to. 1 et Sogneraadsmøde i Vejen hedder det, at „et
nyt Andragende (til Amtet) fra Sogneraadsforeningens Formand er
tilsendt til Underskrift angaaende Opførelse af 2 Sygehuse paa Lan
det, et i Vejen og et i Holsted, hvilket Andragende ønskes indgivet
samlet af alle Sogneraad“.
Skønt man endnu i lang Tid arbejdede for to Sygehuse (endnu
i Marts 1907 blev der fra Vejen herom sendt en Forestilling til
Amtet), saa var man dog sikkert tidlig klar over, at en saadan
Flothed indlod Amtet sig ikke paa. Og naar der kun skulde være
et, saa var Brørup geografisk set den rimeligste Plads, der som
bekendt ogsaa blev valgt. Trods et energisk Arbejde derfor og An
modning til Amtsraadet om ialfald at se paa den tilbudte Bygge
plads lykkedes det ikke denne Gang for Vejen at faa sine Ønsker
fremmet.
Men iøvrigt var Ønsket om et Syge- og Epidemihus paa Landet
rimeligt, thi det kan ses af Fattigregnskaberne, hvor dyrt det var
at faa en Patient til Ribe Sygehus. Det samme var Tilfældet, naar
der var Tale om Læge og Medicin, og som nævnt S. 293 begyndte
man endnu tidligere at arbejde for at faa en Læge til Egnen Den
første, Vilhelm Nielsen, var 1843 Læge i Ribe. 1849 boede han
(ifølge Valglisten) paa eller ved Dortheasminde, siden vistnok i Vejen,
hvor han døde 21. Juni 1855. Den næste, Dr. med. & chir. Johan N.
Heitherg, boende i Skodborghus 1857—61; fra 1861 til 1867 ved
Mikkelborg Kro, 1867 flyttet til Holsten. Det var ham man kaldte
Kærnemælksdoktoren, fordi han saa ofte ordinerede Kærnemælk i Di
æten. Fra 1861 til 79 havde Vejen Sogn nu ingen Læge, men det
ses af Fattigregnskaberne, at man benyttede N. R. Bay, som prak
tiserede i Brørup fra 1862, var Underlæge i Hæren 1864 og boede
siden, til 1881, i Eskelund. Maaske har han valgt denne Bopæl,
fordi her laa fra 1848 Egnens eneste Apotek. Hans Efterfølger i
Eskelund var fra 1881 Freiesieben, som ogsaa havde nogen Praksis
i Vejen. Men iøvrigt havde Vejen Sogn fra 1879 igen sin egen
Læge, Bo Bojesen, Dortheasminde, som 1875—83 foruden at være
Egnens Læge var Lærer paa Askov Højskole, og som 1879 købte
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Dortheasminde,
da L. E. Iversen
ikke læ n g e re
kunde b e s id d e
Gaarden. Han
var en meget af
holdt Mand, ogsaa som Læge,
men han led des
værre se lv saa
s tæ r k t under
Sygdom, at hans
V irk s o m h e d
CHR. FROST
BO BOJESEN
derved blev me
get indskrænket. — Endnu en tredje Læge kom til Egnen i disse
Aar, idet A. H. A. Petersen i 1872 bosatte sig i Andst. Som alle de
ældre véd, var ogsaa han en meget dygtig Læge og var meget af
holdt trods sit robuste Væsen. Det er ham, der under Navn af
Dr. Brummer optræder i „Tæjelownssjow“.
Den første Læge i Vejen By var Th. Brinch fra 1894 til 1895.
Han rejste fra Vejen til Esbjerg og kom der til at arbejde for bedre
Sygehusforhold, ligesom han ogsaa var virksom for Oprettelsen af
Spangsbjerg Sanatorium, hvor han siden selv blev Overlæge. Hans
Efterfølger i Vejen blev Chr. Frost fra Oktober 1895 til Marts 1905.
Efter ham kom Folmer Teilmann, fra April 1905 til 1915, da han
blev Sygehuslæge i Kjellerup. Paa samme Tid fik Byen, fra Oktober
1909, endnu en
Iæge,BørgeMøller, og som frem
deles p r a k t iser e r paa Egnen.
Teilmanns Aflø
ser blev i 1915
Anders Bundsgaard, en Gaardmandssøn fra
Gjesten. Da han
i 1921 rejste kom
Teilmann tilba
ge, men forlod
FOLMER TEILMANN
BØRGE MØLLER
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atter i 1923 Vejen for at blive Sygehus
læge i Gram. Hans Efterfølger i Vejen
blev /. C. Heuch fra 1925.
Et Apotekudsalg, saakaldt Haandkøb,
fik Vejen i 1904, da Apoteker Wulff der da
havde et Apotek i Gjesten, fik Tilladelse til
et saadant Udsalg. Kun 2 Aar efter fik han
Tilladelse til at oprette et Apotek i Vejen.
Han gjorde Akkord med tre Mænd i Byen,
at de skulde bygge til ham — nuværende
Missionshotel — som han saa lejede for
1000 Kr. om Aaret. Efter et Par Aars Forløb
APOTEKER WULFF
købte han Ejendommen for 17000 Kr. 11919
skiftede Apoteket igen Ejer, idet cand. pharm. Boesen fik Tilladelse
til at drive det. Aaret efter købte og ombyggede han det nuværende Apo
tek, som var
bygget

1910.

Der er S.

267 fortalt om
de første J o r 
d e m ø d re og
Jordemoderboliger. Den nye
B o lig (Vejen
Nørremark) sy
nes dog ikke
bygget saa tid
ligt, som der
forudsat, thi
først 1889 hol
des der Licita
tion paa dette
Hus, som Jens
Hansen skulde
bygge for 860
VEJEN GAMLE APOTEK
Kr. Det blev
Jordemoder Maren Jensen, som kom til at bo der, men allerede
1897 ønsker hun at flytte til Vejen By. Da Sognerådsmedlemmerne
fra Læborg var imod en saadan Flytning, saa blev det foreløbig
ikke til noget. Først 1904 fik Maren Jensen Bolig i Vejen, idet
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Jo rd e m o d e rd is t r ik te r n e
da blev omlagt,
og der skulde
fra nu af bo en
J o rd e m o d e r i
Vejen, en i Brø
rup og en i Hol
sted, M.Jensen
tog sin Afsked
i 1909, og i hen
des Sted blev
JENSINE
MAREN JENSEN
udnævnt Jordemoderen i Henne-Lønne, Jensine Pedersen, f. Mikkelsen.

PEDERSEN

Vejens første Dyrlæge var S. P. Petersen, som kom til Byen i
1890. Han holdt under stor Tilslutning og Hyldest 25 Aars Jubilæum
1915. Et Par Aar efter afstod han sin Praksis til G. N. Krogh, som
atter i 1920 afstod til E. Mogensen,
Byens første Sagfører var H, Nielsen, som nedsatte sig i Vejen
1904 og siden var Sagfører i Vamdrup. Han var kun i Vejen i et
Aars Tid. Senere, 1. Oktober 1905, kom Sagfører Th. Sivebcek, som
nu har været Sognets Sagfører i 35 Aar.
I ældre Tid var det ikke saa sjældent, at Købmand Vinding,
som var en klog Mand og havde nogen Lovkundskab, agerede ju
ridisk Konsulent, især for jævnere Folk.
Belysningen. Gadebelysningen blev i flere Aar besørget af et
»Lygteselskab“,
som dog fra
1899 fik Til
skud af Kommu
nekassen, første
Gang 50 Kr., i
1904, 1905 og
1906 250 Kr. og
1909 350Kr.Flere Gange harSelskabet sø g t at
faa Kommunen
til at overtage
TH. SIVEBÆK
S. P. PETERSEN
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B elysn in gen ,
men Sogneraadet holdt igen,
i det man øn
skede at se,
hvordan P r o 
je k te rn e om
G a s v æ r k og
E le k tric itets
v æ rk udvikle
de sig.
Fabrikant
S. C. Svenning
havde indrettet
et Elektricitets
VEJEN NYE APOTEK
værk til privat
Brug allerede 1899. Men snart fik han saa mange Bestillinger paa
Lys og Kraft, at han maatte anlægge et større Værk, som han saa
solgte til Chr. Ingversen i 1903. I et Andragende til Sogneraadet
af 14. September (behandlet 9. November) tilbyder Ingversen at le
vere Lys og Kraft til Byen til højst 4 Øre pr. Ampère (?) imod at
faa Eneret i 10 Aar fra 1. Oktober 1903 at regne. Man gik ind
derpaa, dog at Kommunen til enhver Tid skulde have Ret til at
lade en sagkyndig undersøge om Anlæget var forsvarlig baade for
Beboerne og for Brandfare, og endvidere skulde der ydes gratis
Indlæg og Lys i Øvelseshuset. 1906, 13. August, foreligger et An
dragende om Koncessionens Forlængelse, da Ingversen paatænker
en større Udvidelse, der vil koste 15000 Kr. Men det i den An
ledning nedsatte Udvalg raader fra, „da Koncessionen efter vor
Mening burde være kommunal“ . I 1911 oplyses det, at der er 274
Maalere, og at den foretagne Kontrol har vist, at 70 af disse er
gaaet for hurtigt (dog kun 5 over 5 % ) og 184 for langsom (deraf
53 over 5 %). Der skal gives Erstatning til de forurettede, altsaa
navnlig til Ingversen.
I den følgende Tid havde man flere forgæves Forhandlinger,
dels om Koncessionens Forlængelse, dels om Kommunens Overtagelse
af Værket. Sogneraadet stod her, som i saa mange andre Tilfælde,
overfor den Vanskelighed, at man ikke var sagkyndig. Det gjaldt
altsaa om at være forsigtig, „vente og se“. Dermed klarede man
sig ogsaa ganske godt, idet det fremgik af Ingversens stadig bedre
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Tilbud, at Værket maatte være en god Forretning, og det endte
derfor ogsaa med (4, Dec. 1912) at Sogneraadet rent ud nægtede
at forny Koncessionen. Man vilde købe, og prøvede nu tilmed et
samlet Tilbud paa Værk og Ledninger af 60000 Kr. Det vidste man
var ikke for meget. Selvfølgelig vilde man ogsaa give noget mere,
men kun efter sagkyndig Skøn. Der blev saa udset 2 sagkyndige
fra hver Side, for Kommunens Vedkommende Direktør A. Angelo,
Nordsjællands Elektricitetsværk, og Ingeniør O. Vang Lauridsen, Vejen.
Disse to satte Prisen til 72000 Kr., mens Ingversens Vurderingsmænd
kom til 78500 Kr. Forskellen er større end den ser ud til, idet
man paa Forhaand var eni
ge om 30000
Kr. for Grund
og Bygninger
med nagelfast
Tilbehør, samt
Forretningens
Afstaaelse; og
den af Ministe
riet for offent
lige Arbejder
udpegede Op
VEJEN NYE ELEKTRICITETSVÆRK
mand, L u d v ig
Lund, København, kom da til at afgøre Sagen og satte Summen til
73175 Kr., Overtagelse 1. Maj 1913. Der laantes hertil 120000 Kr.
Det var naturligt, at Forbrugernes Tal tog stærkt til, da Sognet
selv havde overtaget Elektricitetsværket. Dog skete den udenbys
Tilslutning kun langsomt, da Anlægene var forholdsvis dyre og
Forbrugerne selv skulde betale en Del deraf. I 1914 forhandledes
der med Baungaard m. v., og samtidig med Vestermarken, dog fik
kun de første Steder Elektricitet denne Gang, Vestermarken fik det
først 1922. Til L. Dalgaard kom Ledningen i 1915. Svendsminde,
Tappergaard, Gejlgaard, St. Dalgaard, Mejlund og Skodborgbjerggaard
1917 o. s. v. — Ved Sogneraadsmødet 10. Aug. 1915 gives den
Oplysning, at Bruttoindtægten af Værket for 1914— 15 har været
25871,98 Kr. og Driftsudgiften 16584,40 Kr. Overskud 9287,58 Kr.,
hvoraf 8198,08 Kr. er henlagt til et Fornyelsesfond og 1089,50 Kr.
er indbetalt i Kommunekassen. For 1923—24 hedder det, at Bruttooverskudet er 37466,64 Kr., deraf afskrevet 17603,00 Kr.
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Lige fra Værkets Overtagelse havde der været Tale om at
bygge Nyt. fordi det gamle (hvor Elektriker Ehlers bor) var for
lille. Men man havde ondt ved at blive klar over Formen, om det
skulde være et Dieselmotorværk alene eller tillige med Vandkraft
fra Vejen Aa (en Tid var der endog Tale om at lægge Værket ud
i Vejen Mose for at kunne bruge Tørvebrændsel) eller endelig et
Værk sat i Forbindelse med et Højspændingsværk. Det blev det
stedlige og selvstændige Dieselmotorværk (med nye Bygninger), der
gik af med Sejren, idet det, 27. Marts 1922, blev vedtaget i Sogneraadet med 8 Stemmer af 11. Der maatte hertil laanes 300000 Kr.
Værket kostede 363126,79 Kr.
Mens denne Udvikling foregik var der ogsaa andre Planer oppe,
idet man i lang Tid tænkte paa et Gasværk i Forbindelse med et
Vandværk. Fra 1912 overtog det staaende Elektricitetsudvalg alle
herhen hørende Arbejder og Planer. Det blev altsaa Elektricitetsvairket, der først blev gennemført, men de andre to Værker var
ikke derfor opgivet, navnlig ikke Vandværket, som der ogsaa var
haardt Brug for. Allerede 1909 blev der i Sogneraadet fremlagt en
Opfordring fra en Del Beboere om at fremme denne Sag, og Vand
værksudvalget fik Bemyndigelse til at lade foretage nogle Under
søgelser og Forarbejder. Et Aar senere, 8. November 1910, blev der
fremlagt en Adresse fra over 100 Borgere med Opfordring til Sogne
raadet om at fremme Vandværket i Forbindelse med et Gasværk.
Der blev ogsaa holdt nogle Møder derom, der blev nedsat nyt Ud
valg, som drøftede Tilbud fra forskellige Firmaer, og der var i det
hele stærk Stemnihg for begge Dele. Læge Teilmann lagde ved
Mødet 30. Oktober dog stærkest Vægt paa V an d væ rk et, idet
han ikke var i Tvivl om, at en Tyfusepidemi i 1909 havde sin Grund
i det daarlige Vand, som man overalt maatte nøjes med. Alligevel
er man 3 Aar efter (Mødet 15. Juli 1913) ikke naaet videre end
til at se paa Gas- og Vandværkerne i Aabyhøj, Brabrand og Viby.
Og da Belysningsspørgsmaalet imidlertid fra l.M aj s. A. var bleven
løst, og der iøvrigt var haardt Brug for Kommunens Penge andre
Steder, saa svækkedes Interessen for Vandværket for en lang Tid.
Imidlertid havde man altsaa fremdeles daarligt Vand, ialfald i
de almindelige Brønde. Derimod havde Undersøgelser af Jørgen
Pedersen paa Ladelund kemiske Laboratorium allerede 1909 vist,
at der baade ved Mejeriet og Elektricitetsværket fandtes godt Vand.
Om Boringens Dybde og Vandets Mængde siges intet, men det
sidste maa, at dømme efter de senere Boringer, have været utilfreds-
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stillende. Der skulde altsaa ret store Bekostninger til, før man naaede
ned til et godt vandførende Lag. Men i 1922 blev det alligevel Alvor.
Den 12. Juni d. A. indstillede Elektricitetsudvalget, „at Sogneraadet
vedtager at bygge et Vandværk paa Grundlag af fremlagte Overslag
og Beskrivelse af Ingeniør Haar og Øllgaard, Varde“ . Firmaet er
gaaet ind paa at godtgøre Byens Foreninger deres Forarbejder
og Undersøgelser med 750 Kr. Der maa altsaa være gjort ikke saa
lidt af den Slags: bl. a. er der ogsaa gjort et stort Arbejde for
Tilslutning, idet der er tegnet 400 Lejligheder i 300 Ejendomme
+ 100 ekstra Haner, og der vil endda kunne regnes med ikke saa
lidt mere. Det
blev vedtaget
at bemyndige
Udvalget til at
fo r e t a g e det
fornødne til Sa
gens Realisati
on og at søge
A m te ts Tilla
delse til det
n ø d v e n d ig e
Laan, 225.000
Kroner. V æ r
ket k o ste d e
2 2 9 .1 4 8 K r.
VANDTAARNET I VEJEN
Der blev om
kring Elektricitetsværket foretaget 4 Boringer. Til næsten 30
Meters Dybde udelukkende i Ler eller Mergel, først derunder be
gyndte de vandførende Sandlag, men først ved omkring 50 Meter
tilstrækkelig vandførende. Boringer ved Mejeriet og „Alfa“ havde
dengang givet ganske lignende Resultater, mens Boringer ved „Alfa“
i 1924 mærkeligt nok viste udelukkende Sand ned til et stærkt
vandførende Lag i 50 Meters Dybde (Jfr. S. 10). Selve Vandværket
er bygget i Tilslutning til Elektricitetsværket, medens Vandtaarnet
blev bygget paa Højderne vest for den gamle By, vistnok netop
paa den Plads, hvor Bavnehøjen i sin Tid har ligget. Paa Grund af
denne Beliggenhed ønskede man fra flere Sider, at Taarnet arkitek
tonisk skulde passe til og være en Pryd for Landskabet. Af Sogneraadets Forhandlinger 9. Oktober 1922 ses det, at dels Kommunen
og dels private har tegnet Penge i dette Øjemed.
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G æ ld og F orm ue.
Det vil være klart af det foregaaende, at Kommunen efterhaanden maatte paatage sig en stor Gæld. 1. April 1910, et Aar
efter Delingen,
var Gælden 190700 Kr.
l.Apr.1911
2070001. - 1918 443676 1. - 1919 717204 1. - 1922 1411721 1. - 1923 1905061 -

og Formuen 161600 (Skolebygninger m. v.)
180700
—
533846
—
—
—
790435
—
—
—
1148448
—
—
—
1964445
—
—

Men med Hensyn til saadanne Opgør er Gælden altid reel nok,
mere tvivlsomt er det som bekendt med Formuen. Den Del af denne,
hvis Forrentning krævede stadig Skatteudskrivning, Skolebygninger,
Anlæg, Alderdomshjem, Brolægning, en Del af Kloakanlæget, Bane
anlæg in. m., kan vel knap reelt kaldes Formue. Anderledes forholder
det sig med Bolighuse, Elektricitetsværk, Vandværk o. lign., og man
kunde derfor dele Formuesposterne i to Grupper, dem der giver
Indtægt og maaske et reelt Overskud, og dem, som kun volder aarlig Udgift.
Med Hensyn til de aarlige Poster paa Udgiftssiden kan her,
paa Grund af manglende Kilder, kun anføres Budgetterne^ som ingen
lunde altid er det samme som Regnskaberne, men som dog giver
et Billede.

Aar

1910-11
1912-13
1914-15
1916-17
1919-20
1920—21
1921—22

Renter
og Afdrag
Kr.

Fattigvæsen
og Hjælpe
kassen
Kr.

Aklersrente

Skolevæsen

Kr.

22500
24000
24000
41000
38000
49000
58141

5851
9020
12400
17000
18200
29574
38117

6000
5800
7000
12000
24000
28711
34720

Udgift ialt

Kr.

Veje, Gader,
Kloaker
Kr.

14775
15600
18000
22000
43000
65500
71900

4490
7000
5000
5500
16500
25480
40375

61506
77795
85000
112100
188800
250552
485671

Kr.

Da disse Udgifter steg langt ud over Skatteevnen maatte der
laanes, og det i stor Stil, ialfald for en Sognekommune, hvad vi alt
har set Eksempler paa. Navnlig de fire Ting: Troldhedebanen, Elek
tricitetsværket, Kloakanlæget og Vandværket øgede Gælden stærkt,
især da alle disse Anlæg blev foretaget under uventet stærkt stigende
7
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Priser. — Man begynder i disse Aar at søge Statstilskud til Forrent
ningen. I 1918 fik man bevilget et Tilskud til Forrentning af det
første Kloaklaan, 3450 Kr. aarlig i 8 Aar = 27600 Kr., det var 1/3
af Renten (4l/2 0 o)- Til Vejen Moses Afvanding fik man bevilget
Halvdelen af Renten i 8 Aar, ialt 9600 Kr., men der var Malt og
Læborg Parthavere. Ligeledes fik man den halve Rente refunderet
ved et Laan til Bolighuse og til Brolægning og Sænkning af Jyllandsgade og Vestergade, ialt 30240 Kr. Og endelig et Tilskud til For
rentning af det andet Kloaklaan paa ialt 52800 Kr.
Til Forrentning og Afbetaling af den stigende Gæld medgik
efterhaanden en stor Procent af Indtægterne. Der er tidligere gjort
Rede for, at denne Procent i 70'erne var 8, i Begyndelsen af Aarhundredet 16, men i de 10 Aar 1910—11 til 1920—21 er den 26.2
i Gennemsnit; over 7 *
Indtægten medgik til Forrentning og Af
betaling. Dog maa tilføjes, at da Udgifterne som oftest overstiger
Budgettets Overslag, mens Tallet for Forrentning og Afbetaling maa
antages ikke at ændre sig synderligt, saa kan Procenten blive en
Smule mindre.

S k a tte rn e .
Som. før nævnt kunde Sogneraadet i den tidligere Del af Peri
oden, ja, vel egentlig helt til 1909, daarligt faa sig til at paalægge
den til de stadig stigende Udgifter nødvendige Skat, thi Smaafolk
vilde man gerne skaane, og saa blev Følgen, at Skatten blev tryk
kende for de andre. Der kan læses adskilligt om de sociale Til
stande ud af de gamle Skattelister. Det var ikke alene Haandværkere
og lignende, som man efter vore Begreber var saare lemfældig
imod, — (her var en Skat paa 1 Kr. ned til 25 Øre ganske al
mindelig, og 10 Øre, 9 Øre og 5 Øre forekommer ogsaa; kun ganske
enkelte kommer op omkring en halv Snes Kroner), — men det var
ogsaa Folk, som vi nu regner for fine Skatteydere: Stationsforstan
deren 10 —12 Kr., Lærerne 9—14 Kr.. Kromanden 14— 16 Kr.,
Købmændene 18—30 Kr. Man havde ganske vist heller ikke nogen
lovfæstet Indkomstskat at ty til, men kun en Formues- og Lejligheds
skat (1871—88 x/3 paa Formue og Lejlighed, 2/3 paa Hartkorn), men
det havde ikke meget at sige, man brugte mest „det frie Skøn",
og det var ogsaa godt nok. Men med nogen Forundring vil maaske
Nutids Mennesker da spørge: Ja, men hvem betalte da Skatten?
Ja, det gjorde Præsten og Gaardmændene. I den Grad er dette Til-
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fældet, at fra 1870 til Slutningen af 80’erne betalte (af 120— 240
Skatteydere) 13 — 20 Mand over Halvdelen af Skatten I Man kan ikke
sige at disse Mænd, som jo tillige var Kommunens Styrere, skaanede
sig selv. Deres Skat ligger, i stærk Modsætning til de ovenfor an
førte Tal, ved 100 —400 Kr. Det var altsaa fremdeles» saa nær op
mod vor egen Tid, ganske som før, og som der allerede er gjort
Rede for S. 283—84. Og saadan var det utvivlsomt i alle Landets
Kommuner.
En uundgaaelig Slutning af disse Kendsgerninger er, at der er
sket et betydeligt Skred i Samfundet siden den Tid. Det store Flertal
var dengang fattige, nogle meget fattige. Saa var der vel en Mel
lemklasse, men lidet talrig, og fra den til Ejendomsbesidderne, ialfald de større, var der et stort Spring, økonomisk og socialt. Det
var ikke fint nok dengang, at Gaardmandsdatteren vilde giftes med
Skolelæreren, og var det en Husmandssøn eller en Haandværker
der var Tale om. saa laa der et Hus! Og det var ingenlunde altid,
at de unge vandt Sejr. Først naar man har set hin Tids Skattelister
efter, forstaar man ret det dybe Skel mellem Gaardmændene og
de andre, som „Skolelærerforfatterne0 har fortalt os saa meget om.
Det er vel sandsynligt, at dette Skel ogsaa var noget tydeligere i
et Sogn som Vejen med den forholdsvis store Haandværkerbefolkning
end i et rent Landsogn. Det er en meget lang Liste, der for dette
Sogns Vedkommende kan opstilles over Folk, som dengang betalte
5—50 Øre i Skat.
Men en Snes Aar senere, i Slutningen af 90’erne og Begyn
delsen af dette Aarhundrede, ændres Forholdene ret hurtigt.
Det havde været svært baade for Bønder og andre at komme
igennem Landbrugskrisens Aar. Denne Krises Virkning skal se
nere omtales. Og saa hurtigt det lod sig gøre lagde man Skat
ten om, mere paa Formue og Lejlighed og mindre paa Hart
kornet. Allerede 1892—94 er Forholdet 1/2—1/2, 1898— 1900 V3—2/3
og 1901 — 1903 ^4—3/± (idet Hartkornets Tal er anført først). At
saa Hartkornsskatten alligevel steg (1875—77 16 Kr., 1880 24 Kr.,
1893 30 Kr., 1896 32 Kr.) er jo et Vidnesbyrd om den stigende
Skattebyrde. Omkring 1900 ligger den ved 26 —27 Kr., 1905 stiger
den igen til 28,80, deraf 1/5 paa „Ejendomsskyld0, som nu var
indført, 1907 33,60, Ejendomsskyld
1908 og en Aarrække fremad
til 1914 30,72 paa Hartkorn alene + 65—70 Øre pr. 1000 Kr. Ejen
domsskyld. 1910 sættes Forholdet mellem Hartkorn + Ejendomsskyld
og Formue og Lejlighed til 1/8—7/g, hvorved det vist i de følgende
7*
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Aar blev staaende, dog at mere og mere af Hartkornsskatten gik
over paa Ejendomsskyld, idet den første helt skulde ophøre i 1925.
At Skatteklagernes Tal vilde stige kunde man vente. I 1881 er
der 7, 1888 16, 1893 37, 1898 43, dette synes at være Højden;
i 1901 er der 35. i 1911 30. Naar som her en enkelt Mand tjener
usædvanlig mange Penge, kan det ikke overraske, at der en Del
Trækkeri om hans Skat. Selv synes han af og til, at den er for
stor, navnlig at Skalaen er for stærkt stigende, men kun en enkelt
Gang ses Skatten at være mindsket noget. Haardt imod et enkelt
Sogneraadsmedlems Vilje, han nægter baade ved denne og andre
Lejligheder ligefrem af den Grund at underskrive Ligningen.
Men fra 1911 rettede Sogneraadet sig ialfald efter Amtets
Krav: At man skulde sørge for at faa Underskudet til Side paa
normal Vis, ikke ved Laan, men ved tilstrækkelig Skat. Den uundgaaelige Følge deraf var, at man hvert eneste Aar maatte søge (og
fik) Amtets Tilladelse til at øge Skatten med mere end de lovmed
holdelige 25 % • I November 1911 fik Sogneraadet iøvrigt en „Næse"
fra Amtet for uforsvarlig Administration. Det fremgaar af forskelligt,
at dermed menes ikke, ialfald ikke i første Række, den stadig øgede
Gæld, men netop, at man ikke sørger for en dertil svarende Be
skatning. Det hedder, at „Sogneraadet har gentagne Gange gaaet
uden om Amtsraadets Henstillinger og Vedtagelser . . . . og har
handlet fuldstændig som der intet Tilsyn fandtes . . . . og at man
misbilliger, at Kommunens økonomiske Ledelse har været saa ufor
svarlig“. Naar undtages en parantetisk Bemærkning fra Mødet 19. De
cember ses Sogneraadet ikke at have reageiet. Man var jo ogsaa
fra ældre Tid vant til Turen, — et Par Irettesættelser om Aaret,
i det mindste, angaaende Skoleforhold, af og til ogsaa angaaende
Vejene. Maaske har man ræsonneret, som da en Hovedstadsjournalist
kaldte Vejen „et Unikum af Hæslighed“, da det hedder i den lo
kale Avis: „Vi maa jo se at komme over det!“

B yens F o rsk ø n n e lse .
I Sogneprotokollen for 13. December 1880 staar følgende: „Af
vigte 15. November afsløredes i Vejen By en Bavtasten til Minde
om Frederik den Syvende, som overleveredes til Vejen-Læborg Kom
munes Varetægt“. Siden hedder det, at der ogsaa for Sogneraadet
er fremlagt en Protokol over Begivenhedens Forløb samt Regnskab
over Indtægt og Udgift. Der var indkommen fra Vejen 341 Kr. og
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fra Omegnen 754 Kr., deriblandt ogsaa et Bidrag fra Vaabenbrødrene
i Kolding, — et stort Resultat dengang. Deraf er tilovers 94 Kr. 20 Øre,
som er indsat i Sparekassen (og er vel siden brugt til at holde
Pladsen i Orden). Pladsen er givet af Kroejeren, S. P. Pedersen, og
Gavebrevet foreligger ligeledes.
Af denne Stens Flytning og Opstilling gik der dengang Ry
viden om, hvad der vel ogsaa har bidraget til Indsamlingens gode
Resultat. Det
var ogsaa no
get af en Be
drift, navnlig i
Betragtning af
de smaa tekniniske Midler,
man dengang
havde til Raadig hed. Det var
her sikkert af
gørende, at In
geniør P. V. P.
Bergen Broder
til C h r.B erg,
dengang arbejFREDERIK VII’s STEN

410
dede paa Egnen og blev stærkt interesseret i Planen. Han kasserede
alle de Planer, der var fremme angaaende den mægtige Stens Flyt
ning og forsøgte sin egen, som ogsaa viste sig brugbar.
Stenen var fundet ca. 1000 Alen syd for Vejengaard. og Ejeren,
N.J. Thomsen, var straks villig til at afstaa den til Formaalet. Man
var straks klar over, at her var en passende Bavtasten for den
folkekare Konge, som de fleste voksne Folk jo endnu huskede, og
det var vel heller ikke fri, at der heri skulde ligge en Opposition
mod den daværende Regering, som langtfra var populær. Berg, som
paatog sig Flytningen for 425 Kr., lod nu Stenen grave fri og ved
Hjælp af stærke Jernbaand og Bolte beklæde med Planker, saa den
kom til at ligne en stor Tromle. Saa blev det bekendtgjort, at Søndag
26. September skulde Stenen trilles paa Plads, og vilde nogen tage
et Tag med. skulde de være velkommen. Der mødte Folk i hundredvis,
baade Mænd og Kvinder, tre Spænd stærke Stude (et Sted hedder
det fem) blev spændt for til Hjælp, Folk tog fat i de fire Tove,
ca. 150 ialt, og virkelig begyndte Kolossen at røre paa sig. Det blev
dog et haardt Nap at faa den op af Hullet, siden gik det lettere,
men Stenen kom ikke paa Plads den Dag. Først næste Søndag,
3. Oktober, naaedes Maalet; efter en Beretning havde man ogsaa
den Dag alle Askoveleverne til Hjælp (da begyndte Skolen 1. Okt.).
I de følgende Uger fik Berg og hans Folk Stenen rokket paa Plads,
og Indskriften blev hugget. Den blev som nævnt afsløret 15. No
vember 1880, 17. Aarsdagen for Fr. VII*s Død. Vaabenbrødre fra
Kolding, Andst og Holsted mødte med Faner, saavelsom den sted
lige Haandværkerforening og Skytteforening med Faner. Svejstrup
fortalte den store Forsamling Stenens Historie og derefter holdt
Ludvig Schrøder Afsløringstalen. Ikke mindre end fem Sange var
forfattet og sunget ved Festen, deriblandt én af Poul la Cour og
én af en ung Forfatter. Vilhelm Olsen, som den Vinter var paa Askov
Højskole. Det var en Begivenhed i Sognets Historie, som mindedes
længe, og som de ældre endnu af og til omtaler.
Paa Stenen staar:
Mod Øst: For Frederik VII., Frihedens Giver.
Mod Nord: Folkets Kærlighed min Styrke. Frederik R.
Derunder den Verslinje af P. Faber:
Saa dansk som han var ingen Konge her i mange Aar.
Mod Syd: Et Par Verslinjer af Carl Ploug:
Hans danske Sind har lyst i Tider mørke,
hans frie Vilje os vor Frihed gav.
Mod Vest: Egnens Folk drog Stenen hid 1880.
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HANSEN JACOBSENS HUS 1911
1 Forgrunden forskellige Sten materialer, i Baggrunden Atelier med Brændovn.
Bagerst Prsstegaarden.

Anlægget. Som føromtalt havde Haandværkerforeningen fra 1881
faaet anlagt en lille Plantning i Byens gamle Sandgrav, sydøstre
Hjørne af Markedspladsen. Noget senere anlagde Mads Hansen,
Grønhøjgaard, en Plantning paa den nuværende Firkant mellem Plan
tagevej og Grønnegade. Muligvis er det denne, der nævnes i „Tiden"
l.Ju n i 1900, hvor der averteres med Folkefest i Hr. N. Pedersens
Plantage 2. Pinsedag med Taler af Folketingsmand L. Rasmussen m.fl.
Der tilføjes i en Notits: „Festen bør nok betragtes som Plantagens
Indvielsesfest, da det er første Gang, der afholdes Fest i den".
Men disse Anlæg var alt for smaa til den stærkt voksende By.
1 1906 fremkom der, navnlig paa Johs. Lauridsens Foranledning,
Planer til et Anlæg øst for Byen og af en saadan Størrelse, at det
maatte antages at kunne strække til i Fremtiden. Et Konsortium
med J. L. som Formand købte da (med J. A. Favrholdt som Mellem-
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mand) Falle Kristensens Gaard (for 24000 Kr.), som dengang var til
Salg. Man tog 21 Td. Land fra (Ejendomsskyld 5000 Kr.), som blev
overtaget af A/S „Vejen Anlæg“, stiftet 29. Oktober 1906 med en
Aktiekapital af 10000 Kr., Resten blev solgt. Det var egentlig Me
ningen at overlade Anlægget til Kommunen til almindelig Brug,
naar det var beplantet og i Stand, og Sogneraadet kunde blive be
tænkt derpaa. Derfor hedder det i Vedtægten, at Formaalet er „at
faa et offentligt Anlæg for Beboerne af Vejen By og Sogn efter
den af Havearkitekt Erstad Jørgensen udarbejdede Plan . . . o g at
overdrage Anlægget til Vejen-Laborg Kommune paa følgende Betingelser:
At Anlægget bliver offentligt med fri Adgang for Kommunens
Beboere.
At det holdes i god og forsvarlig Orden for Kommunens Regning.
At Anlægget tilhører Vejen Kommune, hvis de to Sogne skilles.
Forhandlingerne om en saadan Overdragelse maatte imidlertid
vente, til Vejen Sogn var bleven selvstændig Kommune. Det trak
dog ud et Par Aar, og de Forhandlinger, som da kom igang, førte
først til et Resultat 1912, idet Sogneraadet 9 Januar d. A. erklæ
rede sig villig til at overtage Anlægget med den paahvilende Gæld,
2800 Kr., og paa de forhen nævnte Betingelser, samt at Kommunen
betalte Omkostningerne ved Overdragelsen. Skødet er dateret 25. Ok
tober 1912. Straks efter Overdragelsen erklærede Johs. Lauridsen
sig villig til at give 3000 Kr. til Forrentning og Afdrag paa Gæl
den og til Vedligeholdelse af Anlægget.
Dette Anlæg har været, og er, til megen Glæde for Byens og
Sognets Befolkning. Her er ved megen Fremsynethed fra først af
skaffet saa god Plads, at her kan holdes Dyrskuer, festlige Optog,
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Friluftsmøder og Skuespil, og ikke mindst har Musikunderholdnin
gerne, som Borgerforeningen har faaet i Stand, været til megen
Glæde.
Sportspladsen mellem Nørregade og Vester Allé blev til i 1902.
„Vejen Sportsforening“ meddeler 10. Marts, at man har købt en Sports
plads, ca. 2 Td. Land, for 1362 Kr. + 250 Kr. for Adgangsvej gen
nem Landpost Petersens Have, og at man modtager Sogneraadets
Tilbud, som gaar ud paa at overtage Arealet og garantere eller ud
betale Resten af Købesummen, dog ikke over 1000 Kr., imod at
Foreningen forrenter og afdrager disse Penge i Løbet af 15 Aar.
Sker dette, har Foreningen den fulde Brugsret til Pladsen, dog saaledes, at ogsaa Kommunens skolesøgende Børn skal have Adgang
og Brugsret. — Samtidig søger Foreningen om et Tilskud paa 200 Kr.
til Beplantning omkring Pladsen. Der tilstaaes 50 Kr. Foreningen
synes til Køb af Pladsen at have faaet et Statstilskud paa 500 Kr.
I 1917 købte Kommunen endnu et Areal, nemlig Vorup Mose (for
15000 Kr.). Her er siden indrettet Skøjtebane og Stadion.
Hvad selve Sporten angaar er den som bekendt efterhaanden
bleven saa ensidig, at der med Ordet Sport (ialfald her i Landet)
næsten altid menes Fodbold. I Vejen kom denne Ensidighed særlig
tidlig frem; Fodboldspillet var allerede fra Sportsforeningens Stiftelse
1890 Hovedsagen. Dog ses af Avisreferater, at man i den første
Tid kunde skønne paa mere alsidig Sport. For Eksempel indeholder
Folkebladet for 29/7 1913 et Referat af en Idrætsfest i Vejen, idet
Sportsforeningen her har indbudt de forskellige Idrætsforeninger i
Sydjylland „til fri Idræt“ , som viser sig at bestaa af mange Slags:
Løb af forskellig Længde, Kapgang. Højdespring, Stangspring, Længde
spring, Trespring, Spydkast, Hammerkast, Diskoskast. Kuglestød, altsaa
en Sport noget mere alsidig og udviklende end den senere er bleven.
Men Ensidigheden medførte ogsaa tidlig stor Dygtighed paa
det ene Omraade. Aarsagen dertil skal især være hyppigt Samspil
med overlegne Modstandere og dygtige Instruktørers maalbevidste
Arbejde. Blandt andet refererer „Fremtiden“ for 17/8 1900 en Kamp mel
lem Vejen Fodboldforening og et Hold københavnske „Veteraner“ .
Nederlaget for Vejen var stort, men man lærte noget. Endnu større blev
Nederlaget, da Foreningen første Gang (1903) spillede i København, men
efterhaanden, som disse Lærepenge var betalt, arbejdede man sig op og
kunde flere Gange kæmpe jævnbyrdig med meget trænede Hold.
Festeri Foruden ved de Jubilæer, som efterhaanden kommer af
sig selv, har Vejen et Par Gange været i særlig Festdragt, nemlig
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da Fr. 8. besøgte Byen» først som Kronprins i 1900 og siden som
Konge i 1908. Det første Jyllandsbesøg gjaldt egentlig mest Esbjerg,
idet Kronprinsen og hans 3 Sønner, Prinserne Christian, Carl og
Harald gerne vilde se Havneanlæggene her. Men ogsaa Vejen var
i fuld Fart fremad og havde allerede vakt nogen Opmærksomhed,
og de høje Herrer ønskede derfor at standse her nogle Timer. Paa
Vejen hertil besøgte man, 29. Juni, Tirslund Plantage og den store
Sten, og Kron
prinsen holdt
her en i n d 
træ n g e n d e
T a le om vort
Lands Forsvar.
I Vejen havde
Sogn eraadet
sørget for en
festlig Fælles
spisning paa
H o te lle t, og
om Aftenen var
der fælles Kaf
febord, hvor
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Gæsterne underholdt sig med Egnens Befolkning. Ved Konge
besøget 29. Juli 1908 var ogsaa Dronningen, Prinsesserne Thyra og
Dagmar, og Prins Gustav med, foruden Konseilspræsidenten, den
gang I. C. Christensen, og nogle andre Herrer, men iøvrigt et be
skedent Følge. Besøget gjaldt en Del jydske Byer, og deriblandt
altsaa ogsaa Vejen. Man havde denne Gang, da det var Kongen der
kom, gjort sig særlige Anstrengelser for at modtage Gæsterne smukt
værdigt, med Flag og Blomster og Æresporte. Byens Foreninger
var mødt med Faner, Herredsfogden bød Velkommen, og derefter
holdt Pastor Richter en kort og kraftig Velkomsttale til Kongehuset.
Kongen takkede med en smuk Tale, hvori han især lagde Vægt paa
Tillidsforholdet mellem Konge og Folk. Det var som netop dette blev
understreget ved den Middag, som derefter blev givet for Gæsterne
paa Askov Højskole; thi ved det store Middagsbord i Højskolens
Gymnastiksal sad baade Elever og mange andre jævne Folk tilbords
med deres Konge. Om Aftenen ved 1O-Tiden kom Kongen med
Følge til Grønvang, hvor han og Dronningen skulde overnatte, og
her kulminerede Festen, idet Folk fra Egnen fyldte Haven og Gaar
den, og en Del af dem bragte de kongelige Gæster et Fakkeltog,
Kongen takkede, og der blev sunget Sange.

S o g n efo g e d og P o liti.
Niels Jochum Termansen, Kromand i Vejen, død 1816, var Sog
nets første Sognefoged (efter Forordn, af 1791). Hans Efterfølger var
Knud Nielsen, og derefter, fra 1842, Stephen Iversen, Dortheasminde,
som var Sognefoged til sin Død, 1882. Efter ham overtog Ebbe
Madsen, LI. Dalgaard, Bestillingen til 1915, da han fra 1. Oktober
afløstes af Sønnen Niels Ebbesen Grue til 1. December 1919. Derefter
var Glarmester Jensen konstitueret et Aars Tid; men fra 1. Januar
1921 blev Sognet delt i to Distrikter; Evald Lauesen blev Sogne
foged for det nordlige og N. M. Sørensen for det sydlige.
I 1891 vedtog Sogneraadet at andrage Stiftamtet om en Politi
betjent, „men ikke nogen Gendarm, da de efter Sogneraadets Mening
vilde gøre mere Skade end Gavn i Vejen“. Andragendet blev ikke
imødekommet, hverken denne Gang eller 1894, da man paany ind
sendte Ansøgning. I 1898 indsendte Borgerforeningen, med Anbefaling
fra Sogneraadet, igen Ansøgning. Efter omtrent et Aars Betænk
ningstid forespørger Amtsraadet, om Sogneraadet er villig til at
deltage i Bekostningen af et Detentionslokale, og da man dertil
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erklærer sig villig „forsaavidt det er en almindelig Bestemmelse“ ,
saa kan man gaa ud fra, at Posten er oprettet 1899. Den blev besat
med Politibetjent S. Sørensen,
I 1904 søgte man at faa en autoriseret Skorstensfejer, I 1906
blev F F, Chr. Steffensen ansat fra 16. September. I 1910 foreligger
Meddelelse fra Amtsraadet, at Tømrer A, E. Thye er beskikket til
Skorstensfejer i Vejen Kommune fra 1. Januar 1911.

S o g n e ra a d e t.
I 1895 søgte og fik man Amtsraadets Samtykke til en Udvi
delse af Sogneraadet fra 7 til 9 Medlemmer. Der blev i den An
ledning afholdt „almindeligt Valg“ 27. Maj og „indskrænket Valg“
10. Juni. Ved Delingen 1909 blev der valgt 9 Medlemmer forVejen
alene, deres Navne er nævnt før, men kan iøvrigt ses i Protokollen
1909 (S. 64) ved det konstituerende Møde 6. April. Fra 1. April 1921
blev Raadet udvidet til 11 Medlemmer.
Sogneforstanderskab (1842 —68) og Sogneraad har haft følgende
Formænd:
Pastor Philip Chr. Fuglede 1842—56.
Sognefoged, Gaardejer Stephen Iversen 1856—71.
Gaardejer Anders Blok Jessen 1872—73.
Gaardejer Kr. Madsen. Gammelby, 1874—79.
Gaardejer J. N. Holm, Læborg, 1880—83.
Sognefoged, Gaardejer Ebbe Madsen 1884—87.
Gaardejer Hans Olsen, Baungaard, 1888—89.
Gaardejer, Fabrikant Johs. Lauridsen 1890 —94.
Sognefoged, Gaardejer Ebbe Madsen 1895 —1900.
Gaardejer, Fabrikant Johs. Lauridsen 1901—06.
Købmand A. P. Sørensen 1907—09 (til 1. April).
Kontorchef Chr. Andersen 1909— 12.
Smedemester L. P. Pedersen 1912—21 (til 1. April).
Godtgørelsen for Arbejdet er i Førstningen uhyre beskeden. Den
første, som anmoder derom, er Ebbe Madsen, som i 1886 fik tilstaaet
50 Kr. aarlig. Antagelig har Formændene, ligesom de andre Med
lemmer, indtil den Tid gjort Arbejdet gratis, — og dertil, som det
synes, selv har betalt deres Forplejning. I 1893 blev Formandens
„Løn“ sat op til 125 Kr., i 1898 til 200 Kr. og Regnskabsførere
hver 40 Kr. Først efter Delingen fik Formanden en nogenlunde
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ordentlig Godtgørelse, i 1909 1120 Kr. + P/2 °/o f ° r Opkrævning
af Statsskat, men saa skulde han selv holde Kontor.
I 7 0 —90'erne holdt Sogneraadet ofte sine Møder paa Fattiggaarden. Oplysende for Prislejet dengang er den Betaling, som Sogne
rådsmedlemmerne her skulde yde for Forplejning (1892): Middags
mad 40 Øre, Kaffe med Brød 10 Øre, Aftensmad med The 20 Øre!
Efterhaanden holdes Møderne dog ret tit i Vejen, og i December
1906 tales der om „Sogneraadets Kontor“ paa „Nørrejylland“. Fra
Delingen i 1909 synes man almindelig at samles paa „Højskole
hjemmet“ ; der tales et Sted om „Kontorlokalet paa Højskolehjemmet“ .
Men da denne Bygning i 1916 blev eksproprieret, blev der indrettet
Kommunekontor i Smed Pedersens Ejendom i Søndergade. Det hedder
(Mødet 21. Juli 1916), at Formanden har indbudt til Mødet bl. a. for
at præsentere det nye Kontor, og det vedtages at holde Møderne

DET NUVÆRENDE KOMMUNEKONTOR

her for Fremtiden. Denne Fremtid blev dog ikke lang. 18. April 1921
vedtog man at bygge det nuværende Kommunekontor.
De mange Flytninger har naturligvis ikke været til Gavn for
Arkivsagerne. Det var uundgaaeligt efterhaanden at kassere en Del,
men denne Kassation er vistnok sket ikke saa lidt tilfældig, og det
tilbageværende er kommen i Uorden.

VI.

S k o le n og a n d e n O p ly s n in g .

Det er en mægtig Frodighed vort Folk i noget over et Aarhundrede udfolder, baade i Virksomhed og Formerelse, efter at det
middelalderlige Panser om Byer og Landsbyer er sprængt. Og størst
var naturligvis Fremgangen i de Sogne, der, som Vejen, fik Stationsby.
Sognets Indbyggertal var 1834 476, 1850 667, 1860 751 og 1870
865. Det ses at Stigningen 1850—70 er knap saa stor som forud,
hvad der, som før sagt, hænger sammen med, at Hedeopdyrkningen
er forbi omkring 1850, og endvidere spiller nok Prisstigningen fra
Midten af 50’erne en Rolle, det blev haarde Tider for Fattigfolk,
og de begyndte at udvandre, om det da var muligt at faa Pengene
skrabt sammen.
Men efter Jernbanens Ankomst stiger Tallene igen. 1870 865
Indbyggere, 1880 1125, 1890 1431, deraf 657 i Stationsbyen, 1901
2110, deraf 1156 i Stationsbyen. Det ses, at en Stigning paa omkring
100 pr. Tiaar nu afløses af en Stigning paa ca. 300 pr. Tiaar, ja i
90’erne endda det dobbelte, og denne Stigning fortsatte til 1916,
da der indtræffer en ret brat Stagnering, sidstnævnte Aar var Stations
byens Tal 2653, og Landets 909. Det sidste har nu i de sidste 40
Aar staaet stille.
Det er bekendt nok, at disse store Stigninger har voldt Sognenes
Administration et uhyre Besvær. Det var ikke at vente, at gammeldags
og konservative Bønder skulde kunne klare de foreliggende Opgaver
helt tilfredsstillende, og det maa nærmest siges at være beundringsvær
digt, at de dog klarede det som de gjorde. Der er megen Grund til
at mindes disse Mænd med Tak, thi de Vanskeligheder og Opgaver,
som her maatte løses var større, end de har været før eller siden.
Blandt andet var der altsaa det stærkt stigende Børnetal
hvortil Skoler og Lærere skulde skaffes. Fra 1883 havde Sognet
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faaet de Lærere, som man en lang Aarrække beholdt: Jesper Jørgensen, ansat 3/1A
1863, og Jørgen Jensen (Skodborghus), an
sat 1/7 1863. Snart maatte dog den første
have Hjælp, thi i Vinteren 1871—72, altsaa før Jernbanens Tid, var der i Vejen
Skole 98 Børn (Skodborghus 39). Dertil
kom, at Fordringerne til Børnenes Skole
gang stadig strammedes. For 28. Oktober
1872 hedder det i Skoleprotokollen, at
man, for at muliggøre Hverdagsskolegang
for alle Børn i den kommende Vinter, har
været nødt til, da Sogneraadet ikke vil
JESPER JØRGENSEN
indlade sig paa øgede Udgifter, ved Hjælp
af en privat Indsamling at leje baade Lærer
inde og Lokale til de mindre Børn. Den
Vinter havde Jørgensen hver Dag 72 Børn
i sin Skolestue, og Lærerinden, Emma
Anchersen, 34. — Næste Vinter maatte
Jørgensen endda have to Hjælpere, og
foruden de private Bidrag fik man da et
Tilskud fra Sparekassen paa 50 Rd. Og
da man Vinteren 1874—75 foretog lig
nende Indsamlinger, og Sparekassen atter
gav 50 Rd., kunde Sogneraadet ikke godt
holde sig tilbage længere og gav 75 Rd.
til „Smaaskolen", idet man dog mente,
JØRGEN JENSEN
Jørgensen nok kunde have 70 Børn og
Gartner Hans Lundgaard, som man den Vinter havde lejet til Hjælpe
lærer, 50, saa man kunde nøjes med 2 Klasser. Skolekommissionen
med Pastor Svejstrup i Spidsen kunde imidlertid ikke gaa ind paa
Sogneraadets Betragtning, og Lærerinden, den Vinter Ane Petersen,
kom atter i Arbejde, og Skolen er fra nu af delt i tre Klasser
om Vinteren.
Under disse Forhold forlangte Ministeriet ved Skrivelse af
2. September 1875, at der skulde oprettes et fast Andenlærerembede
i Vejen. Men her stod Svejstrup paa Befolkningens Side, han vilde
skaane den for yderligere Udgifter, saalænge det syntes ham for
svarligt; han gør i et velskrevet Indlæg til Direktionen gældende,
at „da der ikke bør paalægges de større Børn nogen Tvang til
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Sommerskolegang“, fordi den for en stor Del fattige Befolkning
maa have Nytte af dem om Sommeren, saa vil der ikke om Sommeren
være Brug for to Lærere. „Vi beder Direktionen være overbevist
om den stedlige Skolebestyrelses alvorlige Vilje til at skaffe Børnene
den frugtbareste Skolegang, der kan lade sig forlige med Befolkningens
Vilkaar." Og denne Skolegang var i Virkeligheden ogsaa god. En
dygtig Lærer havde man til de større Børn, og de smaa Skoler,
ofte en 3 - 4 Stykker, som gav Børnene det første Grundlag, var
ingenlunde ringere. Naar Præsten, og maaske et Medlem af Kom
missionen, havde været rundt i disse bitte smaa Skolestuer, snart
lejede, snart helt private, saa falder der ofte meget rosende Ord
om Børnenes Fremgang, og det er jo ogsaa bekendt nok, hvor
flittigt og hyggeligt en saadan lille Børneflok kunde sidde og sysle
med Tavle og Bog hos en ældre Pige eller Husmoder, som havde
Tid og Gaver til at tage sig af de smaa. Det var ikke de mange
Kundskaber, her forlangtes, men nok saa meget Forstaaelse og
moderlig Omhu. — Svejstrup havde ganske Ret, naar han engang
skrev til Sogneraadet, at saadanne Forskoler var „en priselig Under
bygning for nederste Klasse i den offentlige Skole, og in. H. t. det
stedse voksende Børnetal maa den anses for uundværlig.“ Og naar
Sogneraadets Bidrag bliver alt for knappe, lader han det ogsaa
flere Gange vide, hvor billigt man faar disse Børn undervist, gerne
for 1 Kr. om Maaneden pr. Barn, og ikke blot det, men at egentlig
kunde Forældrene forlange, at Kommunen helt tog sig af Børnenes
Undervisning, naar de var 6 Aar gamle.
Man fik ogsaa den Vinter, 1875—76, Lov til at fortsætte som
før, idet man dog nu fik en seminarieuddannet Lærer, Nikolaj Nis
sen, til Mellemklassen, og til hans Skole blev der købt et Hus
øst i Byen. Til Hus og Inventar blev optaget et Laan af 900 Rd.
Til de mindste lejede man den Vinter to Lærerinder, Rudolfine Helms
og Marie Jensen, og et Par Stuer til deres Skolehold. Men der
synes baade da, og navnlig senere, at være ogsaa andre Smaaskoler,
med 7—10 Børn i Alderen 5—8 Aar, og dette blev ved lige til
Bakkely Skole i 1891 blev bygget og endda noget længere. Der
var i Vinteren 1875—76 133 Børn i Vejen Byskole.
Man ser altsaa i disse Aar det ret ejendommelige, at den al
mindelige Befolknings Skoleinteresser synes at være et Stykke foran
Sogneraadets. I 20 Aar, ialfald til 1892, vedblev disse private Ind
samlinger, der ved Siden af Sparekassens Bidrag (som i Aarene
1873—85 var hen imod 2000 Kr. for Vejen Sogn alene) og derefter
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ogsaa Sogneraadets, skaffede Skolen nogenlunde anstændig Plads og
Lærerkræfter. En Liste fra 1882 ses at have 66 Bidragydere med
gennemsnitlig et Par Kroner hver. — Det er ikke sandsynligt, navn
lig med Folks tidligere Indstilling til Skolen i Tanke, at en saadan
Offervillighed kom helt af sig selv. Og der er ingen Tvivl om, at
det er den kraftfulde og aandelig begavede Præst, som Sognet i
1870 havde faaet, som var den drivende Kraft deri. Det kan læses
i og mellem Protokollernes Linjer, at han er paa Færde overalt,
hos Lærere, Forældre og Sogneraad, opmuntrende, overtalende, under
tiden noget dadlende, undertiden alvorlig krævende en Opgave løst.
Et direkte Vidnesbyrd derom findes i Sogneprotokollen for 11. Ok
tober 1880: „Forsømmelseslisterne fra Læborg og Vejen Skole forelaa for September Maaned. Da det viser sig, at fortjent Mulktering
ikke frugter noget, foreslog Skolekommissionens Formand, Sogne
præsten, at indbyde Beboerne til et Møde og forhandle, om der
ikke ad Frivillighedens Vej kunde skaffes Midler, saa vi kunde faa
Hverdagsundervisning om Vinteren. Sogneraadet vedtog at støtte
denne Sag og, om den vinder Tilslutning, da mulig med et Penge
bidrag“ . Dette at „fortjent Mulktering ikke frugter noget“, havde
man, som vi har set foran, ogsaa tidligere erfaret; men nu optræder
her for første Gang en Mand, som véd, hvad der skal sættes i Stedet:
Møde om Sagen, Samtale med Folk og mellem Folk, faa dem inter
esseret, saa de, i Stedet for at være uvillige, nu tværtimod gav
frivillige Bidrag til at faa deres Skolevæsen i en bedre Orden!
løvrigt indeholder Slutningen af Sogneraadets Referat jo et
lille Forbehold, der, som vi har set, ogsaa kom til Anvendelse baade
før og efter den Tid. Man skulde synes, at en Vinterløn paa 50—100 Kr.
paa egen Kost og Bolig ogsaa dengang var mere end beskedent.
Alligevel knapper Sogneraadet stadigt af derpaa, især i den tidli
gere Del af Perioden. Betegnende er Raadets Stilling til en Lærer
inde, som Skolekommissionen antog 1889. Hun var dygtig, men uden
Eksamen, som de forøvrigt alle hidtil havde været. Følgelig kunde
man trykke Lønnen, og det gjorde man, første Gang (1890) med
den Motivering: „Kan af Hensyn til de trange Tider ikke forhøjes“ .
Svejstrup klager ogsaa ofte over manglende Skolemateriel. Helt be
tegnende for Knapheden er hans Anmodning til Sogneraadet (1891)
om en Stol og et Kateder til Jørgensens Skolestue; Stolen faar man,
men „om et Kateder udsattes Afgørelsen“ . Der savnes ogsaa Bøger
til de læselystne Børn, og her anbefaler han ofte de billige Skrifter
fra „Udvalget til Oplysningens Fremme". Der skulde ogsaa være
8
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mere Hygge og Renlighed i Lokalerne, og først og fremmest skulde
der være mere Plads. Men Svaret er næsten altid et Afslag eller
Nedskæring af de ønskede Summer. Endnu saa sent som Foraar
1892 faar han Afslag paa sin Ansøgning om 63 Kr. til at holde
Sommerpogeskolen i Gang, idet andre 63 Kr. kommer ind ved pri
vate Bidrag. »Jeg maa altsaa dække Underskudet'* skriver han
resigneret i Protokollen. Og det har han sikkert gjort. Det kan ses
af Indsamlingslisterne, at han aldrig skaanede sig selv. Han er altid
højeste Bidragyder. Han kunde derfor ogsaa med Rette stadig holde
Sogneraadet til Ilden, og 2. November samme Aar faar det følgende
Skrivelse fra ham: „Det ærede Sogneraad maa jeg paany besvære
med Bøn om Bistand til at holde Pogeskolen i Vejen Skoledistrikt
gaaende. I Sommerhalvaaret har jeg kunnet udrede 119 Kr. i Løn
af frivillige Bidrag, foruden hvad Forældre har betalt for deres Børns
Undervisning, hvad der har beløbet sig til omtrent 75 Kr. Nu tør
jeg ikke gøre Regning paa, at der paany kan samles frivillige Bidrag,
og de Forældre, der har betalt, krympe sig ved at blive ved, da
de ved, at de har Ret til at faa Børn over 6 Aar gratis undervist
i den offentlige Skole. Derfor maa Kommunens Kasse endelig træde
til med sin Hjælp. Standse Pogeskolerne vil den Nyordning af
Skolevæsenet i Vejen Sogn (se det følgende), betegne Tilbagegang
i Steden for Fremgang i Oplysning/' Han gør dernæst rede for, at
Karoline Olsen har 45 Børn i sin Klasse. „Det er efter min Mening
de 15 for mange. Men nedlægges Ingeborg Nielsens Pogeskole, vil
der blive mindst 15 Børn endnu at henvise til denne Klasse. Denne
Pogeskole er uundværlig, og naar den kan holdes med 1 Kr. maanedlig
for hvert Barn over 6 Aar, saa maa enhver indrømme, det er en
billig Skole, da Skolestue og Brændsel er indbefattet i Betalin
gen . . . . jeg tillader mig at foreslaa, at Sogneraadet bevilger
Enke Ingeborg Nielsen, og Vognmand Chr. Hansens Hustru, 1 Kr.
for hvert skoleberettiget Barn." Denne indtrængende Henvendelse
kunde Sogneraadet alligevel ikke sidde overhørig, der blev bevilget
det forlangte, dog kun til Ingeborg Nielsens Skole, og ikke over 100 Kr.
Sogneraadets Paaholdenhed paa dette Punkt kan synes mærkelig,
især paa den Tid her er Tale om, da der, som vi siden skal se, i
1890 var vedtaget en ny Skoleplan, betydelig mere fremmende for
Undervisningen. Tidligere havde man sine gode Grunde. I en Skrivelse
til Skolekommissionen i 1876 minder Sogneraadets Formand Kr.
Madsen i Gammelby om, at de Forældre der har Raad, nok selv
kunde købe Læsebøger, Regnebøger m. m. til Børnene, „thi nuom-
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stunder stilles der stadig større Fordringer til Kommuekassen. saavel
til Skole og Fattigvæsen som til Vejene, saa det er meget vanskeligt
at holde Udgiften indenfor rimelige Grænser.“ Man kan maaske
hæfte sig ved det sidste Udtryk og sige, at det saa kommer an
paa, hvad man kaldte rimelig. Man kan vist sige, at de ledende
blandt Bønderne var langsomme og uvillige til at tage Følgerne af den
Udvikling, som de for en Del selv havde sat i Gang, ialfald hvad
Landbruget angik, og som de selv havde faaet langt den største
Fordel af. Paa den anden Side var de saa ogsaa, ifølge gammel
aristokratisk-demokratisk Tankegang, lige saa uvillige til at lægge
større Byrder paa „Smaafolk“ , hvortil de i Praksis regnede omtrent
alle andre, Sognets Embedsmænd, paa nær Præsten, ikke undtagne.
Der er foran gjort opmærksom paa, at disse faa, 7—10 % af
Sognets Skatteydere, ialfald til 1885 betalte over Halvdelen af
Skatten, og en Forøgelse, selv en mindre, vilde altsaa mærkes ret
stærkt. Det var heller ikke Fattig- og Skoleudgifterne alene der
steg uforholdsmæssig in. H. t. hvad et gammeldags Bondesamfund
kunde magte, men man fik desuden, hvad Vejene angik, de store
Udgifter (og kun smaa Indtægter), som følger med en opvoksende
Stationsby.
At den stigende Skoleinteresse fik Forsømmelserne til at aftage,
kunde man jo vente. Endnu 1871 kom der en Reprimande fra Mini
steriet for de ulovlige Skoleforsømmelser, men det er vist den sidste,
og det paafølgende Opgør viser, at det især er i Læborg, at det er
galt. Nogle Aar senere, 1883, hedder det: „Hvor vel adskillige For
sømmelser kunde egne sig for Straf, finder Kommissionen dog, at
da Mulktering nu er meget uvant, tør man raade Sogneraadet til for
denne Maaned ej at anvende Mulkt. Men paa den anden Side bør
Befolkningen vide, at de store Ofre, Kommunen bringer for Skolen,
maa paaskønnes med en stadigere Skolegang“. Det er atter Læborg,
der især sigtes til, men ogsaa her blev Forholdene bedre, da man
fra 1884 fik en ny Lærer. Et Par Aar efter skiftedes der ogsaa
Lærer i Skodborghus, hvad der ogsaa kom Skolen til Gavn.
Den stigende Skoleinteresse gav sig ogsaa i disse Aar Udslag
i en Mængde smaa, helt private Skoler, vel ogsaa tildels fordi Kom
muneskolen til Stadighed var saa overfyldt. Skolen paa Lundgaard
og Grønvang har dog som foran omtalt (S. 251) andre Forudsæt
ninger. Den fortsatte gennem en lang Aarrække, tog naturligvis
Form efter det aandelige Liv i Hjemmene, og blev derfor paa et
ret tidligt Tidspunkt en grundtvigsk eller koldsk Friskole, som baade
8*
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i Kundskabsmeddelelse og aandeligt Liv var forud for den offent
lige Skole, hvad der bl. a, kan ses af Eksamensresultatet, tydeligst
maaske af en Eksamen afholdt paa Lundgaard 11. Januar 1859, hvor
Lærer Simon Jørgensen (Broder til J. P. Jørgensen i Vejen og synes
at have været en ikke mindre dygtig Lærer; om ham se Lauridsenbogen S. 143) havde undervist 15 Børn fra 6— 7 forskellige Hjem.
Undervisningen er betydelig mere omfattende — mundtlig Fortælling
og Genfortælling baade af Bibelhistorie, Fædrelandshistorie, Geografi
m. m. — end i Vejen Skole, og Kundskaberne er betydelig bedre.
Men det var jo ogsaa i Søren Jessens Tid. Den samme Skole blev
endnu 1890 —91 holdt paa Grønvang og med samme Antal Elever,
den havde vel altsaa dengang bestaaet i omkring et halvt Aarhundrede. 1 1871 fandtes en lignende Friskole i Læborg med 13 Børn.
Eksamen er afholdt paa Aggersgaard og viser, at ogsaa denne Skole
stod over den offentlige. Hvor længe den har bestaaet vides ikke.
Men foruden denne nævnes i 1887 tre private Skolehold i Læborg,
hvoraf de to synes undervist af Forældrene selv, det ene af en
Lærerinde. I 1875 holder Johanne Helms privat Skole for 7 Børn,
1876 holdes en lignende Skole, med en Seminarist Christensen til
Lærer, paa Lille Skovgaard, hvor ogsaa Stationsforstanderens Børn
er med. Ogsaa paa Baungaard holdes en Tid Hjemmeundervisning,
og ligeledes hos Stationsforstanderen. Disse Smaaskoler er naturligvis
meget forskellige, i Almindelighed erklæres Undervisningen for
„tilfredsstillende“ , et Par Gange „er den at rose“, i et enkelt Til
fælde hedder det: „Kan passere, ikke mere“ .
I 1876 maatte Sogneraadet omsider gaa med til at ansætte en
fast Andenlærer. Det blev (fra 20/u 76) Ole Chr. Secher Boje. Skolen
bliver nu treklasset. baade Sommer og
Vinter, men fremdeles kan øverste Klasse
faa fri om Sommeren, om Hjemmene ønsker
det, og det var for det meste Tilfældet.
Alligevel har Jørgensen fremdeles 60 Børn
i første Klasse (!) om Vinteren. Boje har
65, men dog delt i to Klasser, hvoraf
mellem gaar 4 Dage om Ugen og neder
ste 2 Dage, mens en Lærerinde fremdeles
har en Pogeskole med 25 Børn, ialt 150.
Dette kunde Jørgensen ikke i Længden
holde til, og i Efteraaret 1882 foreslog
han Sogneraadet en Ordning med 4 Klasser,
OLE CHR. SECHER BOJE
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idet han saa selv vilde betale en Lærerinde mere, naar Kommunen
vilde give 40 Kr. til Lokale og Brændsel. Dette blev stærkt an
befalet af Skolekommissionen, og alle havde vist ventet, at det med
Glæde vilde blive modtaget, ogsaa i Betragtning af Jørgensens Offer
villighed, men Sogneraadet gav følgende Svar: „Idet vi tilfulde aner
kender Jørgensens Dygtighed som Lærer ønsker man, at saa mange
Børn som muligt maa blive underviste i hans Skole; at Jørgensens
Kræfter aftager ses ikke i nogen iøjnefaldende Grad. og man anser
det derfor for heldigst, at det m. H. t. Klasseinddelingen endnu en
Tid bliver gaaende i den gamle Gænge“ . Det kan man vel nok
kalde et pænt og diplomatisk Afslag!
Men allerede et Aar senere maatte Sogneraadet give efter, da
der (83—84) vilde blive 170 Børn i Vejen Skole. Den Vinter kom
2 Lærere og ikke mindre end 4 Lærerinder i Arbejde! Jørgensen
50 Børn, Boje 38, Frk. Helms 38, Mathilde Jessen 20, Martine Friis
15 (de tre sidste kaldes nederste Klasse 1.— 2.—3. Afdeling), des
uden havde Trine Jørgensen en Pogeskole med 20. Til disse Smaaskoler gav Kommunen til Lønninger, Husleje og Brændsel 490 Kr.
og Sparekassen 190 (begge gav selvfølgelig ogsaa Hjælp til Skolerne
i Læborg, naar det var nødvendigt), ialt 680 Kr. Fremdeles hjælpes
der til med private Bidrag.
Men det var lige saa galt med Lokalerne. I November 1882
modtog Sogneraadet en ret skarp Skrivelse fra Svejstrup som Skole
kommissionens Formand. Det hedder heri bl. a.: „Da jeg stadig har
Lejlighed til at se, hvor usle de Lejligheder er, man maa stuve
Børnene sammen i, og Klager over Mangel paa Plads baade fra
Lærer Boje og Lærerinde Helms mødes hos mig med Forældres
Besværing i samme Retning, tør jeg ikke udsætte mig for at se
disse Forhold blive bestaaende en Vinter endnu foruden denne. —
Jeg beder det ærede Sogneraad give mig tilkjende, om samme vil
tage Sagen i sin Haand og sørge for, at der tilstundende Sommer
bliver bygget to Skolestuer med Lejlighed til to Lærere. — I mod
sat Fald vil jeg anse det for min Skyldighed at henlede højere Myndig
heders Opmærksomhed paa de mislige Forhold, hvorunder Vejen
Skole er stillet med Hensyn til Plads."
Alligevel kom man ikke den Sommer (1883) videre end til at
købe den nuværende Skoleplads, 3 Skp. Land for 600 Kr. Et Par
Aar efter blev man dog klar over, at med det stigende Børnetal
vilde Arealet engang blive for lille, og at det var bedst at købe
et Stykke til, mens det var at faa til en rimelig Pris. Forøgelsen

426

VEJEN GAMLE BYSKOLE FRA 1866 -

DEN HØJE TILBYGNING ER FRA 1<X>2

var 1 Skp. Land mod Vest. Prisen var den samme som i 1883.
Skolebygningen, hvoraf nuværende Pedelbolig er en Rest, kom først
i 1884. Ved Licitationen blev Ebbe Sørensen, Vejen, lavestbydende
med 5540 Kr., en meget ringe Sum, ogsaa dengang, da der dog
blev to Skolestuer, en i hver Ende, med Plads til ialt 80 Børn, for
uden en lille Lærerlejlighed i Midten. Som bekendt blev Bygningen
ogsaa meget tarvelig, stærkt præget af at holde Skatterne lavest
muligt. Alligevel havde man fremdeles kun Plads til 140 af de 180
Børn, thi det i 1875 indkøbte Skolehus blev solgt for 600 Kr., vist
nok fordi det var for simpelt. Man maatte derfor tage ogsaa Lærer
lejligheden i den nye Skole i Brug til Pogeskole.
Man søgte ogsaa i disse Aar at faa Skolen lysere og hygge
ligere. I den gamle Skole blev der sat større Vinduer i, Børnene
skulde møde med Skiftesko, og Fru Jørgensen havde anbragt Gar-

SKOLEN AF 1884 -

RESTEN AF DEN ER NU PEDELBOLIG
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diner over Vinduerne. — Ved de forskellige Prøver stod Vejen
Skole, trods det store Børnetal, stadig noget over Kommunens
andre Skoler. Dog begyndte Skodborghus under den nye Lærers
(Lauridsens) Ledelse at komme stærkt med (1887). Ved Foraarseksamen 1889 falder der mange rosende Karakterer. Det hedder
ogsaa: „Som noget ualmindeligt bør nævnes flerstemmig Sang". Og
tilsidst kommer denne ikke overraskende Bemærkning: „I alle Fag
overgaar Pigerne Drengene“ . — Til Forsømmelser høres der ikke
meget. Dog maa der i 1889 dikteres nogle Mulkter i Læborg; de
er krævet, men ikke betalt. Siden ses de at udgøre 26 Kr. 14 Øre,
„hvoraf er betalt 19,45 og begæret afsonet 6,69“. Men sligt var
nu en Undtagelse. Det Oplysningsideal, som navnlig Præsterne saa
utrættelig havde peget paa (og her naaede Svejstrup mere end alle
de andre tilsammen), i de første Par Slægtled efter 1814 stærkt
støttet af Tvang fra oven, var nu ogsaa ved at blive Befolkningens,
trods al Reaktion mod de store Udgifter derved.
Denne Reaktion var paa Grund af de særlige Forhold endda,
som vi har set, særlig stor i Vejen. Og trods den nye Skole var
Forholdene ved 1890 vanskeligere end nogensinde. Der var nu 200
Børn i Vejen Skole alene, men kun Plads til højst 140 og kun to
faste Lærere og en Lærerinde. En Henvendelse til Sogneraadet førte
denne Gang til, at dette nedsatte et Udvalg til at forhandle med
Skolekommissionen, og ved et Møde i Præstegaarden 20. Marts 1890
blev den Plan udkastet, som for al Fremtid skulde blive grund
læggende for Sognets Skolevæsen, idet det blev vedtaget at bygge
en ny Skole med fast Lærer og Lærerinde syd for Stationen (Bakkely).
Den skulde have to Klasseværelser samt Lejlighed til en gift Lærer
og en ugift Lærerinde. Denne Skole skulde saa alle de større Børn
fra Sognets sydlige Del søge, og Skodborghus Skole skulde fra nu
af kun være for mindre Børn og Embedet lønnes som for en Lærer
inde, dog kan en Lærer ogsaa antages. Side 191 i Skoleproto
kollen er denne Plan nøjere udformet efter Sogneraadet Forslag,
dog saaledes, at „de fremmeligste Børn“ fra hele Sognet, ca. 50,
„Topklassen4* undervises af Jørgensen alene, mens Andenklassen
baade i Byskolen og paa Bakkely undervises af de faste Anden
lærere (Boje og Lauridsen, den sidste flytter altsaa fra Skodborg
hus til Bakkely), og de mindre Børn, tredje Klasse, af 3 Lærer
inder, 1 ved Byskolen, 1 ved Bakkely og 1 ved Skodborghus. Der
skulde endvidere tilstræbes Hverdagsundervisning for alle Sognets
Børn og at de ligeledes alle fik Undervisning i Gymnastik. Hertil
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„BAKKELY“ I SIN FØRSTE SKIKKELSE FRA 1891

anvendtes foreløbig Øvelseshuset eller Forsamlingshuset, (som den
gang laa paa Sparekassens Plads).
Til Virkeliggørelsen af denne Skoleplan krævedes altsaa for det
første en ny Skolebygning. Der blev i 1890 købt Jord af Mads Hansen,
Grønhøjgaard, l 1/^ Td. Land for 1500 Kr., og her blev i Sommeren
1891 Bakkely Skole opført i sin daværende Skikkelse, efter Tegning
af Niels Petersen, Dalhus. Lavestbvdende ved Licitationen blev
H. Kr. Sørensen med 9643 Kr. Dertil kom saa Inventaret — Bordene
alene 11 Kr. pr. S tk .— saa Skolen har vel kostet ca. 11000 Kr.
foruden Jord. Til disse Udgifter blev optaget et Laan af 16000 Kr.,
at afbetale i 28 Aar. Endvidere skulde der altsaa ansættes 3 Lærer
inder (foruden de 3 Lærere) og Lærerlønnen vilde nu fra 3155 Kr.

SKODBORGHUS SKOLE - FØR AAR 1900
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SKODBORGHUS SKOLE -

OPFØRT AAR 1908

(1886) vokse til 4500 Kr., men dertil kom saa 270 Kr. hvormed
Skoledirektionen ved Planens Antagelse forhøjede Lærerindens Løn,
alt ialt altsaa en Forhøjelse af Lønninger paa ca. 50 0 0* Desuden
maatte der fremdeles underholdes 2 — 3 Pogeskoler.
Beboerne paa Skodborghus Mark vilde imidlertid ikke uden
videre have deres Skolevæsen lavet om. En Protest med 42 Under
skrifter blev tilsendt Skolekommission og Direktion. I sin Erklæring
over den er Sogneraadet meget afvisende;
noget lempeligere udtaler Svejstrup sig. da
den kom anden Gang til Erklæring efter
have været indsendt til Ministeriet. Planen
blev dog gennemført for en Tid, idet 10
større Børn fulgte med Lærer Lauridsen
til Bakke ly Skole, og Resten i Skodborg
hus skulde altsaa undervises af en Lærer
inde. Det blev imidlertid en Lærer, vel
sagtens fordi man ventede, at Skodborg
hus Skole, paa Grund af det stadig sti
gende Børnetal, om ikke saa længe maatte
føres tilbage til sin gamle Skikkelse, som
HANS KR. nissen
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ogsaa skete. En kort Tid var Morten Mortensen ansat her, men fra
8. Februar 1892 H a n s Kr. Nissen, som blev Lærer her i 43 Aar.
Naar den nye Skoleplan ikke helt kunde gennemføres, har det
sin Grund i dens Centraliseringstendenser. Som nævnt vilde man
ikke i Skodborghus have Skolen gjort til en Forskole, og de større
Børn, som blev undervist af Lærer Lauridsen, ønskede heller ikke
at flytte fra ham til Lærer Jørgensens „Topklasse“. Denne sidste
gik derefter lidt efter lidt ud. og ligeledes blev Tilgangen til Bakkely
fra Skodborghus ringere, og allerede 1896 havde Lærer Nissen 57
Børn i én Klasse, og Pladsmangelen blev følelig. Da dertil kom be
standige Protester — bl. a. ved hver Eksamen — imod Centralise
ringen, saa besluttede man i 1900 at opgive den, bygge nyt Skole
lokale til Nissen (kostede ialt 2900 Kr.), og overlade den gamle
Skole til en nyantaget Lærerinde.
Der var et Punkt, hvor Befolkningen ikke var enig med deres
ivrige og dygtige Skoleleder, nemlig angaaende Sommerskolegangen.
Den ældste Ordning var, at alle Børn over 9 — 10 Aar kunde faa
fri om Sommeren. Fra Andenlærerens Ansættelse i 1876 og De
lingen i 3 Klasser havde man søgt at holde alle Børn under 11 Aar
i Skole ogsaa om Sommeren, men temmelig forgæves, uden at der
dog blev mulkteret. Først lige efter Svejstrups Død forsøgte man
at komme et Skridt videre, idet Skolekommissionen ved Skrivelse
af 30. Oktober 1894 foreslog Sogneraadet, at de Børn, der udskrives
om Sommeren, dog skulde søge Skolen 2 halve Dage om Ugen.
Forslaget blev tiltraadt, endda med den Skærpelse, at kun Børn over
13 Aar kunde udskrives. Hvad nu end Grunden dertil har været, saa
var Sogneraadet med denne Bestemmelse kommen ud over, hvad
der foreløbig kunde gennemføres. Det
varede endnu længe, før en regelmæssig
Sommerskolegang blev almindelig. —
Ogsaa af Sogneraadets Forhold over
for P o g e sk o le n (der nu skulde hedde
F o r s k o l e ) ses det, at Skolens Træng
selstid er ved at være forbi. Beboerne i
Vejen By har i Sommeren 1895 ansøgt
om at faa et bedre Lokale til Pogeskole,
og at Lærerinden kunde faa fri Hus og
noget højere Løn. Der bliver samme Som
mer købt et Hus for 1725 Kr., hvor Lærer
inden, Ingeborg Nielsen, ogsaa kunde bo.
INGEBORG NIELSEN
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Lønforhøjelsen derimod (og dermed føl
gende fast Ansættelse) kom til at vente
et Par Aar endnu. I en Skrivelse fra Prov
sten af 28. August 1897 hedder det: „Det
meddeles herved tjenligst . . . at Ministeriet
har under 22. ds. oprettet en Pogeskole
i Vejen paa 3 Aar fra 1. Januar 1897, og
at Lønnen for Lærerinden bestemmes til
360 Kr., Bolig, Brændsel og Skolepenge“ .
Saa var der ingen Vej udenom.
Fra 1. November 1898 søgte Jørgensen
sin Afsked efter at have været Lærer i
LAURIDS LAURIDSEN
Vejen i 35 Aar. Han var ganske vist kun
62 Aar, men de vanskelige Skoleforhold,
med den stadig overfyldte Skole, havde
slidt haardt paa ham. Dertil kom. at hans
Lærertid faldt i den Periode, da Lærerne
kom til at gøre en stor Del af det Ar
bejde, som oftest for ringe eller ingen
Løn, som den ny Tid krævede: Ved Spare
kasser, Brugsforeninger, Tiendeafløsning
m. m. — Hans Efterfølger, Laurids Lauridsen,
er født paa Oxenvadgaard 1866. Fra 1887
havde han været Lærer ved Skodborghus
Skole, og fra 1891 ved Bakkely. Hans
Efterfølger ved Bakkely Skole blev M, V,
M. V. SACHMANN
Sachmann, — Naar ældre Folk i Vejen
taler om disse Sognets første Lærere, saa fremhæver man navnlig
to: Jørgensen og Lauridsen. De var begge meget dygtige og af
holdte. Jørgensen tillige i høj Grad respekteret for det meget store
Arbejde han havde gjort ogsaa udenfor Skolen. Maaske kan man
dog af enkelte Bemærkninger slutte, at især Lauridsen ved sit gode
og kærlige Sind forstod at knytte Børnene til sig. Og iøvrigt var
han elsket af alle baade som Menneske og Lærer. Desværre blev
hans Virksomhed ret kort. Han døde 1918 kun 52 Aar gammel.
Som Følge af ny Skolelov af 24. Marts 1899 blev der i August
1899 udarbejdet en ny Skoleplan, hvis væsentligste Indhold er en
Lønregulering, Dog foresi aar Skolekommissionen ogsaa oprettet et
Vinterlærerembede ved Bakkely, et fast Forskolelærerindeembede
ved Stationen og et Vinterlærerembede i Skodborghus. Det sidste
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betyder, at man helt opgiver at drage Skodborghus Skole ind under
Vejen Skolevæsen, ,.idet det maa anses for heldigst at dele Sognet
i 2 Skoledistrikter“, men forøvrigt havde det som før nævnt formet
sig saaledes i Praksis flere Aar før den Tid. Begyndelseslønningerne
bliver sat noget højere, end der strengt taget forlanges, idet Kom
missionen gør gældende, at der kræves mere af Lærerne ved Vejen
Skolevæsen end i en almindelig Landkommune. Og Sogneraadet gør
ikke denne Gang en eneste Indvending, man synes fra den Tid af
at have slaaet sig til Ro med, at hvad der skal til, det skal til.
Ved Aarhundredskiftet var der føl
gende Lærerkræfter i Vejen Sogn:
Ved Byskolen (den gamle Skole og
Skolen af 1884):
En Førstelærer, L. Lauridsen, hvis Be
gyndelsesløn var 900 Kr.
En Andenlærer, O. Chr. Secher Boje,
Begyndelsesløn 700 Kr.
En Lærerinde, Karoline Olsen, Begyn
delsesløn 500 Kr.
En Forskolelærerinde, Ingeborg Niel
sen, Begyndelsesløn 400 Kr.
Ved Bakkely:
KAROUNE OLSEN
En Andenlærer, M. V. Sachmann, Be
siden Fru Lauridsen
gyndelsesløn 700 Kr.
En Lærerinde, Kirsten Lauridsen, Begyndelsesløn 500 Kr. Hun
og Frk. Olsen var ansat fra 1. November 1891 og fast ansatte fra
November 1894. — En Vinterlærer, Løn 300 Kr. — En Forskole
lærerinde ved Stationen, Begyndelsesløn
400 Kr.
Ved Skodborghus .
En Lærer, Hans Kr. Nissen, Begyn
delsesløn 700 Kr.
En Vinterlærerinde, Løn 200 Kr.
Af dissse var Nr. 7. 8 og 10 altsaa
nye Embeder. Der var nu i begge Sko
lerne i Vejen 201 Børn, og samtidig ar
bejdede man paa at gøre Klasserne mindre
til Gavn for Undervisningen. En Forøgelse
af Lærerkræfterne var derfor atter nød
vendig. Fra Efteraaret 1901 blev VinterKIRSTEN LAURIDSEN
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lærerembedet ved Bakkely Skole et fast Andenlærerembede og
allerede næste Vinter maatte man leje en Vinterlærer, som vist fik
en Klasse i Byskolen.
Snart stod man derfor overfor nye Byggeplaner. I Sommeren
1901 blev Lærerboligen ved Bakkely Skole bygget (dengang til 2
Familier), Tømrermester Niels Pedersen, Dalhus, gav Tegning og
og Tilbud og opførte Bygningerne for 5000 Kr. Sommeren efter
opførtes den høje Tilbygning til Vejen gamle Byskole og kostede
5200 Kr. Samme Sommer blev Lærer Bojes Lejlighed udvidet og
kostede 450 Kr.
Efter en Pause paa et Par Aar blev der fremsat Ønske om en
Forskole paa Vestermarken, hvor der nu var 33 Børn under 8 Aar.
Kravet blev imødekommet og Skolen bygget Sommeren 1904. Ar
bejdet blev tilslaaet Jens M. Ladegaard
for 4125 Kr. Skolen begyndte samme
Efteraar (indviet 3. Oktober) med Maren
Friis Christoffersen som Lærerinde. Der var
nu 6 Lærere og 6 Lærerinder i Sognet
med en samlet Pengeløn (Begyndelsesløn)
af 7375 Kr. Dertil kom i 1907 for nogles
vedkommende et „ D y r tid s tillæ g " paa
50— 100 Kr.
Men da Børnetallet stadig steg (et
Aars Tid senere opgøres det til 390 i
begge Skoler) maatte man i 1908 atter
til at bygge, og denne Gang i ret stor
M. FRIIS CHRISTOFFERSEN
Udstrækning. Skodborghus gamle Skole
blev nedbrudt og nyt opført i Forbindelse med Nybygningen fra
1900, saa Skolen fik sin nuværende Skikkelse. Arbejdet blev udført
af Gregers Kristensen og Daugaard, Vejen, og kostede 9200 Kr.
Samme Efteraar blev den saakaldte „Pavillonskole" bygget, idet dog
Skolepladsen blev udvidet ved Jordkøb mod Vest. Arbejdet blev
overgivet til S. P. Petersen og J. Ladegaard som lavestbydende for
21730 Kr. Ligeledes blev Bakkely Skole det Efteraar udvidet til
sin nuværende Størrelse, idet en Etage blev bygget paa den hid
tidige Bygning, og desuden blev de to Tværfløje opført, en ved
hver Ende. Arbejdet blev overgivet til Gregers Kristensen og Dau
gaard som lavestbydende for 32278 Kr. Aaret efter kom dertil Ud
gift til Nødtørftshuse, ca. 2300 Kr., Ændring af et Par Lærerlejlig
heder, og Varmt vandsopvarmning i begge Skolerne, som med Vaske,

PAVILLON SKOLEN

samt Badeindretning*' paa Bakkely, kostede ca. 20000 Kr. Men med
disse Udvidelser viste det sig ogsaa, at man kunde klare sig for
lang Tid, helt til den nye Byskole blev bygget i 1937; En Del af
Byggesummen, ca. 15000 Kr., fik man senere refunderet fra Staten
som Hjælp til Gymnastiksalene. 1. Januar 1911 var Sognets Skoler
forsikret for 133,700 Kr., deraf Bakkely alene 60000 Kr.
I de følgende Aar skete nogle Ændringer ved Lærerpersonalet.
Lærer H. P. H. Skøtt fra Lindknud blev Maj 1910 kaldet til Første-

BAKKELY SKOLE

lærer ved Bakkely Skole. Lærer M. Mortensen, Binderup, og Lærer
A, E. Knudsen, Holsted, blev fra Maj 1911 kaldet til henholdsvis Andenog Tredjelærer ved Byskolen. Fra Oktober samme Aar blev Semi
narist N.C.Henningsen fra Bøvling kaldet til Tredjelærer ved Bakkely,
*) Ikke aaa faa Aar tidligere, 1896, havde man faaet indrettet et Slags kommunalt Friluftsbad i
Engen Øst for Præstegaarden, hvor man ledede Aaena Vand ind i et Bassin, hvis Spor endnu ty*
deligt ses. Det var 80x24 Alen og havde en Dybde fra 1—3 Alen. Der søge9 kommunalt Tilskud,
imod at Kommuneskolens Børn under Tilsyn af Lærere og Lærerinder har fri Adgang 2 Gange om
Ugen. Der bevilges for nævnte Aar 15 Kr., men siden hører man ikke mere dertil. Der siges, at
Vandet viste sig alt for koldt pao Grund af tilløbende Kildevand fra det højere Terræn mod Syd.
Det var vistnok paa Johs. Lauridsen« Foranledning, at Bassinet blev gravet.
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H. P. H. SKOTT

A. E. KNUDSEN

AXEL J. BACHE

og Lærer Axel
J. Bache til An
denlærer
ved
sam m e S k o le
fra 1 .November.
I 1914 blev der
oprettet endnu
et Lærerembede
ved Byskolen,
hvortil fra 1. No
vember blev kal
det A. G. John
sen fr aVildbjerg.
M. MORTENSEN
Ligeledes et Læ
rerindeembede fra Maj 1916. 11919 maatte
der atter ansættes en ny Lærer baade ved
Bakkely og Byskolen. Det blev for den
førstes Vedkommende Alfred Sørensen fra
Ølgod, fra November 1919, og ved By
skolen Svend Trøst Steffensen fra 1. Januar
1920. Fra 1. Januar 1919 skulde Første
læreren hedde Overlærer eller Inspektør,
mens der ved den anden Skole skulde udnævnes en Viceinspektør; til de to Stillinger
blev udnævnt henholdsvis Førstelærer Skøtt
(Bakkely) og Mortensen (Byskolen). Denne
Ændring var et Led i en ny Skoleplan,
som traadte i
Kraft fra 1. Ja
nuar 1919, og
i Følge hvilken
Lærerlønninger
ne i Vejen skulde
være som i Køb
stæderne. løv
rigt havde Læ
rerne, som for
øvrigt alle. der
havde mindste
Krav paa det
alfred Sørensen
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offentlige, flere
Gange i disse
vanskelige Aar
faaet D y r tid s
tillæ g , første
Gang 1914, si
den baade 1918
og 1919; disse
sidste Forhøjel
ser laa omkring
4 -6 0 0 Kr. Hvor
stærkt Lønnin
gerne steg i dis
MARGRETHE WILLADSEN
se Aar ses bl. a.
af Begyndelseslønnen til Forskolelærer
inder, som før Krigen laa ved 450 Kr.,
men fra 1.Januar 1919 ansættestil 1100 Kr.
Fra 1. Januar 1920 blev iøvrigt alle Lærerne
lønnet efter den ny Lønningslov af 4. Ok
tober 1919. —
Om Skolens indre Forhold vides i denne
Aarrække, fra noget efter Svejstrups Død,
mærkelig nok meget lidt. Det hænger hoved
sagelig sammen med, at der ingen Skole
protokol er ført; men dertil kommer, at efterhaanden som Sagerne, der kom til Behand
ling i Sogneraadet blev flere — og især maa
man her tænke
paa de mangfol
dige Dyrtidsfor
holdsregler, Ra
tionering, M ak
sim a lp r ise r ,
T v a ng s a f le 
veri ng af Korn,
alle Slags For
bud o.s.v. — saa
bliver Gengivel
sen i ProtokolKIRSTINE olsen
^en knappere og

A. G. JOHNSEN

SVEND TRØST STEFFENSEN

N. C. HENN1NGSEN
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knappere og tjener oftest kun som Henvisning til forskellige Bilag,
som tildels er borte. — Der findes dog Skoleplaner for 1900, 1919
og 1921, og Undervisningsplaner for 1904, 1911, 1919 og 1921. Den
hidtil fulgte Skik, at de ældre Børn kunde faa helt eller delvis fri
for Skolegang om Sommeren, faar i Planen for 1904 følgende Ud
tryk: „I Sommerhalvaaret vil de Børn af Vejen og Bakkely Skole
distrikter, som inden den paagældende 1. Maj har fyldt 11 Aar og
er oprykkede i en af Skolernes 3 øverste Klasser, kunne nøjes med
2 halve Dages ugentlig Skolegang, for saa vidt Forældre eller Værger
ønsker det“ . Endnu 1911 har Bestemmelsen nøjagtig samme Form,
men 1919 hedder det kun: „I ganske særlige Tilfælde kan Skole
kommissionen for Sommerhalvaaret udskrive et Barn til kun 2 halve
Dages Undervisning, naar skriftlig Andragende derom indsendes — “.
Det ses ogsaa af Undervisningsplanerne, at man ønsker Badeindretningen paa Bakkely (fra 1909) taget i Brug til Børnene. I Planen
af 1911 hedder det: „ . . . hvert Barn skal under en Lærers eller
Lærerindes Opsyn have et Bad én Gang ugentlig, med mindre der
forevises Lægeattest, som fritager for Badning“ . Dette Indgreb i
Hjemmets Ret over Barnet maa vist ikke være faldet i god Jord,
thi i 1921 er tilføjet: „ . . . eller Lægeattest for, at det i Hjemmet
nyder den tilstrækkelige Renlighed.“ (!)
Om Skoledage, Timetal, de forskellige Fag o. s.v. er der i Tiden
efter 1900 ikke noget for Vejen Sogn særligt at anføre, eftersom
disse Ting bliver mere og mere ens Landet over.
Andre Skoler. I en Stationsby som Vejen, med saa stærkt vok
sende Haandværk. Industri og Handel, maatte der naturligvis ogsaa
opstaa andre Skolevirksomheder, end den almindelige Kommune
skole. Den ældste er Teknisk Skole. Det ses af denne Skoles Pro
tokol, at man 19. Marts 1921 agter at holde 25 Aars Jubilæum
sammen med Vinterskolens Afslutningsfest, og man maa altsaa have
regnet Haandværkerforeningens Aftenskole Vinteren 1895—96 for
Begyndelsen. Men det var vel ikke helt uberettiget at gaa endda
noget længere tilbage. Thi af sidstnævnte Forenings Protokol ses
det, at ikke alene er denne Aftenskole begyndt 15 Aar tidligere,
men saavidt skønnes er den ogsaa fortsat kortere eller længere
Tid hver Vinter, ialfald fra 1885, da Haandværkerforeningen havde
faaet sit eget Hus.
Den første Ansøgning til Sogneraadet (om Tilladelse til at bruge
Kommuneskolen) foreligger 5. December 1881. Siden ses Aftenskolen
af og til at faa lidt Understøttelse af Kommunekassen, men endnu
9
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1896—97 drejer det sig kun om 25—35 Kr., saa de Lærere, Kom
muneskolens samt enkelte Haandværksmestre (især vistnok Maler
Andersen) skulde her, som overalt i disse Aar, paatage sig dette
Arbejde alene af ideelle Grunde. Hvad de som bekendt ogsaa kunde.
Der har Vinteren 96—97 været 35 Deltagere og 136 Undervisnings
timer. Foruden de elementære Fag undervistes der i Tegning og
Bogføring, ligesom der blev holdt enkelte Foredrag, især af Pastor
Richter.
Paa Haandværkerforeningens Initiativ blev der 5. November 1900
dannet et „Teknisk Selskab“, især netop med Undervisningen for
Øje. Johannes Lauridsen, der her som overalt gerne vilde fremme
de Unges Dygtighed, blev Medlem af Bestyrelsen og tilbød Aften
skolen Plads i den samme Sommer byggede Realskole, gratis i 5 Aar.
Tilbudet blev modtaget, vel ogsaa fordi Byens Virksomhed mere
og mere trak ad Stationen til, og det allerede dengang var stærkt
paa Tale, at Haandværkerhuset skulde sælges. Samtidig blev det
vedtaget, at Aftenskolen nu skulde hedde „Vejen tekniske Skole“ , og
Planen blev fastere end hidtil. Undervisningen skulde strække sig
over 20 Uger, à 5 Aftener à 2 Timer = 200 Timer; den ene Aften
skulde bruges til Foredrag. Den Vinter (1900—01) var der 62 Elever
med 6 Lærere, og Udgiften er nu oppe paa 1265 Kr. Kommunetilskudet var 70 Kr., og man fik saa ogsaa for første Gang Stats
støtte, 50 Kr. Det er altsaa givet, at Offervilligheden blandt Byens
Haandværkere og andre har været ret stor. Forøvrigt var det vel
rimeligst, at vil man ikke føre Skolens Begyndelse tilbage til 1881,
at man da standsede ved den her nævnte Begyndelse paa Realskolen.
De første Aar paa Realskolen gik Arbejdet godt. Man holdt en
Slags Afslutningsprøve ved Vinterens Slutning, Elevarbejderne blev
fremlagt og bedømt, og nogle Præmier var udsat, først til et Beløb
omkring 30 Kr., siden dog en Del mindre, nogle Elever faar „ro
sende Omtale“ . Fagene er væsentlig de samme som før, dog er
Tegning betydelig udvidet (Frihaands-, geometrisk, stereometrisk og
Fagtegning). Lærerne er nu som før især Kommuneskolens, dog
efterhaanden med mere Støtte fra Mestrenes Side. Der bliver nu
indført Timebetaling for Lærerne, i Førstningen 50 Øre, siden 75 Øre,
nogle Lærere synes de skulde have 1 Kr., men det mener Besty
relsen af Teknisk Selskab ikke at kunne gaa med til.
En Tid synes Interessen at være noget svækket baade hos Mestre
og Lærlinge. Der bliver saa Vinteren 1905—06 taget Beslutning
om, at der skal agiteres for at vække større Interesse. Dette maa
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være lykkedes, thi i 1907 dristede man sig til, Haandværkerforeningen
og Teknisk Selskab i Forening, at bygge egen Skolebygning, den
nuværende tekniske Skole. Byggepladsen blev købt af C. P. Jacobsen
for 900 Kr. Bygningen kostede 15136 Kr., men med Arkitekthonorar
og Byggeplads kom Skolen til at staa i omtrent 18000 Kr. Deraf
lykkedes det imidlertid at faa 6500 Kr. som Tilskud fra Staten, mens
Haandværkerforeningen satte Størstedelen af sin Formue, 2000 Kr.,
i Skolen, de skulde være rentefri og uopsigelige, saa længe Skolen
drives som Teknisk Skole. Desuden blev tegnet en Del private Bi
drag, hvorfor blev udstedt Partialobligationer med Ret næst efter
de øvrige Prioriteter, altsaa nærmest en Gave til Skolen.
Den nye Skole blev indviet 13. Oktober 1907 og taget i Brug
et Par Dage senere. I 1908 —09 havde den ialt 137 Elever, hvoraf
dog kun 54 Lærlinge under Handel og Haandværk, mens Resten
var Svende, Mestre, Arbejdsmænd og Landmænd, og en saadan
Fordeling var langt fra ny. Der undervistes nu ogsaa i Tysk. Ved
Afslutningsfesten uddeles der for 25—30 Kr. Præmier, nogle faar
„rosende Omtale“ . Engang senere nævnes „Diplom for Flid og Dyg
tighed“ (3 Elever). Fra 1909 blev Elevernes Arbejder bedømt efter
Teknisk Provinsskoleforenings Regler.
Skolens økonomiske Stilling blev nu ogsaa bedre. I 1909 fik
den fra Staten 725 Kr., fra Amtet 80 Kr., fra Sparekassen 50 Kr.
og fra Haandværkerforeningen 75 Kr. Hvor meget fra Kommunen
nævnes ikke, men da Sogneraadet stadig har en Repræsentant i
Bestyrelsen, saa maa Skolen, ligesom tidligere, have faaet Støtte ogsaa
fra den Side. Der har hidtil været krævet meget lidt af Eleverne
for Undervisningen, men i 1910 blev Betalingen sat til 3 Kr. for
Vinteren, 4 for Svende. Kursus i Bogholderi 3 Kr., i Sprog 5 Kr.
og paa „Handelskursus“ 5 Kr., og disse Satser bruges saa i nogle
Aar. Ogsaa „nogen Dagsundervisning“ blev indført fra 1916—17
og er siden fortsat.
I 1914—15 balancerede Regnskabet med 3186 Kr. Men snart
mærkes de stærke Prisstigninger ogsaa her. I Efteraaret 1918 blev
Elevbetalingen sat til 10 Kr. og Timebetalingen til Lærerne 1,75.
Men allerede 1919 kom det sidste op til 2,75, og 1920 blev det
første sat til 15 Kr. Statens Tilskud var nu 1980 Kr. (desuden
ekstra 570 Kr.) og dertil 1855 Kr. til Lærerlønninger. Se det ser jo
noget anderledes ud end en Menneskealder tidligere med alt det
frivillige Arbejde! Kommunetilskudet var nu, 1919, 400 Kr., og
Regnskabet balancerede med godt 9000 Kr. I de senere Aar regnes
9*
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Kommunetilskudet efter 10 Kr. pr. Elev, og samme Tilskud giver
de omliggende Kommuner for Elever derfra. Endvidere havde Skolen
omkring 1919 en Lejeindtægt af 600 Kr. fra Handelsskolen. Dette
Fællesskab om Lokaler, som siden er fortsat, førte i 1937 til en Ud
videlse af Skolen, som kostede godt 14000 Kr. for Bygningerne alene.
Handelsskolen. Handelens Lærlinge havde indtil 1910 modtaget
omtrent samme Undervisning paa Teknisk Skole som de øvrige Elever.
Men i Sommeren 1910 henvendte den i 1908 stiftede Handels- og
Kontormedhjælperforening sig til Teknisk Selskab om at faa et særligt
Handelskursus. Forhandlingen derom førte hurtigt til et Resultat,
idet der fra 1. Oktober 1910 begyndte et særligt Handelskursus
med Bogholderi, Handelskorrespondance, Vekselret og Sprog for
uden de elementære Fag. I 1915—16 fik Kursuset med Støtte og
Initiativ fra den 1913 oprettede Handelsforening fastere Form og
kaldes siden Handelsskolen. Den har, som før nævnt, fremdeles Lo
kaler paa Teknisk Skole; den er delt i 3 Klasser med de samme
Fag som før nævnt. Vinteren 1915 — 16 var der 32 Elever, 1917 —18
51. I Foraaret 1918 tog det første Hold Afgangsprøve. Samme Aar
fik Skolen Statstilskud, 325 Kr., Aaret efter 395 Kr. + Kommune
tilskud 300 Kr.
Realskolen. 12. Marts 1900 behandles i Sogneraadet en Ansøgning
fra 5 Mænd i Vejen om et aarligt Tilskud fra Kommunen, enten direkte
eller som halve og hele Fripladser, til Oprettelsen af en udvidet Friskole*
i Virkeligheden menes der en Realskole. Samme Udvalg havde samtidig,
med Johs. Lauridsen i Spidsen, henvendt sig til Lærer ved Silkeborg
private Realskole, Marius Nielsen Slebsager, om at overtage Ledelsen
af en saadan Skole, hvad han under visse
Betingelser gik ind paa. Disse blev antaget,
og samme Sommer blev Skolen bygget, idet
Johs. Lauridsen tilbød at bekoste selve
Bygningen, og stille den til gratis Raadighed i de 5 Aar, Slebsager havde forlangt
at være sikret. Skolen blev indviet 2.
September 1900 og begyndte 4. September
med 33 Elever i 4 Klasser, og foruden
Forstanderen en Lærer, K. Th. Mortens,
og en Lærerinde, Jutta Hansen. Ved første
Skoleaars Afslutning var der 52 Elever,
og ved andet Aars Afslutning 75. KommuMARIUS NIELSEN SLEBSAGER
nens Tilskud var det første Aar kun 50 Kr.,
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Aaret efter 5 Kr. pr. Barn fra Kommunen, ialt 210 Kr. 1902—03
fik Skolen 600 Kr. til Fripladser, 300 Kr. fra Kommunen og 300
Kr. fra Skolefonden, og 1904—05 steg det til 700 Kr. fra Kommunen
og 300 Kr. fra Skolefonden. Elevtallet var i disse Aar 75—85 for
delt i 6 Klasser, med 3—4 Lærere og
2 Lærerinder.
I 1904 fik Skolen Ret til at afholde
Præliminæreksamen o g dimitterede sam
me Aar sit første Elevhold. Dette blev
ogsaa en stor Forbedring af Skolens
økonomiske Stilling, idet den nu fik
Statstilskud, baade direkte, 600 Kr., og
til Fripladser, 400 Kr. Desuden til Fri
pladser 400 Kr. fra Skolefonden, 800 Kr.
fra Kommunen og 706 Kr. fra et Legat
paa 20000 Kr., stiftet 1905 (Fundats af
5/3) af Johannes Lauridsen og Hustru. Det
hedder „Johannes Lauridsen og Hustru,
Maren Lauridsens, Skolelegat, Vejen“.
Det er bestemt for Børn af mindrebeKARNA HAUGE og
midlede Forældre i Vejen og Læborg
PEDER ANDERSEN HAUGE
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HENRIK USSING

MARIE DREI JER

L. M. PEDERSEN

Sogne, der sø
ger Realskolen i
Vejen for at faa
en videregaaende Undervis
ning end den,
der faas i Folke
skolen. Skolele
gatet bestyres af
to Sogn eråd s
medlemmer fra
Vejen, et fraLæborg,Skolekomjutta hansen
missionens For
mand og Realskolens Bestyrer. — Elev
tallet var 1906—07 103, 1911—12 100,
1918 —19 150. En Del af den ret stærke
Stigning skyldes dog en noget større
Underskole end normalt i disse Aar. Der har
dog fremdeles været Fremgang, thi skønt
denne Underskole er afviklet, har Elev
tallet de senere Aar holdt sig omkring 150.
Af Lærere og Lærerinder, som har
virket ved Skolen i længere Tid, kan
nævnes Jutta Hansen, 1900—07, Henrik
Ussing, 1902—05, Fru Karna Hauge, fra
1908 og fremdeles, Marie Dreijer, 1914—28.
cand. theol. Christen Hansen. 1910—34,
L. M. Pedersen, 1915 og fremdeles, den
nuværende Bestyrer Peder Andersen Hauge
fra 1901—01, hvorefter han i 1906 paany
tiltraadte, blev Medbestyrer 1909, da Slebsager blev Folketingsmand, og købte Skolen
1913, og endelig Skolens første Bestyrer,
Marius Nielsen Slebsager, fra 1900 til han i
1909 blev Folketingsmand. Han havde i 1905
købt Skolen af Johannes Lauridsen, og solgte
den, som før nævnt, til P. Hauge i 1913.
Baungaard Landhusholdningsskole» Da
den Anskuelse for omkring 40 Aar siden
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vandt mere og mere Plads, at det var lige
saa nødvendigt for de unge Kvinder inden
for Landbruget som for de unge Mænd at
faa en faglig Uddannelse, gav dette sig
Udslag, dels i forskellige Husholdnings
kursus, dels i Oprettelsen af Husholdnings
skoler. For denne Egns Vedkommende
havde der fra 1899 bestaaet et Udvalg
med den Opgave, baade at finde en Ejen
dom til en saadan Skole og en velegnet
Leder.
I Foraaret 1906 gav et af Udvalgets
Medlemmer, Fru Georgia la Cour Pedersen,
REBEKKA la COUR MADSEN
Anvisning paa et ungt Ægtepar, hendes
Broderdatter, Rebekka la Cour Madsen, og dennes Mand, Landbrugs
kandidat og Konsulent, J. Kr, Madsen, begge Lærere paa Kærehave
Husmandsskole, og begge veluddannede, som kunde ønske at tage
et saadant Arbejde op. Forsøgsleder Fr. Hansen greb straks Tanken,
som ogsaa fik Tilslutning fra en Række Mænd paa Egnen. 8. Septbr.
1906 blev der saa holdt et Møde paa Hansens Hotel, hvor de to
unge var tilstede og gjorde Rede for deres Planer, som vandt Til
slutning. Der blev nu handlet resolut, thi Dagen efter holdt et nedsat
Udvalg Møde paa L. Skovgaard, og allerede 11. September blev en
Ejendom købt, nemlig Baungaard i Vejen Sogn (Ejer Enkefru Hanne
Olsen), 120 Td. Land for 75000 Kr. Af denne Sum blev 30000 Kr.
laant paa Garanti af 132 Mænd fra Vejen, Malt, Brørup, Holsted,
Læborg. Gjesten, Andst, Skodborg og
Skrave Sogne. Disse Garanter valgte et
Tilsynsraad, som Forstanderparret i paa
kommende Tilfælde kunde raadføre sig med.
Naar man købte en Gaard til Skole
og ikke blot byggede et Hus, saa hænger
det sammen med Forstanderparrets særlige
Opfattelse af, hvordan en saadan Skole
skulde drives. Den skulde være baade
teoretisk og praktisk, og det sidste om
fattende betydelig mere, end man var vant
til paa en saadan Skole, nemlig ikke blot
det rent huslige, men ogsaa Husdyrenes
J. KR. MADSEN
og Havens Pasning. Der kom baade fra
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kyndig og mindre kyndig Side Indvendinger mod en saadan Skole
plan, men den fik ialfald Tilslutning hos de mere betydende Mænd
paa Egnen og vistnok fra de fleste af Garanterne. Det var vel i
Medfør af denne Skoleplan, at Skolen ikke kom til at hedde Hus
holdningsskole, men Landhusholdningsskole.
1. November 1906 overtog Forstander Madsen og hans Kone
Baungaard, men Skolen kunde først begynde til Maj 1907, idet det
gamle og snævre Stuehus, en af Sognets ældste Bygninger (1800),
ikke blot maatte forandres, men der maatte ogsaa bygges, selv om
det ikke blev meget, foreløbig kun den lave Fløj, som fra det gamle
Stuehus’ Østende gaar mod Nord. Der blev Plads til 16 Elever (1.
Maj 1907 12), men da man ønskede Plads til 24, og da Lokaliteterne
var alt for tarvelige, saa varede det ikke længe, før en Udvidelse
var nødvendig. I Sommeren 1910 blev det nuværende Stuehus bygget
paa en Lod, 81/2 Td. Land, som Aaret før var købt fra Præstegaarden.
Fra Aaret 1913 —14 opnaaede Skolen Statsunderstøttelse, 1450 Kr.,
og der var 171 Maanedselever (14— 15 Aarselever). Til 1. Maj 1916
var den faste Gæld nedbragt med godt 24000 Kr. I 1920 blev den
tilbageværende Gæld ved nyt Kreditforeningslaan omordnet saaledes,
at alle Kautionister uden Tab blev løst fra deres Forpligtelser. Men
Gælden var fremdeles stor, ca. 90000 Kr., og det Krav, der stilledes
af Statens Tilsynsførende om bedre og mere moderne Lokaler, kunde
derfor vanskelig opfyldes, og med Tilsynsraadets Billigelse valgte
man derfor at give Afkald paa Statens Støtte og fortsætte med et
mindre Antal Elever, for eventuelt senere, som det hedder i Tilsyns
raadets Protokol, at foretage en Udvidelse, hvis nogle af Børnene
fik Lyst til Skolearbejde. Med det mindre Antal Elever førtes Skolen
saa videre til 1925, da den helt ophørte.
Ved Skolearbejdets Afslutning ophørte dog ikke Madsens og
Fru Madsens Arbejde for Husholdningssagen, og især har Fru Madsen
ført dette Arbejde videre baade med Energi og Held. I 1908 blev
„Malt Herreds Husholdningsforening" stiftet, væsentlig paa hendes
Initiativ. Foreningen var til 1918 Landets eneste faglige Sammen
slutning af Husmødre. I 1934 fik den bygget sit eget Hus paa Mindevej
i Vejen med Undervisningslokale og Bolig for Husholdningskonsu
lenten og hendes Assistent.
Blandt disse forskellige Skoleformer maa ogsaa nævnes Friskole
lærer, nu Kunstmaler, Jens Nielsens Skole i Vejen. Den begyndte i
1927 paa Grundlag af de frie Skoletanker, Børnenes frie Initiativ,
som Jens Nielsen var stærkt optaget a f . Der fandtes ogsaa paa
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Egnen stor Lyd
hørhed for disse
Tanker, hvilket
allerede fremgik
af, at det var paa
Foranledning af
Mænd fra Egnen,
at Jens Nielsen
begyndte sit Ar
bejde.
Skolen
gik ogsaa godt
en Tid, og ikke
mindst var de
Møder, der blev
HUSHOLDNINGSHUSET I VEJEN
holdt paa Sko
len, og hvor Skoletanker blev diskuteret, af stort Udbytte for Del
tagerne, og mange vil nok mindes disse Sammenkomster med Glæde.
Men da Skolens Leder efterhaanden førte de frie Skoletanker længere
ud, end man kunde gaa med til, gik Skolen tilbage, og i 1931 op
hørte den helt.

A n d e t O p ly sn in g sa rb e jd e .
Skydning og Gymnastik, Som omtalt Side 293 er Skytteforeningen
Sognets ældste Forening, idet den blev oprettet 1867 og fortsatte
med Skydeøvelserne lige til 1934, da man ikke mere kunde faa en
Skydebane. Derimod kunde Gymnastiken, som hele Tiden har gaaet
jævnsides med Skydningen, fortsætte fremdeles.
I den første Snes Aar samledes omkring denne Forening alt,
hvad der var i Sognet af vaagent Liv mellem de unge — og ældre
for den Sags Skyld med —, ganske i Lighed med de fynske For
eninger, som Mads Hansen og Edvard Nielsen havde faaet i Gang.
Ved Samøvelserne mellem de to Sognes unge blev der sunget meget,
ogsaa en Tid flerstemmig Sang under Ebbe Madsens Ledelse. Lederne
af dette Arbejde er mest Ebbe Madsen, Johs. Lauridsen, Mads Laurid
sen, Lærer Jørgensen, Ebbe Lundgaard og Kristen Madsen, som i
6 Aar var Foreningens Formand. Ved en Generalforsamling i 1881
blev det vedtaget at dele Kredsen i to. Vejen og Læborg. Fanen
(med Sølvplade) gik til Læborg, mens Vejen fik en Remingtonriffel.
Da man meget savnede et Forsamlings- eller Øvelseshus blev der
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ved Generalforsamlingen 1882 nedsat et Udvalg: Ebbe Madsen, Johs.
Lauridsen og Jacob Jacobsen (Forfatteren) til at arbejde derfor.
Huset blev bygget samme Sommer, saa Gymnastikken nu kunde
drives ogsaa om Vinteren, hvad der førte til stor Fremgang. Der
holdtes nu Gymnastikopvisninger baade af Karle- og Drengehold som
Afslutning paa Vinterens Øvelser. I flere Aar ledede Søren Kr. Søren
sen Drengene, i hvilken Anledning der aarlig faas lidt Støtte fra
Kommunekassen, og Ebbe Lundgaard Karlenes Øvelser. Men langt
mere Fart og Tilslutning fik Gymnastikken dog, da man i 1885 gav
den nye lingske Gymnastik sin Tilslutning ved at sende Snedkersvend
Laurids Vig til det Kursus i Lund, som man havde faaet Kaptajn
Norrländer til at holde for 12 danske Deltagere, deriblandt la Cour
fra Askov, som blev Sjælen i hele Arbejdet paa Kursuset. Det var
altsaa den berømte „Norriandertylvt“ , som i Virkeligheden blev bane
brydende for den svenske Gymnastik i Danmark. At Vejen her er
med mellem de allerførste maa betyde, at der var aandelig Vaagenhed
i Sognet, men det fortæller ogsaa om nær Forbindelse med Højskolen
i Askov. Det varede da ogsaa kun et Par Aar, før ogsaa de unge
Kvinder deltog i den nye Gymnastik: ligesom disse ogsaa paa anden
Maade — ved Bidrag til Præmier, bl. a. en Gang til en Riffel —
deltog i Skytteforeningens Virksomhed. — En enkelt Gang mærker
man, at den spændte politiske Situation slaar Gnister, som da General
forsamlingen i 1885 giver Formanden, Hans Olsen (Baungaard), i
Opdrag at foreslaa ved Amtsgeneralforsamlingen, at man ikke fra
Ribe Amt „under de nuværende provisoriske Tilstande søger Statens
Støtte“ . Det ses ikke, om Demonstrationen førte til noget.
I over 60 Aar vedblev Skytter og Gymnaster at arbejde sammen
i samme Forening. Der var dog flere Gange Ønsker fremme om,
at Regnskabet for de to Parter holdtes adskilt, og dette førte i 1929
til en fuldstændig Adskillelse. Fra 1891 til 1920 havde Foreningen
kun en Formand — Smedemester L. P. Pedersen. Han blev i 1920
Æresmedlem.
Foredragsforeningen. I 70 —80’erne blev der af og til holdt op
lysende og vækkende Møder, bl.a. Brugsforeningens og Haandværkerforeningens aarlige Sommermøder, gerne i Præstens Skov, hvor enten
Svejstrup, N. J. Termansen eller en af Askovlærerne talte, dog ikke
ret tit ved Haandværkernes Fest. En virkelig Foredragsforening fik
man først i 1891. Bendix Madsen var dens første Formand, fra 1896
og mange Aar fremefter var det Anton Kristensen. I 1911 var der
228 Medlemmer, men under og efter Krigen blev Deltagelsen mindre.
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Vejen Ungdomsforening er stiftet 1919
med ca. 200 Medlemmer. Lærer Nielsen paa
Realskolen var Foreningens første og meget
dygtige Leder. Senere er Deltagelsen, lige
som i Foredragsforeningen, blevet noget
mindre, i 1926 var der 144 Medlemmer.
Det faldt naturligt for disse Forenin
ger og enkelte andre at have deres eget
Forsamlingslokale, eventuelt ligefrem et
Højskolehjem, Øvelseshuset fra 1882 gjorde
god Tjeneste i 27 Aar, men da det for
faldt noget og ogsaa var for lille, blev
det i 1909 solgt til Sparekassen for 3000
LÆRER NIELSEN
Kr., hvorefter det blev nedrevet og Spare
kassens Bygning rejst paa Pladsen. Desværre blev der ikke derefter
gjort et Arbejde for at faa et moderne og rummeligt Forsamlings
hus, antagelig fordi By og Land trak hver sin Vej. Fra Slutningen
af 90’erne havde der i et Hus mellem Uhrmager Schmidts Ejendom
og Jernbanen været drevet Gæste- og Afholdshjem, og her blev
1903 —16 holdt Højskolehjem — med Forsamlingslokale til mindre
Møder — med Johanne Kristensen som Værtinde.
Da denne Bygning imidlertid i 1916 blev eksproprieret i An
ledning af Udvidelserne ved Vejen Station, var man helt husvild.
Foreløbig tyede man til Hotellet, men Tanken om et folkeligt For
samlingslokale holdtes dog stadig levende. Et Selskab paa 18 Mand
havde i 1916 købt det gamle Kærhøj Bryggeris Bygninger og Jord,
og da dette Selskab i 1925 ønskede at
sælge, var der nogle af Medlemmerne med
/. Kr. Madsen (Baungaard) i Spidsen stemt
for at faa dannet et nyt Kærhøjselskab,
men paa bredt Grundlag, saa der mulig
ad den Vej kunde rejses en moderne For
samlingsbygning med Plads til forskellig
Foreningsvirksomhed, eventuelt med Bib
liotek. Dette Selskab, bestaaende af 64
Medlemmer fra Land og By, blev ogsaa
dannet og Ejendommen blev købt, og man
var saaledes et godt Skridt fremme mod
Tankens Virkeliggørelse. Men det viste sig
snart, at der var købt for dyrt. og at de
JOHANNE KRISTENSEN
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aarlige Afbetalinger blev Medlemmerne for drøje. Allerede efter 4
Aars Forløb maatte der likvideres med stort Tab. Fremdeles er da
Sognet og Egnen uden et folkeligt Forsamlingslokale.
Missionshuset» Indtil 1894 havde Indre Mission i Vejen mest holdt
sine Møder i Haandværkerhuset. Nævnte Aar blev der nedsat et Ud
valg af 5 Mand med Bogholder Chr. Andersen som Formand, for
at faa bygget et Missionshus i Vejen. Paa en Henvendelse fra Udvalget
skænkede Johannes Lauridsen Byggepladsen (i Jernbanegade, hvor
Huset endnu ligger). Der blev i Vinterens Løb tegnet omtrent 3000
Kr., hvorefter man i Foraaret 1895 tog fat paa Bygningen. Den
kostede med Inventar 4200 Kr., hvoraf 1200 Kr. blev laant. Ind
vielsen foregik
17. September
1895 med Vilh.
Beck som Taler.
Først og frem
mest anvendes
Huset til kriste
lige Møder for
indre og ydre
Mission, K. F. U.
M. og K. og til
Børnegudstjenester. Ledende i
dette Arbejde
var i mange Aar,
MISSIONSHUSET I VEJEN
fra 1908 til sin
Død 1938, Indremissionær Thuesen Nielsen, som boede i Vejen, men
hvis Virksomhed strakte sig ud i en videre Kreds.
Ogsaa de forskellige Afholdsforeninger har gjort et oplysende
og vækkende Arbejde. Vejen Afholdsforening er stiftet 1888. De senere
tilkomne er „Fællesmaalet", „Viljens Magt” og N. I. O. G. T. De ses
af og til at have faaet lidt Støtte fra Kommunen, 10—30 Kr.
Kunstforeningen. Denne Forening, „Kunstforeningen for Vejen og
Omegn”, er stiftet 24. Januar 1905. Købmand P. Lauridsen var dens
Formand fra Stiftelsen til 1923 og blev 1931 udnævnt til Foreningens
Æresmedlem. Fra 1923 til 34 var Tandlæge Axel Schrøder Formand,
derefter en kort Tid Direktør Koed og siden Overlærer Thor Rud
købing. Dens Formaal er „paa enhver efter dens Midler passende
Maade at fremkalde, oplive og nære Sansen for Kunsten i alle dens
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Forgreninger“ . Dette skulde opnaas ved
„Afholdelse af Koncerter og musikalske
Underholdninger, ved dramatiske Forestil
linger og Oplæsninger, ved oplysende
Foredrag om Kunst og ved eventuel Bort
lodning af Kunstgenstande mellem Med
lemmerne“ .
Foreningen vandt i Aarene før Krigen
stor Tilslutning, omkring 300 Medlemmer,
og en væsentlig Grund dertil var sikkert
dens energiske Arbejde for at faa bygget
et Kunstmuseum til Hansen Jacobsens
Værker, som fra 1907 var opmagasineret
THUESEN NIELSEN
i en Lade i Vejen under brandfarlige og
i det hele lidet betryggende Forhold. Arbejdet maatte imidlertid i
1913 opgives for denne Gang, da det viste sig, at Haabet om Stats
tilskud glippede.
Der er i Aarenes Løb afholdt mange gode Koncerter og Fore
drag, og adskillige Kunstnere har i Samvirken med Foreningen holdt
Udstilling i Vejen. Disse Udstillinger blev senere afløst af Vandre
udstillingen fra Charlottenborg, der i en Aarrække var en fast Gæst.
Der har ogsaa været en Del Bortlodninger blandt Medlemmerne af
Malerier, Reproduktioner og Hansen Jacobsens Keramik, som For
eningen har indkøbt til dette Formaal. Derimod er en Del værdifulde
Malerier, som i Tidens Løb er købt, stadig Foreningens Ejendom og
findes ophængt paa Vejen Museum, nemlig følgende 6 Billeder:
Johannes Glob: Moder og Barn.
Jens Vige: Ved Slette Strand.
Henrik Jespersen: Ved Bramminggaards Indkørselsport.
Johan Rohde: Ved Fanø Strand.
V. Krause: Flyv-Kirsten i hendes Køkken.
Schlichtkrull: Ved Sommertid i Hammer Bakker.
Da Tilslutningen, særlig til Koncerterne, i Begyndelsen af 30’erne
blev mindre, blev Formaalsparagrafen ved en Generalforsamling 3.
November 1934 ændret saaledes: „Foreningens Formaal er at søge
tilvejebragt en nær Forbindelse mellem Vejen Museum og Egnens
Befolkning for derigennem at fremme Sansen for Kunst“. Samtidig
blev Foreningens Navn forandret til „Vejen Museums- og Kunst
forening“ .
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Foreningen har nu ca. 100 Medlemmer. Saavidt muligt sikres
disse gratis Adgang til Museet, naar det er aabent for almindelige
Besøg.
Teatret. Først ved en Nybygning og Nyanskaffelser af Materiel
til ialt 25000 Kr. rykkede Vejen Teater ind mellem de bedste Provins
teatre, hvad Udstyr angik. Foruden at Scenen blev udvidet fra 7 X 7 1 2
Alen til 1 5 X 18 Alen. altsaa til det 5-dobbelte. saa blev ogsaa Loka
lerne bag Scenen meget øgede og forbedrede. Indvielsen foregik
29. September 1911; Otto Jacobsens Selskab spillede „Madam Sans
Gene“ for fuldt Hus.
Biblioteket. Om Sognets ældste Bogsamling (fra 1843) kan læses
Side 269. Fra 1880 og følgende Aar grundlagde Brugsforeningen en
ret stor Bogsamling, idet de 2 % af Overskudet, som fremdeles
bruges til mere ideelle Formaal, dengang udelukkende blev anvendt
til „Anskaffelse af nyttig Læsning“ . Det var Svejstrup, som var den
drivende Kraft i dette Arbejde som i saa meget andet. Han lagde
stor Vægt paa denne Side af Brugsforeningens Virksomhed (ligesom
ogsaa Sonne gjorde det). Han har sikkert tænkt sig, at man ad den
Vej kunde skaffe Sognet en god Bogsamling, og naar „Oplysnings
fonden“ ikke vil strække til, ansøger han flere Gange „Udvalget for
Folkeoplysningens Fremme“ om Boggaver. En Gang lægger han selv
34 Kr. til for at faa den Sum betalt, som de indkøbte Bøger koster,
og en anden Gang sender han en Ansøgning til det Raben-Lewetzauske
Fond om Pengehjælp til Bøger, men det ses ikke, hvad Resultatet
blev. Det var heller ikke nogen ubetydelig Bogsamling, som For
eningen efterhaanden blev Ejer af, og den blev en lang Tid ret vel
benyttet og nogenlunde holdt i Orden. Da det politiske hen i 80’erne
begyndte stærkt at optage Tankerne blev Benyttelsen imidlertid min
dre, og i 1898 blev det saa besluttet at overlade Samlingen til „Vejen
Læseforening“ .
Denne Forening blev stiftet 1894 med det Formaal „ved fri
villige og Medlemsbidrag at skaffe et Grundfond for hvilket Bøger
og Blade anskaffes og eventuelt Læseværelse indrettes". Det aarlige
Bidrag for Boglaan var, ifølge Udlaansvedtægterne, 1,50 Kr. Disse
Vedtægter er underskrevet af 18 Mænd fra Sognet, hvoraf navnlig
en enkelt var ivrig for Sagen og ofrede meget derfor, men han blev
godt støttet af flere af de andre, og Formaalet, som jo altsaa var
ganske det samme som for det senere „Vejen Bibliotek“, blev der
for ogsaa ret vel naaet for det første Punkts Vedkommende, idet
man i 1906 havde faaet samlet ca. 1000 Bind. Indtægten havde
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sidste Aar været 276 Kr., hvoraf man dog havde faaet 60 Kr. fra
Staten, 50 Kr. fra Kommunen, 50 Kr. fra Sparekassen og 25 Kr. fra
Brugsforeningen. Det andet Formaal derimod, at faa indrettet en
Læse- og Avisstue, hvor især de unge kunde samles om Aftenen,
var — paa Grund af Pengemangel — vanskeligere at realisere. I
1907 søgte og fik man et Tiskud paa 100 Kr. fra Kommunen med
Læsestuen som Motivering, og der nedsattes endog af den Grund
et særligt Udvalg. Skønt denne Sag saaledes stadig holdes levende,
ikke mindst af Jens Thorsen, som i mange Aar var Formand (se bl. a.
Folkebladet 23/n 1913), saa lykkedes det dog ikke at virkeliggøre
den, og imidlertid dukkede en anden Biblioteksplan frem ved Siden
af den gamle.
9. November 1915 behandler Sogneraadet en Skrivelse fra
Grosserer P. Lauridsen, „som forespurgte, om Sogneraadet er villig
til at modtage som Gave til Vejen By og Kommune et Haandbibliotek
paa 2000 Bind samt Inventar til de nødvendige Lokaler (Fotograf
Poulsens Lejlighed er sikret for 5 Aar) paa Betingelse af, at Kom
munen garanterer, at Biblioteket altid er tilgængeligt i gode og
hyggelige Lokaler. Driftsudgifterne anslaas til ca. 1500 Kr. aarligt,
hvoraf de 500 Kr. ventes at komme ind som private Bidrag og 500
Kr. i Statstilskud’*. I en senere Skrivelse af 10. December (behandlet
14. December) forudsættes, at Kommunen giver 500 Kr. aarlig til
en saadan Læsestue foruden altsaa, „at Biblioteket altid er tilgængeligt
i gode og hyggelige Lokaler“ . Men samtidig tilbyder P. Lauridsen
„at oprette et Fond paa 5000 Kr., hvoraf Renten kan bruges til
Administration, Indkøb af Bøger m. m“. Efter Mødet 9. November
blev nedsat et Udvalg til at overveje Sagen, men i Mødet 14. De
cember besluttedes det at modtage Gaven med Tak. Sikkert saa man
Konsekvenserne, at dette vilde blive et udelukkende kommunalt
Bibliotek (jfr. Sogneraadets eget Referat for 12/9 1916: „har paa
taget sig at garantere Bibliotekets Drift“, og at Kommunen skulde
vælge de 3 af 5 Bestyrelsesmedlemmer), men maaske har de fleste
af Sogneraadets Medlemmer ogsaa væiet stemt for noget saadant.
Biblioteket blev afleveret 30. September 1916.
Saa havde man altsaa to Biblioteker, men da det ældre var et
Udlaansbibliotek og det nyere et Haandbibliotek, saa skulde de jo ud
mærket kunne supplere hinanden. Imidlertid hedder det allerede i
det nye Biblioteks første Vedtægter, § 2, at det ogsaa skal tjene
til Udlaan. Og da dette snart her blev Hovedsagen, og da det gamle
Bibliotek nogle faa Aar senere gik over til et Speciale — Hjem-
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stavnsliterat ur —, hvad Nyanskaffelser angaar, saa blev Rollerne
altsaa helt byttet om.
Alligevel laa et Samarbejde nær, saa meget mere, som ogsaa
den gamle Bogsamlings Bindtal nu nærmede sig 2000, idet en Privat
mand 2 Aar i Træk gav 500 Kr. til Bogindkøb. Fra 1917 holdt
Sognebogsamlingen sine Møder paa Biblioteket, og fra Maj 1918
blev Samlingen, der i mange Aar havde Lokale hos Jesper Kristensen
og siden hos Boghandler Eduard Nielsen, flyttet til Biblioteket paa
den Akkord, at dette skulde have Sognebogsamlingens Statstilskud
for at afgive Lokale og Bibliotekar. Aftalen gjaldt for 3 Aar, siden
forlænget til x/n 1921. Derefter blev, efter Overenskomst af 17/io
1921, Sognebogsamlingen indlemmet i Biblioteket, men alligevel be
varende sin Selvstændighed, med egen Bestyrelse, eget Regnskab,
Statsunderstøttelse m. m., ogsaa Sparekassen støtter stadig, som lige
siden Vejen Læseforenings Oprettelse, Sognebogsamlingen. Denne
Selvstændighed afmærkes i det ydre ved et Bogmærke, ex libris,
indsat i hver Bog. Midlerne til Vedligeholdelse kommer hovedsagelig
fra et Legat, dannet dels af Bogsamlingens egen Formue, dels af
et Tilskud, hvorved Maren Lauridsen supplerede denne op til 2000
Kr. For Renterne deraf + Statstilskud og andre Tilskud skal, ifølge
Fundatsen af 1922, indkøbes væsentlig Hjemstavnsliteratur. og Følgen
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er blevet, at Vejen Bibliotek efterhaanden har faaet en sjælden god
Samling af den Slags Literatur.
I 1919 havde Vejen Bibliotek 2500 Bind og 120 Laanere. og
den oprettede Biblioteksforening — som naturligvis kom til for en
stor Del at bestaa af Sognebogsamlingens Medlemmer — havde 249
Medlemmer. 1921 var der 544 Laanere, Foreningen havde 285 Med
lemmer og Bogbestanden var ca. 2800 Bind (altsaa foruden Sogne
bogsamlingen). 1922 652 Laanere, Bogbestanden 3200 Bind. Budgettet,
som i Begyndelsen var beskedent, 2—3000 Kr., steg meget hurtigt,
især efter at man havde faaet en Bibliotekar, som kun havde Bib
lioteket som Opgave, og altsaa maatte lønnes derefter. For 1923 —24
lyder Budgettet paa omtrent 10000 Kr., 1925—26 godt 11000 Kr.
Bibliotekarerne har været følgende: Lærer Andreas Knudsen,
hvis Tid kun delvis var optaget af Biblioteket, Frk. E. Jacobsen,
1921—23, Frk. A. M. Wigh, 1923 — 30, H. Drewsen fra 1930.
Vejen Bibliotek benyttes ogsaa i ret stor Udstrækning af de
omliggende Sogne.
Det nuværende smukke Bibliotek er bygget 1939.
Museet» Hovedaarsagen til, at man har kunnet tænke paa at
bygge et Kunstmuseum i en lille Stationsby som Vejen er den ganske
naturlige, at man ønskede at skaffe et anstændigt og passende Lokale
til Billedhugger Hansen Jacobsens Kunstværker. Disse havde — efter
10
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Kunstmuseum, især af den i 1905 stiftede
„Kunstforening forVejen og Omegn'4, med
Købmand P. Lauridsen i Spidsen. Hansen
Jacobsen havde selv udarbejdet en meget
smuk Tegning i gammel græsk Stil, og en
passende Byggeplads — den nuværende
— var samtidig skænket fra Kunstnerens
Fødegaard, ligesom han ogsaa ved et Gave
brev af 1907 skænkede alle sine Kunst
værker til sit Fødesogn, Men da Haabet om
TROLDEN
det nødvendige Statstilskud i 1913 brast,
1896
kom Museumssagen til at ligge stille i 10
Aar, og H. J. flyttede 1914 sine Kunstværker til et nybygget Atelier
i Skibelund.
I 1922 blev det mærkelige Springvand med dets barokke Figurer
(der minder om Chimærerne paa Notre Dame i Paris) og „Trolden44
som Midtpunkt bygget. Trolden er et af Hansen Jacobsens ejen
dommeligste Arbejder, og da denne Figur, sammen med Museet, et
nyt Bibliotek, Kommunehuset m. m. er bleven Byens Midtpunkt, saa
har det næsten givet sig selv, at Trolden er bleven Sognets Vartegn
eller Mærke. Alligevel var der til at begynde med ikke saa lidt
Modstand imod, at man skulde have dette „sære Gespenst44 i Sognets
Segl, og ogsaa i selve Springvandsudvalget var der saa stærkt delte
Meninger, at kun 6 af 11 Medlemmer stemte for Trolden som Spring
vandsfigur, 4 nøjedes dog med „stemmer ikke44, 1 var fraværende. Saavidt skønnes har dog Afgørelsen siden vundet større og størreTilslutning.
Skønt Museumssagen ganske naturligt nu atter var paa Tale,
blev den dog først til Alvor Aaret efter. Da rygtedes det, at Hansen
Jacobsen nu vilde bygge Privatbolig i Skibelund og at han alt havde
købt Tømmer. Dermed vilde hans Kunstværker sandsynligvis være
tabt for Vejen, ligesom man heller ikke længere havde den afholdte
Kunstner i sin Midte. Det kan siges — og her maa først og fremst
nævnes Borgerforeningen — at man stillet overfor denne Udsigt
handlede resolut. En stærk Agitation blev sat igang, som resulterede
i, at alle Sognets Foreninger samlet henvendte sig til Kunstneren
og hans Hustru og bad dem blive i Vejen, og overfor denne Op
fordring — fra hele Sognet — gav de efter.
Forudsætningen var selvfølgelig, at nu skulde Museet, der nu
havde været paa Tale siden 1907, bygges. En Indsamling blev sat
i Gang, som gav den smukke Sum af 15600 Kr. Dertil kom 1500
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Kr. af „Lundgaardf ondet“ . Disse Penge blev brugt til Midterhallen
og Atelieret, som kostede ca. 25000 Kr., Resten betaltes af Kom
munen. Den private Lejlighed, nordre Ende af Bygningen, skulde
ifølge Kontrakt af 13. Juli 1923 betales af Kunstneren selv. Det blev
godt 22000 Kr. Imidlertid medførte Hansen Jacobsens Udnævnelse
til Vejen Bys Æresborger i 1931, at han fik Fribolig, saa Kommunen
fra den Tid har paataget sig ogsaa denne Del af Udgifterne.
Museet, der blev indviet ved en stor Festlighed 13. Juli 1923,
er dog ikke bleven Gemmested for de Hansen Jacobsenske Kunstskatte
alene, men ogsaa for de Malerier, ca. 50 ialt, hvoraf nogle, som før
nævnt, tilhører Kunstforeningen, nogle faa er laant, mens Resten,
foruden en Del Tegninger, er Museets Ejendom. (Se nærmere om
Museet og dets Indhold i „Vejledning for Besøgende“ 1935, af S.
Alkærsig.)
Pressen. Det første Forsøg paa at faa et lokalt Blad blev gjort
i 1900 med Ugebladet „Fremtiden“, med Lærer H. Kr. Nissen, Skodborghus, som Redaktør. Det var trykt i Ribe, da Byen ikke endnu
havde noget Trykkeri. Skønt Bladet selvfølgelig for største Delen
maatte være baseret paa Avertissementer, var disse dog ingenlunde
dets hele Indhold. Foruden lokalt Stof, som Referater fra Sogneraadsmøder og andre Møder, var der mange oplysende Ting fra
andre Blade og Tidsskrifter, Rejseberetninger m. m., ogsaa Udtog
af Statistisk Aarbog; og mange af disse Ting læses med Interesse
den Dag i Dag. I dette Blad begyndte ogsaa de historiske Oplys
ninger om Vejen Sogn og Skodborghus, som Pastor Richter i disse
Aar begyndte paa, og som senere blev fortsat i „Tiden“. — Der
var ogsaa Kræfter i Bevægelse for at Bladet
fra Januar 1901 kunde overgaa til Dag
blad, men da de økonomiske Muligheder
viste sig ikke at slaa til, blev Bladplanerne
lagt helt tilside foreløbig.
Med „Tiden“, ogsaa et Ugeblad, som
udkom fra April 1903, blev der gjort et
nyt Forsøg. Det var en Mand fra Herningegnen, den senere Kæmner, Jens Andersen
Favrholt, som fik Lyst til at at prøve, om
han kunde være heldigere. Ogsaa dette
Blad har et godt Indhold, og Redaktøren
har tydelig nok taget „Fremtiden“ til ForJENS ANDERSEN FAVRHOLT
billede. Dette hænger sandsynligvis sammen
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med, at disse to Sognets første Redaktører
var ganske ens indstillede; ikke Journalister
i almindelig Forstand, men oplyste Mænd,
hvis Lyst det var at bringe Oplysning
ogsaa til andre. Man var for saavidt ogsaa denne Gang heldigere, som det nu
værende „Folkebladet" er en direkte Fort
sættelse, og uden Ophold, af „Tiden".
Favrholt ledede det som Ugeblad i 2 Aar,
til April 1905. Det blev trykt hos Konrad
Jørgensen i Kolding. Fra den Tid skiftede
Bladet baade Trykkeri og Redaktion, idet
Ernst Carlsen, som i 1899 var kommen til
LUDVIG RASMUSSEN
Vejen og havde begyndt et Bogbinderi,
Trykkeri og en Æskefabrik, paatog sig begge Dele. I godt 5 Aar,
til Bladet gik over til Kolding Folkeblad, kom det nu 3 Gange
ugentlig.
Inden denne Periode udløb var dog Ernst Carlsen fratraadt,
idet han til et Aktieselskab havde solgt baade Bladet og Trykkeriet
til Overtagelse 1. December 1908. Bladet havde paa det Tidspunkt
faaet Navneforandring til „Folkebladet", (fra 1. Oktober 1908). I
mindre end 2 Aar var der nu 3 eller 4 Redaktører, og da Bladet
ikke gik videre godt, og Sigurd Berg, som Repræsentant for de
Bergske Blade, gerne vilde købe det — vel hovedsagelig for at
sikre sig Vejen og Omegn for sin Presse og Politik — saa gik
Aktieselskabet, 29. August 1910, ind paa et ret godt Tilbud (4000
Kr.) fra hans Side, og Folkebladet blev
saa fra 1. Oktober 1910 en Del af Kolding
Folkeblad og dermed Dagblad, idet det,
foruden at beholde sit Navn. fik Lokal
redaktører baade i Holsted og Vejen. —
Sidste Sted blev Ludvig Rasmussen, hidtil
Faktor ved det Bergske Blad i Holbæk,
Bladets Redaktør 1910—33.
Venstrebladet. Efter Bruddet i Venstre
1905 gjorde en Del Mænd i Vejen og
Omegn, i Tilslutning til det radikale Ven
stres Odensemøde og Program (Maj 1905),
et Arbejde for at faa oprettet et radikalt
Venstreblad i Vejen. Formand for den
HOLGER KRISTIANSEN
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første Bestyrelse var Fotograf Povlsen, og
Bladet udsendte sit første Nummer 17.
April 1906 med Vendelboen Holger Kristian
sen som Redaktør. Han var Elev fra Sta
tens Lærerhøjskole. Efter et Par Aars
Forløb blev Bladet dog flyttet til Kolding,
hvor dets første Redaktør var Oscar Geis
mar. Efter forskellige Redaktørskifter var
Fr. Aubeck Bladets Leder 1912—24; siden
Redaktionssekretær *S. M. Sørensen.
Socialdemokraten. Kolding Social-Demokrat begyndte som Dagblad fra 1. Jan.
1899 (efter et Aarstid at have været Uge
M. K. SØRENSEN
blad) og 1. Juli s. A. oprettedes Kontoret
i Vejen. Den første Korrespondent her var Cigar mager Peter Bagger,
men den, som har gjort langt det største Arbejde for Bladet i Vejen
er nuværende Folketingsmand M. K. Sørensen, som var dets Kor
respondent eller Redaktør fra 1905 til 1926.
Trykkeriet. Som foran bemærket overgik „Sydjysk Centraltrykkeri"
i 1908 til et Aktieselskab i Vejen, som til Bestyrelse valgte Bog
holder Chr. Andersen, Ingeniør O. Vang Lauridsen og Skolebestyrer
Slebsager, den sidstnævnte blev Formand. Trykkeriet blev nu kaldt
„Centraltrykkeriet“ og skulde beskæftige sig med Bogtrykkeri, Æske
fabrikation og Udgivelse af et Blad. Sidstnævnte Post udgik, som
før nævnt, efter et Par Aars Forløb. Aktiekapitalen var 10000 Kr.,
som ogsaa var Købesummen, dog blev Varelageret betalt særskilt.
Efterhaanden som Trykkeriet fik mere at bestille — især for
Margarinefabrikken — blev Bygningerne for smaa og Maskinerne
utilfredsstillende. Gentagne Gange, især 1916 og 1919, maatte der
foretages ret store Udvidelser, og da samtidig de store Prisstigninger
satte ind blev Bygningerne i 1922 sat til 50000 Kr. og Maskinerne
til en lignende Sum. De sidstes Værdi er siden mere end fordoblet.
Ogsaa Aktiekapitalen er — fra 1920 — fordoblet.

VI.

K irk e og P r æ s te r .

Vi kender yderst sjælden noget Aarstal for vore Kirkers Til
blivelse. og det er ikke anderledes i Vejen. Men vi ved, at den store
Byggetid ligger om ved 1150, dog i Vejen snarest noget tidligere,
fordi vi kan regne med. at denne Kirke, liggende ved Alfarvejen
gennem Jylland, tilmed i et vigtigt Vejkryds, og derfor ofte besøgt
af islandske, norske og danske Pilgrimme paa deres møjsommelige
Vandring til Rom. St. Jago eller Jerusalem, har været en af de første,
som den Ribe Bisp har sørget for at faa bygget.
Noget mere ved vi maaske om, hvordan det er sket. Naar en
bekendt Kirkehistoriker her skyder baade Konge og Herremand tiltilside er det vist med rette, men endnu mindre kan man regne med
Bønderne. Thi ganske vist er Kirken bygget for deres Penge, idet
Tiendeydelsen, som blev den egentlige Kirkebygningskapital, omkring
1150 regnes at være fuldt gennemført, ialfald paa disse Egne. men
ikke paa deres Initiativ, og sikkert ogsaa i Modsætning ialfald til
Flertallet, akkurat som vi senere ser det med Skolen.
Hvordan skulde det heller gaa til, at Datidens Bønder skulde
blive Kirkebyggere? Et saadant Hus stod naturligvis i den største
Modsætning til alt, hvad Bønder kendte af Bygninger, krævende et
næsten uoverkommeligt Arbejde, langt mere, end om alle Gaardene
i Byen skulde bygges om! Nej, Biskoppen eller Kannikesamfundet
ved Domkirken eller i nogle Tilfælde Klosteret har søgt at vinde
Byens Storbonde, i Vejen Manden paa „Kirkegaarden“ (Side 86),
for Bygningen af en Kirke, idet de har givet ham Udsigt til visse
Fordele ved Tiendens fremtidige Opkrævning (jfr. Side 41). Han har
ogsaa tit faaet Lov til at lægge Kirken tæt op ad sin egen Gaard,
og som oftest blev vel en af hans Sønner Præst ved Kirken. Om
der har staaet et Gudehov iforvejen der ved disse tre hedenske
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Gravhøje, som endnu ligger paa og ved den gamle Kirkeplads, ved
vi intet om, men det er ikke sandsynligt, thi Gudehovene — virkelige
Gudshuse — kom meget sent, og var ogsaa sjældne. Det sad dybt
i Folk. at al Dyrkelse af Magterne, især da Solen, maatte foregaa
under aaben Himmel.
Kirkeplanen var som bekendt overalt saare simpel, men at til
hugge Stenene til Kvadre og faa dem rigtig anbragt var langtfra
hver Mands Sag. Fra Ribe har man sendt ialfald Stenhuggere og
især de ledende Haandværkere. maaske Lægmunke, som tog sig af
slige vanskelige Ting, mens alt det øvrige: at slæbe Sten til, at
løfte dem paa Plads, fælde Tømmer og hugge det til, hente Kalk
skaller ved Vesterhavet og slaa Kalken naar den var brændt o. s. v.
har været besørget som Hovarbejde paa Storbondens Befaling. Men
næppe uden Knurren. Dette her var jo helt uden for det sædvanlige.
Det har vel ogsaa taget lang Tid, flere Aar. Kor med Alter og Font
er først bygget, maaske med noget af Skibet, siden Resten. Taarnet,
som ogsaa Vejen gamle Kirke havde, er overalt meget yngre, fra
omkring 1400.
Men saa stod Bygningen der. Imponerende og sær for hin Tids
Mennesker at skue, men alligevel mærkelig hjemmegroet. thi Tømmeret
var groet og Stenene samlet paa Sognets egne Marker og det meste
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Arbejde besørget af Sognet selv. Kun Taget, af Bly, var en fremmed
og mærkelig Ting. Man skulde ogsaa faa over 700 Aar til at blive
hjemmevant i den. Et Par og tyve Slægtled blev døbt og viet indenfor
dens Mure og fik deres Hvilested omkring den. Nu skulde man ikke
længere graves ned paa en tilfældig Plads paa Byens Mark. Kirken
var samlende og utvivlsomt styrkende for Fællesskabet iøvrigt.
Det er altsammen borte. En mærkelig pietetsløs Tid. der varede
til for ikke mange Aar siden, har handlet ilde med vore gamle Kirker.
Den Trediedel af Tienden, i Vejen over 20 Tdr. Korn, som var hen
lagt til Kirkens aarligc Vedligeholdelse, skulde, ialfald i ældre Tid,
være mere end nok; men disse Indtægter blev Genstand for en forargerlig Handel og gik i private Folks Lommer, gerne Herremandens,
og hvordan det saa gik Kirkebygningen under disse Forhold er der
før fortalt om (Side 109). Ingenlunde værst i Vejen, skønt Taarnet
i 1738 var „revnet og staar for Fald“, der mangler nogle Ruder og
nogle Sten i Muren og Kirkediget er nogle Steder nedfalden. Mange
Steder var det meget værre, og det er et godt Vidnesbyrd for de
gamle Kirkebyggere. at de fleste af deres Kirker har klaret sig frem
til en Tid, da de kunde faa en blidere Behandling.
Naar dette ikke gælder for Vejen Kirke, har det altsaa ikke
sin Grund i den daarlige Vedligeholdelse. Denne var ganske vist
langt fra god, og Klagerne derover lyder helt ned i nyere Tid. ogsaa
mens den, 1832 —74, hørte under Dortheasminde. Men det var den
nye Stationsbys voksende Befolkning, som Kirken, med sine kun
140 Siddepladser, snart blev for lille til. og hvis man saa hellere
ønskede en ny Kirke, kunde der sagtens blive noget at udsætte paa
den gamle. I Synsprotokollen hedder det for 14. Juli 1890, at „Kirken
har mange og betydelige Mangler og trænger til store Reparationer,
og da Kirkeværgerne er enige om at foretrække at bygge en ny
Kirke . . . “. Et halvt Aar senere, da den kgl. Bygningsinspektør,
Vilhelm Petersen, havde set Kirken, lød hans Dom dog ikke særlig
ugunstig. „Efter Forholdene er den oprindelige romanske Kirke vel
bevaret; Skibets og Korets nordre Side, samt Korets østre Gavl
endog særdeles vel, idet der ikke mangler en Kvadersten, og Murene
er fuldstændig rette og have alle oprindelige Vinduer bevarede,
rigtignok i tilmuret Stand . . . . Kirkens søndre Side er derimod,
skønt den ikke kan kaldes brøstfældig, mindre godt bevaret. Kvader
stenene have enkelte Steder forskudt sig, især i Sokkelen. De op
rindelige Vinduer er her forsvundne og have maattet give Plads for
større formløse Vindueshuller med udvendig cementpudsede Sider“.
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Man kan ikke sige, at dette er anderledes end i enhver vestjysk
Kvaderstenskirke. Det er altid den sydlige Side, der er værst med
taget. Endog Blytaget var næsten bevaret, ogsaa paa Taarnet, kun
var to Fag paa nordre Side af Skibet nærmest Taarnet dækket med
Tegl. Naar Bygningsinspektøren alligevel ikke, trods denne ret gun
stige Bedømmelse, vilde anbefale at bevare Kirken, var det, som vi
skal se, af andre Grunde.
Allerede 16. Oktober 1881 havde Tiendeyderne, som siden 1874
ejede Kirken, med 21 Stemmer mod 9 besluttet at bygge en ny
Kirke, hvis den kunde faas for 10000 Kr. + de gamle Materialer,
saadan som Bygmester Andreas Bentzen havde ment. Da Bygnings
inspektøren ikke vilde anbefale dette, betragtede Ministeriet Sagen
som bortfaldet. Det var lige ved, at en lokal Haandværker skulde
have været til at „restaurere og udvide Kirken i Løbet af 10 Aar og
overtage Ansvaret overfor Synet i den Tid". Senere blev man dog
betænkelig og den allerede opsatte Kontrakt er kun underskrevet
af Haandværkeren selv. 1 Stedet blev der endnu engang foretaget
Reparationer, især paa Taarnet, for 1338 Kr. (1884).
Med foran nævnte Kirkesyn 14. Juli 1890 kom der ny Fart i
Byggeplanerne, og skønt det skulde vise sig, at Vejen frem var lang
og trang, blev de nu ikke mere opgivet. De oprindelige 10000 Kr.
blev først til 16000, siden til 20000 og sluttelig til 21000 som rente
frit Laan at afbetale i 50 Aar, hvad der jo bliver et mindst lige
saa stort offentligt Tilskud. Dette Krav motiveredes fra Tiendeydernes
Side med, at den aarlige Tiende, efter den nye Matrikel ca. 55* a
Td. Rug, ikke vilde forslaa, at den fattige Stationsbefolkning intet
kunde yde, og at ca. 1/5 af Sognets Hartkorn (Skodborghus Mark)
var tiendefri.
En Tid var der ogsaa Tale om 29000 Kr., men da under den
Forudsætning, at den gamle Kirke, efter at være istandsat og Taarn
og Vaabenhus fjernet, skulde beholdes som Ligkapel. Men dette vilde
Finansministeriet ikke gaa med til, mens man derimod kunde tænke
sig at give Tilskud — forudsat at Befolkningen selv viste Offer
villighed — hvis den gamle Kirke kunde udvides og bevares.
For dette sidste var ogsaa Kirkeministeriet stemt. Især ønskede
man, at det gamle Kor, hvorfra nu Daab og Nadver var bleven for
valtet i over 700 Aar, fremdeles skulde være og forblive Midtpunkt
i Sognets Gudstjeneste. Denne Betragtning, at Gudstjenestens Midt
punkt burde bevares, blev vist altid gjort gældende fra Ministeriets
Side ved ældre Kirkers Ombygning, og ialfald er det oftest siden
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blevet gennemført. Ogsaa i selve Sognet var der megen Stemning
derfor, ialfald i Begyndelsen. Ved en ekstraordinær Generalforsamling
1891 stemte et Flertal, ganske vist kun 8 mod 6, for at holde sig
til den gamle Byggeplads paa Kirkegaarden.
Alligevel gik det som bekendt anderledes. Altfor mange Ting,
især økonomiske, trak i modsat Retning. Kirkeministeriet mente,
„at det muligvis lader sig gøre at tilvejebringe den fornødne Plads
ved at udvide Skibet, især mod Nord og Syd og maaske tillige i
Vest“ . Da dette vilde medføre, at hele Kirken, med Undtagelse af
Koret, skulde ombygges, saa søgte Arkitekten, Ahlmann, at lempe
lidt derpaa ved, i Stedet for at flytte Taarnet mod Vest, at flytte
Koret mod Øst, men derved gik jo Ministeriets Grundtanke i Om
bygningen tabt, og Misfornøjelsen dermed gav sig endog Udslag i,
at man (9. Januar 1894) gav Kirkeværgerne Anvisning paa en anden
Arkitekt. Ogsaa Kirkeværgerne var imidlertid misfornøjede, men af
en helt anden Grund, idet nemlig en saadan Ombygning naturligvis
vilde blive langt dyrere end en ny Kirke et andet Sted, ogsaa fordi
Fundamenterne her maatte føres meget langt ned, ialfald til Bunden
af Gravene. Tilmed maatte ikke saa faa Grave forstyrres, hvad de
paagældende protesterede imod, og endelig kunde man imod Ministe
riets Plan anføre Udtalelser af selve den kgl. Bygningsinspektør,
Vilhelm Petersen, idet han i sin Skrivelse til Ministeriet af 27. Fe
bruar 1891 ved Siden af de gode Ting, han kunde sige om Kirken,
og at den i arkitektonisk Henseende var ikke uden Interesse og
kunde fortjene at bevares, dog udtalte, at fordi Koret var meget
lille og ikke vilde vise sig tilstrækkelig til en mere end dobbelt
saa stor Kirke, saa „kan jeg ikke tilraade en Udvidelse af den nu
værende Kirke“ .
Ved en anden Ordning af Knæfaldet kunde denne Hindring
maaske dog have været overvundet, hvad Petersen ogsaa selv an
tyder. Men Kirkeværgerne, der her kom til at optræde i anden
Egenskab end just som Værger, greb heller end gerne den Slags
Betænkeligheder og forstod meget vel at benytte dem. De er aabenbart bleven meget forskrækkede, da de saa det Forslag til „Ud
videlse“ , som Ahlmann efter Ministeriets Initiativ havde udarbejdet.
24. Juli 1893 fik Provsten, Schjøtt i Lejrskov, det hele tilbage fra
Kirkeværgernes Formand. Hans Larsen, Tappergaard, med den meget
karakteristiske Bemærkning, at det er altfor dyrt, „og saa har man
alligevel en gammel Kirke“. — Som vi saa foran opgav Ministeriet
dog ikke derfor Sagen lige straks, men gjorde endnu i 1894 et Par
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Forsøg paa at redde den gamle Kirke. Naar det saa derefter synes
at være opgivet, saa er Grunden vist ganske ligetil; Ministeriet fik
ingen Støtte fra de stedlige Autoriteter, hverken fra Præst, Provst
eller Biskop. I den uforholdsmæssig store Bunke Papir, som i Løbet
af de 6 Aar dyngede sig op om denne dog lokale Sag (og kun en
mindre Del deraf findes i Sognet) mærker man intet til nogen af
dem. anderledes end som forretningsmæssige Mellemled, lige med
Undtagelse af, at Biskop Balslev 1892 kritiserede det nye Taarns
Udseende i dets Forhold til Kirken (en berettiget Kritik!). Hvad
Præsterne angaar (der var i de 6 Aar to Præster og to Biskopper)
er Grunden til deres Tilbageholdenhed vel nok den store Ømfindtlig
hed, som Bønder dengang havde overfor Embedsmænds Indblanding
i „deres“ Sager, de vilde selv, og for det meste kunde de vel ogsaa;
men i et Tilfælde som dette maa det vist antages, at det ringe
Resultat, og det gælder ikke blot den nye Bygning, men ogsaa dens
Beliggenhed (saavel som den gamle Kirkes sørgelige Skæbne) kunde
være blevet anderledes ved et bedre Samarbejde, navnlig mellem de
hjemlige Autoriteter. Begge Præsterne havde nogen Forstand derpaa.
Det er kun en ringe Trøst, at det ikke gik bedre andre Steder. I
Veerst kan man se den gamle Kirkes Kvadre anbragt i en Svinesti!
Saa fik Ødelæggelsen Lov at gaa sin Gang, og man vendte sig
mod det nye, der skulde komme. Af Bygningsinspektørens Bemærk
ninger til Arkitektens Tegning (6. Juli 1892) ses det, at „hele det
høje Tagrum lige til Toppen er inddraget i Kirkerummet“ . Imod
denne Bygningsmaade indvendte han, at Kirken bliver vanskelig at
opvarme, især da der ikke var tænkt paa Puds, men Beklædning
med Brædder, og at Tagkonstruktionen vil være ustabil for Vind
trykket. Begge Dele kunde rettes ved i Stedet for Spidshvælvningen
at lægge Bjælkeloft, og da Kirkeværgerne ogsaa ønskede det saaledes,
især af Hensyn til Opvarmningen, saa blev Planen ændret derhen,
hvad der jo ogsaa stemmer langt bedre med hele Bygningens Karakter.
Det næste Spørgsmaal var Byggepladsen, Da man dels af Hensyn
til Gravene, dels til det dyrere Fundament havde besluttet sig til
en Byggeplads udenfor Kirkegaarden tænkte man som en Selvfølge
paa den store ubebyggede Plads syd for Kirkegaarden, thi det var
den eneste Side, hvor en Udvidelse kunde ske, men her var til
Gengæld ogsaa Plads for lange Tider, baade til Kirke og Kirkegaard,
og den sidste vilde af sig selv efterhaanden have vokset ud om den
ny Kirke, hvis man havde sørget for at have Jorden paa Haanden.
Ogsaa for den mere anselige Beliggenheds Skyld kunde man meget
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ønske, at denne Tanke var bleven fastholdt, og det er egentlig ret
uforstaaeligt, at den alligevel blev opgivet. Af en Skrivelse fra Kirke
værgerne til Ministeriet (udateret, men maa være fra Slutningen af
1895) ses det, at man nu har udset en anden Byggeplads (som ogsaa
Arkitekt Ahlmann er gaaet med til), nemlig Maler Andersens Have.
Grundene er mange, og nogle er meget mærkelige. Der er naturligvis
først det økonomiske. Den nu valgte Plads bliver meget billig, fordi
Kirken i Forvejen ejer Jordstykket mellem denne Have og Gaden
(„saakaldte Bryllupsplads“); „Kirken vil komme langt bedre til sin
Ret(!) . . . med Taarnet og Indgangen ud mod Byvejen, ligesom den
fra Jernbanen vil se smukkest ud“ , og endelig, mener man, ligger
den bedre i Læ(!).
Om de videre Begivenheder fortæller Pastor Richter saaledes i
Embedsbogen:
„Anden Paaskedag, 6. April 1896, holdtes for sidste Gang Guds
tjeneste i den gamle Kirke, og umiddelbart derefter begyndte Ned
brydelsen. 15. Maj s. A. foregik Grundstensnedlæggelsen tii den nye
Kirke med en lille Højtidelighed, ved hvilken Biskop Gøtzsche i Ribe,
Provst Schjøtt fra Lejrskov og Sognepræst Richter, Vejen, talte i Over
værelse af 180—200 Mennesker. I Løbet af Sommeren 1896 opførtes
saa den nye Kirkebygning; at den ikke naaede at blive fuldført til
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1. Oktober, som oprindelig var bestemt, laa for en stor Del i, at
det til Kirken bestemte Varmeapparat først efter adskillige Ændringer
vandt Autoriteternes Bifald. Kirkeværgerne, Hans Larsen. Taborgaard
(siden i hans Sted Hans Olsen Baungaard og efter dennes Død
Fabrikant Johs. Lauridsen), L. Rasmussen, Vandamgaard, og Mads
Andersen, Vejen Østermark, havde Tilsynet med Arbejdets Udførelse.
6. November synedes det fuldførte Arbejde af Provstesynet og fandtes
forsvarlig udført . . .“ .
„4. Søndag i Advent. 20. December 1896, indviedes saa den
nye Kirke i Overværelse af en stor Mængde Mennesker, saa at Kirken
var fyldt til sidste Plads. Foruden Biskop Gøtzsche, Ribe, Provst
Schjøtt, Lejrskov. og Sognepræst Richter var af fremmede Præster
til Stede: Pastor emer., Dr. phil. H. F. Feilberg. Askov; Sognepræsterne
Rasmussen, Malt; Nissen, Brørup; Fenger, Lindknud ; Enghoff. Føvling;
Dahl, Veerst; Neergaard, Vamdrup; Thimroth, Hjarup; Schjørring,
Aadum; Thyssen, Ølgod; Højmark, Gaarslev, og Kapellan Hansen,
Hjarup. Biskoppen foretog Kirkeindvielsen med en Tale over Jesaja
12, 3 („I skal drage Vand med Glæde af Frelsens Kilder“). De be
hørige Skriftstykker oplæstes af Provst Schjøtt, Pastor emer. Feilberg
og Sognepræst Richter, hvorefter sidstnævnte prædikede over Dagens
Tekst med Betoning af det levende menneskelige Vidnesbyrds Be
tydning i Menigheden, idet det udspringer af personlig Selvoplevelse,
men henter sin Indvielse og Næring fra Herrens Ord til sin Menighed
ved Døbefont og Nadverbord.
Efter endt Gudstjeneste samledes Præsterne med en Del af Sog
nets Beboere og nogle udensogns til en Fadlesspisning i Vejen
Stationskros store Sal, hvor der af mange udtaltes gode Ønsker for
den nye Kirkes Fremtid.44
Fra 15. Maj til 6. November, knap et halvt Aar, saa nemt gik
det altsaa med at bygge en Kirke, da man endelig efter de lange
og trange Forberedelser kom i Gang. Ogsaa nemt med Bekostningen,
ialfald i Forhold til«, hvad man ellers havde været vant til at regne
med til en Kirkebygning. Ifølge et summarisk Regnskab i Kirkens
Forhandlingsprotokol, 24. April 1897, har Kirken kostet, med Stole
og Varmeapparat, 24566 Kr., mens der for Materialer af den gamle
er indkommen 2467 Kr. — Men som vi har set, blev der ogsaa
sparet saa langt det gik an, og man maa vel sige noget længere.
Synsprotokollen viser, at man ved Synet af Materialerne (15. Maj
1896) maatte kassere en Del af Stenene og næsten al Tømmeret
paa 4 X 5 Tom., formentlig Spærene, og ved næste Syn blev alle
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Lægterne kasseret. Og det var ikke Haandværkernes Skyld, for de
skulde ikke skaffe Materialerne.
Kirken blev derfor ogsaa ret et Tidens Udtryk, draget ned paa
det jævne, ogsaa i bogstavelig Forstand. Ikke saa meget en Kirke
som et Hus, af den Slags, som ogsaa mange andre Steder i hine
Aar drog Kirkerne ned i de almindelige Huses Rækker med al deres
Smagløshed. Det underlig paaklistrede Taarn (som jo siden er ind
bygget i Kirken) gjorde det ikke bedre. Et Kirkerum blev der da
heller ikke ud deraf, nærmest en Kirkesal, som, især efter den senere
Forbedring, dog ogsaa har en vis Hygge i Modsætning til det gammel
dags højtidelige, som prægede de gamle Kirkerum.
Af den gamle Kirke blev en Del af Kvaderstenene brugt som
Sokkel i den nye, ligesom ogsaa nogle Vinduessten og nogle Figur
sten blev anvendt (Lindorm og Mandsfigurer. Se Aarbog for nordisk
Oldkyndighed 1894, Side 276). Resten blev spredt for alle Vinde.
Tømmerhandler Ebbe Sørensen, Høllund, købte det meste; det var
især Blyet, der havde Værdi. Resten var dyrt nok i Nedbrydningen.
Tømmeret var ikke saa lidt raaddent, skønt det var Eg, vel sagtens
fordi Taget altfor ofte havde været forsømt. En stor Del af Kvader
stenene blev anbragt i Fortov og lignende, af Taarnets Munkesten
er bygget den toetages Bagbygning, Nørregade 5, tilhørende Maskin
bygger Svenning, og Resten blev nærmest Affald.
Kun Vaabenhuset blev staaende. Der havde været saa meget
Tale om et Ligkapel, at man tilsidst syntes, at saadan et maatte
man have, og det var vel atter af Sparsommelighedshensyn, naar man
dertil beholdt Vaabenhuset, det var billigt at holde vedlige. Og
skønt det var baade grimt og snævert kom det dog til at gøre
Tjeneste i 36 Aar. I 1932 blev det afløst af det nuværende Ligkapel,
hvis Overslag lød paa 6340 Kr.
I øvrigt maatte man ifølge Synsprotokollen allerede i 1901 til
at lægge et Jernanker tværs gennem Taarnet paa den nye Kirke,
da Vestmuren havde slaaet „en ikke ubetydelig Revne". Aarsagen
var mangelfuld Fundering. Samme Aar maatte ca. 20000 halvbrændte
Sten, som man efter Arkitektens Raad havde lagt over Kirkens Loft
for at holde paa Varmen, fjernes, da Bjælkerne begyndte at bøje
sig. Der blev saa lagt Tjærepap op i Stedet. Ogsaa Taget maatte
meget ofte efterses og repareres, baade paa Kirken og Taarnet.
Den gamle Kirkes Inventar blev selvfølgelig flyttet over i den
nye Kirke. Paa Prædikestolen staar: „Anno 1632 lod ærlig og vel
byrdig Mand, Mandrup Abildgaard til Skodborghus. paa Kirkens
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Vegne denne Prædikestol staffere og male“. Selve Stolen er vel
altsaa ældre. I fire Felter ses de fire Evangelister med deres Sym
boler, og paa de 5 Pilastre omkring dem 5 Figurer, hvoraf den ene,
som vist skulde staaet i Midten, maa være Kristus med Lammet.
De andre kan maaske vanskelig tydes. — Den gamle Altertavle,
som nu staar i søndre Korsfløj, bærer Abildgaardernes og Juelernes
Vaaben og Aarstallet 1606 og er vel saa bekostet af Mandrup Abildgaards Fader, Eggert Abildgaard, gift med Mette Juel fra Estrup
(jfr. 38—39). De to samme Vaaben er udskaaret paa de 3 øverste
Stole paa Kvindesiden og den øverste paa Mandssiden, Aarstal 1589.
— Fonten er den oprindelige, af smuk Form, men uden Prydelser,
hugget ud i Granit. Kalk og Disk bærer Oberst Svanevedels Vaaben.
Han udmærkede sig i den skaanske Krig (1675—79), var Ejer af
S. Vosborg og en Del af Hundsbæk. Det er ret mærkeligt, at han
har givet saa store Gaver til Vejen Kirke, thi da Hundsbæk var
afbrændt af Svenskerne 1657 og laa øde helt til 1697 (O. N.
98—99), saa kan han ikke have boet der. Ogsaa de to af de fire
Alterstager bærer hans Vaaben, og Oblatæsken, som vel ikke har
Vaabnet, men derimod Aarstallet 1692. er sikkert ogsaa givet af
ham sammen med de andre Gaver. Denne Æske har haft en ret
mærkelig Skæbne. Da Haandværkerne i 1929 skulde sætte Præstegaarden i Stand til Richters Efterfølger, fandtes den henkastet snavset
og medtaget. Arkitekt Grue tog den dog med hjem, og da han blev
klar over, hvad det var, fik han han den oppudset, hvorefter den
blev leveret tilbage til Kirken. Der findes ogsaa saavel Disk som
Alterbæger til Hjemmebrug. Den sidste bærer følgende Indskrift:
„Taalmod i Lidelser, Fred i Døden og Naade hos Gud finder enhver,
som med oprigtigt Hjerte søger sin Frelser“ .
Dortheasminde. 20. Februar 1842.
Magdalene Dorthea Poder, f. Fogh.
(Jfr. om hende Side 189 —90.)
Paa søndre Mur i Koret hænger Tavlen med Præstelisten, nu
(1939) ialt 19 siden Reformationen, altsaa en Virketid til hver af
gennemsnitlig en god Snes Aar. Nederst staar, at Tavlen er bekostet
af Præsten Søren Pedersen, 1569—92, (havde ogsaa Efternavnet
Struc), og restaureret 1694 af Præsten Anders Stephansen, 1797 af
Hans Gundorph og 1858 af Stephan Iversen og Hustru, Abelone
Katrine Fogh, Dortheasminde. Paa Korets nordre Mur er en Tavle
over et Par af Gundorphs Børn, døde som smaa. I søndre Korsarm
n
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en Tavle over Lucas Jensen, 0 . Skibelundgaard, der døde som Soldat
i 1864, og paa Vestvæggen en Tavle over Simon Madsen, død 1742.
Det var ham, der bragte Rigdommen til Vejen Mølle. Paa samme Væg
en Tavle (Latin) over Præsten Jacob Bentzen (1699—1719). — Paa
den gamle Kirkeplads inde paa Kirkegaarden er Eggert Abildgaard
og Mette Juel og et Par af deres Børn begravet i Koret; det er
deres Gravminde (Skriften nu ulæselig), som er opsat i den nye
Kirkes Taarn. Under Alteret stod 8 Kister, sandsynligvis Abildgaardernes. Lautruppernes Begravelse var i Taarnet, dog kan næppe
andre end Fr. Lautrup og Maren Højmark være begravet her. —
Men foruden disse kendte maa der regnes med en stor Mængde
ukendte Begravelser i Kirken fra ældre Tid, Præster, Storbønder
og Møllere, en Uskik, som fulgte af, at man troede at være Himlen
nærmere, jo nærmere Alteret man kom til at ligge. Dog var det
maaske endnu mere en Følge af den „honnette Ambition“ .
Som den gamle Kirke saaledes var bleven udstyret med Gaver
i Tidens Løb, saa viste der sig ogsaa nu overfor den nye Kirke en
Del Offervillighed. En Kreds af Kvinder indsamlede 744 Kr., og dertil
kom den gamle Kakkelovn, som blev solgt for 50 Kr. For disse
Penge købtes 2 nye Lysekroner (195,00), 1 ældre Lysekrone blev
istandsat (105,00), Døbefad og Alterstager restaureret (40,00), 2 nye
Alterstager (90,00), 1 Daabskande (20,00), Alterkalken blev ændret
efter den nye Skik med Særbægere, og Disken blev istandsat (begge
Dele 25,00), ligesom ogsaa Prædikestolens Ompolstring, Løbere til
Kirkegulvet m. m. blev bekostet af denne Sum. Tilovers blev 34 Kr.
37 Øre, som bestemtes til Hjælp til en Ramme om den nye Alter
tavle. Rammen blev iøvrigt bekostet af Kirken selv. Selve Tavlen
blev skænket af en gammel Vejenbo, Terman Blok, Kærsdalgaard,
siden i Esbjerg, idet han udtalte Ønsket om . at Kunstneren Niels
Termansen, en Søn af N. J. Termansen, Gammelby, skulde male den
og Pastor Richter og Lærer Jørgensen skulde bestemme Motivet.
Man valgte at kopiere Broder Bartolemæus* (+1517) Billede i Firenza:
Nedtageisen af Korset; men da Niels Termansen paa sin Italiensrejse
ikke kunde opholde sig saa længe i Firenza som nødvendigt, fik
man en anden dansk Kunstner, Carl Holsøe, til at kopiere Billedet.
Da det blev anbragt som Altertavle i Vejen Kirke fik det denne
Underskrift: „Saa ofte, som I æder dette Brød og drikker denne
Kalk forkynder I Herrens Død, indtil han kommer“ (l.K or. 11,26).
Da denne Indskrift 25 Aar senere maatte fornyes blev den ændret
til det nuværende: Hans Død er vor Sejr! Det var vel naturligere,
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at der under dette gamle middelalderlige Billede slet ingen Indskrift
var. — Et Par af Sognets Husmødre syede en ny Alterdug, og da
den i 1933 var opslidt blev der i Sognet foretaget en Indsamling,
dels til en ny Alterdug, dels til det store Tæppe mellem Skranken
og Alteret. Det mindre Tæppe foran Alteret, som Elisa Konstantin
Hansen havde tegnet til den nye Kirke, og som Fru P. Lauridsen
bekostede, maatte ligeledes fornyes i 1933. Tre af Sognets Kvinder
bekostede det, og den ene af dem syede det efter den gamle Tegning.
— Den syvarmede Lysestage, som staar paa Alteret, blev skænket
til Kirken af nogle Sogneboere i Anledning af Pastor Richters 70
Aarsdag i 1920.
Ved private Bidrag blev der i 1900 ogsaa anskaffet et Harmonium
til Kirken, som gjorde Tjeneste til 1909, da Fru Maren Lauridsen
gav et nyt Orgel. I 1925 lod hun det ombygge og udvide hos Firmaet
Marcussen i Aabenraa. Det kostede ialt 6236,40. Den gamle Kirke
klokke bestemte man sig derimod til at beholde, skønt Klangen ikke
var god. Først 1921 lod Fru Maren Lauridsen den omstøbe, men
desværre blev Klangen heller ikke da tilfredsstillende. I 1936 gav
Enkefru Sterndorff 2000 Kr. til en helt ny Kirkeklokke; den blev
leveret af det Schmidtske Klokkestøberi i Aalborg for ialt 2475 Kr.
Den gamle Klokke, som det samme Firma i 1921 havde omstøbt,
blev solgt for Metalværdien 420,75. I et Brev fra Firmaets Sagkyndige,
som i 1936 undersøgte de stedlige Lydforhold m. v., hedder det, at
det er sandsynligt, at „en noget dybere Tone under de forhaandenværende Forhold vil være mere langtrækkende og smukkere lydende**.
Dette har ogsaa vist sig, men det kunde man vel lige saa vel have
skønnet i 1921. da akkurat de samme Forhold var tilstede. Klokken
blev brugt første Gang paa Kirkens 40 Aarsdag. 20. December 1936.
25 Aar efter Kirkens Rejsning, 1921, undergik den, efter Fru
Maren Lauridsens Initiativ og paa hendes Bekostning en Forandring,
som baade praktisk og skønhedsmæssig blev en stor Forbedring.
1 de forgangne Aar var der skabt en langt bedre Arkitektur, og en
bedre Smag brød igennem, baade hos Arkitekter og hos det jævne
Folk. — Kirken blev nu bygget ud mod Vest. saa den omfattede
Taarnet. og dette blev et mere organisk Led i hele Bygningen. I
praktisk Henseende vandtes derved, at man fik Plads til et ordentlig
Venterum for dem, der skulde have Børn til Daaben, og at man
ved den anden Side kunde faa en Indgangsdør, saa Hoveddøren mod
Vest, som næsten altid gav Træk ind i Kirken, ikke paa almindelige
Søndage behøvede at aabnes. Større var dog Forandringerne i selve
li*
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VEJEN KIRKES INDRE

Kirken. De grimme støbte Vinduer blev erstattet af rigtige Kirke
vinduer. Bjælkerne blev beklædt, saa de fik et anseligere Ydre, alle
Loftsbræddernes Sammenstød blev dækket af en halvrund Liste,
Tøndehvælvingerne mod Tværskibene, som ikke passede til disses
store Bredde, blev forandret til Elipseformede, og den uskønne aabne
Alterskranke blev udfyldt med langt tættere siddende Spoler. Ogsaa
de nye Farver, som Loft, Vægge, Stole m. m. ved denne Lejlighed
fik. har bidraget overordentlig meget til den større Skønhed og
Hygge. Forandringen, som lededes af Arkitekt Peters fra Esbjerg,
kostede omtrent 25000 Kr., foruden Klokkens Omstøbning, altsaa
noget mere, end Kirken oprindelig var bygget for.
Med den voksende Befolkning maatte ogsaa Kirkegaarden ud
vides. Indtil 1880 henlaa den i tilfældig Uorden, græsgroet, som alle
vestjyske Kirkegaarde dengang. Ved en Generalforsamling af Kirke
ejerne blev det dette Aar vedtaget, at Kirkegaarden skulde planeres
og kulegraves, og samtidig købte man mod Vest 1 Skp. Land for
150 Kr., og Diget blev saa flyttet og omsat. Disse Arbejder kostede
275 Kr. I 1902 blev der til samme Side købt 4 Skp. Land for 600
Kr. og Diget maatte atter flyttes; dertil kom nogen Planering og
Plantning, saa Udgiften blev paa 1135 Kr. I 1917 maatte der atter
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foretages en Udvidelse, mod Sydvest; der blev fra Evald Lauesens
Gaard, Matr. Nr. 14. købt ialt ca. 2’/4 Td. Land for 6000 Kr. + 2000
for Anlæg, Hegn og Plantning.
Der maatte ogsaa nu, ved den Tid, den nye Kirke blev taget
i Brug, ansættes Graver og Gartner til at holde Kirkegaardsanlæget
i Orden, saa det er ikke saa mærkeligt, at det kniber at faa Ind
tægterne til at slaa til, selv om der ogsaa kom lidt ind ved Salg
af Gravjord. Det ses af Forhandlingsprotokollen, at der i disse Aar
oftest maatte paalignes Tiendeejerne 15— 16 Kr. „pr. Tønde Tiende
rug“, altsaa 2^2 Gang saa meget, som Rugen dengang kostede. Der
var nok efterhaanden bleven mange Tiendeejere, men det ses af
Listerne, at en stor Mængde, især dem, der efterhaanden i Stations
byen havde købt Byggeplads fra Gaardene, kun skulde yde en Brøkdel
af en Fjerdingkar Tienderug, eller nogle faa Øre, som det knap
kunde betale sig at kræve op. Dertil kom saa alle dem, som boede
paa tiendefri Jord, her i Sognet først og fremmest Skodborghus
Ejerlav, men ogsaa dem, som enten boede paa Præstegaardsjord
eller havde købt Jord fra Præstegaarden. Ingen af dem, hvor vel
stillede de end kunde være, gav noget Bidrag til Kirken og dens
Vedligeholdelse, og det var altsaa rimeligt, at Byrderne blev fordelt
noget ligeligere. Man kunde her benytte Lov af 9. Marts 1893, der
gav Adgang til at ligne en Del af Udgifterne paa Formue og Lejlighed.
Denne første Kirkeskat, „til Kirkens Opvarmning“ , som det hedder,
blev paalagt første Gang 1904 med 450 Kr. og noget lignende i de
følgende Aar. Motiveringen var rimelig og kunde ikke godt mod
siges, saa meget mere, som Varmeapparatet fra 1896 allerede i 1903
var opbrændt og maatte kasseres. Det nye kostede 627 Kr. Desuden
blev i 1904 indsendt et Andragende til Sparekassen om et Bidrag
af 1000 Kr. til Kirkens Udgifter. Men saa stor en Sum kunde Spare
kassen ikke afse, da der i disse Aar stilledes mange Krav til den.
I 1903 havde man givet 50 Kr. til Kirken. Det forhøjedes nu til
100 Kr., og denne Sum fik Kirken saa aarlig i 5 Aar, indtil den
fra 1. Januar 1910 blev selvejende.
løvrigt skulde Tienden nu, ifølge Lov af 15. Maj 1903, afløses.
Som før nævnt havde Tiendeyderne i Vejen i 1874 købt Tienden
og dermed Kirken af L. E. Iversen, Dortheasminde. (Samtidig købte
tre Mænd i Gammelby: Kr. Madsen. Chr. Lucassen og N. J. Termansen
Læborg Kirke af samme Kirkeejer.) Prisen var 60 Rigsdaler pr. Td.
Tienderug, og da denne var ca. 551/2 Td. blev Prisen altsaa 3330 Rd.
Ved samme Tid blev Kirken brandforsikret for 10000 Kr., som 1877
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blev forhøjet til 17650 Kr. I 1896 blev den nye Kirke assureret for
31773 Kr., hvortil senere kom Orglet, assureret for 2927 Kr., og
Klokken for 2000 Kr. Den nuværende Assurance er for „Kirken
med Tilbehør“ 115300 Kr., heraf „Løsøre“ 6000 Kr.
Forøvrigt skal det her bestemt understreges, at Talen om at
„eje“ Kirke eller Kirketiende hører ingen Steder hjemme. Da Kirken
stod der tilhørte den sig selv, og den blev overladt „Sognet“ mod at
man holdt den vedlige. Dertil skulde Kirketienden bruges, og kunde
der blive noget tilovers var det Kirkens, til senere Brug. Saadan
har Kirkebyggerne tænkt sig det. * Da Middelalderens Mennesker
imidlertid var endnu lidt begærligere end Nutidens, saa varede det
desværre ikke længe, før denne rene Linie udviskedes, ja endog ofte
af Kirkebyggerne selv, idet de opkrævede Tiende og beholdt ikke
blot, hvad der kunde blive tilovers, men mere endnu, og Kirken
blev forsømt. Dette Forhold blev meget værre efter Reformationen;
ogsaa Kirkerne fik at mærke, at trods alt var Sikkerheden dog størst
under „Krumstaven“. Da møder man den forargerligste Handel med
Kirker, ja mange hensynsløse Herremænd brød dem ned og brugte
Materialerne paa deres Gaarde, og lod naturligvis Bønderne betale
Tiende fremdeles til den Kirke, som ikke var mere. Som Eksempel
kan nævnes Lensmanden Peder Galt, som „nedbrød mange Kirker
og Kapeller“ * Mod ham rejste Kr. IH ogsaa Sag, men frafaldt den
overfor Arvingerne, da Peder Galt døde.
Som bekendt var det ikke anderledes her paa Egnen. I 1772
blev Vejen Kirke solgt til Hans Gundorph sammen med Skodborghus, og at dens Værdi ikke var at foragte ses i 1787, da Gundorphs
Efterfølger, Michael Müller, igen solgte den til Lautrup for 2350 Rd.
Det var nær Halvdelen af den hele Købesum, Müller havde givet
for Skodborghus Gods. Jo, de var ret godt klar over, disse Herre
mænd og Storbønder, at der kunde tjenes Penge ved at lade en
Kirke forfalde! Fra Lautrup gik Kirken (saavel som Læborg og andre)
i Arv til Sønnen, og fra denne til hans Enke af 3. Ægteskab, som
giftede sig med sin Avlskarl, Stephen Iversen, Dortheasminde. Det
var deres Søn, der i 1874 solgte Kirken, og dermed Tienden, til
de Vejen Bønder.
Det kunde godt have sin Interesse at vide, hvordan og hvorfor
dette Køb er sket. Det vilde jo ikke ligne Bønder i Almindelighed
at gøre det af ideelle Grunde alene, og dog er der vist ikke her
nogen anden Forklaring. Selv om man ikke i 1874 kunde ane den
kommende Udvikling, kunde det dog let forudses, ikke mindst i
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Vejen, at der i Fremtiden vilde blive stillet større Krav til Kirke
og Kirkegaard end hidtil, og desuden var Kirken ikke saa lidt for
sømt. I Synsprotokollen Aarene forud hedder det Gang efter Gang:
de gamle Mangler henstaar uafhjulpne. — I hvert Fald var de 3330
Daler, som Iversen fik for Kirken og dens Tiende, en ren Foræring
til ham, han skulde langt snarere have givet Penge for at blive af
med den. Nu var Bønderne vel Kirke- og Tiendeejere, men de var
fremdeles ogsaa Tiendeydere, og det var det sidste, der betød noget,
især efter at de kirkelige Udgifter voksede som foran paavist. Efter
1896 forslog Tienden ikke til stort mere end til Afbetaling af Laanet,
og det var den mindste Del af Udgifterne. — Det maa vist derfor
antages, at den dygtige Præst, som Vejen-Læborg fik i 1870, og
hos hvem baade aandelig og praktisk Sans paa sjælden Maade var
forenet, har været den drivende Kraft i disse Kirkehandler. Og det
maa tilføjes, at der dengang i begge Sogne var en Del Mænd, der
var indstillet som han, og som kunde faa deres Fæller med til at
bringe et Offer for en god Sag.
Et Offer var det i al Fald og blev det vel endnu mere, end
man havde tænkt. Og det er altsaa forstaaeligt, at man søgte al
den Hjælp, der var at faa, Det blev disse Bønder, som kom til at
bære Kirken over denne vanskelige Tid fra 1874 til den i 1910
atter blev indsat i sin oprindelige Stilling som selvejende, og Byrden af
Vedligeholdelsen blev fordelt retfærdigt paa alle Sognets Indbyggere.
Loven af 15. Maj 1903, som paa gunstige Vilkaar afløste Tienden,
kunde da kun være Tiendeyderne velkommen. Mens man i mange
Aar havde maattet betale omkring det dobbelte af Tiendens Beløb,
saa slap man nu med 18/2ß, mens Staten betalte Resten. Hele Af
løsningssummen blev for Vejen 15907,75 (for Læborg 15130,50),
Sognets Part blev altsaa 11453,58, svarende til ca. 1000 Td. Rug.
Den aarlige Tiende blev altsaa kapitaliseret (18.SS1^), men Afbetalingsvilkaarerne blev meget gunstige. Saa kunde Kirken, fra 1. Januar
1910, overgaa til Selveje, som det ogsaa udtales i et Kirkesyn det
samme Aar.
Kirkens Ejendomme. For nogle Kirkers, vel især Købstadkirkers
vedkommende, kan saadanne Ejendomme være ret betydelige, men
for Sognet her er de mere end beskedne. Det er en Stump Eng
ved Kongeaaen, Matr. Nr. 4 a. Arvefæstet til Lucasgrue, og Matr.
Nr. 3 a, b, c, d i Vejen, nogle ubetydelige Husgrunde (jfr. Side 188).
Hele Hartkornet er 1 Skp., 2 Fdk., 3/4 Alb., og Afgiften er ialt
5 Kr. 35 Øre. — Desuden skal der ved hvert Ejerskifte gives en
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„Recognition“ af 2 Kr., som vel maa siges at svare til „Husbond
hold“, naar en Selvejendom eller Arvefæsteejendom skiftede Ejer.

P ræ s te g a a rd e n og E m b ed et.
Den første Præstegaard skal have ligget ved Vejen Dam, noget
neden for Gretelund. Oluf Nielsen anfører som noget, der kunde
tale derfor, at Præstegaarden paa Matrikuleringens Tid (1680‘erne)
havde 10 Agre i denne Tægt, det skulde være dens gamle Toft.
Denne Gaard skal være ødelagt i Krigene, maaske 1644, og blev
da bygget op paa den nuværende Plads. Den brændte 1691, og det
ses af Tingbogen, at en stor Del af den brændte igen 8 Dage før
Jul 1700: En Lade, pakket med Korn. og et Sidehus, hvori Bryggers
og Bagers, og Præstens Studerekammer. Maaske er Kirkebøgerne
brændt med, og Præsten, Jakob Bend tsen, der Aaret før var kommen
til Kaldet, fik ialfald ikke ført nogen Kirkebog, den begynder
først 1720. Det er vel et Minde om denne Brand, at der endnu
1760 stod paa en Skorstenshammer i Præstegaarden: Gud styre selv
vil Ildens Kraft, til Nytte, ej til Overmagt!
Disse Brande virkede saa meget mere ødelæggende for de stakkels
Præster, som disse siden 1662 selv skulde bekoste Gaarden opbygget.
Ved Reformationen fik de fleste Præster en Kronens Fæstegaard af
giftsfri, hvis de ikke havde den i Forvejen; Præsten var altsaa Kronens
Fæster, og saadan vedblev Forholdet at være. Bygningerne tilhørte
i Almindelighed heller ikke Fæsterne og heller ikke i dette Tilfælde.
Men 1662 hittede Regeringen paa at give alle disse Fæstepræstegaardes Bygninger til Fattig væsenet i København, af hvem Præsterne
saa skulde købe dem. og fra nu af selv eje dem, vedligeholde dem
og bygge nye. Altsaa en stor og ublu Beskatning, et godt Eksempel
paa enevældig Vilkaarlighed. Fra nu af skulde saa Præsterne ind
løse Bygningerne fra hinanden, hvad en ung Præst sjælden kunde
gøre, et Forhold, der voldte evindelige Rivninger. For Vejen Præste
gaard skulde der betales 100 Rd., men denne Gæld blev, trods ide
lige Rykkerbreve, først betalt 60 Aar efter, naturligvis paa Grund
af Brandene.
Fattigt og primitivt blev Gaarden igen bygget op. Da Biitzow
kom til Embedet i 1720 var den meget forfalden, og det blev den
ved at være i over en Menneskealder endnu. I 1766 skriver Pastor
Fogh, at Gaarden bestod af 78 Fag, hvoraf han selv havde bygget
31, da Gaarden ved hans Ankomst var meget forfalden. Hans dygtige
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Efterfølger, Haar, holdt god Orden paa Bygningerne, man hører
ialfald ingen Klager derover før Fuglede i 1852 lod Peder Hollensen
bygge det nuværende Stuehus. Præstegaardens Østerhus brændte
1926, hvad der medførte, at Udbygningerne, som laa paa den i
Kongeaaegnen sædvanlige ubekvemme Maade, blev bygget sammen,
saa det blev mere praktisk for det lille Landbrug.
Af den engang store Gaard er der ikke nu meget tilbage. Ved
Matrikuleringen i Tyverne bliver Arealet angivet til ialt 266 Td. Land,
Hartkorn 10—7. I 1844 angives Agerlandet til 120 Td., hvormeget
i Mose, Eng og Skov siges ikke, men at der af Hede er „ubetydelige
Levninger“ , hvad der stemmer med den tidligere Antagelse, (jfr. Side
224), at Hedeopdyrkningen i det væsentlige er forbi sidst i Fyrrerne.
Det kan her tilføjes, at ved Siden af Stoltheden og Glæden over
Fremskridtet og det tilendebragte Arbejde har der nok i ikke faa
Bønders Sind rørt sig nogen Vemod, idet man umiddelbart fornam,
at egentlig kunde det, som her var forsvundet, aldrig erstattes. En
vestjydsk Bonde udtrykte sig saaledes: „A tøt allywl de wo saa
sær, dengang a plowet den sidst Fuer nier.“
I 1870 har Præstegaarden sikkert samme Markareal, mens der
imod de to Skovparceller i Estrup Skov er solgt til Lautrup (jfr.
Side 204). Egentlig havde der været 3 Skifter, hvad der bekræftes
ved et Syn over Skoven af 27. Juni 1708, men i 1766 klager Præsten
over, at Herregaarden nu har tilegnet sig den ene. hvornaar siges
ikke. Den opdyrkede Jord siges 1870 at være 154 Td. Land Ager,
desuden 16A/2 Skov (det samme som nu) og 12l/2 Mose. Hartkornet
er fremdeles 10—7. Men i 1896 noteres der en betydelig Nedgang:
70 Td. Land Ager, 1 5 l/2 Skov og 9l/2 Mose, Hartkorn 3 —4—2.
Forskellen i Skov skal man næppe lægge Vægt paa; derimod er
der solgt Mose og navnlig Mark. altsaa 84 Td. Land, hvoraf 35 Td.
Land op mod Skoven, altsaa det længst borteliggende, blev solgt
til Anders Jensen, Vandamgaard (1874?), mens 49 Td. Land blev
udstykket til 5 Husmandsejendomme, (Nørremarken).
1 1908 blev Lundelodden, 9 Td. Land, solgt til Baungaard. Det
var det sidste af Præstegaardens gode, men langt borteliggende
Jorder. I 1920 solgtes det meste af Resten, Nord for Vardevejen,
til to Husmandslodder. Der er nu tilbage 21 Td. Land Ager, 4 Eng
og 4 a/2 Mose. Resten af Mosen, 5 Td. Land, blev 1917 solgt til
Tørvef abrikken.
1870—96 ejede Præsteembedet ogsaa Farver huset paa Hjørnet,
hvor de to Landeveje skærer hinanden. Selve Jorden tilhørte fra
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gammel Tid Præstegaarden, derimod ikke Huset, uden i nævnte
Periode. Da det i 1896 blev solgt fulgte et Stykke Jord med.
Præstegaarden var i 1900 assureret for 21200 KrIndtægterne. De haarde Tider under og efter 1600 ernes Krige
gik ikke mindst, ja især, ud over Præsterne. Af øde Jorder fik de
ingen Tiender, og naar Herremændene nedlagde Bøndergaarde, hvad
desværre ikke sjældent skete, vilde de ikke mere give Tiende af
dem, hvad de dog ofte blev tvungen til, men ved kostbar Proces.
Fattigdommen, som lyser ud af Præstegaardene omkring 1700, er
desværre ægte, og hvilken stor Skade det har været for Præstens
Gerning kan ikke maales. Historien om Præsten uden Bukser skal nok
være sand. Hans Kone skulde gøre dem i Stand, mens han var i
Kirke, for i Præstekjolen kunde han jo nok undvære dem. Han talte
nu i sin Prædiken om Guds Alvidenhed, at denne Viden ikke er
Stykkevis, saadan som vor. «Jeg véd noget som I ikke véd, og I
véd noget som jeg ikke véd! I véd til Eksempel ikke, at jeg staar
her uden Bukser, og jeg véd ikke om I vil betale mig min Tiende,
saa jeg kan faa et Par.“ Mange Historier er der ogsaa om den
Verdslighed — i nogen Maade undskyldelig — som blandedes ind
i den gejstlige Virksomhed. Følgende Remse tillægges en af disse
Præster: Lad mig nu se, I gode Mænd, at I kommer paa Torsdag
og kører for mig. Annammer herpaa Herrens Velsignelse!
1 1705 gør Præsten Jacob Bendtsen noget rede for sin økonomiske
Stilling i Anledning af et Skattepaalæg. „Tiende, efter Matrikulen
43 Tdr. Korn af begge Sogne haver jeg aldrig naaet eller nydt. . .
formedelst Sognenes forarmede og slette Tilstand og det meget
øde Gods, som i dem findes usaaet og udyrket, hvilket med Tings
vidne af 1. Februar 1701 bevises, hvis Kopi til Eftersyn medsendes .. .
og af samme ringe Indkomst yder jeg til Ida Baggesdatter (Enke
paa Kaldet) 8 Tdr. Korn og 11 Sietdaler i rede Penge foruden
andet mere . . . Annexpræstegaarden øde saa deraf haves ingen Ind
tægt . . . Benaadning for mit ringe Kalds Indkomst er, at jeg af
min allernaadigste Konge nyder ved Amtsstuen i Ribe 4l/2 Rd. (0 °
I 1732 gør Bützow rede for Kaldets Indtægter. Avlingen siuges
næsten af Folkeløn og Istandsættelser af de usle Huse, siger han.
(Naturligvis beroede meget her paa, om Præsten var en dygtig Land
mand). Men iøvrigt synes Kaldet altid at have været fattigt. Allerede
Præst Nr. 2 efter Reformationen fik Brev paa Malt Sogns Konge
tiende, som Kaldet dog næppe beholdt længe. Denne Tiende (den
oprindelige Bispetiende) blev ofte brugt til at bøde paa de magre
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Præstekald med, og ogsaa af Vejen Kongetiende havde Kaldet faaet
en Bid, ganske vist kun 2 Tdr. 6 Skp. Korn: Resten var lagt til
et Kapellanembede i Kolding, og Præsten her prøvede at bjærge
ogsaa Resten, men ved en Dom af 1684 blev denne Indtægt tilkendt
Vejen. Der var altsaa paa Grund af denne Fattigdom en vis Mening
i at Præsten paa den Tid, Anders Stefansen Brandt, prøvede at
gøre Guld. Desværre havde han ikke Heldet med sig, det hjalp
mere, at han ved Henvendelse til Kongen fik Kaldet noget forbedret,
idet han skulde have hvad der kunde blive tilovers baade af Andst
og Vamdrup Kirketiender, Selvfølgelig skulde Kirkerne først holdes
i Stand: af et Reskript af 17/ i 2 1698 ses det, at Andst Kirketiende
skal holdes tilbage, indtil Kirken er repareret. Hr. Anders har vel
altsaa været for meget om sig. Disse Tienderester var dog ikke
uden Betydning, idet Jochum Bützow i 1721 fik sin Del af Vamdruptienden sat til en fast aarlig Afgift af 60 Rd., som dengang var
mange Penge. — Saadan laa man og skubbede rundt med de
forskellige Indtægter paa den mærkeligste Maade. Fra Ribe Amts
stue fik Præsten, som det ses af Jacob Bendtsens Beretning, 4l/2
Rd., som han og Bützow mener „for Kaldets Ringheds Skyld“, men
det ses af andre Kilder, at det er Refusion for Herligheden af
Annexgaarden i Gammelby (Jagt, Fiskeri m. m.); denne Herlighed
har Kongens Lensmand i sin Tid tilegnet sig, da ogsaa Hundsbæk
var ham underlagt, han har ikke kunnet have denne Undtagelse
liggende der midt i Bondebyen. Desuden har Præsten af Annexgaarden
8 Rd. i Landgilde og 2—3 Tdr. Korn i Stedet for Tiende i Kærven,
Hartkorn 3—3—3. Efter en Dom af 15/4 1697 fik Præsten fra Skodborghus 3 Tdr. 1 Skp. Rug aarlig, formentlig fordi Gaarden nu er for
en almindelig Bondegaard at regne. Accidenser er 12—14 Rd. og
Offer 60 Rd. af begge Sogne, thi „skønt de ej er rige saa dog vel
villige“. Endelig var der Præstetienden^ som altsaa ifølge Jacob Bendtsen
skulde være 43 Tdr. Korn. Bützow siger intet om, hvordan Stillingen
her er, men efter forskellige Vidnesbyrd (se f. Eks. Side 229) kan det
næppe have været bedre i 1732. De magrere Egne. i dette Tilfælde
især Læborg, var. som det ses af Tingsvidnet 17/2 1701, meget længe
om at komme sig efter Krigens Elendighed. Stagelund er helt øde,
Kjeldbjerg øde, Drostrup af 7 Gaarde 4 øde o. s. v.
Det kan nok passe, naar Bützow siger, at Kaldets Indtægter
„undertiden“ kan beløbe sig til henved 200 Rd.
I 1768 opgiver Hans Clemmensen Fogh Indtægterne til 212 Rd.
Dog er dette vist nok for lavt regnet. En nøjere Eftertælling af
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Posterne giver 292, hvad der ogsaa er rimeligere af den Grund, at
Priserne siden 1732 var stegen med i det mindste 50 °/0. Af disse
Indtægter maatte Præsterne saa Tid efter anden betale store Skatter.
I 1711 maatte Jacob Bendtsen betale 17 Rigsdaler i Ekstraskat, og
en saadan blev iøvrigt opkrævet hvert Aar under den store nordiske
Krig. Desuden 3 Rd. af sin Paryk! Hans Fogh maa i 1768 betale
10 % af sin Indtægt i Ekstraskat.
I 1844 regnes Indtægten Netto til 1022 Rd. 49 Sk., 1893 3695
Kr. 35 Øre og 1899 5007 Kr. 09 Øre.

P ræ ste rn e .
Meget har Præsterne næppe betydet for Folk i gamle Dage.
Der kom en Tid. for 150 Aar siden, da mange af dem kom til at
betyde noget som Foregangsmænd i praktiske Ting. Det lod sig gøre,
fordi Præstestanden var ved at vaagne op, og fordi Bønderne, i den
Tilstand de var, gik og dryssede og kunde ingenting finde paa. Og
50 Aar efter kom der en aandelig Vækkelsestid, som for en lang Tid
gjorde Præsterne til Sognets Ledere. Fra ovenanførte Bedømmelse
er der jo vel Undtagelser, Brorsen og hans Fæller og andre, men
der er desværre, som E. T. Kristensens Optegnelser tilfulde viser,
mange Gange flere, der var umulige som aandelige Ledere, ja som
var til stor Forargelse i Stedet for til Opbyggelse. Og i mangfoldige
Tingbøger og Bispearkiver finder man lignende Eksempler. Det hjælper
ikke at sige, at det nu altid er den Slags, der bliver lagt mest
Mærke til, for Eksemplerne er altfor mange. De fortæller utvivlsomt,
at Præsternes Standpunkt var meget ringe, og man behøver heller
ikke at være i Tvivl om, hvad Aarsagen var: Den stivnede „Lære“
(i Stedet for Reformationens Liv) og den økonomiske Elendighed.
Om Præsterne før Reformationen ved man ikke meget, og i
hvert Fald intet hvad Vejen angaar. Den første Præst efter Refor
mationen var:
1. Peder Larsen Riber, som dog ikke boede i Vejen, men i Aalba:k
Præstegaard i Læborg, ligesom han ogsaa i nogle Stiftsregnskaber
kaldes Læborg Præst. Det hænger saadan sammen, at han havde 3
Sogne: Vejen, Læborg og Bække, for det var ved Reformationen
for en Tid svært at skaffe Præster nok, selv om nogle Munke meldte
sig som lutherske Præster. Mange Præster havde 3 Sogne, enkelte
havde flere. Det hedder sig, at Hr. Peder Lauridsen var Præst for
7 Sogne: Hornborg. Boring, Hvirring, Tamdrup, Nim, Underup og
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Bræstenbro. Boring og Bræstenbro blev senere nedlagte, og NimUnderup fik egen Præst. (Aarhus Stiftsbog 1936 Side 32).
2. Søren Pedersen Struc var Præst her 1569, og det er vist hans
Tiltrædelsesaar. Han blev fri for Bække og flyttede saa tilbage til
Vejen, hvornaar vides ikke, men 9. Maj 1581 fik han Brev paa den
Gaard i Vejen, han nu boede paa, og som andre Præster havde brugt
før ham. — Naar allerede han (og Hustru, Sara Ibsdatter) har bekostet
en Præstetavle, og man ogsaa andre Steder ser noget lignende, saa
maa det vist betyde, at der har været en Tilskyndelse dertil fra
Kongens eller fra Biskoppens Side. Vejen-Læborg Præstekald var,
nu Bække er gaaet fra, fattigt, og det er vel Grunden til, at Søren
Pedersen i 1579 fik Malt Sogns Kongetiende. Af 27 ß 1578 findes
et Kongebrev til Lensmanden paa Koldinghus, at han skal give Hr.
Seuren Struc, Sognepræst til Vemme(!) Kirke, den Tiende, som han
efter Ordinansen skal have af Skodborg Ladegaard. Det er altsaa
denne Strid, som 120 Aar efter endte i en Dom til Præstens Fordel
(se foran), — et lille Glimt af den lidet tiltalende Kamp fra den
begærlige Adels Side for helst at gøre al deres Jord tiendefri og
vælte Byrden over paa andre.
I 1584 skulde Søren Pedersen have været med paa Embeds
Vegne ved Kr. 4. Hylding, men det maatte opgives „for den farlige
pestilenses Sygdom“, — maaske en Forløber for den frygtelige Smitsot, vistnok Plettyfus, der gik over Jylland nogle Aar senere.
3. Peder Sørensen Buk. blev 1591 Søren Pedersens Kapellan
og var vel hans Søn, ligesom han blev hans Efterfølger 1592. —
Han døde 1628.
4. Kristen Hansen Stenderup blev Præst i Vejen 1629, Provst
1651 og døde 1655. Han blev 1635 foreløbig fritaget for Skat sam
men med Præsterne i Malt og Brørup, fordi de og deres Sogne,
beliggende op ad den store Hærvej, var bleven stærkt udplyndret
under „Wallensteinkrigen“ 1627—29.
5. Gregers Kristensen Gjødstrup fra 1655 til (vistnok) 1676. Han
kom til sammen med sin Menighed at opleve den værste, for et
helt Aarhundrede ødelæggende, Krigsperiode, som denne Egn nogen
sinde har prøvet. Den Sikkerhedsvagt, som han i dyre Maader be
kostede hjalp ham ikke; han maatte tilsidst, sammen med andre
Præster fra Egnen, flygte til Ribe, udsat for de fanatiske og raa
Polakkers Forfølgelser (Side 68 flg.), og hans Præstegaard blev helt
ødelagt. Fattigt var vist det genopbyggede, thi i 1663 vurderes
Gaardens Bygninger kun til 59 Rd. — Aaret før havde han, som
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foran fortalt, faaet Ordre til at købe disse Bygninger af Københavns
Fattigvæsen for 100 Rd.!
6. Anders Stephansen Brandt var Søn af Borgmester Stephan
Nielsen i Varde og var Præst i Vejen 1676—99. 1684 blev han
Provst. Indtil hans Tid var Præsterne i Vejen, som de fleste Steder,
Bønder, som havde studeret en Smule. Der var ved Reformationen
en saadan Mangel paa Præster, at mange Bøndersønner lod sig
drage ind paa den Vej, og Palladius f. Eks. opfordrer jo da ogsaa
direkte dertil. Men 3 —4 Slægtled efter synes det at være forbi,
nu bliver det Skikken, at Embedsmændenes Børn (og hyppigst Sønner
af Præster eller Latinskolelærere) skal have Embederne. Der er vist
hverken tabt eller vundet derved, fordi den aandelige Paavirkning
de unge fik var saa uendelig gold. og der er absolut ingen Grund
til at tro, at Bøndersønner bedre end andre skulde kunne reagere
derimod (jfr. Erasmus Montanus).
Der er mere Tegn til at Anders Stephansen har været en
Undtagelse. Han var, vist uden at have faaet nogen som helst
Vejledning, noget af en Naturvidenskabsmand, Landsarkivar Hans
Knudsen nævner ham som Forfatter til nogle stedlige naturbeskri
vende Optegnelser, indsendt til Biskop Lodberg engang mellem
1684 og 93. De er endog ledsagede af Tegninger, og de viser at
Forfatteren har færdedes i den frie Natur, har modtaget Indtryk
og Viden derfra og kan give Udtryk derfor (se F. R. A. 1914. 696).
Desværre for ham selv var han ogsaa blevet smittet af den speku
lative Side af Tidens Naturinteresse: Han troede at kunne gøre Guld.
Et Sted antydes, at det mulig var en Følge af denne „laboreren",
at Præstegaarden brændte 1691, og at han derefter byggede sig
et lille Hus dertil vest for Kirken, kaldet Toftløs. Det sidste er dog
vist en Læsefejl; det er antagelig Bønderne, der har satiriseret over
hans Guldmageri ved at kalde Huset Tøvtløs (tøwtløs Arbejde =
unyttigt Arbejde). Han „laborerede“ sig selv i Armod, var 1686
stævnet for Gæld og døde 1699 som en bundfattig Mand. Han var
gift med Ida Baggesdatter, hvis Fader var Raadmand i Aalborg.
Trods al Mistro til Guldmageriet mente Bønderne dog, at han „kunde
mere end sit Fadervor“ . Han havde gaaet i den sorte Skole. Han kunde
vise igen, og han kunde mane. Det var ham, der efter Fortællingen
omsider skaffede den sølle Herremand Fred, som havde taget Skoven
fra Bønderne, og som nu paa andet Aarhundrede maatte rende og
rasle med Landmaalerkæden hver eneste Nat. Præsten manede ham
saa godt ned ude i Lyse nord for Skoven, saa han er blevet der siden.
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7. Jacob Bendtsen, Præstesøn fra Jerne, 1699 —1719, Han havde
været „Hører” ved Latinskoler i 12 Aar, en Indledning til Præste
kald, som dengang var ret sædvanlig. Han var gift med Johanne
Bang, og indtil hun døde, 1716, havde han det godt, desværre
giftede han sig derefter med et forfærdeligt Fruentimmer, Lisbeth
Pallesdatter fra Hundsbæk. Det skal have været hendes Penge, der
fristede ham, men baade disse og hende selv blev ham kun til
Ulykke „thi hendes slette Forhold ødte ham ganske”, saa han døde
i stor Fattigdom. Hun var elendig fordrukken og døde i en Rendesten
i Ribe og er altsaa et Eksempel paa de slemme Præstekoner, som
E. T. Kristensen ogsaa ved en Del om (ligesom ogsaa St. Blicher!)
De fandtes, det er sikkert nok og heller ikke saa faa. Man maa
vel skelne mellem dem, (som jo kan findes allevegne) der var slette
af Natur, og saa dem, formentlig den større Part, hvis Sind og
Nerver er bleven forpint og forstyrret derude i Ensomheden. Ofte
var det jo Byfolk, endog Københavnere, og at give sig af med Bønder
kunde ikke falde dem ind, det var vel ogsaa udelukket paa Grund
af den honnette Ambition. Saa gik de og blev Djævle i Huset, ofte
fordrukne, og en Hindring i Mandens Arbejde.
8. Niels Jochum Biitzow var en Præstesøn fra Kolding, født 1690,
„Hører” i 11 Aar, før han, fra 1720 til 1762, blev Præst i Vejen.
Det meste af sin Præstetid, 24 Aar, var han Provst. Han var først
gift med Dorthe Lucoppidan, Præstedatter fra Øster Skjerninge. En
Søn af dem blev „Skoleholder” , en Datter gift med Hagelund, Præst
i Veerst og Bække, en Datter, Abelone Katrine, blev gift med Faderens
to Efterfølgere og blev i 53 Aar Præstekone i Vejen, en tredie
Datter giftede sig med Degnen i Vejen, en fjerde med Præsten i
Velling. Vejendegnens Kone blev Moder til den senere dygtige Kro
mand Niels Jochum Termansen, som igen blev Farfader til den be
kendte Rigsdagsmand. Navnet Niels Jochum er altsaa arvet fra
Tipoldefaderen. Bützow blev anden Gang gift med en Praïsteenke,
1741. — Han blev 1730, kun 40 Aar gammel, paa Prædikestolen
i Læborg ramt af et apoplektisk Tilfælde, som han vel nogenlunde
igen forvandt, men efterhaanden fik han dog noget vanskeligt ved
at skrive. Han døde 1762.
Bützow er egentlig den første Præst, hvis Væsen og Færd vi
kan dømme noget om. Af Skrivelser i Præste- og Bispearkivet kan
det skønnes, at han var en from og ærlig menende, om end noget
naiv og ikke særlig velbegavet Mand. Han var vistnok noget paa
virket i pietistisk Retning, staar i et smukt Forhold til Biskop Brorsen,

484
som han jo var samtidig med, og var ogsaa respekteret og afholdt
af sin Menighed (jfr. Stolestadesagen 1740, Side 116).
9. Hans Clemensen Fogh er født i Hviding Præstegaard 1726.
Var efter Eksamen først Kapellan hos Faderen og fra 1758 hos
Bützow i Vejen. Da denne døde 1762 blev han hans Efterfølger og
var Præst her til sin Død 1771, kun 45 Aar gammel. 1759 giftede
han sig med førnævnte Abelone Katrine Bützow. Af deres Børn
vedkommer to Sognets Historie: Magdalena Dorthea (efter hvem
Dortheasminde har Navn), som 1806, 41 Aar gammel, blev gift med
Jes Lorensen, Ejer af Vejen Mølle, og efter hans Død 1820 blev
hun 1821 gift med Landinspektør Kristen Poder, som døde 1834.
Møllen overlod hun saa til den unge Chr. Termansen fra Estrup og
selv indrettede hun sig et Enkesæde af Estrup Skovhus og noget
Jord fra „Store Skovgaard" og kaldte det Poderslund, hvor iøvrigt
Ægteparret maa have boet, da Kr. Poder døde. Allerede samme
Aar som Manden døde, 1834, udstedte hun nemlig til sin Broder
datters Datter (Broderdatteren gift med L. Lautrup) et Gavebrev
paa „Dortheasminde“, (se Side 189—90). Denne unge Pige, født
1830, blev 1850 gift med Pastor Tetens i Maltbæk. Den anden er
Joachim Fog, som blev Hører ved Nakskov Latinskole, men hvis
to Døtre fik et Hjem hos Fasteren i Vejen Mølle, den ene, Abelone
Kathrine, blev som nævnt, i 1829 gift med Laurids Lautrup, den
anden, Kristiane Jessine, blev 1837 gift med den unge Møller i Vejen
Mølle Christian Termansen, han var 21 Aar, hun 22.
10. Joachim Haar, Købmandssøn fra Kolding, født 1739, Hører
ved Kolding Latinskole i 11 Aar til han 1771 blev Præst i Vejen,
hvor han virkede i 41 Aar til sin Død 1812. Og som det blev en
lang Virksomhed blev det ogsaa en ivrig og kraftig Virksomhed.
Som Købmandssøn var han ikke kendt med Driften af en Gaard,
men han tog trøstig fat, først paa Præstegaardens Bygninger, som
han fik ombyggede og forbedrede. I 1804, da de blev brandtakserede,
blev Stuehuset paa 22 Fag sat til 1000 Rd. og hvert af Sidehusene,
25 4- 29 Fag, til 470 Rd., ialt 1940 Rd. Da synes Laden, som ved
hans Ankomst laa ud mod Landevejen, at være fjernet, og Gaarden
er bleven aaben, som nu, i Stedet for bygget i Firkant. — Siden
kom Turen til Markerne, og det var, som før fortalt (Side 163 flg.)
især Udskiftningen, han tog fat paa. Derefter Mergling, Udgrøftning,
Kartoffeldyrkning og lignende moderne Ting. Bønderne saa foreløbig
skævt til det altsammen, og naar, som han fortæller, 13 af Gaardmændene viste ham deres Modvilje ved i Julen 1773 hver at ofre
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2 Skilling, saa kan man nok slutte sig til. at han ikke foreløbig har
kunnet være meget for dem som Præst. Efter at Udskiftningssagen
var bragt helt i Orden blev dette dog meget bedre, men noget
videre af aandeligt Liv fulgte aldrig af hans Virksomhed, dertil var
han for meget Rationalist. I 1787 blev han Provst og 1796 Forligelseskommissær (sammen med Lautrup).
11. Henrik Bruun, 1812—21, født i Kolding 1766, Kapellan i
Stavanger 1791, i Tversted 1798—1803, Præst paa Manø 1804--10.
Wibergs Præstehistorie siger om ham: „ejegod, gav gerne sin sidste
Skilling til de fattige. Selv fattig og ulykkelig, i det mindste i sit
første Ægteskab“. Den første Kone blev han skilt fra, men giftede
sig igen. Han har med sin smukke Haandskrift ført de første Sider
i Vejen Skoleprotokol (efter Forordningen af 1814), og de bærer
Vidne om stor Ordenssans, saavel som ogsaa om megen Velvilje og
Omhu for Sognets Befolkning.
12. Niels Sommer Bergenhammer, 1821—26. Præstesøn fra Ørting,
født 1769. Præst i Veerst-Bække 1802—21. Ogsaa han var ivrig
for det nye Skolevæsen og søgte at holde god Orden i Skolens
Sager. Vejen fik i hans Tid, 1825, en mere tidssvarende Skolebyg
ning, som kostede alt i alt 320 Rd.
13. Jens Orten Bøving, 1826—42, Præstesøn fra Vigsnæs, født
1794. Mens Præster i ældre Tid almindelig havde deres Gerning
paa samme Sted, blev det fra omkring 1750 mere almindelig, at de
skiftede Kald, undertiden flere Gange. Indtil Haars Død 1812 havde
Vejen-Læborg dog ikke kendt til saadanne Forandringer. Derimod
kom baade Bruun og Bergenhammer fra andre Embeder, men døde
her. og efter al Sandsynlighed ligger Sognenes første 12 Præster efter
Reformationen begravet paa Vejen Kirkegaard. — Bøving var den første,
som flyttede herfra til et andet Embede (Egtved). Ogsaa han var
en ivrig Skolemand; han har i Protokollen indført de først idømte
Skolemulkter og „admonitio“ (Paamindelser), ligesom ogsaa, at ved
Eksamen i Vejen Skole 1829 var tre Elever. Piger alle, bleven „offentlig
roste“ . Han var nok den af alle Præsterne, som stærkest fik Uviljen
mod Skolen at mærke og navnlig mod Mulktsystemet. Han kæmpede
i de 16 Aar han var i Vejen en næsten forgæves Kamp, og han var,
saa vidt man kan se, ene om den. Selve Medlemmerne af Skole
kommissionen var lige saa uvillige som den øvrige Befolkning, i
nogen Maade de enkelte Forsamlingsfolk undtagne, men de kom
ikke i Skolekommissionen. Angaaende hans Præstevirksomhed er vi
saa heldige at have en meget sigende Udtalelse af N. J. Termansen:
12
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„Han var i Grunden en alvorlig Mand, men uden Beaandelse som
Præst. Han prædikede af og til saa „Mynstersk“» at jeg, da jeg
mange Aar efter læste Mynsters Prædikener, kunde genkende hele
Stykker, som jeg havde hørt i Læborg Kirke. Den rationalistiske
Konfirmationsundervisning, jeg fik hos ham, gik sporløst hen over
mit Indre. Nogle Ord af hans Mund tog jeg dog med mig. Dagen
før vor første Altergang samlede han os omkring sig og talte jævnt
og alvorligt med os om den nu afsluttede Skoletid og den Fremtid
vi gik i Møde“.
14. Filip Christian Faglede, 1842 -56, Præstesøn fra Bøvling.
født 1795. Efter sin Eksamen blev han 1817 Professor Nyerups
Medhjælper paa Universitetsbiblioteket, boede vistnok i hans Hus
og blev gift med hans Datter. 1821—42 Præst i Malt-Folding. 1849
Folketingsmand for Ribe Amts 4. Kreds, dog kun en Periode. En
begavet og interesseret Mand, havde en stor Bogsamling, som han
velvillig stillede til Raadighed for de dengang faa videlystne unge
Mænd. Jfr. N. J. Termansens Udtalelse: „Ham skylder jeg Tak for
det bedste og lærerigeste, der oplivede og oplyste min Ungdom“ .
Termansen mener ogsaa, at F. havde aabent Øje „for Historie og
nordisk Dannelse, og for det hule og tomme i Latineriet saavel i
vort højere som lavere Skolevæsen“. Men hans private Liv var efter
Traditionen uregelmæssigt. En Overlevering, som næppe kan være
urigtig, siger, at han ved et Møde eller en Gudstjeneste i Vejen
Kirke kort før sin Død bad de forsamlede, hvor iblandt Peder
Larsen Skræppenborg, om Tilgivelse for den Forargelse, han havde
vakt, og at han, da han gik fra Koret ned i Kirken, bøjede sig ned
over P. L. S .‘ Haand og kyssede den som en Slags Afbigt.
15. Sofus Carl Viggo Hansen, 1856—70, født i København 1817.
Kapellan i Tikjøb fra 1848. Skal have været ret livlig og dygtig
som Præst; deltog ogsaa sammen med Bønderne i de nye økonomiske
og folkelige Bevægelser, som paa den Tid dukkede op, var i Be
styrelsen baade for Skytteforeningen og Sparekassen, og sørgede for
Eks. ogsaa for, at Skytteforeningen fik en Sangbog til Brug ved
Møderne. Dog var det et Skaar i Bøndernes Agtelse for ham. at
han var en daarlig Økonom, og det ses baade af hans Breve og
af Sogneprotokollerne, at det af og til bragte ham i mindre heldige
Situationer. Han blev 1870 forflyttet til Hammer-Lundby.
16. Hans Christian Janus Nikolaj Balthazar Krarup Svejstrup,
1870 —93, født i Malt Præstegaard 1815. Faderen flyttede 1820 til
Nwrup-Randbøl, og her blev Sønnen 1840 hans Efterfølger i 21 Aar
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og overtog tillige den lille private Skole
for Døvstumme, som Faderen havde be
begyndt paa, foranlediget af. at en Datter
var døvstum. 1853 blev han valgt til Folke
tingsmand for Ribe Amts 4. Kreds. 1861
blev han Præst i Rødding-Skrave og kom
her i overordentlig betydningsfuld For
bindelse med det Nationale og Højskolen
og dennes unge Lærere, Schrøder og Nutz
horn. 1867 afsat af den prøjsiske Regering
paa Grund af Edsnægtelse. Derefter i 3
Aar i fri præstelig og folkelig Virksomhed
HANS SVEJSTRUP
i N. Slesvig til ogsaa dette blev forbudt.
— Hans Svejstrup er utvivlsomt den kraf
tigste og betydeligste Præsteskikkelse, som disse Sogne har haft.
Det ses baade af hans aldrig trættede Virksomhed for Skolevæsenet
og af hans Deltagelse i de Foretagender, der paa en eller anden
Maade kunde gavne Befolkningen: Sparekasse, Brugsforening. Syge
plejeforening m. m. Men især er det viden om bekendt, hvad han
kom til at betyde som Præst, ikke blot for sine egne Sogne, men
for mange aandelig vakte Mennesker fra den øvrige Omegn, og
iøvrigt ud over det hele Land. Han var blandt andet, sammen med
Vilhelm Birkedal. Hovedmanden for hin mærkelige Præsteindvielse
i Askov Højskoles Gymnastiksal 30. Juli 1874, da Cornelius Appel
af en Række danske Præster indsattes som Præst for de smaa Fri
menigheder i N. Slesvig. Birkedal og Svejstrup blev i den Anledning
idømt en Mulkt af hver 200 Rd., de øvrige
hver 100 Rd.
Den bedste og mest levende Skildring
af Svejstrup og hans Virksomhed er skreven
af Ingeborg Appel og staar i „Fra Ribe
Amt" for 1935.
Fra 1892, da Svejstrup havde været
Præst i 52 Aar, havde han Kapellan, sin
Brodersøn, Imanuel Johannes Svejstrup (ud
nævnt 2. November 1892).
17. John Charles Louis Richter, 1893 —
1928. Lægesøn fra Grenaa, født 1850.
1875—77 Lærer ved Frk. Zahles Skole.
1877—79 Kapellan i Seest. 1879—93
JOHN Charles richter
12*
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Sognepræst i Ringgive. Foruden at være en dygtig Prædikant var
han ogsaa historisk og literært interesseret. Udgav sammen med
Pastor Schousboe i Gadbjerg „Sangbog for Konfirmander” , skrev
en Del Afhandlinger til kirkehistoriske Samlinger, jyske Samlinger,
historisk Maanedsskrift, Højskolebladet og til „Fra Ribe Amt“. Af
dette sidste Aarsskrift var han Redaktør fra det begyndte i 1903
til han døde i 1928. Efterlod sig en meget stor Bogsamling.
18. Skat Rørdam Clausen, 1929—32. Valmenighedspræst i Askov
fra 1932.
19. Morten Christian Lindegaard, 1932. Provst 1936.

VIL

L an d b ru g et og Bønderne.

Det har ligget i Sagens Natur, at dette sidste Hefte om Vejen
Sogn væsentlig maatte omhandle Stationsbyen og dens stærke Vækst.
Vi skal nu til Slutning tage Traaden op fra de første 2 Hefter, der
udelukkende maatte dreje sig om Bønder og deres Kaar. Ogsaa her
er en Del at berette, thi, som det er alle bekendt, ogsaa Bondeliv
og Bondekaar er bleven helt andre, siden Damphesten skar sin haarde
Linje gennem Sognet.
Maaske er Bondesind, som nogle mener, omtrent som det var.
Derom kan næppe siges noget bestemt endnu. De mere ydre Ændringer
er ialfald store, ikke blot i Klædedragt og Hjemmenes Indretning,
men ogsaa i Væsen, Samliv og Omgangsskik. Et enkelt Eksempel,
ikke fra Vejen, men ialfald fra Vestjylland, skal fremsættes til Op
lysning. Omkring 1890 fik en ældre Mand Besøg af en Søstersøn,
som havde været borte fra Sognet nogle Aar, mest paa Fyn. Da
den unge skulde gaa, vilde han række Haand til Farvel, men han
blev afvist med et: „De behøwes jo da slet ett, de æ vi jo ett
won te !44 Der skulde nok især deri ligge en Tilrettevisning til den
unge Mand, fordi han havde ladet sig smitte af nye og fremmede
Skikke.
Nej, det var man ikke vant til, det vidste den unge saare vel,
naar han vilde tænke sig om. Man kunde vel give Haand ved sjældne
Lejligheder, som naar nære Slægtninge mødtes, der boede langt fra
hinanden, eller ved en Begravelse, hvor Tabet føltes særlig haardt.
Ellers betragtedes det for Skaberi og egentlig lovligt fortroligt og
nærgaaende. Den gamle havde altsaa for saavidt ret. Men den unge
havde ogsaa ret, thi Omgangsskikken var allerede da i Skred og
havde langtfra den Fasthed som tidligere. Og 20—25 Aar senere
ansaas det nærmest som en Uhøflighed, om man ikke i et Selskab
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gik rundt og bød alle Haanden. For lidt og for meget . . . . Man
kunde ogsaa observere, at i Modsætning til tidligere Tiders Ro og
Reserverthed over Samtalen, hvor Bønder mødtes, saa var der nu
anderledes Fart og Kvikhed. baade i Replikskifte og Ansigtsudtryk,
og det kunde slet ikke mere slaa til at sige ja, det maatte være
ja-ja. — Dette er kun et enkelt Eksempel; der kunde ogsaa nævnes,
at ned imod den første store Krig, men især under denne, kom det
til at ligge helt anderledes med Bønders gamle Frygt for at gøre
Gæld. Og mange andre Ting.
Men det kan heller ikke nægtes, at en større Livlighed ogsaa
efterhaanden var paakrævet. Det blev nødvendigt med ret kort
Varsel at kunne skifte Afgrøder, Driftsmaade m. m. I den første
Snes Aar af Perioden (1870 —1920) skete der dog ikke store Æn
dringer. Den økonomiske Fremgang, baseret paa Kornsalg, fortsatte
til 1880, da Rugens Kapitelstakst var 16 Kr. — Men da indtraf
Landbrugskrisen, som dennegang bundede i de tekniske Fremskridt, især
billigere Transport. Det er ialfald det, som altid fremhæves, og som
vel ogsaa var Hovedaarsagen. Det maa dog ikke glemmes, at den
sidste Menneskealders stigende Velstand var bygget paa et usikkert
Grundlag, nemlig Rovdrift. Vi har tidligere (Side 287) sammenlignet
denne Drift med Bjergværksdrift, men nu viste det sig, at disse
Værdier var ved at være udtømt af de mange langstraaede Afgrøder.
Dertil kom saa Tabet ved Brakken. Der trængtes nu haardt til en
Erstatningsdrift og til rensende Afgrøder, netop de to Ting, som de
følgende Aar bragte.
Vi maa ogsaa i disse Ting finde en væsentlig Grund til Krisen.
Og Overgangen blev haard. Hvordan man klarede det? Ikke altsaa
ved forøgede Indtægter, tværtimod var disse nedadgaaende til Aarhundredskiftet, men ved smaa Udgifter. Syv Mand om en Avis.
Eksemplet er betegnende ogsaa for en anden Ting. Den vold
somme politiske Blæst, der rejste sig netop samtidig med Landbrugs
krisen, berørte jo nok en Del af Bønderne, de mere oplyste, men
lod Flertallet. Smaabønder og Husmænd, uberørt, de havde foreløbig
andet at tænke paa. Deres politiske Vækkelse kom senere (jfr. De
mokratisk Forenings Skæbne indtil „Systemskiftet").
Af Forholdet mellem Korn- og Smørpris (i 50’erne kunde man
faa 1 Pund Smør for 11 Pund Korn. i 80'erne kostede det 17 Pund
Korn) ses det imidlertid, at Krisen væsentlig gjaldt Kornet, og man
gik derfor nu over til Smørproduktion, hvis rationelle Tilrettelæggelse
især fremmedes ved Centrifugens Opfindelse.
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Der er foran fortalt om Hjemmemejeriet paa Grønvang, som
efterhaanden udvidedes til Fællesmejeri, der igen, 1891, gik over til
Andelsmejeri. Men ogsaa andre af de større Gaarde i Egnen,
(og i Sognet, Dortheasminde, L. Skovgaard o. a.), tog fat paa et
mere rationelt Mejeribrug, med Afkøling af Mælken o. s. v. Af en
Indberetning fra Sogneraadet 1886 ses det, at ikke mindre end 4
af disse Hjemmemejerier havde Centrifuge.
Det var ganske vist ogsaa nødvendigt at ændre Driftsmaade.
1885— 87 svingede Rug og Bygprisen mellem 8l/2 og 9^2 Kr., Hveden
laa højere, men det havde ingen Interesse for denne Egn, der først
saa smaat begyndte med Hveden i 1902, da Krisens værste Tid var
forbi. Og heller ikke Flæskepriserne vilde hæve sig over 70'ernes
Gennemsnit. Ganske vist steg Jordudbyttet med den bedre Jord
behandling, men dog vel netop især fordi man gik over til et ændret
Husdyrbrug, som gav mere og bedre Gødning. Det var Mejeribruget,
man foreløbig tog Sigte paa.
Der findes i Sogneprotokollerne nogle Indberetninger til statistisk
Bureau angaaende Høstudbyttet i Vejen-Læborg Sogne for Aarene
1886— 1909. Nogle enkelte anføres, hvor intet andet er nævnt, er
det Tønder pr. Td. Land.
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Der anføres dog ogsaa nogen Bælgsæd. Et Hølæs er regnet til
1000 Pund, men det har vel nok vejet noget mere. Fremgangen er
i de 24 Aar ikke meget stor, men Billedet svarer til Tiden: Lang
som. men sikker Fremgang. En anden Sag er, at Udbyttet — baade
først og sidst — synes os ringe. Er Foldene i de godt 100 Aar
siden 1788 stegen til det dobbelte, hvad der omtrent vil passe, saa
er de, i Gennemsnit taget, i de næste 40 Aar til 1925 steget til
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det dobbelte endnu engang, og i det hele Udbyttet. Maaske er de
anførte Tal ogsaa vel smaa. men det er vanskeligt nu at udtale sig om.
Side 289 er gengivet en Kreaturtælling fra 1861, sammenlignet
med den fra 1838. Ogsaa fra denne Periode findes et Par Tællinger,
1876 og 1881. I Rigsarkivet er ikke flere, men i Sogneprotokollen
findes en eneste, nemlig fra 1893.
For 1876 er angivet 106 Ejendomme med Kreaturer, hvoraf
dog 8 nøjes med et Par Faar og en Gris. Omtrent ved samme Tid
var der 46 Gaarde og 136 Huse i Vejen Sogn, og der bliver altsaa
paa dette Tidspunkt 76 Hjem, jo væsentlig Haandværkere, der hverken
har Ko eller So. Af de 106 Ejendomme er ikke mindre end 46 uden
Hestekraft, men da der vel næppe heller er Brug derfor paa de
ovennævnte 8 Ejendomme uden Køer, og da 4 Ejendomme har Stude,
saa kan Tallet vel reduceres til 34, men ogsaa det er altfor mange.
Det maa antages, at disse 34 har faaet Jorden drevet altfor daarligt.
Vil vi tage Ejendommene fra den store Ende ses ogsaa her ret
interessante Forhold. Dortheasminde har 9 Heste, L. Skovgaard 10,
Vandamgaard 10, Møllen 9, N. J. Thomsen 10, Skodborghus 7. Men
disse større Ejendomme har kun 25 Kreaturer i Gennemsnit hver.
Ganske vist er Vandamgaards store Studeflok saa regnet fra, hvad
der vel er berettiget, da man ikke kan antage, at Anders Jensen
har kunnet holde 63 Kreaturer. De 45 Stude, der nævnes hos ham,
maa vel være Handelskræ, som, for en Del ialfald, kun har haft
hjemme paa Vandamgaard for en kortere Tid. — Mere moderne ser
Grøn vangs Besætning ud, hvor der er 25 Kreaturer til 6 Heste, men
især Baungaards, hvor der er 24 Kreaturer til 3 Heste. Der er kun
de her nævnte 8 Ejendomme, der har over 20 Kreaturer, og de 517
Køer ialt over 2 Aar (i 1881 557) kan fremdeles ikke give mere
end 5l/2 K o pr. Ejendom ligesom i 1838 og 1861, uagtet al Jorden
nu er opdyrket undtagen Mosen: det opdyrkede vel 3500 Td. Land
ialt. Forklaringen paa dette Forhold, der jo ligefrem er en Rest fra
Middelalderen, er den fremdeles stærkt drevne Korndyrkning.
Tallene paa Dyrene (1876) er iøvrigt: Heste 172 (deraf 19 under
2 Aar), i 1881 158 (14 under 2 Aar). Kreaturer 744 (deraf 517 Køer
og 162 Ungkvæg), i 1881 893 (deraf 557 Køer og 236 Ungkvæg).
Det ses, at Ungdyrenes Tal nu er bleven lidt mindre i Forhold til
Køerne end 1838 og 61. Naar Tallet i 1881 igen er steget er det
formentlig paa Grund af Vandamgaards Studeopdræt, specielle Tal
for hver Ejendom haves ikke for dette Aar. Faarenes Tal er ikke
aftaget endnu, der er 718 (men 1881 kun 659, og 1893 421). Mest
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Fremgang er der sket med Svinene. Der er nu 304 (1881 319) mod
149 i 1861, og 1893 er Tallet steget til 635.
Tallene for 1893 er følgende: 197 Heste, deraf 22 under 2 Aar
(1881: 158 og 14). 1088 Kreaturer, deraf 679 Køer (1881: 557),
186 Kvier over 1 Aar, 169 Kvier under 1 Aar, 23 Stude (20 under
2 Aar), 31 Tyre (20 under 2 Aar), (1881: 236 Ungkvæg); 421 Faar,
21 Geder; 635 Svin. deraf 7 Orner, 95 Grisesøer, 225 Fedesvin,
308 Grise under 4 Mdr. (1881: 319 Svin ialt); 1806 Høns; 143 Bi
stader. Der nævnes ogsaa 200 Arbejdsvogne og 77 Fjedervogne
.med Sæder". Af disse Tal kan skønnes, at det gaar fremad mod
et mere moderne Husdyrbrug.
Siden den store Brand i 1700 (Side 102) har Sognet, saavidt
vides, været forskaanet for Naturulykker indtil 26. Juli 1874, da et
voldsomt og ødelæggende Haglvejr drog over Egnen. (Kolding Folke
blad). For Vejen Sogn alene opgøres Skaden til 10000 Rd. Om
dette Tal maaske er noget overdrevet kan ikke nu vides, det bliver
jo ca. 100 Rd. Skade paa hver Ejendom i Gennemsnit. Hvis dette
er rigtigt maa det formodes, at al Korn er blevet ødelagt. Nogen
Forsikring mod Haglskade var der ikke dengang, og man tyede derfor
til en Indsamling i Omegnen. Et Opraab i Bladene i den Anledning
er underskrevet af N. J. Termansen, Kr. Madsen, Anders Jensen,
Anders Simonsen (Ravnholt), Svejstrup og L. Schrøder. Hvad Re
sultatet blev ses ikke.
En halv Snes Aar senere var Oldenborrernes Ødelæggelser temmelig
slemme. En Lov om Indsamling blev først vedtaget i 1887, og naar
man alligevel tager Affære overfor disse Skadedyr paa et tidligere
Tidspunkt, ialfald i Vejen-Læborg, er det altsaa sket paa hjemlig
Foranledning. Sandsynligvis har dette sin Grund i, at alle de ældre
saa tydelig huskede de meget ødelæggende Larveangreb 1855 og
59, og da et lignende Angreb meldte sig paany i 1882 (Jorden
kunde nogle Steder være helt undermineret), saa vidste man, hvad
man næste Aar, da det altsaa var Flyveaar, kunde vente sig. En
Indsamling blev foranstaltet, som i Vejen gav henved 20000 Pund
og i Læborg 330OO Pund. Udgiften dertil, 5 Øre pr. Pund, blev ialt
2570 Kr. Deraf toges 600 Kr. af Kommunens Kasse, 450 Kr. blev
givet privat, og Resten ventede man at faa fra Staten eller Amtet.
Om det er sket ses ikke. — Fire Aar senere, da et nyt Angreb
meldte sig, havde man altsaa en Lov om Indsamling at holde sig
til, og man tog her paa Egnen Affære i god Tid. 18. Maj 1887 var
Repræsentanter for 4 Kommuner (8 Sogne) samlet i Vejen Stations-

494
kro, og en Indsamling blev vedtaget, 5 Øre pr. Pund. I Vejen-Læborg mener man dog det er for lidt og sætter Prisen til 8 Øre.
Ogsaa i 1891, 95 og 99 blev der foretaget Indsamlingen men Ud
byttet bliver heldigvis mindre og mindre. Hvad Grunden dertil er
vides næppe, det kan ikke være Indsamlingen alene. — Endnu lever
der en Del, som husker disse Insektangreb, den uhyggelige mumlende
og malende Lyd af de Tusinder af Kæber, naar man stod i Nærheden
af de angrebne Træer, og de vinternøgne Grene, der stod tilbage,
hvor Dyrene fik Lov at fuldføre deres Værk.
Hvor hurtigt og energisk end Overgangen fra Kornproduktion til
Smørproduktion blev foretaget, saa kunde Krisens Følger. Fallitter og
og Nødsalg, naturligvis ikke helt afværges, især ikke paa de Ejen
domme, hvor man enten havde levet for stærkt paa de „gode“ Tider,
eller havde kautioneret for meget for andre, eller begge Dele. Ogsaa
i Vejen Sogn kom nogle enkelte Gaarde til at skifte Ejer, deriblandt
et Par af de største, og det vakte her nogen Opsigt, idet det var
disse Opbud, der, som før omtalt, var Skyld i, at Sparekassen kom
i Vanskeligheder. Men det var Undtagelser. Vejen Sogn hørte til de
Egne, især vestjyske, hvor man klarede Krisen uden store Omstændig
heder, og navnlig denne Gang — uden al offentlig Hjælp, som har
været paakrævet baade før (i 1820'erne) og siden.
Ganske vist handledes der med Ejendomme, men det var ikke
nyt. Man kan godt studse ved, at af alle de større Ejendomme i
Vejen Sogn nu kun to. Grønvang og L. Dalgaard. fremdeles ejes af
samme Familie som paa Udskiftningstiden. Men det staar ikke ander
ledes til i Askov for Eks., og det er vel ligedan i de fleste Sogne.
Skulde det vise sig, at denne Egn i saa Henseende er lidt for sig
selv, saa findes Grunden maaske deri, at Askov Højskole har haft
nogen Tiltrækningsevne. Men iøvrigt har Ejendomshandelen gaaet
livlig nok, ogsaa før Højskolen kom til. Af Skøde og Panteprotokollerne
(Landsarkivet) ses det, at Ejerskifterne har været hyppige, ogsaa i
ældre Tid. Der kan henvises til Side 224, hvor der gøres rede for,
at i 1845 er af 88 Ejendomsbesiddere ialt kun 28 født i Sognet.
Med Udskiftningen og Udflytningen synes Vandre- og Handelslysten
at være kommen over Folk, og nu havde man jo frie Hænder, der
var intet Stavnsbaand mere.
Med Ejendomshandelen fulgte Udstykninger, de fleste selvfølgelig
til de mange Byejendomme, Efter 8. Vurdering til Ejendomsskyld
(1936), sammenholdt med Side 188 flg., skal her anføres de 10
Gaarde, som i størst Udstrækning har afgivet Jord til Byens Be-
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„GAARDEN“

byggelser, foruden at ogsaa en Del mindre Landejendomme er ud
stykket fra dem:
Gaarden, Matr. Nr. 11, 96 Bebyggelser og 3 Lokaler; deriblandt
Mejeriet, Banken, Elektricitetsværket, Museet, Teknisk Skole. Kom
munehuset, Apoteket, Det nye Bibliotek og Børnehjemmet.
Grønvang, nu Matr. Nr. 12, 68 Bebyggelser og 4 Lokaler, der
iblandt Nørrejylland, Alfa, Phønix, Jernbanestationen, Brugsforeningen
og Hotellet. Men Nr. 12 vedkommer ikke oprindelig Grønvang: det
er Peder Nyemands Gaard, siden købt af Peder Thomsen, og siden
solgt til Grønvang.
Den gamle Smedeejendom, Matr. Nr. 13 (se ogsaa „Slægten Lau
ridsen“ Side 42 og 56), 18 Bebyggelser.
Kirkegaarden (Birkely), Matr. Nr. 14, 19 Bebyggelser.
Krogaarden (Vejengaard), Matr. Nr. 15, 103 Bebyggelser og 2 Lo
kaler (ifølge Folkebladet 24. Jan. 1914 købt til Udstykning af P. Billund).
Grønvang, Matr. Nr. 16, som er Gaardens oprindelige Nr. (Nr.
12 er købt ind til), 38 Be
byggelser og 1 Lokale, der
iblandt Vangen, Trælasten,
P. Lauridsens Forretning,
Sparekassen, Realskolen.
Knud Nielsens Gaard,
Matr. Nr. 17. Kærsdalgaard er den ene Halvdel.
Knud Nielsen var Sognets
første Sognefoged. Solgt
til P. Thomsen 1836. 92
Bebyggelser.
teknisk skole - Se sid e 437-440
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KIRKEGAARDEN (BIRKELY)

Østerbygaard, Matr. Nr. 19, 38 Bebyggelser. Men desuden ogsaa
Byens Anlæg.
Grønhøjgaard, Matr. Nr. 37, 104 Bebyggelser og 1 Lokale. (Købt
og udstykket af P. Billund i 1917.)
Kjærhøj. Matr. Nr. 38, 30 Bebyggelser og 2 Lokaler, deriblandt
Posthuset og Brønds Fabrik.
Som man ser, er det et anseligt Antal Huse. som nogle af disse
Gaarde har afgivet Jord til, foruden de fra dem udstykkede mindre
Landejendomme.
Udstykning til Landejendomme tog først Fart efter at Staten
ydede Laan dertil (første Lov derom 24. Marts 1899). De Gaarde,
som i størst Udstrækning har afstaaet Jord dertil (5— 12 Ejendomme,
Hovedparcellen medregnet) er følgende 7:
Skodborghus, udstykket efter Branden 1929 i 6 Ejendomme. Men
tælles alle de Ejendomme med, som i Tidens Løb er kommet ud fra

INGVARDT CHRISTENSENS EJENDOM -

Udstykket fra Skodborgl.ua
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den gamle Herregaard, saa bliver det 24 (foruden 13 Huse og Skolen),
ialt 418,2 ha eller 758 Td. Land, dog hele Lucasgrue medregnet, som
har noget af sin Jord paa Vorup Grund, og V. Skibelundgaard, som
har noget Jord i Malt Sogn.
Præstegaarden, Matr. Nr. 1. Af denne store Gaard, som ved
Matrikuleringen i 1820’erne angives til 266 Td. Land, alt medregnet,
er nu kun 26,2 ha eller 47,5 Td. Land tilbage. De sydvestlige Marker
er solgt til Vandamgaard og Baurigaard, og Nørre- og Vestermarken
til 7 Husmandslodder, deraf de to, som ligger ved Vardevejen, i 1920.
Vandamgaard, Matr. Nr. 9. En meget tidlig Udstykning derfra er
en Del af Ejnar B. Schmidts Ejendom. I 1900 blev den Ejendom
skilt fra, som ligger lige Nord for Vestermarkens Forskole. Ansøg
ningen om Statslaan til dette Jordkøb (6 Td. Land til 2200 Kr.)
er den første, som Sogneraadet faar til Behandling efter Loven af

JØRGEN ORLOFFS EJENDOM, VESTERMARKEN -

Udatykket fra Vandamgaard
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24. Marts Aaret før. Nogle Aar senere fulgte 3 Udstykninger til n. f.
Landevejen, disse fire er paa tilsammen 23,3 ha. I 1915 udstykkedes
yderligere 6 Ejendomme paa ialt 32,5 ha. Der blev ogsaa samtidig
foretaget andre Jordsalg, f. Eks. til Baungaard. og Hovedparcellen
var nu kun paa 18,5 ha.
Oksenvadgaard, Matr. Nr. 28. 7 Udstykninger paa ialt 78,7 ha. Den
tilbageværende Hovedparcel er paa 27,6 ha. Det var altsaa paa Udskift*
ningstiden en meget stor Ejendom hvad Areal angaar, nær 200 Td. Land.
Grønvang, Matr. Nr. 12 og 16. 4 Udstykninger paa ialt 69,5 ha,
der iblandt „Pedersminde“ og en Del af Fr. Munks Gaard i Vejen.
Krogaarden (Vejengaard), Matr. Nr. 15. 5 Udstykninger, Hoved
parcellen medregnet, ialt 19,8 ha. Dog er dette Areal selvfølgelig
kun en mindre Del af den oprindelige Gaard.
Brændgaard, nu kaldet Kærgaard, Matr. Nr. 21. 5 Udstykninger
paa ialt 22 ha. Den tilbageværende Hovedparcel er 12,9 ha.

LILLE SKOVGAARD
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Foruden disse Udstykninger er der dog en lang Ra.kkke lignende:
Fra 8 Gaarde er udstykket 4 Ejendomme fra hver, fra 8 Gaarde 3
Ejendomme fra hver, fra 18 Gaarde 2 Ejendomme fra hver og fra
11 Gaarde 1 Ejendom fra hver. Begge Ejerlav, baade Skodborghus
og Vejen, indbefattet.
Billeder af nogle enkelte af de ældre Gaarde er medtaget lige
som ogsaa et Par af de nye Husmandsejendomme.
Forsøgsstationerne Moselund og Lundgaard er oprettet henholdsvis
1897 og 1916 til Supplering af Forsøgene i Askov og under Stationen
her. Den første navnlig til Forsøg med forskellig Afvanding, Jord
og Sandbelægning, Kalkning og Gødskning; den anden til forskellig
Jordbearbejdning, Sædskifte, Gødskning og Kalkning.
Moseforsøgene har egentlig deres Oprindelse i nogle Forhandlinger
om Mosekultur paa Landbrugsmøder i København i Jubilæumsaaret
1888. Allerede i 1889 sluttede 40 af Vejen-Askovegnens Landmænd
sig sammen under Fr. Hansens Ledelse for — med Hedeselskabets
Støtte
at faa oprettet en „Prøvestation“ i Vejen Mose. Denne
Station, 5 Td. Land. blev nedlagt i 1899, mens, som nævnt, den
noget større Station blev oprettet 1897. Mosestykket blev forpagtet
paa 20 Aar, dels fra Dortheasminde, godt 3 Td. Land, og dels fra
L. Skovgaard, godt 7 Td. Land, som i Sommeren 1902 blev kul
tiveret færdig til Forsøgene med Udgrøftning og Jordbelægning.
Leder af Forsøgene blev Fynboen Jørgen Jørgensen. Foruden
Forsøgsarealerne, som han paa udmærket Maade passede i 28 Aar,
fik han 5 Td. Land Agerjord som en Slags Tjenestejord, men denne
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„Agerjord“ bestod rigtignok mest af Sand
og Grusgrave samt Mosehuller. Desuden
forpagtede han selv 3 Td. Land til fra L.
Skovgaard. „Denne Jord er nu, siger Fr.
Hansen i en Indberetning 1916, ved As
sistent Jørgen Jørgensens ihærdige maalbevidste Arbejde omdannet til god og
værdifuld Agermark . . . Han har desuden
anlagt en stor og god Nyttehave og opelsket smukke og gode Læbælter. Byg
ningerne med den omliggende Have og
Agermark er nu et Mønsterhusmandsbrug“ .
Ved Nedsættelsen af Statens Bevil
JØRGEN JØRGENSEN
linger i 1923— 24 blev baade Askov Sand
mark og Vejen Mosestation inddraget, den sidste fra 1. April 1925.
Jørgen Jørgensen afviklede nu Forsøgsvirksomheden indtil sin Død
1931. Han havde allerede 1918 overtaget Stationen som Ejendom.
Derimod blev Forsøgene paa Lundgaard, der som nævnt, sammen
med Nabogaarden, Brogaard, ialt 110 Td. Land. var overtaget af
Askovstationen i 1916, fortsat. Fr. Hansen havde, paa Ejeren, Johs.
Lauridsens Opfordring, forpagtet Lundgaard allerede 1909, men til
ret megen Forsøgsvirksomhed blev det ikke i en Aarrække, da Jorden
trængte haardt til Rensning og Kultivering, og de egentlige Forsøg
begyndte først 1921 med Josef Hansen som Leder, og fortsættes
fremdeles, men med Assistent Chr. Pedersen som Leder. Naar man
har foretrukket den gamle Vorup Bymark til Sandjordsforsøg, fremfor
Askov Sandmark. synes dertil at være to Grunde: først og fremst
den bedre Plads, men dernæst et andet ret interessant Forhold, som
Fr. Hansen i en Skrivelse til Statens Planteavlsudvalg 12. Juni 1914
udtrykker saaledes: „De herfra (Askov) offentliggjorte Gødningsforsøg
opfordrer ogsaa til, at Forsøgene ikke blot udvides, men tillige
prøves paa anden Sandjord. Den Ejendommelighed, at Kvælstof og
Kaligødning har givet saa store og gode Udslag i Retning af øgede
Afgrøder, medens Fosforsyren kun har virket meget lidt paa Sand
jorden (i Askov), har fra flere Sider givet Anledning til det Spørgsmaal, om denne Sandjord kunde betragtes som typisk for Sandjorder
i Jylland. Og endskønt jeg mener at turde sige ja dertil, saa maa
det dog indrømmes, at det nævnte Forhold, saavel som det ejen
dommelige Forhold, at Lupinen gennem ca. 25 Aar har kunnet vokse
lige kraftigt og godt uden Tilskud af Mineralgødning, tyder jo paa,

501
at der er noget ved denne Mark, som ikke findes paa alle sandmuldede Jorder“.
Siden Fr. Hansen skrev denne Redegørelse er der baade i Dan
mark, men især i Sverrig, foretaget Jordbundsundersøgelser paa gamle
Bopladser, som maaske kan oplyse, hvad dette „noget“ ved Askov
Sandmark er, som ikke findes paa enhver Sandmark, idet det nemlig
har vist sig. at Forforsyren i højere Grad end man hidtil har troet
ophober sig og holdes fast paa den i Aarhundreder dyrkede Jord,
og næsten uanset dennes Beskaffenhed. Og nu er jo Forholdet det,
at Askov Sandmark (Nutzhorns Gaard) har været dyrket i det mindste
i 1000 Aar, snarest mere, mens „Vorup Lundagre“ m. m. (Side 94)
kun har været ordentlig dyrket i 150 Aar. Før den Tid blev Vorupjorden vel af og til dyrket, men fik aldrig Gødning og gik snart i
Lyng igen. Og at dette kan give en Forskel fra gamle, stadig dyrkede
Marker nærmere Bopladserne med Hensyn til Fosforsyreindhold er
der ingen Tvivl om.
Den Kultivering, som de to nævnte Gaardes Jorder har gennemgaaet siden 1916, har selvfølgelig i høj Grad forandret Egnens Præg
i den Side af Sognet. Ogsaa dette er en betydelig Vinding. For
nogle Aar siden kunde en stedkendt Mand skrive følgende: „I gamle
Dage, naar Østjyderne drog til det store Midsommermarked i Vejen
og havde passeret Andst Bro, udbrød de ofte, fortæller gamle Folk:
„Nu er vi i Vestjylland. Flyvesandet har fyldt Vejgrøfterne, Lyngen
breder sig. Vejen er et magert Sogn.“ . . . Det hændte ofte, naar
de stærke Sandstorme havde raset, at de to Gaardes Marker lige
frem fik et ørkenagtigt Udseende, idet det hvide Sand lyste overalt
paa Pløjemarkerne. . . . I tørre Somre var det ofte et sørgeligt Skue
at se ud over de magre Jorder, og det var ikke underligt, at nogle
af de gamle Ejere af disse Gaarde sagde om Heden paa deres Marker,
at det umuligt kunde betale sig at opdyrke den. Det var Engene
langs Vejen Aa, som holdt Gaardene i Drift. . . . Men naar Øst
jyderne nu kommer til Vejen Sogn lyder Talen anderledes. Nu er
denne Strækning næsten en Edens Have i Sammenligning med tid
ligere. Den Udvikling, her er foregaaet de sidste 20 Aar, findes der
neppe Mage til andet Steds i Sognet, og Æren derfor skyldes det
dygtige Arbejde paa Lundgaard Forsøgsstation. . . . Omkring alle
Marker er der plantet Læbælter og Hegn, saa Sandflugt nu er en
Saga blott paa Lundgaard og Brogaard Marker. De mange Plant
ninger forskønner i høj Grad Omgivelserne, men giver fremfor alt
gode Læforhold.“
13
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Det kan tilføjes, at en saadan Læplantning ogsaa efterhaanden
er gennemført i den sydlige Del af Sognet, paa Skodborghus Mar
ker, hvis Sandsletter jo er en Fortsættelse i større Stil af Vorupmarkernes.
Vejen Moses Afvanding. Ved Anlæget af Mosestationen, men
iøvrigt ikke mindre for Tørveproduktionens Skyld, laa det nær at
tænke paa en bedre Afvanding af Vejen Mose. Aktuelt blev Spørgsmaalet dog ikke før under Verdenskrigens Brændselsmangel, da det
før omtalte Interessentskab med Frederik Hansen i Spidsen begyndte
paa en rationel Udnyttelse af Tørvemassen med efterfølgende Kultive
ring af Mosens Bund. En Afvanding viste sig da meget nødvendig,
og en grundig Undersøgelse af Mosen, Nivellering, Maaling af Tørvedybde og -masse m. m., blev foretaget. Ved Møder i Brørup (idet
Estrup Mose og Kær ogsaa var tænkt draget ind under Afvandingen)
4. Januar 1918 og i Vejen 10. Maj 1918 blev der, dels af Fr. Hansen,
dels af Hedeselskabets Sagkyndige, som man havde henvendt sig til
om Hjælp, gjort rede for Undersøgelsens Resultat: at der var maalt
og undersøgt 240 ha (435 Td. Land) med en Tørvedybde paa 2 —2,5
Meter (sine Steder dog meget mere), at denne Tørvemasse vilde
kunne give 4— 500 Mill. Tørv med 70 % organisk Stof i tør Til
stand, og at Afvandingen for saa vidt let kunde foretages, som
Hældningen mod Vest er betydelig, nemlig godt 6 Meter, fra „den
store Mosevej“ til „Stokkebroen“ nær Hulvad, ialt henved 5000 Meter.
Paa denne Strækning skulde det gamle Bækløb rettes ud og navnlig
stærkt uddybes, sine Steder til 17 —19 Fod. En saadan Dybde vilde
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medføre et meget stort Anlæg, hvis Kanalens Sider skulde holde sig,
og altsaa skulde der flyttes en uhyre Masse Jord, nær 100000 mB.
Den store Bekostning, som dette vilde medføre — efter løst
Skøn fra Hedeselskabets Side 150—200000 Kr. — veg man ganske
naturlig tilbage for. Men selv den mindre omfattende Plan — (Ud
dybningen, og dermed Sidernes Anlæg, skulde være meget mindre
og skulde mod Vest kun gaa til Eskelund Bæk) — vilde dog efter
Ingeniørens Mening koste 60—70000 Kr., og heller ikke dette turde
man indlade sig paa. Efter en tredie Plan, udarbejdet af Inspektør
Leegaard, mente man at kunne faa Udgifterne ned til 25—30000 Kr.,
dels ved en mindre Uddybning, og dels ved et mindre Anlæg af
Siderne. Hedeselskabets Ingeniør var noget betænkelig ved det sidste,
da Planen blev ham forelagt, men han gik dog med dertil. Kanalens
Længde var nu indskrænket til 5'7 af det Hedeselskabets Plan op
rindelig lød paa, nemlig fra 4650 Meter til 3350, men langt mere
betød de andre Ændringer, idet hele Jordflytningen nu fra 100000 m3
var skaaret ned til 13400 m3, mindre end 1/7. Bekostningen blev
nu anslaaet til 28300 Kr., hvad dog langtfra slog til, især paa Grund
af en stærk Prisstigning paa Arbejdet.
Ved Licitation blev Arbejdet tilslaaet Entreprenør P. Jensen,
Hejnsvig, som begyndte derpaa 9. September 1919, og det blev
besigtiget til Aflevering 26.— 27. Marts 1920. Selve Jordarbejdet
beløb sig til godt 33000 Kr., hvortil saa kom nogle Erstatninger,
Opmaalinger, Tilsyn m. m.. og den samlede Udgift blev saaledes
52800 Kr.
Et ejendommeligt Efterspil fik denne Sag derved, at mange af
Moseloddernes Brugere, og som i Realiteten var Ejere, nægtede at
betale deres Del af Udgiften, saa denne kom til at falde paa den
formelle Ejer, hvad der i de Tilfælde, da han kun havde en lille
Brøkdel af Ejendommens oprindelige Mose tilbage, kom til at virke
meget uretfærdigt. Vejen Kommune, som havde garanteret for det
optagne Laan (48000 Kr.), fik vistnok heller ikke alle Pengene ind,
men man har vel trøstet sig med, at der den Vinter var skaffet
Arbejde til en Del, som ellers vilde have været arbejdsløse.

Folk fra S o g n et.
Foruden de mange Mænd og Kvinder, som nævnes andre Steder
i Bogen, er der enkelte andre at omtale, som har været med til at
give Sognet sit Præg.
13*
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Hans Jokum Lauridsen, født 1815, var
yngste Broder til Peder Lauridsen, Grøn
vang. I sin Ungdom, fra han var 21 til
henimod 30, var han Kræmmer og tillige
Smugler, ligesom de andre Kræmmere. Og
da Vejen jo dengang paa et ret langt Stykke
berørte Toldgrænsen, saa vil vi her med
tage nogle af de Bedrifter, som Hans Jokum
for 40 Aar siden fortalte denne Bogs For
fatter. Han havde mange Gange, fortalte
han, luret uden for Kontrollørstedet ved
Skodborghus for at opdage, om Tolderne
var hjemme. Blev han saa klog paa, at
HANS JOKUM LAURIDSEN
de var i Lag med deres kæreste Syssel:
Kortspillet, saa gik han og den Kammerat, som gerne var med,
ganske roligt over ved selve Kontrolstedet. I Førstningen, da han
drev Handelen i det smaa, hentede han Krammet i Haderslev (ustemp
lede Manufakturvarer) og ikke mere, end han selv kunde bære, og
kunde han ikke slippe over en af Broerne eller Aalegaardene, saa
maatte han vade over Aaen, og ved Vintertid var det ikke rart. —
Efter et Par Aars Forløb var Hans Jokum saa vidt, at han holdt
Hest og red omkring med Krampakken. Disse ridende Kræmmere var
til stor Ærgrelse for Toldkarlene, da de gerne havde gode Heste. Ofte
red de over Aaen aabenlyst. mens Tolderne paa Afstand maatte se til.
Man brugte ogsaa at trække Krammet over Aaen i vandtætte Læder
sække, hvorefter det blev baaret videre i dertil tilpassede Pakker.
De sidste Aar havde H. J. endog et Par Karle til at gaa for
sig, og han havde mange Oplag rundt omkring i Sognene. Men tilsidst havde han Uheld. En Angiver, som for den Bedrift fik 27
Specier, satte Toldvæsenet paa Spor efter et af de største af disse
Oplag (i Smidstrup), Værdien var flere Hundrede Daler. Da tog H. J.
en rask Beslutning. Han ikke alene udleverede Nøglen til Kisten,
men han fulgte selv med og pakkede Sagerne pænt sammen til
Tolderne, saa disse var meget forundrede. Men Sagen var, at han
efterhaanden var kommen til at tvivle om Hæderligheden ved den
Handel han drev, og han benyttede nu Lejligheden til at bryde af.
Og dette hang utvivlsomt sammen med en Paavirkning fra de gude
lige Forsamlingers Side, blandt andet havde han lært Peder Larsen
Skræppenborg at kende, og Broderen, Peder Lauridsen, havde ogsaa
flere Gange bedt ham standse denne Handel.
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Siden kom H. J. til at handle med Svin. en lang Tid drev han
Teglbrænding og Skovhugst (Salg af Egebark til Garverierne). En
Tid var han Gaardejer. Altsaa et ret uroligt, men ogsaa meget virk
somt Liv. Men han var ogsaa bleven et aandelig vaagent Menneske.
Da Schrøder og Nutzhorn begyndte deres Arbejde i Rødding gik
han ofte derover, undertiden sammen med hans Ven, N. J. Termansen
i Gammelby. Og da de to Skolemænd ikke længere kunde fortsætte
i Rødding var det Hans Jokum Lauridsen, som fandt Pladsen til den
nye Grænseskole nord for Grænsen, nemlig i Askov. Der var en
lille Gaard med lidt Jord at faa ret billig, og H. J. sørgede ogsaa
for, at et Par af Byens ansete Mænd opfordrede Schrøder og Nutz
horn til at begynde Skolen i Askov. Gaarden blev lejet i April 1865
(siden købt) og der blev samme Sommer under meget tarvelige For
hold holdt en lille Pigeskole. I Højskolens første Aar bestod der et
„Højskoleraad“, bestaaende af Skolens Lærere, Flor, N. J. Termansen
og Hans Jokum Lauridsen. Og det blev den sidste, som i disse Aar
kom til at give Raad om mange praktiske Forhold, og han blev
derved den nye Skole en god Støtte. Han var senere Medstifter af
„Skibelundforeningen“ og var dens Kasserer til sin Død i 1910. (Se
iøvrigt: Slægten Lauridsen Side 120, 255 flg. og 292.)
Til L. Skovgaard har Navnet Thuesbøl været knyttet saa langt
tilbage nogen kan mindes. De gamle Papirers Hukommelse rækker
som bekendt dog endnu noget længere, og Fæsteprotokollen for
Estrupgodset fortæller, at i Marts 1782 fæstede Hans Iversen fra
Thuesbøl en Gaard i Vejen, som senere, 1786, blev udflyttet. Han
var dengang 30 Aar, havde været Soldat i F/2 Aar og Rytter i 8
Aar. Hans Moder er vel den Iver Hansens
Enke i Thuesbøl, som i Aarene omkring
1780 nævnes i Afskrivningsprotokollen.
Hans Iversen hørte til de fire, som Lautrup
i Brev til Rentekammeret i 1785 nævner
som dem, „der kommer til at bebo Byens
længst fraliggende Grund og skal optage
udyrket Jord og Hede“, (Hans Iversen,
Søren Hansen, St. Skovgaard, siden Dortheasminde, Hans Jensen, St. Dalgaard,
Niels Lauridsen, Lundgaard), men han og
hans Efterkommere var dygtige Folk, som
fik en stor Gaard med gode Bygninger
PEDER THUESBØL
dyrket op af ene Hede og Skov. Men det
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er jo meget sjældent, at Gaarde bliver
synderlig gamle i en Slægts Besiddelse.
Netop 100 Aar efter at Hans Iversen lagde
Grundstenen til det nye Hjem, 1886, maatte
Sønnesønnens Søn, Peder Thuesbøl, opgive
Gaarden. Samme Aar maatte hans østlige
Nabo gøre det samme, og 7 Aar tidligere
gik det den vestlige paa samme Maade.
Ogsaa disse Gaarde havde været i en
Slægts Besiddelse siden Udskiftningen og
Købet fra Estrup.
Paa „Gaarden“ (hvorfra den har faaet
det mærkelige Navn vides ikke) flyttede
C. P. JACOBSEN
i 1844 Fugledes ældste Datter, Marie Ka
trine, ind som Kone og Husmoder, idet hun blev gift med Gaardens
Arving, Povl Jepsen. Det var i Anledning af dette noget fine Giftermaal, at Jeppe Poulsen lod Peder Holden Hansen („Peder Hollensen“)
bygge det smukke Stuehus, som endnu staar. 1854 byttede Parret
Ejendom med C. P. Jacobsen, Holsted Kro, som besad Gaarden til
sin Død 1909. Jacobsen var en meget selvstændig Mand, siden ejen
dommelig og noget gammeldags, baade i Tanker og Klædedragt.
Svigersønnen Anders Jensen paa Vandamgaard vilde engang først i
80’erne købe nogle Stude af ham, men Jacobsen vilde ikke sælge ham
dem, maaske fordi han vidste, at det ikke stod godt til med A. J.s
Pengesager. Saa fik denne Slagter Hagen Thomsen til at hjælpe sig. Til
aftalt Tid skulde H. T. komme ned til Jacobsen og forhandle om
Studene, og saa skulde A. J. „tilfældig“ komme tilstede og mægle.
Det gik ogsaa saa meget programmæssigt, indtil C. P. J. pludselig
vendte sig mod Svigersønnen og sagde: „De waa no ejsen sær nok,
te I tow saadden lieg ku træf aa kom ad jen Gaang!“ Og saa var
det forbi med den Handel. Da Sønnen, Hansen Jacobsen, i 1901
havde haft den første større Udstilling i København af sine i Datidens
Øjne højst mærkelige Kunstværker, og der i den Anledning blev
skrevet meget om ham i Bladene, ogsaa meget rosende, saa var der
naturligvis velmenende Folk, som vilde glæde den gamle dermed
(han var dengang 81), men de fik det tørre Svar: „Di øwwerdrywer.“
Noget efter fik H. J. med nogen Besvær Faderen til at sidde for
sig, og da Arbejdet med Busten (den. der staar i Museet) var skredet
godt frem spurgte han Faderen, hvordan han syntes om det, men
Svaret var meget afkølende: „A tøws det blywwer jo længer jo
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ringer!“ Det har været omtrent ved samme Tid, at han en Sommer
dag i sin Have gik forbi nogle unge Piger, deriblandt en Datter
datter, som „holdt Ferie“ paa Græsplænen. „Gu’hjælp“ , sagde han
og gik videre.
Paa de ældre Dage var hans Klædedragt mærkelig: Lange Støvler,
en lang Kittel, over den en kort Faarepels, dertil høj Hat og Luffer.
Denne Dragt var ens Sommer og Vinter.
Af C. P. Jacobsens Sønner er Niels Hansen (opnævnt efter Mor
faderen, Lærer i Egtved) blevet den mest kendte, ja man kan vel
sige, at han en Tid var verdenskendt, da der i Paris blev gjort ikke
saa lidt Stads af ham. Og den Dag i Dag gælder det, at Danmark
næppe nogensinde har haft en Kunstner, der har skabt saa mange
ejendommelige Værker. — Ogsaa den noget yngre Broder, Jacob
Jacobsen var en Tid ret kendt, navnlig som Forfatter af de morsomme
Smaafortællinger: Tæjelownssjow, som dengang utvivlsomt var det
bedste, der var skrevet i jysk Dialekt siden Blichers Tid. Han var
ogsaa, engang i 80‘erne, ved at udgive et lille Tidsskrift, der skulde
indeholde Smaahistorier, Sagn, Ordsprog m. m., og med det Motto:
Hvad der gaar i Folkemunde, det bør ikke gaa til Grunde. Men der
synes ikke at være kommet ret mange Numre, maaske kun et Par.
Skønt Bygmester Peder Holden Hansen (Peder Hollensen) boede
i Læborg bør han dog lige nævnes for de mange smukke Huses
Skyld, han har efterladt sig, ogsaa i Vejen: Præstegaarden. C. P.
Jacobsens Gaard, Lille Skovgaard, Dortheasminde, Vindings Købmandsgaard og „Helms’s Hus“ (Billeder af de to sidste Side 302) og flere,
I en Artikel om ham (F. R. A. 1915, Side 108) siger Pastor Richter,
at det kunstneriske hos ham ingenlunde
maa forstaas saaledes, at han indførte en
ny Bygningstype, „han vandrer afgjort i de
gamle Spor . . . men han kultiverer dem.
Ja, han ligefrem dyrker de skønne, rene
Linjer i de Bygninger, der kom under hans
Haand“ . Hvad der dermed menes, kunde
blandt andet ses paa Evald Lauesens
smukke Gaard. som nu desværre er ned
brudt, og paa Stuehuset til C. P. Jacob
sens Gaard. Som ældre Mand skal Peder
Hollensen have sagt: „Ja, a vild saa gjaen ha
van Arkitekt, men no er’et wal for silde.“
— Desværre blev der et saa langt Ophold
JACOB JACOBSEN
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mellem Peder Hollensen (f 1886) og de
nyere Arkitekter og Bygmestre, hvoraf for
Vejens Vedkommende maa nævnes Niels
Ebbesen. Grue og Dahl Nielsen* at der blev
rigelig Tid og Lejlighed til at ialfald Hoved
gaden i Vejen. Kirken ikke undtaget, helt
blev præget af den sædvanlige Jernbane
stil. Vil man se de noget mere harmonisk
prægede Huse, saa skal man om i Side
gaderne. Som Eks. kan nævnes Kommune
huset, som jo nok er et ganske almindeligt
Hus, men dog en Hvile for Øjet at se.
I 1887 købte Fynboen Lars Rasmussen
NIELS EBBESEN GRUE
Vandamgaard af Sparekassen. Han havde
faaet en god Uddannelse som Landmand, baade teoretisk og praktisk,
og Gaarden blev snart en af de bedst drevne i Sognet. — Tillige
fik han efterhaanden ikke saa faa Hverv, var Næstformand i Mejeriet
fra dets Begyndelse og fra 1905 Formand, ligeledes Formand for
Vejen Kirkes Bestyrelse 1892—1900, Medlem af Bankraadet m. m.
Naar han aldrig kom i Sogneraadet hang det sammen med hans
politiske Stilling. Han var Højremand, og det spillede jo dengang
en meget stor Rolle, især i et saa demokratisk Sogn som Vejen.
Ved Landstingsvalget i Varde 19. September 1902 valgtes han
til Brødsgaards Efterfølger og var nu Landstingsmand til sin tidlige
Død 1907 (53 Aar gi.). Han havde i Aarenes Løb mildnet sit skarpe
Højrestandpunkt ikke saa lidt, og sluttede sig nu til de Frikonservative. I Tinget blev han anset for den
Omhu, hvormed han satte sig ind i Sagerne
inden han tog Ordet, og han var Medlem
af en Række Udvalg. Mest betød hans
Arbejde i Jernbanekommissionen ogÆdruelighedskommissionen. Enken besad Gaar
den til 1912.
Konsulent Jens Thorsen kom til Vejen
i 1886 og boede til 1910 paa „Skovly“ ,
en af de smaa Skovejendomme, som efter
Udskiftningen, men især i den store Frem
gangstid 1850—80, blev bygget paa Sog
nets Udmarker. Jens Thorsen var Havemand,
LARS RASMUSSEN
men havde dog især faaet sin Uddannelse
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— foruden paa Havebrugsskole — i for
skellige Planteskoler, og hans Interesse var
især Læplantning og Frugtavl. Noget hen
i Aarhundredet blev han Havebrugskonsu
lent for Kolding Omegns Landboforening,
Kolding Vesteregns Landboforening, Hus
mandsforeningerne indenfor samme Omraade, samt Malt Herreds Husholdnings
forening, og da dette Arbejde optog for
meget af hans Tid til at han kunde faa
Jorden passet flyttede han i 1910 til Vejen.
— Jens Thorsen har desuden i 32 Aar
været Meddommer ved Bedømmelsen af
JENS THORSEN
de Landbrug, som jyske Landboforeninger
indstiller til Sølvmedalje, et Arbejde, der har været til megen og
gensidig Glæde. I 18 Aar var han Medlem af Statshusmandskommis
sionen for Ribe Amt og i mange Aar Formand for jyske Husmands
foreningers Havebrugsudvalg.
I 1888 kom Lærer Bendix Madsen fra Vilslev til at bo paa Karens
mark. Ingen skulde tænke, at han, som havde taget sin Afsked paa
Grund af fremskreden Brystsyge, skulde blive Vejenbo i 45 Aar,
først 26 Aar paa Karensmark og siden 19 Aar i Vejen By. Saalænge hans Kone levede blev Hjemmet det første Sted et Samlings
punkt for en ret stor Vennekreds: Familierne paa Mejlund. Dalhus,
Skovly og andre samledes ofte til udbytterig Samtale i Bendix Madsens
Stuer. Sønnen Thorvald skriver om den Tid: „Mine Forældre fik
mange Venner, og naar de samlede dem
blev meget sunget og meget bragt paa
Tale af religiøs og national Art. Mange
af Tidens nye Sange er først blevet indsunget hos os, hvor det navnlig var Mor,
Pastor Richter og hans Hustru, der førte
an. Hvor var det rige Aftener!“ — Bendix
Madsen havde en lille Jordlod til Huset,
men han kom iøvrigt snart i Arbejde paa
anden Maade, mest som Regnskabsfører
for Johannes Lauridsen, men man træffer
hans Haandskrift i mange forskellige Proto
koller, især Mejeriets. Han og Johs. L.
havde henved 30 Aar tidligere gaaet til
BENDIX MADSEN
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Seminarieforberedelse sammen hos Lærer Frandsen i Vindelev, og
havde været gode Kammerater. Nu blev Bekendtskabet fornyet til
Glæde og Gavn for begge Parter, vel nok mest for B. M., som paa
den Tid trængte til Støtte. At han senere, da han boede i Vejen
og tilsidst paa Alderdomshjemmet, tog sig af de gamle her, er nævnt
foran, og dermed fortsatte han saa længe Kræfterne slog til.
Vejen Sogn har ikke været fattig paa Kunstnerbegavelser, og
navnlig har Musiken spillet en stor Rolle. Ogsaa Hansen Jacobsen
indledede sin Kunstnerbane med musikalsk Uddannelse.
I 1790, straks efter Udskiftningen, blev en af de østlige Gaarde,
Oxenvadgaard, overtaget af en 30-aarig Mand, Peder Lauridsen, vistnok
gift med den forrige Ejers, Jørgen Simonsens Datter. I dette Hjem
voksede 3 Brødre op, som alle var musikbegavede, og blev viden
om bekendte som Spillemænd. Naar der ses hen til, at denne Be
gavelse siden har fulgt Slægten, Led efter Led, saa maa det antages,
at den ogsaa findes længere tilbage, men om paa fædrene eller
mødrene Side vides ikke.
Den ældste af de tre Brødre, Laurids Pedersen, født 1794, overtog
Fødegaarden ved Faderens Død 1820, just da den haarde Landbrugs
krise med den store Fattigdom satte ind. Kunstnerbegavelsen maa
imidlertid ikke have skadet hans Dygtighed som Landmand, thi han
klarede disse strenge Aar lige saa godt som Naboerne, maaske endda
nok saa godt. Ialfald viser Panteregistrene (i Landsarkivet), at et
Laan, optaget i Overformynderiet 1805 til Køb af Gaarden (fra
Estrup, 1798) er slettet allerede 1832. — Laurids Pedersen fik 5
Sønner, som alle arvede hans Musikbegavelse: Hans Peder, Andreas,
Peder, Jørgen
og Anders, den
sidste døde dog
tidligt. Peder
blev Fader til
Aage og Lau
rids Oxenvad,
som spiller i det
kgl. Kapel. Hans
Peder overtog
Gaarden 1866,
men da Musiken
tog for meget af
hans Tid, saa
HANS PEDER LAURIDSEN
NIELS LAURIDSEN
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foretrak han efter 5 Aars Forløb at
afhænde Ejendommen og bygge et
nyt Hjem, Oxenvadhus, paa en Parcel
fra Gaarden. — Han synes at have
levet i Musik. Det kunde ske, for
tælles der. at han. naar han var ude
paa Markarbejde, pludselig holdt i
Gaarden og fik en anden til at holde
ved Hestene mens han gik ind og
skrev en Melodi op, som han havde
digtet. Han har nok forstaaet Mads
Hansens Sang: Jeg er en simpel
Bondemand, s o m just kom frem i disse
Aar. OgBRØDRENE SCHLÜNSSEN
saa hans
Børn arvede den musikalske Evne: Lau
rids og Kirsten, som blev Skolefolk og
er omtalt foran, og Niels Lauridsen, som i
mange Aar har ledet et dygtigt Musik
korps i Vejen.
Foruden den Lauridsenske Slægt maa
ogsaa nævnes Ebbe Madsen, L. Dalgaard,
BrødreneSchliinssen, Sønner af den før nævnte
Skræder og Kasketmager Johan Schlünssen, indvandret Tysker, og Ejnar Andersen,
som nu selv leder et Musikkorps.
THEODOR HAUSCHILDT
— Af de æl
dre eller ældste
Haandværkere
maa ogsaa næv
nes Skomager
Th. Hauschildt,
som var mellem
de 33 Haand
værkere, som
først indmeldte
sig i den i 1872
stiftede Haandværkerforening,
p. C. HOLM
Noget yngre var
C. MADSEN
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SKRÆDER JUNKER

MADS HANSEN

KAJA JENSEN

Urmager P. C. Holm, som i 1898 blev Med
lem af Borgerforeningens første Bestyrelse.
Carl Madsen. Malermester i Vejen i 35 Aar,
en dygtig Haandværker (arbejdede i 12
Aar i Wien. Budapest og Salzburg), og
Sønderjyden Mathias Junker, som fra først
i 80*erne havde en anset Skræderforretning i Byen. Bestyrer Mads Hansen. Elek
tricitetsværket, har arbejdet paa Værket
siden 1905, først i Ingwersens og siden,
fra 1913. i Kommunens Tjeneste. Endelig
Hotelejer H. C. Hansen, som overtog Ho
tellet i 1893 og drev det til sin Død.
I 1913 begyndte Kaja Jensen, Datter
af Anders Jensen, Vandamgaard, et Børne
hjem paa en Lod fra Moderens Fødegaard.
„Gaarden“ . Børnehjemmet blev samme
Aar statsanerkendt.
Det er før omtalt, at Hjemmet paa
Grønvang og Slægten her fik megen Be
tydning for det aandelige Liv i Sognet og
Omegnen. Med Johannes Lauridsen fik
Virksomheden som bekendt i langt højere
Grad en ren praktisk Retning, og det var
derfor sikkert heldigt, at han fik en Kone,
der kunde hjælpe til at holde de gamle
Traditioner fast. For det første saaledes,
at Velstanden kom ogsaa andre, mindre
velstillede tilgode. Naar det gjaldt en
hjælpende Haand her og der, saa var det
noget, som der i Følge gammel Bondeskik
ikke skulde tales om. og som jo ogsaa
blev givet fra saa mange andre Hjem i
Sognet, men i enkelte Tilfælde har Offer
villigheden været saa stor og vidtrækkende,
at den af praktiske Grunde kom frem for
Offentligheden — her skal blot nævnes
Legatet til Realskolen og den store og
udmærkede Istandsættelse af Kirken —,
og det er neppe for meget sagt, at ogsaa
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HANSENS HOTEL FØR OMBYGNINGEN

her havde Maren Lauridsen en Hovedpart. Thi naar en Mand staar
i en frodig Virksomhed, saa har han gerne Brug for alle de Penge,
der kan skaffes — til endnu mere Virksomhed. Og naar derfor Jo 
hannes Lauridsen i Aaret 1900, paa et Tidspunkt, da man skulde
synes, han havde Brug for alle Ressourcer, standser et Øjeblik og
vender Tankerne andet Steds hen, bygger en Realskole og skænker
den en Kapital, saa tør man nok forudsætte, at dertil er han bleven
opmuntret, mulig sat i Gang „hjemme fra". — For det andet var
det sikkert især Maren Lauridsen, der fremdeles holdt Hjemmet paa
Grønvang i Forbindelse med det aandelige Liv paa Egnen, især Askov Højskole.
Hun sad i 1904— 14 i Bestyrelsen for
„Askov Lærlinge", og var i samme Tid
Foreningens virksomme Formand. Det var
for største Del paa hendes Foranledning,
at der efter Fru Schrøders Død indsamledes
ca. 5000 Kr. til et Mindelegat. En Del af
disse Penge blev brugt til Understøttelse
af Sommerelever, men Størsteparten ind
gik vistnok senere i „Ludvig og Charlotte
Schrøders Mindelegat". Ligeledes var hun
virksom for at faa rejst Mindestenen for
H. C. HANSEN
Ludvig og Charlotte Schrøder i Skibelund.
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Hvis man havde levet i Sognet
fra ens Barndom, saa vilde saadanne
Smaatræk og Historier have kunnet
øges næsten i det uendelige og give
et langt fyldigere Billede af Sognets
Befolkning, hvad der maa anses for
en væsentlig Ting i en Sognehistorie,
da det er Mennesker man fortæller
for og menneskelige Værdier man
tumler med. Ovenstaaende er kun
fattigt og brudstykkeagtigt.
Men lad os saa tage endnu et
Par Brudstykker med tilsidst, for
en Del fra Kirkebogen. 1829 døde
Karen Beate Søltoft* Datter af Degnen
i Brørup, gift med Vejen Sogns mest
MAREN OG JOHANNES LAURIDSEN
ansete Mand, Niels Jokum Termansen.
Efter hende har Karensmark Navn. Deres Datter, Johanne, var lige
ledes gift med Sognets mest ansete Mand, Peder Thomsen, der en
Tid var Stænderdeputeret.
1843 døde Magdalene Dorthea Fogh, Datter af Præsten Fogh i
Vejen (1758—71). Hun havde været gift med to Møllere i Vejen
Mølle, men døde paa Dortheasminde, som har Navn efter hende. I
Møllen, hvor hun altsaa havde været Husfrue i adskillige Aar, fik
ogsaa nogle Broderbørn Tilhold, tre Piger og en Dreng. En af Pigerne
blev gift med den langt ældre Lautrup og kom med ham til at bo
paa Dortheasminde. En anden blev Fasterens Efterfølger som Hustru
i Møllen, idet hun giftede sig med dens unge Ejer, Chr. Termansen.
1854 døde Augusta Amalie Fuglede, født Nyerup, Datter af
den berømte Literaturhistoriker Rasmus Nyerup, Professor ved Uni
versitetet.
1821 døde i Vejen Ole Endersen Højgaard, 57 Aar. Nordmand,
omrejsende Skomager, Soldat i 14 Aar. Han bar Hædersmedaljen
fra Kampen i Kongedybet 2. April 1801.
1795 døde Maren Knippelkone, 101 Aar gammel.
Det er forstaaligt, at de mange Landboere, som i en eller anden
Egenskab flyttede ind til Stationsbyerne ikke ret vel kunde finde
sig i den Afhængighed af andre, som Bylivet førte med sig, navnlig
hvis de var ældre. Det var dem imod, at skulde bo saa nær op ad
fremmede, allerværst, om man ikke engang kunde have sit eget Hus,
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men maatte dele det med andre. Et lille Træk fra Vejen illustrerer
morsomt dette. En Kone, som kunde sige ..mit“ om Huset, hun
boede i, blev uenig med en Nabomand, som bare havde den ene
Ende af et Hus. Det var vist Hønsene, det var galt med. Under
Skænderiet lod hun ham høre — og det kom med en vis Appel — :
Høh, saadden en jen! A ka go runden om mi Hus. de ka Du ett l
Saa var han sat til Vægs, for hvad skulde man svare til det.
Mindestøtten for Johannes Lauridsen. Straks efter J. L.s Død 1920
henvendte Borgerforeningen sig til Fru Maren Lauridsen og tilbød
at rejse et Mindesmærke for hendes
afdøde Mand. Hun ønskede dog,
at det skulde vente nogen Tid, og
først i 1927 begyndte man Arbejdet
med at indsamle Midlerne til et
saadant Minde. — Det blev en
anselig og kraftig Broncebuste (ud
arbejdet af Hansen Jacobsen) paa
høj Sokkel, og Pladsen til den blev
valgt lige foran Banegaarden. Den
blev afsløret ved en stor Festlighed
6. September 1928. Hovedtalerne
blev holdt af Forstander J. Appel
og Handelsminister Slebsager. Paa
Kommunens Vegne overtog Sogneraadets Formand, P. Hauge, Mindes
mærket, idet han udtalte sin For
JOHANNES LAURIDSENS
visning om. at Vejen Sogn i
MINhESTøTTE
Fremtiden vilde værne om Mindet.
Johannes Lauridsens ældste Søn, Olav Vang Lauridsen, takkede
derefter paa Familiens Vegne for det smukke Minde, for den Hæ
der, som dermed var vist hans Faders Arbejde og Personlighed,
og en Tak til Vejen Kommune, fordi man vil værne og bevare
Mindet.
Folketal. — Naar man ser den uhyre Forskel fra den første
Folketælling i Sognet 1787 med Tallet 266 og til Folketællingen
1921 med Tallet 3733 eller 14 Gange saa mange, saa ved vi, at
Hovedaarsagen er Jernbanens Ankomst. Paa Landet var der i 1921
904, og hvis dertil lægges det Tal, som ogsaa uden Station og Jern
bane havde været i Vejen By, saa vilde Stigningen omtrent have
været som i Landet som Helhed, dog nok lidt mere.
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De forskellige Folketællinger viser følgende:
1787: 266. 1801: 296. 1834: 476. 1845: 584 (110 Familier).
1850: 667. 1860: 751 (148 Familier). 1870: 865. 1880: 1125 (46
Gaarde, 136 Huse). 1890: 1431 (By 657, Land 774, 49 Gaarde, 186
Huse, 292 Familier). 1896: 1705 (By 837. Land 868). 1901: 2110
(By 1156, Land 954. Deraf ved Landbrug 833, Industri og Haandværk 663, ved Handel og andet 527, Daglejere og Indsiddere 87).
1906: 2542 (By 1637, Land 905, 272 Ejendomme i Byen, 158 paa
Landet). 1911: 3078 (By 2142, Land 936. Byen 342 Ejendomme
med 512 Familier, Landet 185 Ejendomme med 204 Familier). 1916:
3562 (By 2653, Land 909). 1921: 3733 (By 2829, Land 904).
Om de første Folketællinger, 1860 medregnet, kan læses Side
222 flg. Fra 1890, da Byen var kommen til at spille en større og
større Rolle, har man Tal for Byen og Landet hver for sig, hvorved
dog er at mærke, at naturligvis hører en Del af dem, som er op
ført under „Landet“ alligevel hjemme i Byen, da de udelukkende
har deres Arbejde der, saa Tallet for „Landet“ bliver noget mindre,
og man maa regne, at Landbefolkningen stagnerer allerede i 90’erne.
Men at den ogsaa siden er staaet stille eller endog er gaaet lidt
tilbage er mærkeligt, da det jo er siden 1900, at de mange Smaahjem omkring i Sognene er oprettet. Grunden er ikke den øgede
Maskinkraft alene, snarere er denne netop fremtvungen paa Grund
af Folkemangel. Den egentlige Aarsag er de bedre økonomiske Kaar,
(at de i anden Henseende er meget ringere tager man ikke i Be
tragtning), som Byerhvervene, paa Grund af Beskyttelse af for
skellig Art (Toldbeskyttelse, Prisaftaler, Fagforeningspolitik), kan
byde frem for Landbruget.
Dog har ogsaa Byen, her som andre Steder, forlængst passeret
sit Maksimum i Tilvækst, og det vil maaske forbavse en og anden
at se. hvor tidligt det sker. Byens procentvise Tilvækst finder Ud
tryk i følgende Tal: 1890 —96: 27.5, 96—01: 38.0, 01—06: 41.6,
06—11:30.3, 11 — 16:24.3, 16—2 1 :7.0, 21—25:5.3, 25—30:4.1.
Det ses, at Højden naaes allerede 1901—06 med 41.6 % Tilvækst
i et Femaar, siden er der nok Tilvækst, men aftagende for hvert
Femaar. Bag en saadan „Retardering**, som ses overalt, ligger selv
følgelig almene Love. Det kan være, og er vel som oftest, de økono
miske Muligheder, der mindskes; men det synes som det ogsaa, ialfald
til Tider, kan være Initiativet, Frodigheden, der er i Aftagende. Ad
disse Veje, maaske ogsaa ad andre, sættes der en Grænse for Frem
skridtet, og naar dette bliver svagere svækkes ogsaa Folkeforøgelsen.
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Om denne Svækkelse indeholder de anførte Tal endnu en
Mindelse, selv altsaa for et saa lille Omraade. En aftagende Folkeforøgelse vil jo give sig Udslag ogsaa i et færre Antal Medlemmer
pr. Familie gennemsnitlig. Vi har, som det ses, Familietallet opgivet
for 1845, 1860, 1890 og 1911. Medlemstallet i hver Familie er for
disse Aarstal henholdsvis: 5.3, 5.1, 4.9 og 4.3, hvad der stemmer
med. at Landbefolkningen synes at naa sin Højde i Tilvækst omkring
1850 (jfr. Side 225). At denne nedadgaaende Linje siden er fortsat,
er bekendt nok.

MINDESTENEN FOR SKODBORGHUS
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VIII.

D et p o litisk e .

Vejen Sogn har haft usædvanlig mange Tingmænd. Allerede
til den raadgivende Stænderforsamling i Viborg sendte Sognet en
Repræsentant : Kromand Peder Thomsen, som dog naturligvis mødte
for en større Kreds end Vejen Sogn. Han var dog vist kun i For
samlingen en Gang, nemlig 1846. Den næste Tingmand fra Sognet
var Pastor Fuglede, som i 1849 blev den første Folketingsmand for
Ribe Amts 4. Kreds, dog kun i en Periode. Valgstedet var dengang
paa Stensvanggaard i Brørup, først fra 1858 var det i Bække. Nr. 3
var Gaardejer L. Rasmussen, Vandamgaard, som i 1902 blev valgt til
Landstingsmand. Nr. 4 Johannes Lauridsen, som ved Valget i Varde
14. Marts 1907 blev Landstingsmand. Nr. 5 Skolebestyrer Slebsager,
som valgtes til Folketingsmand for Guldagerkredsen i 1909. Nr. 6
var Overportør M. K. Sørensen, som blev valgt til Folketingsmand i
1929. Nr. 7 Fru Gudrun Vang Lauridsen, der i 1934 blev Landstings
medlem som Suppleant for Redaktør J. V. Christensen, som afgik
ved Døden.
Da den politiske Stilling hen i 80*erne blev skarpere var Vejen
et af de Sogne, hvor Kampen gav stærkest Genlyd. Naar Demokratisk
Forening blev stiftet allerede to Maaneder efter Grundlovsbruddet
og lige straks fik 221 Medlemmer (der var 260 Familier med 1280
Mennesker i Sognet), saa maa dette være Udslag af en endog meget
stærk politisk Interesse. Som bekendt kan en saadan Interesse meget
stimuleres af lokale Begivenheder, og det var netop ved denne Tid,
at den foran under „Trafik“ omtalte Affære foregik paa Banegaarden
i Vejen, og som vakte megen Opsigt Det fremgaar af Foreningens
Protokol, at man baade fra Vejen og fra Naboforeninger har ydet
Jacob Jacobsen økonomisk Støtte i Anledning af de „Udgifter“ (for
modentlig en Mulkt), som han har haft derved. Desuden var der i
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Sognet en enkelt Mand, som kraftigt gik foran her som andre Steder,
men der var altsaa ogsaa forholdsvis mange, der slog Følge.
Vejen Kreds* demokratiske Forening, som den kaldes i Protokollen,
fordi denne Forening jo kun var en af mange, som snart dannede
en Sammenslutning, blev stiftet i Vejen Øvelseshus 30. Maj 1885.
Ordstyreren, Ebbe Madsen, fremhævede en saadan Forenings Be
tydning indadtil ved Opstilling af Kandidater til Rigsdagsvalgene og
til Sogneraad m. m., mens Johs. Lauridsen, Hans Olsen og Jacob
Jacobsen understregede Betydningen af Organisation og Disciplin i
den Kamp for Friheden, der nu skulde føres. Skønt det var det
første, som med Tiden kom til at spille Hovedrollen, saa var det i
Øjeblikkets Kampstemning det sidste, der optog Sindene, og som
ogsaa blev understreget stærkest i Formaalsparagrafen: „virke for
Organisation og samlet Optræden af alle Venstremænd . . . . til
Hævdelse af vor Frihed og vække og vedligeholde Interessen for
offentlige Anliggender . . . .“ 18 Aar efter, 1903, blev begge disse
Ting noget tydeligere fremhævet i „Love for Venstreforeningen for
Ribe Amts 4. Valgkreds“ , hvor det hedder, at Formaalet er „at
værne om den ved Grundloven hjemlede Frihed med den almindelige
Valgret og Skattebevillingsretten, — at bidrage til at forøge Interessen
for politiske og kommunale Spørgsmaal ved Afholdelse af Foredrag
og Diskussionsmøder, — at forberede folkelige Valg saavel til Rigs
dagen som til de kommunale Raad.“
Medlemsbidraget blev sat til 1 Kr. pr. Td. Hartkorn, og „ikke
Hartkornsbesiddere efter Stilling og Evne*. Allerede Aaret efter blev
dog Bidraget sat til 50 Øre for alle og 1889 eller 90 kom det ned
til 25 Øre, hvad der vel hang sammen med den altfor brat synkende
Interesse. — Den valgte Bestyrelse (Johs. Lauridsen, Formand, Ebbe
Madsen og Hans Olsen) skal „arbejde for Sammenslutning mellem
lignende demokratiske Foreninger“. Det kan nokses af Medlemslisten,
at det er Bønderne, store og smaa, der fører an, men ogsaa mange
Haandværkere melder sig med det samme, og efterhaanden ogsaa
en Del Tjenestefolk. Ikke saa faa Kvinder er med, ca. 30 det første
Par Aar. Enkelte Bidrag er fra „ubenævnte“ , formodentlig Mænd,
som paa Grund af deres Stilling maa holde sig meget i Baggrunden.
Pastor Svejstrup (betydeligt Bidrag) er sikkert en af dem. Han
deltager ogsaa nogle Gange i Møder og Forhandlinger. Sognet blev
delt i 6 (siden 8) Distrikter, hver med en Formand, en Ordning
der bestod til 1903. Ved en Omordning dette Aar skulde vælges
et Bestyrelsesmedlem for hver 20 Medlemmer (dog 3 for de første
14*
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20), og da Bestyrelsen altsaa kunde blive ret talrig, valgte man ud
af denne et Forretningsudvalg paa 5 Medlemmer.
løvrigt er Begivenhederne indenfor den nye Forening ikke videre
opmuntrende i de første 18 Aar. De er et tro Afbillede af den
Modløshed og Ligegyldighed, som fulgte efter den første forbitrede
Opbrusning, en naturlig og rimelig Følge af Folkets ringe politiske
Oplysning og Indlevelse. Agitation kunde ikke klare det. Saadan
ses det ved Valgene, hvor Valgprocenten var stadig synkende og
saadan i alle demokratiske Foreninger. En haard Dom. skulde man
synes, over den Nejpolitik, som ogsaa det store Flertal i Vejen gik
ind for.
Men Anslaget var altsaa kraftigt nok, baade m. H. t. Medlemstal
og paa anden Maade. Fra et Møde 12. Juli 1885 hedder det: „Johs.
Lauridsen fremdrog meget skrapt, at ved Foreningens Møder, som
maa kaldes sluttede, maa Medlemmerne møde med Medlemskort, og
at ingen Medlemmer maa aabenbare noget som helst af hvad der
forhandles eller sige til nogen, at det har den og den sagt, men
at den der forbryder sig derimod betragtes som en Nidding og
udstødes af Foreningen. Ved den foretagne Afstemning stemte hele
Forsamlingen for denne Beslutning". Et Aars Tid efter kom Be
slutningen ogsaa til Anvendelse. Et Medlem blev udelukket, fordi
„han skulde være upaalidelig med Hensyn til Omtale af Foreningens
Anliggender og Forhandlinger".
Paa Bergs Sølvbryllupsdag, 22. Maj 1886, var ogsaa Gjesten,
Læborg og Malt kredsen indbudt. Schrøder og Begtrup talte for en
Forsamling paa 5—600 Mennesker, og bagefter var der Punsche
gilde. Telegram blev afsendt. En ret alvorlig Opgave fik Foreningen
ved sin Deltagelse i Understøttelse til de Højskoler, som Regeringen
havde udelukket fra Statsunderstøttelse af politiske Grunde. Den
blev ydet i Form af Understøttelse til Elever, da disse heller ikke
kunde faa Amtsunderstøttelse til saadanne Skoler. At Vejen Sogns
demokratiske Forening har ydet Hjælp til saadanne Elever er sikkert,
maaske 4 ialt. men denne Virksomhed maatte snart nedlægges. Mere
mærkeligt lyder det maaske, at man ogsaa sendte et ret betydeligt
Bidrag, 112 Kr. 21 Øre, til de strejkende (og udelukkede) Smede
svende i København, men Bønder og Arbejdere kunde ofte i disse Aar
staa sammen mod den fælles Fjende, den frihedsfjendske Regering.
I 1886 blev afholdt et Par Skolemøder eller Forhandlinger.
Første Gang indledede Niels Hansen, Maltbæk, anden Gang Johs.
Lauridsen. Baade Præsten og Lærerne faar Lejlighed til at udtale
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sig om Skolens Gerning, og alene derved har disse Møder haft
Interesse og Betydning, thi en saadan Lejlighed var dengang sjælden,
og den kom heller ikke igen foreløbig.
Om det kasserede Sogneraadsvalg (1885), som er omtalt under
det kommunale, men som iøvrigt blot nævnes i Sogneprotokollen,
indeholder Demokratisk Forenings Protokol lidt mere. Det medtages
her som et enkelt Eksempel paa de smaa Konflikter indenfor Kom
munens Grænser, som der jo altid er en Del af. — Det var den
mindre Halvdel, alle fra Læborg, der var paa Omvalg, og der blev
igen opstillet 3 Læborgere, som ogsaa blev valgt. Dermed var man
ikke tilfreds i Vejen, og man havde derfor fra Demokratisk Forenings
Side opstillet en Vejenkandidat, Jokum Sondai, som ogsaa fik 81
Stemmer, mens Læborgmanden. som var næst efter i Stemmetal,
fik 86. Det gik haardt til i Demokratisk Forening i den Anledning,
thi to Sogneraadsmedlemmer, foruden to andre, alle Medlemmer af For
eningen, har ikke lystret Parolen og stemt paa Sondai. Og det kom
da meget belejligt, at der var sket en formel Fejl ved Valget, nemlig
at Valglisten ikke havde ligget til Eftersyn i lovlig Tid; desuden
paastod man, at enkelte havde afgivet deres Stemme uden at have
Stemmeret. En Klage fra 58 Vejenboere blev indgivet, som forlangte
Valget kasseret, som ogsaa skete. Men de tre Læborgere blev denne
Gang valgt med endnu større Stemmetal, og Jokum Sondai blev
langt bagefter, skønt han dog fik 91 Stemmer. Episoden medførte
en Konflikt mellem Sogneraadet og Demokratisk Forening, eller
maaske rettere mellem disse Institutioners Ledere. I et Svar paa
Klagen over Valget skriver Sogneraadet til Demokratisk Forening:
„Denne Klage, som kun kan betragtes fremkommen fra den tørre
kolde juridiske Side, hvor Ophavsmanden eller Ophavsmændene har
benyttet sig af Lovens kolde Bogstav til at faa Valget kasseret,
misbilliges i høj Grad, da der fra den moralske Side ikke har kunnet
rejses Tvivl om Valgets Udfald . . . . Denne Svarskrivelse fremsendes
til dig (Johs. L.) som Formand for Demokratisk Forening og Leder
af den hele Bevægelse". Demokratisk Forenings Svar herpaa lød saaledes: „Sogneraadets ærede Skrivelse af 2. December i vor Besiddelse,
men beklage vi ikke rigtig at kunne forstaa, hvad det ærede Sogneraad mene med sin Misbilligelse af vor Optræden. — Vi formener
at have handlet baade juridisk og moralsk rigtigt, og frabede os i
Henhold dertil for Fremtiden Sogneraadets Misbilligelse, da en Be
dømmelse af vor Optræden ligger udenfor Sogneraadets Opgave og
Kompetence, hvorfor vi herved tillade os at tilbagevise Misbilligelsen
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som uberettiget". — Svaret er vedtaget af Generalforsamlingen, og
derefter „udtalte Forsamlingen sin Misbilligelse“ af de Medlemmer,
som ikke har stemt paa Foreningens Kandidat, og der ønskes i den
Anledning vedtaget „særlige Straffebestemmelser som Pengebøder
og lignende“. — Det er foran sagt, at denne lille Valgkamp kan
være et af de første Tegn paa en Modsætning mellem Land og By.
Vejen Sogn maatte jo nemlig let, hvis man var enige, have kunnet
faa sin Kandidat valgt. Det maa dog tilføjes, at Sognet som Helhed
var noget distanceret derved, at Valgstedet var Drostrup Fattiggaard. Endelig kan den personlige, tildels politisk prægede Mod
sætning mellem Ebbe Madsen og Johannes Lauridsen have spillet
en Rolle; den første var noget mere moderat i sin hele Indstilling
end den sidste.
Saa drastiske Forholdsregler som nævnt ovenfor blev dog, saa
vidt man kan se, ikke gennemført. Det hænger nok sammen med,
at den stærke Spænding var ved at slappes. Der blev ingen Brug
for Riflerne, og selv det fredeligere Middel i Kampen: Skattenægtel
sen, faldt hurtigt til Jorden. Ordene havde været meget for stærke,
og Bagslaget udeblev ikke. Det gik i Vejen som andre Steder, at
Medlemstallet i Demokratisk Forening sank meget hurtigt: I 1886—87
til 149, 1890—91 til 61 og 1892—93 til det laveste Punkt: 21.
Men Vejenforeningen viste alligevel mere Sejghed end de fleste
andre. I de døde Aar i 90’erne vegeterede den med 20—40 Med
lemmer, men efter Systemskiftet vaagnede Interessen paany. For
1902—03 (1. April) noteres 154 Medlemmer, men inden Aarets Ud
gang var der 503! Omkring dette Tal har det svinget siden. —
Ved Generalforsamlingen 1902 og et Par Bestyrelsesmøder 1902—03
blev man enige om. at der skulde gøres et Arbejde for Foreningens
Fremgang, og at man vilde støtte Ugebladet „Tiden“, som Favrholdt
dengang lige havde begyndt at udgive. Som det ses af det stærkt
stigende Medlemstal lykkedes det første altsaa i høj Grad. Samme
Aar blev de nye Love, gældende for hele Amtet, vedtaget, og Sty
relsen omordnet som nævnt ovenfor. Joks. Lauridsen var Formand
helt til 1908, da afløstes han af Slebsager, og denne af Anton Kri
stensen i 1913, som saa var Formand i en lang Aarrække, dog med
et Par Afbrydelser, da først N. M. Sørensen og derefter Lærer H. Kr.
Nissen var Formænd.
Opgaverne og Virksomheden blev nu ikke vendt mod Regeringen,
men fandt Udløsning hjemme: Opstilling af Kandidater til Valgmands
valg, Folketingsvalg, Sogneraadsvalg og Hjælpekassevalg. Som før
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nævnt kom ogsaa det sidste efterhaanden til at spille en næsten
lige saa stor en Rolle som Sogneraadsvalgene, især efter Sognenes
Adskillelse.
Men ved disse Valg. som ogsaa ellers, fik man iøvrigt Opposition
nok. Af en Diskussion ved Generalforsamlingen 27. December 1905
ses det, at det nye Skel i Venstre ogsaa kendes i de demokratiske
Foreninger. En af de skrappere Opponenter mente endog, „at Re
geringen stadig gik Højres Ærinder og skadede Demokratiets Sag4*.
— En mærkelig Tale og lærerig at mindes, naar man husker, at
det kun var 20 Aar siden, at denne samme Regering og dens Til
hængere blev betragtet som samfundsfarlige Radikalere. — Endnu
denne Gang synes man dog at komme overens, ialfald kom et Par
af Oppositionen ind i Bestyrelsen og et Par andre blev Suppleanter.
Men allerede Aaret efter mangler disse Navne og Medlemstallet er
gaaet noget ned. Slebsager havde derfor ogsaa let ved (fra et Møde
i Bække) at konstatere, at „alle de forskellige, som havde Ordet,
udtalte sig i ubetinget Tilslutning til Ministeriet I. C. Christensen
og Reformpartiets Politik44.
Men naar Vejen demokratiske Forening fremdeles var og er
livskraftig, saa er det utvivlsomt ogsaa fordi den ikke udelukkende
og ensidig har virket som en politisk Forening, men har i høj Grad
ogsaa virket oplysende, navnlig angaaende Skolen. De Skoleforedrag
og Forhandlinger, som begyndte saa godt i 1885 —86, havde ganske
vist i en lang Aarrække maattet ligge stille, men da ny Interesse
vaktes efter Systemskiftet, og det atter lykkedes, og i endnu højere
Grad end i 80’erne, at samle Størstedelen af Sognets Befolkning
om Foreningen, tog man straks den gamle Tanke op og afholdt et
stort aarligt Skolemøde i Fastelavnen, det første 1904 og siden
hvert Aar. Disse Møder har samlet mange Tilhørere og har haft
megen Betydning.
Som foran antydet førte imidlertid de afvigende politiske Ansku
elser til. at en Del meldte sig ud af Demokratisk Forening og dannede
Vejen radikale Venstreforening 6. Juni 1906. Dens første Bestyrelse var
Gaardejer Anders Andersen. Vejen Østermark, Førstelærer M. V. Sar.hmann og Redaktør Holger Kristiansen, med sidstnævnte som Formand.
Foruden disse var ogsaa Fotograf L. Poulsen meget virksom for at faa
en Forening oprettet, ligesom ogsaa enkelte fra andre Sogne deltog, saaledes Købmand Lau, Askov, og Landbrugslærer Jens Johansen, Ladelund.
Foreningen har stadig været opretholdt, men uden nogensinde
at naa noget stort Medlemstal. Den har virket ved Afholdelse af
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smaa Medlemsmøder og som Medindbyder ved større politiske Møder
sammen med andre Foreninger indenfor Partiet. Men især har den
deltaget i de forskellige Valg indenfor Sognet, og efter et Par
mislykkede Forsøg blev Partiet repræsenteret i Sogneraadet ved det
første Valg for Vejen alene i 1909.
Socialdemokratisk Forening. Foreningens første Protokol oplyser,
at Typograf V. C. Berg fra Kolding efter Indbydelse holdt et Foredrag
i Vejen 23. August 1896, og at der derefter oprettedes en Land
arbejderforeningt som nogle Dage efter fik vedtaget Love og valgt
Bestyrelse med Hans Andersen, Vejen, til Formand og Andersen
Stengaard til Kasserer. De andre Bestyrelsesmedlemmer var Vilhelm
Jepsen, Jens Kristensen og Jeppe Madsen. — Da Berg 5. September
samme Aar holdt et lignende Møde i Læborg blev Foreningens Navn
med Tilslutning af den valgte Bestyrelse ændret til Socialdemokratisk
Forening og Lovene blev noget ændret (vedtaget 11. Oktober 1896).
Der blev ogsaa valgt Bestyrelse: Jens Kristensen, (Formand), Jeppe
Madsen og Iver Mortensen fra Læborg, Vilhelm Olsen, Vilhelm Jepsen,
Jakob Ejler og Jens Jensen fra Vejen. 30. Maj 1897 holdt Foreningen
Faneindvielse med J. P. Sundbo som Taler. Fanen kostede ialt 67 Kr.
Ved denne Lejlighed kaldes Foreningen „Vejen og Læborg social
demokratiske Forening“. Alligevel vedtages det, at de to Sogne skal
holde Generalforsamling hver for sig, og det Samarbejde, som ses
i de første Aar, ophørte vistnok i 1903 eller 1904. — Sidstnævnte
Aar blev der ialfald vedtaget Love og valgt Bestyrelse for Vejpn alene.
Fyrbøder Kjær afløste Jens Kristensen som Formand, derefter var
Portør Serensen Formand 1906—13. Der var i 1904 98 Medlemmer.
Der gøres i de første Aar et Par Forsøg paa Fastsættelse af
Arbejdspriser, f. Eks. for Roearbejde og Stenslag, men siden har man
vist overladt den Slags til de egentlige Fagforeninger, og holdt sig
væsentlig til det politiske, det oplysende og det agitatoriske. De
første Aar arbejder man sammen med andre Partier og Foreninger,
saaledes vedtages det i 1897 at søge Tilslutning til Haandværkerforeningen angaaende Sogneraadsvalg, og Aaret efter vedtager man
at stemme paa Reformpartiets Kandidat (L. Rasmussen) til Folketings
valget. I 1902 blev det til dette Valg vedtaget at opstille Byraadsinedlem Jastesen fra Varde som Socialdemokratiets Kandidat i Bække
kredsen. Om dette blev gennemført ses ikke. I 1906 kan man
indenfor Foreningen mønstre 152 Stemmer til Valget, og der maa
vel saa have været nogle flere Medlemmer. I 1909 siges Medlems
tallet at være 248, i 1919 256. Siden Sognenes Adskillelse i 1909
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har Socialdemokraterne været repræsenteret baade i Sogneraadet
og Hjælpekassen. I første Omgang med et Medlem, siden med flere.
I 1908 blev det vedtaget (i Vejenforeningen ialfald) at opstille Portør
Sørensen til Folketingsvalget i 1909, men først 1919 sker det paa
Kredsorganisationens Initiativ.
Til de afholdte Fester og større Møder har man Bud efter flere
kendte Mænd. Ved en Fest i 1900 taler Folketingsmand Harald
Jensen og Redaktør Sundbo. Samme Aar siges der, at Redaktør
Sabroe vil indlede ved et Møde om Kirken og det sociale Spørgsmaal. Nogle Aar senere talte en Pastor Hansen, Odense, om Krig
og Kristendom. Man har ogsaa Bud efter A. C. Meyer, Gustav Bang og
Pastor Jensen, Harboøre, men Møder med disse Talere synes ikke
at have funden Sted.
Ogsaa en Del Diskussionsmøder holdes. Det kan ikke undre,
at det kniber at faa Gang deri, at man ikke kunde samle Medlem
merne, fordi man „mangler Folk, som kan klargøre et Emne1* og
„Diskussionerne derfor bliver tørre og kedelige“ . Kun naar det drejer
sig om Samfundets eller den enkeltes Forsømmelser kommer der
mere Liv deri. En Gang tales der meget om et misrøgtet Barn, og
4 af Foreningens Medlemmer har været i Hjemmet (Plejehjem) og
undersøgt Forholdene. En anden Gang er det et Lærlingeforhold i
Vejen, og en tredie en Tyendesag fra Andst, der diskuteres. En
Aften omtales „de skandaløse Forhold, hvorunder L.andarbejderne
paa de større Gaarde lever“ . Et Udvalg har været paa en af Egnens
store Gaarde og talt med Daglejerne. Der nævnes ogsaa Eksempler
fra Vejen Sogn, men et af disse bliver meget bestemt modsagt af
en Mand, som selv har arbejdet paa Gaarden i flere Aar. Men at
man af og til kommer noget langt ud i sin Kritik af „Samfundet“,
kunde jo ventes. — Og iøvrigt gaar det ligesaa skrapt til indenfor
selve Foreningen. At et Medlem „smides ud" er ingen Sjældenhed.
Endog Foreningens to Æresmedlemmer blev i 1905 udelukket, men
de synes ogsaa at have faaet Værdigheden nærmest ved et Uheld
og ganske uforskyldt. Man er ogsaa ret haard ved Bladet (Kolding
Socialdemokrat), der klages over for ringe Indhold, daarlige Refe
rater med mere.
Et Spørgsmaal, som volder megen Besvær og Diskussion er
dette, hvordan man skal forholde sig til de Medlemmer, som ikke
er indmeldt i den Fagforening, hvor de hører til. Mange synes det
er for megen Tvang at ville udelukke dem af den Grund. Forslaget
om Udelukkelse bliver dog vedtaget, men det ses af senere For-
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handlinger, at det var vanskeligt at gennemføre. Ialfald helt til 1913
finder man sig i, at enkelte kniber uden om. Endnu 1915 drøftes
det samme. Det kan i det hele nok skimtes, at man af og til reagerer
mod den skrappe Disciplin, som ofte er noget i Strid med „Friheden",
og naar der ved et af Møderne ankes over, at et navngivet Medlem
kun holder „Venstrebladet" (og altsaa ikke Socialdemokraten), saa
har nok en Del syntes, at man var kommen for langt ud.
Og dog er der ogsaa Frisind. Man ønsker at faa alle med. selv
de fattigste og mindst regnede. Man ønsker ogsaa lige fra først af
at faa Kvinderne med. Rigtignok kniber det noget, ja meget. I 1904
hedder det fra at Møde, at næste Gang skal Konerne med „enten
de vil eller ej". Men denne næste Gang „var der mødt én, siger
og skriver én". De kom efterhaanden, men først 1913 blev den første
Kvinde, Katrine Gadeberg, valgt ind i Bestyrelsen. Siden kan man
finde, at af 7 Bestyrelsesmedlemmer er de 3 Kvinder.
Særlig radikale er danske Socialdemokrater vistnok ikke. Man
kan ganske vist finde, at der vedtages Støtte til de finske og rus
siske Arbejdere (1918 og 21), men det er saa langt borte og skete
ogsaa paa Opfordring udefra. Da der i 1917 fremkommer et For
slag om at udmelde sig af Folkekirken faar det vel et Par Stemmers
Tilslutning, men siden er der Tavshed. Et Forslag om Misbilligelse
af, „at Partiets Medlemmer staar op til Ære for Militærmelodien
„Kong Christian" faar ligeledes et Par Stemmers Tilslutning, men
iøvrigt „tog Generalforsamlingen Forslaget til Efterretning". Færdig.
En lignende Skæbne faar i 1916 Kritiken af Partiets Stilling til
„Kongemiddag og Militærbevillinger".
Til Oplysningsarbejdet hører ogsaa. at man efterhaanden faar
samlet et lille Bibliotek, nærmest af socialt Indhold. I Førstningen
er Pengene dertil naturligvis meget smaa. Da „Nordisk Forlag" til
byder Gustav Bangs Bog „Den sociale Fremtidsstat" for 1.00 Kr.
giver de 11 Medlemmer, som den Aften er til Stede, hver 10 Øre,
saa man kan faa et Eksemplar. Det var i 1904. Siden gik det lidt
bedre. I 1910 blev nedsat et Udvalg til Indkøb af Bøger, og 1915
skal Foreningens Bøger indbindes og der anskaffes et Bogskab. For
eningen stiftede i 1900 en Slags Spareforening „Julens Glæde", og som
man virkelig fik Glæde af, ligesom den ogsaa bestaar fremdeles.
Vejen-Læborg Husmandsforening — fra 1930 Vejen og Omegns
Husmandsforening — er stiftet 20. Januar 1903. Dens første Be
styrelse var: Konsulent Jens Thorsen, Formand, Plantør Jens Kristensen,
Forsøgsassistent Jørgen Jørgensen, Moselund, Albert Klavsen, Hans Læk,
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Jokum Sondai og Nis Nielsen. I 1905 blev Jørgen Jørgensen Formand
og var det helt til Foreningen i 1930 deltes.
Det agitatoriske og politiske, som man nogle Steder har kun
net finde hos Husmandsforeninger, har Vejen-Læborgforeningen haft
meget lidt af. Den har udelukkende holdt sig til det fagligt og
sagligt oplysende og fremhjælpende, og man har godt kunnet arbejde
sammen med Gaardmændene mod det fælles Maal: en større faglig
Dygtighed. Maaske spiller et Par Mænd i den første Bestyrelse, og
som vedblev at høre til Foreningens Ledende, her en Rolle. Nok
er det, det er vist betegnende, at Foreningens første Møde holdes
hos en af de større Gaardmænd, (Statskonsulent Fr. Hansen talte om
Oliekager og Bælgsæd) og at Foreningen foreslaar Landboforeningen
et Fællesmøde i Vejen i Marts 1903. Endvidere hører et Par Fore
drag om Husmandsforeningernes Opgaver og om Husmandslovens
Revision (Loven om Jord til Landarbejdere af 1899) til første Aars
Program. Vinteren 1903—04 blev der holdt Aftenskole i Jordbrugets
Regnskabsføring, 6 Aftener i Drostrup og 6 i Vejen, et Arbejde,
der blev fortsat de følgende Vintre. Der holdes Foredrag om Rod
frugtdyrkning, Bælgplanter, Frugttræbeskæring med mere, og om
Vinteren holdes der en Række saadanne Foredrag, tildels ved hjemlige
Kræfter. Der søges ansat en Konsulent i Husmandsbrug, og Jens Thorsen
kom her ind i et Arbejde, som han kom til at fortsætte i mange
Aar og efterhaanden i større Udstrækning, til megen Gavn og Til
fredshed for begge Parter.
Til megen Nytte og Opmuntring blev den Præmiering, som man
efterhaanden indførte. Ikke at det just var Præmiernes Skyld, for
de var bitte smaa. Opmuntringen laa mere i den fælles Stræben og
Kappestrid om at naa det bedst mulige. Man begyndte allerede i
1904 med Præmier for veldreven Havebrug, her var Præmierne nok
saa meget Frugtbuske, Frugttræer og Læplanter, som Penge. Der
blev ogsaa i denne Forbindelse givet Præmielaan til Læplantning, som
der blev lagt megen Vægt paa. Disse Laan var vist rentefri. En
enkelt Mand. Jens Laursen Murholm. ses endog i 1911 at have faaet
et Sølvbæger som „Paaskønnelse for hans gode Arbejde for Plant
ningen hjemme paa hans Ejendom". I 1910 begyndte man at præmiere
velholdte Roemarker, og samme Aar anlagdes en Del Gødningsforsøg.
I 1911 indførtes Staldbedømmelse og 1912 Bedømmelse af hele Mark
brug. Der ses ogsaa at være afholdt enkelte Udstillinger: i Læborg
1911, i Nyby 1916, Ladelund 1918 (sammen med Landboforeningen)
og Vejen 1925.
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Hvert Aar havde man en større eller mindre Udflugt. I 1908
skulde man til Skamling, og det er ret interessant at se de forskellige
Udgiftsposter. Befordring (Vogn fra Kolding) ialt 2.05 Kr. for hver.
Kaffe hos en Husmand i Vejstrup 10 Øre for hver, Middagsmad
paa Højskolen 75 Øre for hver, ialt 2.90 Kr. De Udflugter, som
var til størst Glæde og Nytte, var dog Husmandsrejserne» baade for
Mænd og Kvinder, men det skete ogsaa, at det var Mutter alene,
der skulde ud paa Farten, og hun kunde nok trænge til en saadan
Opmuntring i det daglige Slid. Det ses, at 4 af Foreningens Hus
mødre har været ude paa en saadan Tur i 1907, vistnok for første
Gang. Det maa have været en herlig og oplivende Afveksling for
dem, og der har været meget at tale om og fortælle bagefter.
Medlemstallet ses i 1907 at være 129, i 1910 187, 1912 200,
1915 312, 1917 237, 1921 220, 1923 176. Hvad Aarsagen til Til
bagegangen er ses ikke.
Dansk Kvindesamfunds Kreds for Vejen og Omegn er stiftet 1919,
men havde en Forgænger med et noget mere specielt Maal, nemlig
» Kvindevalgretsforeningen for Vejen og Omegn*, som blev stiftet ved
et Møde paa Vejen Højskolehjem, med Fru Elna Munch som Taler,
15. September 1907. Samme Aar, 3. Oktober, holdtes den konsti
tuerende Generalforsamling, hvor Lovene blev vedtaget. Formaalsparagrafen lyder paa „at virke for Kvinders kommunale og politiske
Ligestilling med Mænd, samt gennem Møder med Foredrag og Dis
kussion om politiske og sociale Spørgsmaal at vække Interessen for
og dygtiggøre dem til Deltagelse i det offentlige Liv44. Bestyrelse
blev: Andrea Gram Poulsen (siden valgt til Formand). Maren Lau
ridsen. Gudrun Vang Lauridsen, Fru Johansen (Ladelund,, Kaja Jensen,
Redaktør Holger Kristiansen og Jens Thorsen. Der var paa dette
Tidspunkt 42 Medlemmer.
Foreningen optog straks et oplysende Arbejde angaaende offent
lige og politiske Forhold. Fru Rambusch, Formand for Landsforbundet,
talte i December 1907, siden, Vinteren 1907—08, talte Marie Chri
stensen om Tyendeforhold. Teilmann om Hjælpekasser, Rebekka
la Cour Madsen indledede en Diskussion om Tyendeforhold i Til
knytning til Marie Christensens Foredrag. — Vinteren efter fik man
de forskellige politiske Standpunkter belyst af følgende Talere: P.
Munch. Redaktør Andreasen. Næstved, og J. C. Christensen. En Taler
fra Højres Side, som man ogsaa havde ønsket, var det ikke lykkedes
at faa. Derimod talte Forstander Brande Vinteren efter om Henry
Georges Tanker. Alle Møderne havde god Tilslutning, hvad man
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ogsaa kunde vente, naar det lykkes Foreningen at skaffe saa kendte
Folk som Talere. Siden fik man Eva Moltesen, Johan Skjoldborg,
H. P. Hansen Nørremølle, Astrid Hostrup og flere til at tale.
Da man allerede Aaret efter Foreningens Dannelse opnaaede
kommunal Valgret, var man ogsaa straks betænkt paa at bruge den,
og der naaedes, saavidt man kan se af Protokollen, endog mere
end ventet, idet der, som omtalt under det kommunale, ved Sogneraadsvalget 10. Marts 1909 blev indvalgt to Kvinder, Andrea Gram
Poulsen og Dorthea Madsen, L. Dalgaard. Det gik knap saa godt ved
næste Sogneraadsvalg, 1913. Da hedder det, at „alle Partierne
ignorerede Kvinderne ved Listeopstillingen“ , kun Demokratisk For
ening havde opstillet Dorthea Madsen paa en usikker Plads. Man
besluttede derfor at opstille en særlig Kvindeliste, og det lykkedes
ogsaa at faa Nr. 1, Dorthea Madsen, valgt. Fru Lorentzen, Stavns
bjerg, blev Suppleant og gik i Fru Madsens Sted, da hun et halvt
Aarstid efter døde. — Paa den paagældende Liste var, foruden 3
Kvinder, ogsaa opført to Mænd, thi i Vejen ialfald blev Kvinderne
ingenlunde ene om at stræbe mod det attraaede Maal. Der er til
Stadighed en eller to Mænd i Bestyrelsen, og Mænd fra Byen og
Egnen talte ofte ved de hjemlige Møder.
I 1915 naaede Kvindevalgretsforeningen ved den nye Grundlovs
Vedtagelse sit Maal og Foreningen blev opløst. „Men af Hensyn til
de Lande, hvor Valgretten ikke er indført, vedtages at danne et nyt
under Navnet: Dansk Landsforbund for Kvinders Valgret.“ Foreningen
i Vejen vedtog paa Generalforsamlingen 13. September 1915 at være
en Afdeling af det nye Forbund, dog „paa et bredere Grundlag med
politisk Oplysning gennem Foredrag og Diskussion paa Programmet“,
og i Overensstemmelse dermed kom Foreningen nu til at hedde
„ Social Oplysningsforening". Denne Forening bestod kun i 3*/a Aar,
idet den ved konstituerende Generalforsamling 15. Februar 1919
overgik til at være „Dansk Kvindesamfunds Kreds for Vejen og
Omegn“ .
Det fremgaar imidlertid baade af de Emner, der drøftes, og af
Formaalsparagraferne, og ikke mindst naar henses til de tilsluttede
Medlemmer, at Foreningen eller Kredsen er ganske den samme som
før, og dette gælder lige fra 1907 og videre fremad. Valgretten,
som nu er opnaaet, ses overalt kun at være en Del af Formaalet,
som vel egentlig bedst udtrykkes i „Fælleslove for dansk Kvinde
samfund" af 1911, hvor det, foruden Valgretten, nævnes, at man
vil virke „til Fremme for Kvindernes almene Udvikling, for deres
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Uddannelse til selvstændigt Erhverv og for at forbedre deres Stilling
i Familie, Samfund og Stat“.
Formand for den nye Forening blev Gudrun Vang Lauridsen, som
ogsaa en lang Tid havde været Formand i de to forrige Foreninger.
Der blev allerede næste Aar. 1920, et stort Arbejde at gøre, idet
man besluttede sig til at indbyde „Dansk Kvindesamfund“ til at holde
det fælles Aarsmøde i Vejen 23.— 25. Juli. Det blev nødvendigt for
at skaffe de mange Gæster (400) Husrum, at sprede dem i en ret
vid Omegn, og i selve Byen at skaffe de mange Lokaler tilveje til
Forhandlingsmøder. Sidste Dag var
der stort Folkemøde i Skibelund,
hvor Jacob Appel talte, og foruden
ham Gyrithe Lembcke og en Sønder
jyde, Hanne Jensen fra Haderslev.
Mødet blev meget præget af Gen
foreningen, hvis Fester havde været
afholdt kort i Forvejen: ogsaa den
smukke Kantate, som Marius Kri
stensen skrev til Festen, bærer
stærkt Vidne om dette.
I de første Aar efter Krigen
arbejdede Foreningen sammen med
Hjælpekassen paa at bøde paa Tøj
mangelen i mange Smaahjem. Man
fik Folk til at give en Del dertil,
og Medlemmerne lavede selv en
Del
og gjorde gammelt Tøj i Stand.
GUDRUN VANG LAURIDSEN
Mange smaa Hjem fik herigennem
en god Hjælp. En Opgave af hel anden Art. men lige saa nødvendig
som vanskelig, søgte man i disse første Aar at løse. nemlig at give
unge Kvinder nogen Oplysning om Moderkundskab, Barnepleje
og sexuel Hygiejne. Der meldte sig alle de Deltagere, man kunde
tage imod. ca. 30, og Undervisningen blev drevet ialfald 2 Vintre.
Siden høres intet derom, og maaske har man fundet Opgaven for
vanskelig.
En Del Aar senere, 1930, foranstaltede Foreningen paa For
anledning af dens Formand, Fru G. Vang Lauridsen, „danske Kvin
ders Udstilling i Vejen“ 19.— 23. September. Det blev, som et Blad
skriver, „et Kvindestævne af større Format og under andre Former
end de sædvanlige“ . Der tilføjes, at „det er imponerende godt gjort
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af den lille Vejenkreds at tage Initiativet, Slidet og den økonomiske
Risiko ved et saa storstilet Foretagende“ .
Og storstilet blev det. Ikke blot Hotellets mange Lokaler, men
ogsaa teknisk Skole blev helt optaget af disse Tusinder af Ting,
der, som det hedder i Protokollen, „skulde vise Fremgangen i Kvin
dernes Arbejde saa vel i Hjemmene som paa Erhvervslivets og det
kunstneriske Omraade“. Man gik altsaa frem efter to Linjer: en for
tidig, omfattende Kvindernes, Hjemmenes, Arbejde og Kunst i ældre
Tid, især altsaa al Slags Vævning, Syning og Broderi, og da Sor
teringen var ret omhyggelig, saa var det udelukkende første Klasses
Ting, man her fik frem. — og en nutidig, omfattende Kvindernes
Arbejde i selvstændige Erhverv, baade i og udenfor Hjemmene.
Her var Arbejder af kvindelige Arkitekter, Snedkere, Billedskærere,
Guldsmede. Ciselerer, Bogbindere, Fotografer, endvidere Maling paa
Porcellæn og Keramik, Læderplastik, Vævning, Knipling, Broderier,
Kjolesyning med mere.
Da Udstillingen fik stor Tilslutning, og da Udgifterne ved et
stort Arbejde og megen Offervillighed fra Kvindernes Side saavel
som ved økonomisk Tilskud fra tre af Byens Foreninger og et Par
Firmaer blev holdt lavest muligt, saa gav den et betydeligt Over
skud, 9200 Kr. — Man besluttede deraf at give 1000 Kr. til For
bedring af Kirkens Orgel, 200 Kr. til Læborg Kirke, 500 Kr. til

VED SKODBORGHUS TOLDSTED -

AFSTEMNINGSDAGEN 10. FEBRUAR 1920
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AFTENEN FØR GENFORENINGSDAGEN 1920 VED KONGEAABROEN VED SKODBORGHUS

Maren Sørensens Arbejde i Valsbøl og 500 Kr. til et „Ribe Amts
Værelse" paa Kvinderegensen. Resten, 7000 Kr., blev henlagt til en
Fond, hvis Renter anvendes til Dansk Kvindesamfunds Arbejde.
Genforeningsbilledet. Sønderjydernes Kaar og Skæbne er altid i
Vejen bleven fulgt med levende Interesse, tildels vel under Paavirkning
fra Askov Højskole og Pastor Svejstrup. Da der i Vejen Sogn ogsaa
findes en Hovedforbindelse med Landet sønden Aaen, nemlig Broen
ved Skodborghus, saa faldt det naturligt, at man her, Natten mellem
14. og 15. Juni 1920, foranstaltede et Genforeningsmøde. Om dette
Møde og det tilhørende Billede skriver Lærer Nissen følgende:
„Et Genforeningsminde fra Grænsen ved Skodborghus. Aftenen før
Genforeningsdagen (15. Juni 1920) samledes Tusinder af Nørre- og
Sønderjyder ved Broen over Kongeaaen ved Skodborghus.
Paa Billedet, som er taget fra Nord. ses Redaktør Ludvig Ras
mussen, Vejen, staaende paa Broens Rækværk, medens han taler til
den store Folkeskare, og samtidig ses en Raket suse gennem Luften
over Kongeaaen. Derefter blev der talt af Forstander Knud Pedersen,
Skibelund. og baade før og efter Talerne blev der sunget flere af
vore nationale Sange.
Ved Tolvtiden stod den store Forsamling af nordlige Grænse
boere opstillet paa Toldvejen med Niels Lauridsens Orkester i Spidsen
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ventende paa det Øjeblik» da Midnatsklokken faldt i Slag. Paa
Slaget 12 marcherede Folkeskaren over Broen til Tonerne af „Den
gang jeg drog af Sted", og blev hinsides Aaen modtaget med Be
gejstring af de der forsamlede Sønderjyder.
Grænseskellet var dermed slettet og Sønderjyderne atter forenet
med Moderlandet, — en uforglemmelig, minderig Oplevelse for de
mange Grænseboere norden og sønden Aaen.“

GENFORENINGSSTENEN
1 SKIBELUND

15

E fte rs k rift.
Mens de to første Hefter af dette Arbejde har kunnet give
Sognets Historie i ret sammenhængende Fortælling, har dette ikke
været muligt for den nyere Tids Vedkommende, med dens mange
sidige Udvikling. Bogen maatte ordnes i Afsnit, som forhaabentlig
tilsammen omfatter Hovedtrækkene af Sognets og Byens Historie.
Alligevel vil der altid være en Del Læsere, som finder nogle
Punkter ufuldstændigt, tildels maaske urigtigt, fremstillede. En saadan Kritik kan ogsaa godt i nogle Tilfælde være berettiget, thi Livet
leves ikke med Historien for Øje; meget glemmes, andet huskes
ufuldstændigt eller forkert, og det hvad enten man spørger Mennesker
eller Protokoller og Aviser. Men dette er jo ikke andet, end hvad
al Historieskrivning er ude for.
Jeg kan ikke slutte dette Arbejde uden en Tak til mine Hjælpere
og Medarbejdere. Der er mange, men skulde nogen særlig frem
drages, maa det være Malermester Kr. Nielsen, Lærer H. Kr. Nissen,
Postassistent Seestoft, Provst Lindegaard, Bibliotekar Drewsen (som har
gennemgaaet en Del af Dagbladene) og Udvalgets Formand. Ingeniør,
cand. polyt. O. Vang Lauridsen. Ogsaa Personalet paa Kommune
kontoret takker jeg for al Hjælpsomhed. Og endelig maa jeg nævne
Bestyrer Andersen, Centraltrykkeriet, som ikke blot har været om
hyggelig for at faa Bogen saa vel udstyret og fejlfri som muligt,
men som ogsaa nu i 41 Aar har været Forf. en dygtig og interesseret
Medarbejder, især hvad Billedstoffet angaar.
Billedstoffet har ikke været let at skaffe tilveje, og vi har natur
ligvis ikke kunnet faa alt det frem, vi kunde ønske. Naar Bogen
alligevel har faaet et dog ret fyldigt og alsidigt Billedmateriale, saa
maa vi derfor takke de mange, som har været villig til at laane os
Familiebilleder, ældre og nyere Billeder af Bypartier med mere.
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Tilsidst maa jeg bringe de Enkeltmænd, Institutioner og Virk
somheder, som har givet ekstra Bidrag til Bogens Fremstilling, en
særlig Tak. Uden en saadan økonomisk Støtte kunde Bogen slet
ikke være blevet til.
Den alfabetiske Liste over Sogneprotokollernes Indhold er ikke
saa fuldstændig, som ønskes kunde, fordi jeg først mod Slutningen
af Gennemarbejdelsen blev opmærksom paa, at en saadan Liste mulig
kunde være til Nytte for Fremtiden.
Hvilke Kilder, der er brugt, vil i alle Tilfælde af Betydning
fremgaa af Teksten. Dette er for Læseren det letteste og mest prak
tiske, ligesom det ogsaa virker en Smule komisk, naar et saadant
lokalhistorisk Arbejde møder med en hel videnskabelig Kildeliste.
S Ø R E N A LK Æ R SIG .
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R e tte ls e r.
Side 20. Helligkilden, som her omtales, er i fuld Virksomhed
den Dag i Dag (til venstre før man fra Koldingsiden kører gennem
Viadukten).
Side 345. Det Digestykke, som her er Tale om, laa ikke ud til
Hovedgaden, men lige over for Fr. Munks Gaard og gik hen foran
det straatækte Hus, som ligger der endnu.
Side 354. Billedet med Underskrift Niels Petersen, er ikke
Bryggeriets Grundlægger, men Sønnen Brygger Peter H. Petersen.
Side 358. Smedemester L. P. Petersen var ikke nogen Sinde i
Haandværkerforeningens Bestyrelse; men han gjorde et stort Ar
bejde i Haandværkernes Interesse, blandt andet for Oprettelsen af
Teknisk Skole.
Side 418 skulde der staa Romertal V i Stedet for VI.
Side 475, Linie 14 fr. n., skal hele Sætningen hedde: saa slap
man nu med 18/25 af den kapitaliserede Tiende.
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S a g lis te .
En god og udførlig Sagliste er efter Forfatterens Erfaring et meget værdi
fuldt Hjælpemiddel til at faa Udbytte af en Bog som denne. Hvor man skal
standse er en Skønssag, men hellere for meget end for lidt.
Adspredelser 292.
Afholdsforeningen 448.
Afstemning efter Kotal 36l.
Afbetaling af Gæld 208-09.
Afvanding 108.
Ager- og Kvægbrug, blandet, ikke
gennemført, 107.
Agerbrug, ældste 25-26.
„Alfa" 351-52.
Alderdomsunderstøttelse 380.
Alderdomshjem 380.
Ankeprotokol 321.
Anlæget 411-413.
„Aposteltoget'* 323.
Apotek 399.
Areal 82-84, 87, 201-02.
Altertavle 470.
Barnevognsfabrik 353 - 54.
Baslundhus 177.
Banken 373.
Baungaard 191.
Belysning 401 - 403.
Befolkningstilvækst 26, 120-21, 223.
Betalingsballer 292.
Begravelse 221.
Biblioteker 450-53.
Biblioteksforening 453.
Bibliotekarer 453.
Biler 329.
Bispevisitats 239 - 40, 242,243 - 44. 249.

Biavl 79.
Bjerregaard 195, 209.
Bonitering 81, 89, 94-95.
Boringer 9-10, 403-04.
Bondesind 251-262, 489-90.
Borgerforeningen 341.
Bopladser, ældste 10-11.
Boligudvalg 349.
Brandvæsen 391 - 93.
Brandsprøjte 293.
Brandassurance 187.
Brand (1700) 102-04, 476.
Brogaard 193, 208, 500-01.
Broer og Vadesteder 22, 314.
Brolægning 388-89.
Brugsforeningen 368 -71.
Bryggeri 354.
Brændgaard 193, 498.
Brændsel 90-91, 125.
Brændevin 113-15, 220.
Brødkorn 104, 158, 210, 213.
Byggevedtægt 390.
Byggehjælp ved Udflytningen 179.
Byens Marker 94-95.
Byggeforening 348.
Børnefattigdom 120, 223.
Børn, „uæ gte" 118, 226-28.
Børnetal i Skolen 242.
Børn ligget ihjel 118.
Børneudsættelse 26.
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Bønder rejser til Kongen 49.
Bønder i Vejen 7573, 56. 7579, 62.
1688, 82-84, 149, 157.
Bygninger 84.
Bøger i Skifter 123, 219.
Cementfabrik 348.
Cikorietørreri 349
Cikoriedyrkning 350.
Cikoriefabrik 351.
Cyklist, første, 330.
Daglejere 212, 288.
Dagløn og Rugpris 378.
Dalgaard, L. 195.
Dalgaard, St. 196, 208.
Dansk Kvindesamfunds Kreds 528.
Degne som Skoleholdere 238.
Degne i Vejen 239.
Degnes Stilling 240, 241 - 42.
Demokratisk Forening 518 flg.
Drab 110.
Drik 110-115.
Ejendomshandel 224, 494.
Ejerskifte 188 - 201.
Elektricitetsværk 401-403.
Elstrup 28, 30-34.
Enkeltgrave 11-12.
Enemærke 193, 208.
Enestegaard 127.
Eng- og Fiskeriforening 3b3.
Ernæringsforhold 90, 120-21, 290.
Estrup Skovhus 177.
Esbjerg Havn 319.
Fattige 101, 209-10, 229-37, 280-81,
378-81.
Fattigdom 107 flg. 206, 229-30, 278.
Fattigskat 231.
Fattiglov 1708, 1732, 1803, 229-231.
Fattigfoged 235.
Fattigkommission 237.
Fattiggaard 379-80.
Fattiglicitation 378-79.
Ferskvandsfiskeri 363.
Fester 413-15.
„Flid“ 198, 208.
Flintesager 11.
Forte 21.
Folkemængde 77, 78, 222-25, 515-17.
Folkeløn 125-26.

Fold af Kornsorterne 104, 210, 212, 213.
Forhandlingsprotokol 265-67.
Forskønnelse af Byen 408 flg.
Formænd for Sogneforstanderskab
og Sogneraad 416.
Foredragsforeningen 446.
„Folkebladet“ 458.
Forsøgsstationer 499.
Fremmedfolk til Gaardene 74.
Fremskridt, smaa (efter Krisen) 210.
„Fremtiden“ 457.
Frihedspenge 148, 153.
Frisesdal 208.
Friskoler 423-24.
Fællesdrift 95, 161.
Fællesskab 161.
Fæsteres Kaar 216.
Fællesbageri 354.
Gaard-Gærde 30.
Gaarddeling 84.
Gaardenes Plads 85.
Gaardmænd og Husmænd 159.
„Gaarden“ 191, 495, 506.
Gaardsalg 184.
Gadehuse 97.
Gadenavne 389.
Garveri 214.
Gasværk, projekteret, 403.
Gejlgaard 196.
Genforeningen 532-33.
Goden 20.
Grundejerforeningen 343.
Grønvang 192, 495, 498.
Grønhøjhus (Gaard) 197, 496.
Gudelige Forsamlinger 260-62.
Gymnastik 278, 445-46.
Gæld og Formue 405.
Gødningsforretning 371.
Handel 21, 23, 295.
Hartkorn 72-73, 82-84.
Hartkornsudjævning 154.
Haugstedgaard 196
Hajkjær 200, 208.
Haksengaard 200, 208.
Hartkornsstigning 202.
Haver 214.
Handels- og Kontormedhjælperforeningen 342 • 43.
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Handelsstandsforeningen 340 flg.
Haandværk- og Industritælling
343-45.
Haandværk- og Industriudstilling
345 - 46.
Haandværk 335 flg.
Haandværkerforeningen 335 flg.
Haandværkerhuset 337.
Haandværkernes Aftenskole 339.
Haandværkere 101, 149-50, 225-26,
295.
Haandkværn 124, 214.
Haglvejr 493.
Herredsting 21 -22.
Herremanden tager Skov fra Bønderne
52-54.
Heden opdyrket 224, 287.
Hellig Kilde 20.
„H jælp“ 198, 208.
Hjælpekassen 381.
Hjemstav nsliteratur 452 - 53.
Hoteller 3b3.
Hoveri 142 146, 147, 148, 149, 152,
153, 155-56.
Hoveriafløsning 148, 153.
Husmandsforeningen 526.
Husnumre 390.
Husholdningsskole, Baungaard 442.
Husholdningsforening. Malt Herreds,
444-45.
Husmænd 98.
Hærvejen 21, 313.
Høje i Sognet 12-13.
Højnavne 13, 19.
Høavl 82-84, 96.
Højskolehjem 447.
Høkerbevilling 291.
Høst, Segl og Le 104, 108.
Interglaciale Planter og Lag 10.
Inflation og dens Virkninger 206-07.
Indvandring 224.
„Indbyrdes Undervisning“ 249.
Indbyggertal 418.
Irettesættelse fra Amtet 408.
Israndens Grænse 8.
Israndens Tilbagerykning 8.
Jagt 36 - 37.
Jagtret 185.

Jernaldergrave 12.
Jernudvinding 23-24.
Jernbane (1874) Vejen 319.
Jernbane, Troldhede 325 flg.
Jernknaphed 109.
Jordbundens Oprindelse 7.
Jordgriskhed 47.
Jordebøger 73.
Jordemoder 267, 399 - 400.
Jordemoderbolig 267.
Kakkelovn 125.
Kartofler 213 -14.
Kalktrang 96.
Kirker i Forfald 109.
Kirkedisciplin 117-20, 131, 227.
„Kirkegaarden“ 191, 495.
Kirke, gamle, 460-65.
Kirke, den nye, 465-68.
Kirkeinventar 468-71.
Kirkeklokke 471.
Kirkens Fornyelse 471-72.
Kirkegaard 472-73.
Kirkeskat 473.
Kirketiende 473-74.
Kirkens Ejendomme 475 - 76.
Kjærhøj 197, 496.
Kjærhøjselskabet 447.
Kloakering 387 - 88.
Klyne 91.
Korndyrkning, ældste 14.
Kongeægt 36, 45-46.
Konger paa Skodborghus 35.
Kosten 90, 121-22.
Kornet dyrt 104.
Kohold og Opdræt 212, 492.
Ko, „gjemmelgangs“ 217.
Kontrolforening (1895) 360.
Kotal til Mejeriet 361.
Kommune, Vejen-Læborg 1. Jan. 1868,
285, 286.
Kommuneskat 101, 281-84, 285,
406-08.
Kommuneregnskab 381, 405.
Kommunens Deling 382-84.
Kommunens Gæld og Formue 405.
Kommunale Laan 405-06.
Kommunekontor 417
Kongebesøg 413-15.
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Kreaturhold 14, 24-25, 78, 89, 95,
107, 159, 211-12, 289-90, 491-93.
Kreaturgrave 145.
Krogaarden 192, 495, 498.
Krig og Pest 65 flg.
Krigen 1848 - 50 og 64, 271 - 74.
Krigsdeltagere 271 - 74.
Krøllegaarden 193.
Kunstforeningen 448-50, 456.
Kvindevalgretsforening 528.
Kvægpest 142-46.
Købmænd 365 flg.
Købstad, Sognets 22-23.
Køkkentøj 125.
Laan 405-06.
Landgilde 37.
Landbrug, nyere, 490-92
Landbrugskrisens Virkninger 206-08,
490, 494.
Lejermaal 118.
Ligkapel 468.
„Lokalforeningen“, (Foderstoffer)
370.
Lundgaard 194, 499-501.
„Lundgaardf onden“, 363.
Lucasgrue 77, 127-28, 194, 208.
Lune og Kritik, 256-57.
„Lyst“ 198. 208.
Læseforening 269-70.
Læger 293, 397-99.
Marknavne 17.
Matrikulering 72, 74-75.
Malt 113.
Markredskaber 124-25, 203, 211.220,
287.
Margarinefabrik 351 - 52.
Maskinfabriker 352-53.
Marked 374-77.
Mennesker, ældste, 10-11.
Mejlund 31, 75, 177, 195, 208.
Mergelhuset 197, 209.
Mergling 211, 287.
Mejeri. Fælles og Andels. 358-62.
Misvækst 104-07.
Missionshotellet 364.
Missionshuset 448.
„Mjølner“, Maskinfabrik, 353.
Moselund 499.

Moseforsøg 499.
Museet 453-57.
Musikere 510-11.
Mælke- og Ostepriser 359.
Mølle, Skodborghus, 44, Vejen 99.102,
188, 202, 214. 362-63.
Møbler 125.
Navne, ældre 42.
Navne paa Huse og Gaarde ved Ud
skiftningen 178-82.
„Nørrejylland“ 351.
Offentlig Skrifte 117-20, 131, 227.
Oldenborrer 493-94.
Omdrift 159.
Opdyrkning 7.
Opmaaling 81, 89.
Oxenvad 194, 209. 498.
Palmehaven 364.
Pengeinstituter 371 flg.
Phønix, Brand 1911, 323, 347.
Plantagen „Vennersminde af 1882“
338 (411).
Politi 415-16.
Politik 490.
Post, kørende, Kolding-Ribe 315 -16.
Post, kørende, Kolding-Varde
316-17.
Postvæsen 330-33.
Pressen 457.
Priser paa Gaarde til Selveje 204-06.
Prioritering 207.
Prisstigning paa Gaarde 207.
Prisstigning, almindelig, 162, 217.
Privatskole i Vejen 1817, 244.
Prisleje 417.
Præstegaarden 97, 104, 163-67, 188,
202, 204, 476 flg., 497.
Præstekaldets Indtægter 478-80.
Præster i Vejen 480-88.
Præster flytter 485.
Præsteindvielse i Askov 1874, 487.
Rakkere 231.
Radikale Venstre 523.
Retskreds 19.
Rebning 29, 30.
Religiøs Paavirkning 219.
Rethaveri 254.
Religion, et Forretningsforhold, 259.
Ib
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Renter og Afdrag 382, 406.
Realskolen 440-42.
Rug dominerer Kornavlen 104, 158,
210, 213.
Sandsletter (Vester- og Østermark)
8 -9.
Salt 23, 80.
Salmebog 123.
Salg til Selveje 184 flg.
Sandskjærgaard 200.
Savværk 368.
Sagfører 400.
Selvejer-Fæster 30, 38, 46, 61 - 64, 76,
88, 204.
Segl 108.
Seminarier i Præstegaarde 238.
Selvhævdelse 254-56.
Sindssvage 233.
Skov 7, 90-91, 203-04.
Skodborghus 34 - 40, 76, 80, 100,
171 -75, 199, 496-97.
Skat 37, 57-59, 78, 80-82, 100-01,
107.
Skat paa Ødegaarde 81.
Skatteklager 408.
Skallevad 77, 200.
Skeltrætter 47-56, 167-76.
Skifterne 122 flg., 216 flg.
Skrivefærdighed 123, 237.
Skovgaard St. (Dorotheasminde)
189, 208.
Skovgaard, L., 190.
Skodborgholm 200,
Skibelundgaard, 0 ., 201.
Skibelundgaard, V., 201.
Skolen 237-51, 275-80, 418 flg.
Skolegang og -Lokale 240 - 41, 246 - 47.
Skolekommission 241, 276.
Skoleholdere 238, 242.
Skolebygning 246, 279, 425 flg.
Skolemulkter 247, 275, 276.
Skoleeksamen 248.
Skoleskat 250 - 51.
Skolevisitats 239 - 40, 242, 243 - 44,
249, 275.
Skoleforsømmelser 240, 243, 247,
275-77, 423, 427.
Skolelærere 242, 245, 275, 280.

Skolebidrag, frivillige. 420-21.
Skoleplan af 1890 427.
Skolen i Skodborghus 429-30.
Skole, den frie, 445.
Skolemøder 523.
Skorstensfejer 416.
Skytteforening 293, 445-46.
Skøde 187, 204.
Slagsmaal og Drab 110.
Smedehaandværket 357.
Smørfedtprocent 360.
Smeltevandsstrømme 8-9.
Smugleri 228.
Sognet en Retskreds 19.
Soldyrkelse. Smøroffer, Smørhøj 20.
Sognegrænse 167-176.
Soldatertjeneste 217.
Sogneforstanderskab 264.
Sogneraad 385-86, 416.
Sognefoged 415.
Sogneraadets Kontor 417.
Sognebogsamling 450-53.
Sognets Mærke 456.
Sogneraadsvalg kasseret 521.
Socialdemokratisk Forening 524.
Spillegilde eller Skydeselskab 292.
Sparekassen 294, 371.
Sportspladsen 413.
Sport 413.
Springvand 456.
Storgaarde 85-87.
Stolestader, Strid om, 116.
Stavnsbaand 142.
Station 319, Andstbro, Vejen.
Stationsbygning, ny, 328.
Stednavne 15.
Stenlægning 8.
Stensti i Vejen Mose 13-14.
Sten, Fr. Vil’. Rejsning og Afsløring,
408-10.
Sundhedsvedtægt 393 - 94.
Svin 78-79, 213, 290.
Svineslagteri 362.
Svingplov 203.
Svenskharve 203.
Sygekasse 395.
Sygeplejeforeningen 396.
Sygehus 397.
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Sædskifte 159.
Sæterdrift 28.
Sølvsager 219.
Tagpapfabrik 347.
Teglbrænding 214.
Teglværker 346.
Telegraf, Telefon 332, 334.
Teknisk Skole 437-40.
Teatret 450.
Tiende 76-77.
Tiggere 231.
„Tiden“ 457.
Tingmænd fra Sognet 518.
Tjenestefolk 102.
Torpudflytning 27.
Tobøl (Krog) 40, 200.
Toldere 228.
Toldhus i Vejen 340-41.
Trindvanghus 197.
Tro, den gamle, 259.
Trækkraft, Mangel paa, 290.
Trafik, nyere, 313-34.
Trafikomlægning 313-15.
Trælasthandel 367-68.
„Trolden“ 456.
Trykkeriet 459.
Tyverier 291.
Tænksomhed 256.
Tørv 91.
Tørvefabrik 362.
Udflytninger, ældste, 27-40, 161, 177.
Udskiftning l6 l flg., 176 flg.
Udgifter, Bondens samlede, 107.
Udstykninger 494-99.

Udstilling, danske Kvinders 1930, 530.
Umiddelbarhed 253.
Undergrund 9 -10.
Underkørsel og Overkørsel ved Vejen
Station 327, 389.
Ungdomsforening 447.
Vadesteder 22.
Vareøkonomi 208.
Vandamgaard 190, 497.
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A lfa b e tis k L iste over S o g n e p ro to k o lle rn e s
S a g e r.
Det bemærkes, at da en Protokol almindelig i sin Slutning kun har en
Del af Aaret, mens Resten findes i den følgende Protokol, saa kan Henvis
ninger til samme S ag godt begynde med høje Sidetal og slutte med lave.
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En O v e rs ig t o v er tr e d je H e fte .
Dette Hefte indeholder egentlig fra først til sidst en Skildring
af et halvt middelalderligt Bondesamfunds Forvandling til et moderne
Industrisamfund; et ikke usædvanligt Syn, men meget udpræget i
Vejen. Ordet dramatisk, som man ikke godt kan bruge om det middel
alderlige Standpunkt, er helt paa sin Plads over for det moderne
Samfund. Drevet frem af Udviklingen, i første Række Trafikomvælt
ningen. kommer den ene nye Ting efter den anden, ofte begyndt
af dygtige og dristige Mænd; men undertiden, og oftest, er det om
vendt, at disse sindige og gammeldags indstillede Folk har meget
ondt ved at tilpasse sig til de store Forandringer.
Særdeles tydeligt ses dette straks i første Afsnit, hvor Forf.,
væsentlig efter de gamle Sogneprotokoller, giver en Fremstilling af,
hvordan Sognets Trafiklinjer bliver endevendt efter Jernbanens An
komst: Askovvejen 1876, Vamdrupvejen 1894, men mærkeligst er
det næsten, at først i 1880, for 60 Aar siden, blev Læborgvejen,
den gamle Hærvej, udbygget med det lille Stykke fra det nedlagte
Farverhus hen til Baungaardvej ; indtil den Tid maatte man, som
fra Oldtiden af, køre om ad Kroen (nu Vejengaard). Stor Spektakel
og Strid i Sognet i den Anledning, thi ældgamle Interesser stod
paa Spil. Trafiken var i Færd med at glide de gamle Haandværkeres
og Købmænds Døre forbi! Det samme gentog sig senere, da Vamdrup
vejen skaffede Østermarken s. f. Banen en ordentlig Stationsforbin
delse. Nu var der da slet ingen Udsigter til, at man nogensinde mere
fik disse Beboere at se i Vejen Kro og Windings Butik. Verden var
ved at gaa ud af sine Fuger!
Mere og mere bliver det ganske automatisk Stationen og Virksom
hederne deromkring, hvorom alt samler sig. I andet og tredje Afsnit
ser man, hvorledes dette først fører til en ret skarp Modsætning
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mellem den gamle og den nye By, og da denne Modsætning omsider
endelig, omkring 1900, er udlignet, indtræder en ny, nemlig mellem
nord for Banen og syd for Banen, en Modsætning, som først Viadukten
bragte nogenlunde til Ophør.
Af fjerde Afsnit, det kommunale, ses. hvordan lignende Mod
sætninger gentager sig, først mellem de to Sogne, hvad der i 1909
førte til Ophævelse af den kommunale Forbindelse, som havde bestaaet siden 1. Januar 1868, og siden mellem By og Land. Den
sidste Modsætning vil næppe nogensinde helt hæves.
Aldrig helt. Dog er den indbyrdes Forstaaelse maaske i Til
tagende, thi i det moderne stærkt sammensvejsede Samfund er vi
alle i samme Baad. Dertil kommer noget andet og meget betydnings
fuldere, det som syi'ende Afsnit giver en Forestilling om: at ogsaa
Bondesamfundet, om end noget langsommere, er kommen ind under
den moderne Trafiks og Maskinindustris Kaar, og efterhaanden mere
og mere. Ogsaa dette vil bidrage til en Udjævning. Sidst i dette
Afsnit findes (515—17) nogle faa Bemærkninger om Befolkningstallet,
som iøvrigt efterhaanden viser en fælles Tendens for By og Land,
nemlig i Retning af Stagnation; for Landet allerede fra midt i
1850’erne, for Byen fra 1905. Aarsagen er først og fremmest de
mindskede økonomiske Muligheder, men maaske er ogsaa, her og
der, Initiativet og Frodigheden i Aftagende.
En Sag var der, som Bønder og Byfolk, som det ses af ottende
Afsnit, kunde være enige om: kraftigt at reagere mod den ulovlige
Regering og dens Metoder i 1880’erne. Vejen Sogn var et demo
kratisk og politisk interesseret Sogn som faa. Derom findes mange
Vidnesbyrd i de forskellige Protokoller: Dansk Kvindesamfunds,
Socialdemokratiets, Demokratisk Forenings o. s. v. Dog kan det heller
ikke skjules, at denne Interesse er præget af alle Begyndelsers Usikkerhed og deraf følgende Svaghed. Da den første opbrusende Harme
over Grundlovsbruddet i 1885 har sat sig noget, er det ikke blot
forbi med alle Skattenægtelser og andre Demonstrationer, men man
har ondt ved overhovedet at holde Foreningen oppe indtil der nogle
Aar senere kom bedre Tider. Fra 221 Medlemmer i 1885 gik man
ned til 20—30 i 90’erne.
Om den gamle Kirke kan vi ligesaa lidt her som andre Steder faa
noget at vide. Derimod findes der i sjette Afsnit fyldige Oplysninger om
den ny, om dette Kirkebyggeri’s mærkelige Gang og sluttelige Resultat.
Af megen Interesse er Skolens Historie, som begynder, ligesom
i sin Tid Indførelsen af Tienden, med Befolkningens Modstand og
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Uvilje og forløber siden med dens fulde Tilslutning under en sjælden
Præsteskikkelses Ledelse. Baade om Skole og Fattigvæsen har man
for Vejen Sogn bevaret gode Kilder: Fattigprotokollen fra 1732 og
Skoleprotokollen fra 1814. Den sidste bærer paa næsten hver Side
Vidnesbyrd om Befolkningens Tværhed overfor Skolen i de første
50 Aar. Da skete der det, at Sognet fik en sjælden dygtig Lærer,
J. P. Jørgensen, som ogsaa senere fik en dygtig Efterfølger, Laurids
Lauridsen, Meget væsentlig var imidlertid den Støtte, som Lærerne
fik fra Hans Svejstrups Side. da han i 1870 blev Sognets Præst. I
de følgende 25 Aar forvandledes Befolkningens Modvilje til Tilslutning
i en saadan Grad, at da Sogneraadet, mest paa Grund af de stigende
Fattigudgifter, ikke i tilstrækkelig Grad vil støtte Skolen, saa tager
man, anført af Præsten, Sagen i sine egne Hænder, og faar ved
private Bidrag (og nogen Kommunestøtte) en hel Mængde Smaaskoler
i Gang, hvorom den vel førte Skoleprotokol fra disse Aar udførligt
fortæller.
Igennem hele Bogen fortæller Billedstoffet Historien paa sin Vis,
navnlig gennem en Mængde Portrætter af Sognets Folk: Stations
og Postfolk, Haandværkere, Handels- og Industrimænd og Bønder.
At der, efter den Stilling Vejen nu indtager mellem Stationsbyerne,
maa have været mange dygtige Folk mellem dem, kan man sige sig
selv. Johannes Lauridsen gaar i Spidsen, men hans store Virksomhedstrang
kaldte paa mange andre og kom endnu flere til Gavn, saa Byen allerede
ved Aarhundredskiftet var landskendt paa Grund af sit frodige Initiativ.
At den saa i et københavnsk Blad blev kaldt „et Unikum af Hæslighed“
var vel nærmest fordi den nu engang havde vakt Opmærksomhed,
og det maatte man jo, som det lokale Blad skrev, „se at komme over“ .
De Lister som findes bag i Bogen: Personliste, Sagliste og en
Liste over Sogneprotokollernes Indhold vil være nyttige Hjælpemidler.
Personer, omtalt i Bogen, kan findes efter Sidetallet, og Saglisten
betyder vel endda mere for en Bog som denne.

Det maa tilføjes, at foruden den Støtte Bogen har faaet fra flere
Sider, har Forfatteren fra „den grevelige Hjclmstierne-Rosencroneske
Stiftelse“ modtaget 600 Kr. til de nødvendige Arkivundersøgelser,
hvorfor herved bringes en ærbødig Tak.

