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PREUSSERNE I BJERGE HERRED 
I }IARTS OG APHIL 18G+ 

Af AXEL LILJEFALK 

L 
I)E historiske Minder fra Danmarks to sidste Kampe 

for al værge Sønderjylland mod fremmede Volds 
mænd samler sig særlig om Egnen omkring Flensborg 
med Sundeved og Als og Vejen derfra ned til Slesvig By, 
Dunevirke med Sliens og Ejderens Bredder: Mysunde, 
Frederikstad, Konghøj, Isled Ilede, ØHe Stolk , San kel 
mark, Bov, Dybbøl og Als del er Navne, ingen Dansk 
nogensinde glemmer. Gaacr vi længere Kord paa langs 
Sønderjyllands Østkyst, bliver Minderne mere spredte 
og mindre betydningsfulde; men Kord for den gamle 
Landegrænse mellem Nørre- og Sønderjylland, Kolding 
An, samler de sig igen til en slullel Kreds, hvis fornem 
sle Smykke er 6te Julidagen ved Fredericia, 

Vejle Arnt er indenfor det nuværende Danmarks 
Grænser den Egn, som er rige.st pna Krigsminder. 
Gamle Koldingensere husker endnu, hvorledes Kamp 
raaherie har genlydt i Gaderne) da Danske og slcsvig 
holstenske Insurgenter kæmpede om Husene, medens 
Kanonilden fra Bakkerne Syd for Byen bragte Mure 
og Tage til at ramle ned. Enten man saa bøjer af 
Øst paa ad Vejen over Gudsø eller gaar lige mod Kord 
over Almind og Højen mod Vejle, har Stednavnene 
kendt Klang, og hist og her ses en Soldatergrav ved 
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Vejkanten eller et Mindesmærke om en kæk Kriger 
daad som det for Niels Kjeldsen. Selve Vejledalen 
taler om de to raske Kampe den 8de Maj 184$1 og 
den 8de Marts 18G4; ude paa Hederne længer Vest 
p~ia, hvor vore Drngo1ter lumlede sig mod de lyske 
Ryttere, faldt de t1ollesle Sammenstød vel udenfor Vejle 
Amts Grænscr; Nørre Sncdc, hvor Hesserne fik Hus 
mundskost Xatten mellem den 8de og ~lde Juni 18-Hl, 
ligger i Aarhus Amt, og Vorbasse, h YOr den raske 
Rytterkamp fandt Sled den 2S. Februar 18<1.:J., ligger 
i Ribe Amt. Vejle Amt har dog ogsaa været Skue 
pladsen for et Par smu kk e Snmahcdriftcr : vore Dra 
goner jog ved Hjorthulle de preussiske Husarer af 
1hn:ken og fangede adskillige af dem, og Kaptajn 
Harald Stockflcth og Premierløjtnant Harboc tog ved 
det veludførte Strandhug fra Klukring Vig den 2~lde 
Marts 18fi4 ved Assendrup en Snes af de røde Husarer. 
Denne sidste Bedrift har præget sig dybt i Preus 

sernes H ukom melse : allerede for Aar siden fandt en 
Skildring deraf Plads i et tysk Skrift kaldet » Muster 
thateu des kleiuen Krieges« (» Mønsterværdig Daad i 
den lille Krig(<), og for ganske nylig har en velkendt 
preussisk :\Iilita'rforfattcT, Oberst Georg Cardinal von 
Wirldern, igen gjort Overfaldet ved Assendrup til Gen 
sland for nøje U udersøgel se og ud [ørlig Fremstilling 
i sit Skrift »Kusteuscliutz und Unleruehmungen gegen 
dense Iben an der schleswig - holsteinisch - jutischcn 
Nord- und Ostseekustc im Fcltzug 18G-i«. Berlin 190G. 
(Kystværn og Stranrlhug ved den slesvig-holstensk 
jydske Grænse under Felttoget 1804.) Den preus 
siske Obersts Arbejde giYcr nye Enkeltheder til Op 
lysning om den smukke Dai,d, sawlig naturligvis set 
fra tysk Standpunkt; og da vore Modstandere saulerles 
gør os den Ære, trods alle de i Krigene mod Øster- 
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rigerne og Franskmændene vundne Lavrhær, stadig 
at huske den Lære, vore .I ens er gav dem i Bjerge Herred, 
saa bør den heller ik k e glemmes paa Stedet selv. 

Ved Midten af Marts Maaned 18G4 var Forholdene 
paa Krigsskuepladsen saaledes : Prins Friedrich Karl af 
Preussen stod med 3 Divisioner foran Dybbølskanserne, 
Fellmarskalk Ga hlenz indesluttede med det østerrigskc 
Korps Fredericia og holdt Kolding hesat, medens den 
preussiske General Grev Munster fra Stilli ngen i og 
om Vejle dækkede mod Angreb Xord fra med 3 Garde 
batailloner, 12 Eskadroner og 2 Batterier. 
Del er Grev Mu ns ters Styrke, vi her har at gøre 

med. Den 23de Marts havde den gjort et Fremstød 
mod Horsens og jaget den svage danske Styrke, det 
fra General Hegermann-Lindencrones Division frem 
sendte saakaldte Østre Strcif'korps, tilbage; men alle 
rede den 27de blev Horsens atter rømmet af Preusserne 
og besat af en lille dansk Afdeling. Grev Munstcrs 
Opgave var at vogte alle de Nord fra kommende ved 
Vejle sammenstødende Veje og derved dække Øster 
rigerne foran Fredericia mod Angreb i Ryggen; han 
fandt selv, at den Styrke, der var stillet til hans lfaadig 
hed, var vel svag hertil, og holdt den derfor samlet 
tæt omkring Vejle; idet han paa Fcrhaand gav Afkald 
paa at vogte Bjerge Herreds Kyster. 

Hovedstyrken, de to af Gardebataillonerne og de to 
Batterier, ble, i Vejle By, den tredie Gardehatai llon 
stod med el Kompagni paa h ver af de fire Veje fra 
Vejle til Horsens, til Tørring, lil Ler bæk Gaard og til 
Haraldskjær for at danne Støttepunkter for de længere 
fremskudte Ryttervagter. Kyrasserregimeutel Nr. 6 
stod ved V ejle - Horsens Vejen i Solskov, Bredal, 
Engorn og Williamsborg, Gardehusarregimentet ved 
Vejle-Tørring Vejen i Greis Mølle, Greis, Holtum og 
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Lindved, medens det tredie Hytterregiment, Husar 
regimentet Nr. 8) vogtede Egnen Vest paa fra Leerhæk 
og Haraldskjær. 

I disse Stillinger var Korpset standset den 27de ved 
Tilbagekomsten fra II orsens, og samme Dags Aften 
udgav Grev Miuister fra Vejle følgende Befaling om 
den nøjere Fordeling: 

1: l/00 000 .,. <n./,....; J' I• 

)}I Morgen tidlig indtages følgende Stilling: 
I Vejle: Detachementets Stab, Rytteribrigadens Stab, 

Fysilerbataillouen von Eseheck, Fysilerbataillonen von 
Zych linski, Fysilerbntaillon en von der Ostcn-Sackens 
Stab - 4de 12-pundige Batteri. 
Fysilerbataillonen von Osten-Sacken : et Kompagni 

i hver af Byerne Bredal, Lerhæk, Haraldskjær og 
Hornstrup. 
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Gardehusarregimentet: Tirshæk, Assendrup, Engom, 
Bredal, Hornstrup, Greis og Greis Mølle og de indenfor 
Linien mellem disse Landsbyer og Vejle liggende 
Gaarde og Bygninger. 
Husarregimentet Nr. 8: Lerhæk, Hugballegaard, 

Haraldskjær, Vilstrup og de indenfor Linien mellem 
disse Landsbyer og Y cjle liggende Gaanle og Byg 
ninger. 

Kyrasserregimentet Nr. 6: Jerløv, Ødsled, Højen, 
Mejsling og de derimellem liggende Gaarde. 

Ridende Batteri: Vinding. 
Ammunitionskolonnen. Skjæru p. 
Det er ikke nødvendigt, at alle de for Ryllerregimen 

terne nævnte Steder helægges ; kun de, som ligger ved 
Landevejen, og hvor der tillige ligger Fodfolk, skal 
under alle Omstændigheder have Indkvartering. Eska 
dronerne maa ikke ligge spredt, da Sikkerheden vilde 
blive truel. Rytterrcgimenterne ordner selvstændigt 
Alarmpladserne og indberetter derom imorgen, naar 
Befalingsmodtageren bringer Indkvarteringslisten.« 

, Del ses af denne Befaling, at Grev Muuster nu tænkte r sig Danskerne kommende ikke alene Xord og Vest 
fra, men ogsaa Syd fra: derfor lagde han sine Kyras 
serer til Jerløv, Ødsted, Højen og Mejsling, Men Søen 
hetragtede han som sikker, saa sikker, at han endog 
vovede at lægge sit ridende Batteri uden særlig Dæk 
ning til Vinding, næppe 2000 Meler fra den skovklædte 
Fjordkyst. Vel lan der her en østerrigsk Bataillun, 
men den var ikke undertugt Detachementet i Vejle 
og kunde kaldes bort uden Varsel. De danske havde 
hidindtil ikke forsøgt en eneste Landgang, deraf kom 
det vel, at Grev Miinster ikke regnede med denne 
Mulighed. 

Gardehusarregimentet skulde allsaa sikre Egnen fra 

I 
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Vejle Fjord til Grejs Dalen med de to Hovedadgange 
Vejle-Horsens og Vejle-Tørring Vejen, en Halvkreds 
paa omtrent 14- Kilometer, indenfor hvilken de lo 
Kompagnier Fodfolk i Brcdal og Hornstrup dannede 
de faste Støttepunkter. Regimentets Chef befalede den 
2ide, at den meste Morgen Kl. 8 skulde 'lde Eskadron 
marchere til 'l'irsbæk og Asscndrup, 3die til Engom 
og Bredal, lste til Hornstrup, 2den til Grejs. Trængte 
Fjenden pau, skulde Eskadronerne samles der, hvor 
V ej le-Tørring Vejen forenede sig 111ed Vejle-Horsens 
Vejen. 

Det havde regnet det meste af Dagen den 2ide Marts, 
den 28de var Vejret ta:1get og usigthart, men Regnen 
var hørt op. Ved Middagstid naaede de preussiske 
Husarer deres ny Bestemmelsessteder, hvor Kyras 
sererne hidindtil havde haft Post. Her skele imidler 
tid noget, som ikke var ti I at vente under preussisk 
Kommandoføring, og som bidrog meget til, at det 
dan ske Strandhug ly kkcdcs ; Kyrasserritmester von 
Diebitsch, som førte Eskadronen i T'irshæk og Asscn 
drup, gav sig ikke Tid Lil at vente, til Husarerne kom 
for at løse af, men red bort med sine Folk og over 
lod det til Husarerne selv at finde sig til Relle; ja, 
han sørgede end ikke for, at hans Eftermand fik at 
vide, al en Kyrasserpatrouille Aftenen forud ved halv 
ni Tiden var gaact tilbage til Asseudrup, da det sagdes, 
at Danskerne havde gjort Landgang, og at Ritmesteren 
i den Anledning havde staaet rede til Kamp hele 
Xattcn, Eskadronen var samlet i Lader, Hestene var 
sadlede og optømmede, og hver Mand stod ved sin 
Hest med Tøjlen i Haandcn. Eskadronerne i Brodal, 
Engom og Solskov havde været lige saa forsigtige, da 
Hegimentschefen havde underrettet dem om den mulige 
Fare. Advarselen var kommen fra en udvandret Meck- 
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lenhorger, som boede i et Hus ved Duvgaard Straud ; 
efter hvad der meddeles i den tyske Beretning, maatte 
han senere bøde herfor med to Aars Tugthus; men 
det er vistnok tvivlsomt, om delle forholder sig rigtigt, 
muligvis kan en eller anden af de ældre Indbyggere 
i Davgaard glæde :) Vejle Amts historiske Sarnfund« 
med nogle Oplysninger herom. Forøvrigt bemærker 
Forfa lteren, at »den jydske Befolkning trindt om e 11 ers 
var godt dansksindet og meget fjendtligt stem L mod 
Preusscrne s • 

Da Gardehusarerne kom Lil .Assendrup var Kyras 
sererue horte for to Timer siden, og ingen meddelte 
dem noget om, hvad Meckleuhorgeren havde fortalt 
om de Danskes Landgang. Del var ret mærkeligt, 
at Kyrassererne ved halv ni Tiden om Aftenen 
kunde vide noget om vore Planer, da det til Fore 
tagendet bestemte ~la ndsk a h først stillede ved Ha vnen 
i Fredericia KL 10 snnuue Aften og landede paa 
Kysten ved Sandbjerg Vig Kl. halv tre den næste 
Morgen. En Spion havde den 28de Marts om For 
middagen, første Paaskedag, oplyst Prernierløjtna nt 
Poul Harboe, Føreren for et af de Ldfaldskompag 
nier, som General Lundiug havde dannet i Frede 
rrcia , om Preussernes spredte Opstilling i Bjerge 
Herred. Premierløjtnanten foreslog Kaptajn Harald 
Stockflcth, at de i Forening skulde benytte denne 
Meddelelse til at prøve 'el Overfald, Han indvilgede, 
og General Lunding gav med Glæde sin Tilladelse. 
Ved Aftenstid samledes 200 Frivillige af ~)de og '.20de 
Hegiment ved Havnen i Fredericia, hvorfra Kanon 
banden »Schroderscc« og en Transporthaad førte dem 
til Sandbjerg Vig. 

Kaptajn Harald Stock lleth red stra x efter Lil Lands 
byen Nørre Bjerge for at faa nærmere Underretning 
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om Preussernes Stilling, fulgt 11f sine Ryttere, fire Hu 
sarer. D:1 han kom tilbage, førte han sine Folk til 
Klakr ing, hvor de kom i den lidlige :i\J orgenstund og 
højlig overraskede Befolkningen. Dørene blev imid 
lertid hurtigt aabnede for de kærkomne Gæster, og 
medens Husarerne udstillede deres Forposter, sad vore 
Folk vel bænkede halvtredie Mil derfra og langede 
til Fadene for al styrke sig til al overfalde dem. 

Føreren for den 4de Husar 
esk ad ron red selv til Tirsha-k 
med en Officer og ;')() Husa- 
rer, medens Prem ierløjtna n 
ten hlev sendt Lil Asseudrup 
med to Officerer og 77 Husa 
rer. I Engom, omtrent :3 Fjer 
diugvej derfra, laa en Officer 
og 40 Husarer af 3die Eska 
dron, h v is øvrige Del stod i 
Bredul sammen med Fod- 

Ilarnl<l Stoddh-th. 

folkskompagniet. 
Jlegimenlskommandøren 

udgav selv skriftlige Bestem 
melscr for Forposttjenesten; 
men han tænkte saa længe 

derover, al Befalingen Iørst naaede Eskadronerne ved 
Midnatstid. Fra Kl. fi om Morgenen ti I Kl. ,) om 
Eftermiddagen skulde der frem skydes Rytterfelt vagter 
til Williamsborg, Hedensted, Snlskov og Grejs: om 
Natten skulde Fodfolket overtage Sikringstjenesten, 
~)de Kompagni i Bredal skulde vogte Stræk n ingen 
Solskov, Hedensted og Spilkærskov ; paa Grund af 
den farlige l{ysts \',rrhed skulde der ogsaa sendes en 
Vagt af Fodfolk Lil Tirshæk, det var saadan noget 
som en Linie paa C Kilometer, det ene Kompagni 
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sknldc vogte om Natten i fjendtligt Land. Befalingen 
indeholdt forøvrigt en hel Del Enkeltheder med Hen 
syn til Tjenestens Bestridelse. 

Ogsaa Krigshistorien kan stundom frembyde humo 
ristiske Træk. Regimentschefen sluttede sin Befa Jing 
med følgende Oplysning: » Efter A vismeddelelser har 
københavnske Borgere udsat en Pris paa 200 Daler 
for en fangen preussisk Husar. Jeg formaner Lil For 
sigtighed og venter, al ingen Husar lader sig fange 
for saadan Spotpris s • Eskadronchefen i Tushæk Ya1· 
netop ved at diktere denne Meddelelse til Befalings 
modtageren fra Assendrup, da de Danske faldt over 
Feltvagten der; men desværre for vore Folk var der 
ingen, som gaY 200 Daler pr. Stk. af de fangne 
Husarer. 

Ved Middagstid den 28de :VIarts kom altsaa den preus 
siske Husarpremierløjtnant med sine lo yngre Kamme 
rater og de 77 Husarer Lil Asscndrup. Landsbyen 
bestod den Gang af 10 Gaarde, af hvilke de 5 Vest for 
Vejen Tirsbæk-Engom hlev helagt: det viste sig, at 
Stalddørene var sua ln ve, at Hestene maalle afsadles 
i Gaarrlene, inden de kunde komme under Tag, dette 
var saa megel ubehageligere, som den bølgeformede 
Omegn og de mange Jord diger med levende II egn 
gjorde Egnen vanskelig overskuelig. Hegn og Sne 
ha vde desuden gjort Vejene I idet fremkommelige. 

Da Preusserne havde indrellet sig i Landsbyen, 
sendte de Kl. 11/2 om Eftermiddagen to Putrouil ler 
frem hver paa 4 Heste, den ene over Davgaard Lil 
Ørum og derfra langs Kysten af Vejle Fjord for at 
spejde ud over Søen, den anden lige ned til Pakhuset 
ved Kysten Syd for Davgaard, den skulde paa Tilbage 
vejen gaa over Ørum og Davgaard. Begge Palrouiller 
vendte tilbage ved 7 Tiden om Aftenen, altsaa da Mør- 
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kel var helt falden pua, uden al have set eller hørl 
noget til de Danske. 

Premierløjtnanten mente derfor, at der ikke var 
nogen nærliggeudc Fare at frygte, og at han ikke 
behøvede at udstille Feltvagter; Kyrassererne havde 
alt indrettet Vognspærringer paa de to Veje, mod Dav 
gwml og mod Stranden; ved hver af disse blev der 
udstillet en enkelt Husar til Fods med Karabinen i 
Haanrlen, og dermed slog man sig til Ro. Afløsningen, 
en Gefreiter og to Ma nd for hver Port, laa i de nær 
meste Gaarde. Ellers var de fleste Hesle afsadledc, 
Husarerne delvis afklædte og i Seng. Officererne Jaa 
sammen paa en Gaard og ingen af dem havde noget 
særligt Tilsyn med Vagterne. 
Fra T'irsbæk blev der palrouilleret hele Natten langs 

Stranden af ;'i Husarer til Fods; Fodfolket var endnu 
ikke naaet derned. 

Mørket faldt paa, den raak olde, uhyggelige Martsnut 
indbød til Hvile i de lune Bøndergaarde, kun de to 
Vagter ved Vognspærringernc stod opmærksomt lyt 
tende paa deres Poster. 

Omtrent samtidig med, at II usarerne kom Lil Assen 
dru p, lod Kaptajn Stocktlelh og Premierløjtnant Harboe 
deres Folk træde an i Klnkring ; Bønderne spændte 
for og kørle dem til Hornum. Det var anden Paaske 
dag; paa V cjcn stirrede de hjemvendende Kirkegængere 
forha vsede efter Vogntoget og ønskede ved livlige Til 
raab Lykke p,1,1 Rejsen. I Hornum slog Kommandoet 
sig til Ro og udstillede velskjulte Forposter; men 
forøvrigt blev der bande sunget og danset, og For 
plejningen lod intet tilbage al ønske. 

Medens Mandskabet sualedes fordrev Tiden paa 
bedste Maade, indhentede Førerne Efterretninger om 
Fjenden. De fik af Egnens Beboere let al vide, hvilke 
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Landsbyer Preusserne holdt besat. Det blev sagt, at 
der laa en halv Eskad ron i Assendrup, fordelt med 
20 Mand i hver af de større Gaarde , det passede jo 
saa temmelig. En halv Eskadron ,·11r, hvad vore Folk 
lel kunde magte, det blev derfor bestemt, at Overfaldet 
skulde rettes mod Assendru p. 

, .. 

Poul Hnr-hoe. 

For ikke at have for lang Ve.i at gna i Mørket ryk 
kede Kommandoet sent 11aa Eftermiddagen frem til 
Ørum, heldigvis uden al hl i ve bemærket af de preus 
siske Patroui ller, som omtrent samtidig færdedes gen 
nem Landsbyen, derfra var der kun srnaa tre Fjerding 
vej ti\ Assendrup. Kl. 11 om Aftenen samledes Manri 
skabet paa Vejen; der var ellerladt 2.'i Mand ved 
Transporthaarlen , saa der var 175 Mand til Overfal 
det foruden de 4 Husarer. Bajonetten hlev sal paa, 
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Kaptajn Stocklleth og Premierløjtnant Harhoe gik selv 
foran som eneste Sikring: h:1g Fodfolket fulgte II usa 
rerne, en ridende Hornblæser og '1 Vogne med Halm 
til de saaredc, Lidt efter Midnat skimtedes gennem 
Mørket de hvide Gaardc i Assendrup. Alt var stille 
der, encl ikke en Hunds Gøen hørtes. "Nu ganske 
stille fremad, Folk !« var det Kommando, som hvis 
kende gik fra :Mand in :\fond. 

Ved Vognspærringen pna Davgaard Vejen stod Husar 
IIirte, han hørte de fremrykkende Danskes Fodtrin 
og rauhte højt: ,, Wer da?" Tre Gange gentog han sil 
Raab og affyrede saa sin Karabin i Mørket mod Ko 
lonnen, som han lige skimlede. ,; Hold Mund, det er 
Fjendeu«, raahte I'remierløjtnant Harhoe, ko mman 
derede med det samme: , Freumd !« og de danske 
Soldater styrtede sig med et Hurra mod Vognspær 
ringen. Husar Hirte blev haardt saaret af et Riffel 
skud, men løb desuagtet raahende gennem Landsbyen 
og videre til Kirkegaarden ved Engorn, hvor han blev 
optaget af Besætningen der. 

De danske Hornblæsere blæste nu rask » Gaa paac, 
og under Hurraruah hlev de tre nærmeste Gaarde 0111- 

ringede, der hlev skudt gennem Vinduer og Døre og 
ind i Staldene; søvndrukne kom de preussiske Husa 
rer paa Benene, greb Karahiuerue, men indsaa snart 
del unyttige i Modstaudeu. Kun i en Stald satte de 
sig dækket hag Hestene krafligl Lil Modværge: flere 
af dem blev saarcde og nogle Heste dræbte, inden de 
overgav sig. 2 Underofficerer, 20 Husarer og 25 Heste, 
derimellem 2 Offieersheste, blev hurtigt bragt ud: den 
ene Underofficer var bleven saarel i Brystet af en Rif 
felkugle, da han sprang ud af et Vindue, og maatte 
siden efterlades i Ørum. Blandt: Fangerne var ogsi1:1 
begge Trompeterne, de havde blæst Alarm til Trom- 
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peten blev reven fra dem, den ene havde faaet to Skud 
gen nem Fødderne. Adskillige af I-I usarerne var kun 
halvt paaklædte, da de blev slæbt bort. 

Det hele stod kun paa i G Minutter, saa forsvandt 
de danske Førere igen i Mørket med deres Folk og 
Fanger. Fra Engom hørtes Alarmsignaler skingre ud 
i Natten. Uden at blive fulgt naaede de Danske Ørum, 
hvor Vognene ventede; hurtigt blev de fuldt ladede, 
og rask gik det mod Stranden ved Rosenvold, hvor 
Kanonbaaden »Schrodersee« og Transportbaaden laa. 
Det kneb lidt at faa Hestene om Bord; men ved 
6 Tiden var all indladet, uden at der var mærket 
det mindste til Preusserne, og under munter Sang 
dampede Kommandoet tilbage til Fredericia. 
Forvirringen mellem de ikke fangne Husarer i As 

sendrup var slor. De tre Officerer samlede de tilbage 
værende 60 Mand om sig paa Vejen til Tirshæk, og 
da Premierløjtnanten, som han senere fork la rede, ikke 
vidste, om der vilde blive forsøgt el nyt Overfald, 
gjorde han intet Forsøg paa at skaffe sig Underretning 
om, hvor stærk den Fjende var, han havde mod sig, 
og ad hvilken Vej han gik tilbage. Maanen var nu 
staaet op og kastede el usikkert Lys over Egnen, men 
Premierløjtnanten fastholdt "at der i Nattens Mørke 
ikke kunde tænkes paa at forfølge de Danske«. Han 
blev derfor holdende paa Vejen og sendte en Under 
officer til Tirsbæk for at melde Eskadronchefen, hvad 
der var sket. Denne var netop ved sammen med 
Vagtmesteren at gennemgaa den fra Regimentchefen 
modtagne Befaling og Meddelelse om de 200 Hdl., som 
skulde være udlovet for hver fangen Husar, da Efter 
retningen naaede ham. En anden Underofficer blev 
sendt til Regimentchefen i Grejs. med Melding om 
Uheldet; paa Vejen alarmerede han Iste og 2dcn Eska- 
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dron, 3dic Eskadron i Bredal 1·:11· all hlewn alarmeret 
af den i Engom under Løjtnant Lorck liggende Styrke. 
Denne Officer vur \t'(l ,011 besynderlig Skælmens Iroul 
ogsan netop Yed nl 1,1.'SP Hcgimentchefens Meddel 
else, da Larmen fra Asscndru p kaldte ham ud, han 
lod strax sin Hornblæser blæse Alarm og besatte 
Kirkegaard smureu merl Knrnhinskvtter, medens tO 
Husarer til Hest stod rede til at hugge ind og Ordon 
nanser skyndsomst kalde Hytleriet og Fodfolket i 
Bredal til Vaahcn. Del var disse Alarmsignaler fra 
Engom, som lwagte Kaptajn Stock lleth til at afstaa 
fra videre Frerutrængeu. 

Alle de preussiske Eskadroner trak sig nu heuimod 
det for Angreh bestemte Samlingspunkt nær Sammen 
stødet mel lem Vejle-Horsens og V ej le-Tørring Vejen, 
kun efterladende mindre Patrou il ler i de Landsbyer, 
de forlod. Hele Gardehusurregimentet var saaledes 
gaact næsten en :\li! tilbage paa Grund af Overfaldet 
uden at gøre ringeste Forsøg paa at forfølge de Danske. 
Først da Regimentchefen saa, at der intet yderligere 
Angreh paafulgtc, og at alt trindt om var roligt, befalede 
han Eskadronerne at indtag« deres tidligere Stilling og 
red selv med 4de Eskadron til Assendrup, hvor han 
kom Kl. 6 om Mcrgcnen, n ltsaa paa en Tid, da de 
Danskes Indskibning ved Hosenvold vel omtrent be 
gyndte. Først da Hk han al vide, at Overfaldet ikke. 
som han troede, var forelaget af en fra Horsens frem 
rykket Styrke, men nf et Laudgangskorps fm Frede 
ricia. En Gaardmand i Assend rup, som blev beskyldt 
for at have været si~rlig virksom ved Overfaldet, lik sin 
Gaard nedbrændt, del var Husaroberstens noble Hævn, 
Lidt før seks stod Solen op: der ble-.;- da sendt 

Patrouiller til Pakhus og til Landingsstedet ved Klak 
ring for at søge efter muligt efterladte saarede eller 
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Heste. \Ian fandL kun pan Øru mgaard den haardt 
saaredc Underofficer Dalhender af 4de Eskadron. 
En senere til Horsens fremsendt Ekspedition paa 

12;i kørende Infanterister og ;'iO Husarer bragte kun 
den Efterretning, at da nsk Fodfolk atter ha yde besat 
Byen. 
forøvrigt drog del raske lille Overfald langt større 

Følger efter sig, end nogen ha vde tænkt. Tropperne 
ved Kysterne blev forstærkede, og Tjenesten ved Kyst 
vogluingeu skærpet, saalcdcs al den blev meget an 
strengende, og hele den østerrigskc Brigade Dormus 
blev fra Egnen ·wd Fredericia sendt hl Vejle for al 
hero lige den ængstede Grev M unster, Forpostørne I\' ord 
for Vejle hlcv alle den paafølgenrle Xat trukne tilbage 
til Linien Bredballe, Store Grunnel, Lerbæk, og alle 
de Steder, som nytteriet belagde, fik tillige Besætning 
af Fodfolk til al passe paa Rytterne. Om Katten blev 
Forterrainct afsøgt af Fodfolkspatrou iller, hver fulgt 
af lo Husarer, som hurtigt skulde bringe Melding. 
Ingen maatte klæde sig af om Natten. Regimentets 
Dagbog fortæller videre for 30tc Marts: » lsle og 3die 
Eskadron, som hver ligger samlet i en Gaard, har 
harikaderet alle Indgange og afgiwt Vagtmandskab til 
Forsvar for Harikadcn : de lo and re Eskadroner, som 
paa Grund af Forholdene niaa ligge i flere Smaagaarde, 
har trængt sig saa meget sammen som muligt og har 
stedse alt rede til et natligt Forsvar.« 
El Efterspil tik Overfaldet, ved at Hr. Eckardt paa 

Ørumgaard blev ført bort som Fange »wegen Verdachts 
der intellektuellen Teilnahmc an jenern Uherfall«. - 
Skønt der ikke fandtes en eneste dansk Soldat i Miles 
Omkreds uf Gaarden, blev der dog udsendt en forme 
lig Expedition mod den. Den 30le Marts drog Major 
von Treskow af Gardehusarregimentet af Sled med 3 
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Delinger af 2den Eskadron og 1 Deling kørende Fod 
folk. Fodfolket besatte Pusset over Ørum Aa, Øst for 
Davgaard, Løjtnant von Wrangcl red med den ene 
Husardeling til Pakhus, og Ritmester von Meyerinck 
rykkede med de to andre til Ørumguarrl, en Del af 
Husarerne omringede Gaarden, andre blev sendt læn 
gere frem som Sikring og en Afdeling red ind i Gaar 
den. Løjtnant Yan Michaclis gik med nogle Under 
officerer ind i Huset og meddelte Ejeren, at han havde 
Befaling til at arrestere ham og beslaglægge hans 
Papirer. Hr. Eckardt fik Tilladelse til at klæde sig 
om under Tilsyn. Husundcrsøgclscn bragte to preus 
siske Sabler og nogle korte Breve fra de fangne Hu 
sarer for Dagen; II r. Eckardt blev i sin egen Vogn 
kørt til Vejle og afleveret Lil Pladskommandanten der. 

Medens dette foregik paa Ørumgaard øvede Løjt 
nant von \.Vrangels Husarer den Heltegerning al af 
brænde Pakhus, tilligemed Landgangsbroen og tre ved 
den liggende Bande. Efter disse Bedrifter drog Major 
von Trcskow atter tilbage bag Forposterne. 

I April Maaned udfoldede Preusserne større Virk 
somhed i Bjerge Herred. Den 2den recognocerede 
1/2 Kompagni Fodfolk og 5 Delinger Gardehusarer 
mod Horsens. Paa Grund af Rygter om dansk Land 
~{ang ved Hosenvold gik den 7de tre Kompagnier Fod 
folk og halvanden Eskadron under Oberstløjtnant von 
Kcrssenhroick mod delle Sled; Danske saa de ingen 
af, men den derværende Landgangsbro blev ødelagt. 
Pau Hjemvejen Hk Oberstløj tnanten ~vlelding om, at 
preussiske Husnrpatro uil ler tumlede sig mod danske 
Dragoner i Egnen om Hedensted ved Horsens Vejen, 
og i Haab om at kunne gribe ind i Kampen red han 
strax ad den Kant, Alt hvad der var at se var mindre 
danske Palrouiller, og sent om Aftenen vendte Husa- 
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rerne hjem efter al have redet henved 7 Mil uden at 
udrette noget. 

Den lOdc April gik en stærk Kolonne frem mod 
Horsens, fordrev den der staaende lille danske Styrke 
efter en let Fægtning og vendte om Aftenen atter Lil 
bage til Vejle. Den 15de gik et langt V ognlog dækket 
af 1 Bataillon, 31./2 Eskadron og 2 Kanoner over Ørum, 
Vrigsted og Klakring til Juelsminde Kro for at søge 
efter Proviantmagasinet, som mentes at være der i 
Egnen. En Palrouille fandt i et Pakhus 1500 Alen 
Vest for Rosenvold vel sagtens ved Fakkegrav betyde 
lige Forraad og 100 Vogne blev læssede med Levneds 
midler, Korn og Vin. 

Den 18de April faldt Dybbøl-Skansen, og <len snart 
efter indtrædende Vaahenhvile endte for denne Gang 
Fjendtlighederne i Bjerge Herred som andre Steder. 

Der lever jo endnu mange, som mindes Tildragel 
serne i hint Trængselsaar, heldigt vilde det være, om de 
vilde lade Vejle Amts historiske Samfund nyde godt 
af den Viden, de saaledes sidder inde med; dermed 
vil den blive bevaret til Efterslægten. 

2 
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GRAABHØDHE KLOSTERET 
I KOLDING 

Af .J. 0. RHAKDORFF. 

I Aarel 12:12 naaede den af Frants fra Assisi stiftede Munkeorden, - Franciskaner, - eller, som den efler 
sin Klædedragt blev kaldet, ,,Graahrødreordencn« til 
Danmark, hvor den blev godt modtaget og hurtigt 
bredte sig over hele Landet. Kolding, der ligger ved 
Hovedlandevejen saavel fra Slesvig som fra Ribe, der 
den Gang var Jyllands største Søstad, er sikkert tidligt 
hleven besøgt af de fromme Brødre, der som en Slags 
Lægprædikanter vandrede om i deres tarvelige Dragt, 
en Kutte af ufarvet Uld samrnenh oldt om Livet af et 
Reb, og med Træklodser paa Fødderne. 

I den første Tid have de næppe haft nogen fast 
Bolig; deres Regler bød, at de intet maatte eje, men 
skulde tjene Herren i Fattigdom og gaa efter Almisse. 
Det er derfor rimeligt, al de som andre Tiggere have 
søgl Husly, hvor deres Vej førte dem. - Efterhuanden 
som Antallet er vokset, maa de dog have følt Trang 
til at samles i egne Boliger, og vi se derfor, al de 
snart begyndte at hygge Klostre, - Efler Script. rcrum 
danic, blev Klostret i Kolding først stiftet 1288. Et 
ældre Stiftelsesnar nævnes dog af Pontoppidan, som i 
Annales Ecclesicæ Dan. Dip. skriver, at der 1238 blev 
bygget nye Franciskaner Klostre i Tønder, Kolding, 
Randers og Lund. 



20 J. 0. Bl\.-\XDORFF: 

Beretningen i Script. rer. dan. lyder i Oversættelse, 
der velvilligst er besørget af Dr. phil. Fr. Moth i Kolding: 

-Aar 1288 grundlagdes Brødrenes Hus i Kolding af 
Ridder Henrik Dulrners Gaard og Kapel og kaldtes 
Dueholm. Denne Henrik blev Franciskanermunk (ord 
ret: »mindre Broder«] sammesteds. Og Brødrene ind 
traadte i Klostret paa Trinitatis Sandag, med Samtykke 
af Kong Erik Menvcd og hans Moder Agnes. Tucho, 
(eller Tycho) Biskop i Ribe, indviede dem med Chri 
stjern, Biskop af Ribes, Samtykke. (Andetsteds holder 
man for, at Berthold af Slesvig foretog Indvielsen.) 

Bevillingen lyder: 
Vi Agnes ved Guds Naade de Danskes og Slavers 

Dronning (ønsker) alle, der faar nærværende Brev at 
se, Frelse og 1\ aadc, Ved I\ ærværende Brevs Indhold 
gør vi det vitterligt for alle, at vi til Gudsdyrkelsens 
Fremme og tillige til Bedste for vor egen og vore 
Forfædres Sjæle og særlig vor højtelskede Mands Sjæl 
med vor elskede Søns og vore Baadgiveres Samtykke 
har meddelt de fromme Brødre af Franciskaneror 
denen fuld Tilladelse til at bo i Kolding og der op 
føre et Kloster, der egne sig til deres Tarv. Idet vi 
derfor ønsker at vise de nævnte Brødre vor særlige 
Gunst og Naade, ikke blot byder vi men beder ogsaa 
om, at I af Ærefrygt for Gud og os vil modtage Brø 
drene velvilligt, og naar I har modtaget dem, drage 
Omsorg for, al de til deres Tarvs Fremme behandles 
gunstigt, naar de henvender sig til eder. 

Givet i Skelsiskør i Ilerrens Aar 1288 d. 14. April 
i 'Nærværelse af følgende Herrer: Valdemar Hertug af 
Jylland, Witzlav Fyrste af Hygen, Nicolai Biskop af 
Børglum og Prior af Antvorthskog, Magister Martin. 
vor Kansler, Johan Lythlle, Uffo forhenværende Sene 
schal, Sven Bonde og flere andre paalidelige Mænd.« 
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Herefter maa man anse 1288 som Stiftelsesaaret, 
men det er noget uklart, hvilken Biskop der har fore 
taget Indvielsen. - Efter Beretningen skete Indvielsen 
Trinitatis Søndag, men Biskop Tyge i Ribe døde den 
4. Marts 1288, altsaa før Bevillingen, og efterfulgtes 
af Biskop Christiern, han kan altsaa ikke have fore 
taget Indvielsen. Derimod blev 1216 en Biskop Thycho 
valgt i Slesvig, og om ham meddeles, at han anlagde 
Dominicaner og Franciskaner Klostre i de fleste Byer 
i Sydjylland. Man kunde maaske opslille den For 
modning, al Graabrødreue i 1238 under Tycho af 
Slesvig havde indrettet sig i Henrik Dulmers Gaard, 
og senere, 1288, da de havde faaet mere fast Fod i 
Landet og erhvervet sig Formue, bygget sig et større 
og bedre indrettet Kloster, der blev indviet 1288 af 
Biskop Christiern i Ribe. Kolding laa under Ribe 
Cuslodie. 

I over halvtredie Hundrede Aar levede Munkene her 
deres ejendommelige Liv: og de have sikkert haft en 
meget stor Betydning for Byen og Egnen. Deres for 
sagende, ydmyge og gudfrygtige Liv gav dem stor 
Anseelse, og de strænge Ordensregler hleve sikkert 
nøje overholdte, - i al Fald i den første Tid. 

Der kendes endnu kun lidt til deres Liv i de første 
Par Hundrede Aar ; jeg har fra den Tid fundet føl 
gende Optegnelser: 

1413 cre de blevne betænkte med en lille Gave, idet 
Anders Jensen kaldet Tangæbierth (fra Haderslev 
egnen) den G. Septbr. i sit Testamente skænkede 1 
Mark lybsk Ul hvert af Klostrene i Haderslev og Kol 
ding. 

1420 er der skel et Drab i Klosterkirken. Desværre 
kendes de nærmere Omstændigheder ikke, men i et 
Brev, der findes i Gch. Ark., meddeler Peder Esger- 
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sen, Væbner: »Jcg har med min Faders og mine øvrige 
Slægtninges Samtykke tilskjøde] og skjøder Her Chri 
stjern, Biskop i Ribe, min Gnard, kaldet Dysl ing, i 
Brynild Sogn, Jrclling Syssel, (Dørslund i Brande Sogn), 
som Ridder Her Jens Olufsans Arvinger har i Pant 
for 14 Mark Sølv med en Mølle og el Gærde (ved) i 
hvilket man fra gammel Tid har plejet at fange Aal 
og andre Fisk, for mine aahenharc Overtrædelser, som 
jeg har begaaet ved desværre at dræbe en Mand i 
Granbrødrenes Kirke i Kolding.« Et Drab var den 
Gang som nu en alYorlig Forbrydelse, men Kirken 
var medgørlig, den kunde tilfredsstilles med Sjælegaver 
for den Døde. - Om denne Begivenhed blev man 
mindet, da der ved den Udgravning, der i 1900 blev 
foretaget til en Kælder i Ejendommen Matr. Nr. 4,j7a 
i Sdr.vKlostergude, blev fundet et Kranium med et 
uhyggeligt stort Hugsaar i Hovedskallen. Del er vel 
næppe af den Person, der hlev dræbt af Peder Esger 
sen, men det bringer dog uvilkaarligt Tanken tilbage 
paa de raa og usikre Forhold i Middelalderen. - 
Kraniet opbevares i ~I uscet paa Koldinghus. 

143(:i havde Munkene en Strid med Borgere i. Kol 
ding om en Fiskedam - Geddedam -, som Biskop 
Nicolaus af Ribe havde overladt dem, del vides imid 
lertid ikke, h \'(Jrledes. Striden endte, eller hvor Fiske 
dammen har værel ; Stedet angives foran Kolding nær 
ved Vandets Udløb og kaldes T'ridclund i N udorpsmark. 

Heriimod Midten af det L:i. Aarhundrede begynde 
Munkene at blive mere omtalte, men det er desværre 
ikke deres Dyd og gode Sæder, der bringe os Efterret 
ninger om dem. Det er dog ikke Kolding Kloster 
alene, der begynder at gøre sig sørgelig bekendt. Den 
8 . Jan. 144il udstedte Christoffer af Baiern og Ærke 
biskop Hans Laxmand et Brev om en sædeligneform 

' l 
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for al raade Bod paa de mange Klager over Uorden 
og Løsagtighed blandt Klosterfolk. Den 22. Oktober 
1467 bragte Kong Christjan den I Sagen frem for 
Pave Poul 11, vistnok særligt bevæget dertil af sin 
Dronning Dorothea. Inden man imidlertid mærkede 
noget til, al Paven tog sig af Sagen, havde Kongen 
beskikket Broder Laurids Braridersøn Lil Guardian i 
Granbrødre Klostret i Odense, for at delte Sled kunde 
blive Cdgangspunktet for Ordenens Reformation. Lau 
rids Brandersøn nævnes første Gang 1468 som Guar 
dian og Lektor i Kolding, senere i Hibe. -· Guardianen 
indtog i Granbrødre Klostrene samme Stilling som 
Prioren i Dominicaner Klostrene og var ofte tillige 
Læsemester, der forestod Undervisningen. - Han send 
les straks til Rom for at Iaa sit Valg stadfæstet og opnaa 
Fuldmagt til at forelage de nødvendige Reformer. Efter 
sin Hjemkomst virkede han med Iver, men maalte 
foretage flere Hornerrcjscr for at fan sin Fuldmagt 
sikret og udvidet. Efterhaanden som Reformen eller 
som den kaldtes Ohservantsen hlev indført i Klo 
strene, toge disse Afstand fra Convenlualerne, som de 
kaldtes, der holdt paa den gamle Skik med alle dens 
Misbrug, I Februar 1481 holdt Ohservantsbrødrene 
deres første Coucil i Odense, hvor Broder Laurids 
Brandcrsøn blev valgt Lil deres første Vikar. Han vir 
kede ihærdigt for at gennemføre den strænge Obser 
vants og naaede at bringe 11 Klostre til Lydighed. 
Han døde den 4. December 14B(i som Munk i Ros 
kilde. 

Med ham havde Observantsen tabt sin virksornste 
Forkæmper, og da Horsens li'i04 var falden til Føje, 
indtraadte en Standsning, da ikke alene den nye Pave 
.Iulius Il tog sig af de haardt betrængte Conventualer, 
men særligt da disse fandt Talsmænd i selve Landet. 
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En Klage over at Ohservantshrødrcne forstyrrede dem 
i deres Ro, angrebe dem med Magt i deres Huse, drevc 
dem ud med Vold og forfulgte dem med Piskeslag og 
grove Fornærmelser, røvede deres Gods, Kalke og 
Kirkeprydelser til Beskæmmelse for Klostertugten og 
Forargelse for mange, fandt Paven begrundet og over 
drog i et Brev af 6. Aug. l.105 Biskop Niels Friis at 
standse disse Trætter, idet han bebudede, at der Aarel 
efler vilde blive afholdt et Generalkapitel i Rom om 
denne Sag. 

Dette blev afholdt i Pinsen 15013, hvor Observants 
brødrenes Prcviucial-Vikar, Laurids Johansen, var til 
stede, og Udfaldet blev, al der lagdes en Dæmper paa 
den reformatoriske Iver. Ohservantsbrødrene maatte 
nu forholde sig rolige, men dette var ikke efter Kong 
Huns's Ønske. I et Brev lil Paven af 3. Januar ln08 
skrev han, rimeligvis efter Dronningens Tilskyndelse, 
for al klage over de Graabrødre, der stede under 
Generalministeren og især over Conventet i Kolding. 
Her foregik efter hans Sigende skrækkelige Exesser, 
hvorfor han had, at General-Vikaren for Ohservant 
sen maatte bringe Brødrene til regelbunden Lydighed. 
Mærkeligt nok vilde Paven ikke imødekomme Kongen, 
rimeligvis efter Biskoppens Paavirkning. 

Al Dronning Christine trods alt dog bevarede nogen 
V elvillie for Granbrødrene i Kolding sees af hendes 
Regnskaber, hvor der findes følgende Udgiftsposter: 
>> lfi07 Item 5 1J tik jeg (gav jeg) Her Peder min Frues 

Kapellan til Fisk til Brødrene i Kolding Kloster 
for Messer. 

1520 Item 1 Hamborgergylden fik Michel Fusth i 
Odense som min Frues Naade gav Brødrene i Kol 
ding til 2 forgyldte Kalke.« 

Man skulde antage, al disse Stridigheder indenfor 
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Munkeordenen maattc gøre Indtryk paa den menige 
Mand, men det syntes, al: Folk ikke brød sig meget 
om dem. At mange forargelige Historier om Brødrenes 
Liv og Levned vare satte i Omløb i disse Tider, er 
en Selvfølge, og de have sikkert været et interessant 
Emne for Samtaler. 

Omsider lykkedes det dog at gennemføre Ohservant 
sen. 1617 maalle Graahrødrene i Kolding høje sig 
ind under den, samme Aar faldt Kallundborg tilføje, 
og Reslen sluttede sig hertil i de følgende Aar. 

Imidlertid opstod en ny og større Fare for Klostrene. 
Den 31. Oktober 1517 opslog Luther sine 95 Strids 
sætninger paa Slotskirkens Dør i Wittenberg, og der 
med begyndte Reformationen, der i Løbet af faa Aar 
fordrev Munkene fra Danmark. 

Allerede længe havde Befolkningen sikkert følt sig 
besværet af Munkenes gudelige Tiggeri og med Mis 
fornøjelse set dem samle sig Rigdomme. Skønt Graa 
brødrene kun ved Almisse maalle samle til det daglige 
Forbrug, besade de dog betydelige Værdier i deres 
Klostre. - De slore anseelige Bygninger med mange 
Gaardsrum og forskellige Haver kunde nok vække 
Misundelse hos Byens Borgere. Denne Uvillie gik 
endog saa vidt, .at Præsterne maattc tage sig af dem, 
det var nemligt kom men dertil, at man ikke alene 
nægtede dem Almisse men endog forgreb sig paa dem. 

»Alrnuens Folk forhærdes og tilskyndes af onde 
Raadgivere«, ··· .... saaledes lød Prælaternes Klage, - »saa 
de fattige Klostermænd, som intet andet have at leve 
ar end gode Menneskers Almisse, mangensteds ikke 
faa nogen Hjælp, som de dog i andre Kongers Tid 
plejede al faa i Købstæderne og paa Landsbygder, men 
naar de fare efter Guds Almisse blive de slagne og 
dragne og ilde medfarne paa alfare Vej og Sti, Del 
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vederforr-s nu sid stens en faltig Broder fm Sortebrødre 
Klostret i Vejle, som vilde drage mod Viborg for al 
kjøhe for Klosterets Penge nogen lør Fisk Lil Kloste 
rets Behov; da kom der paa Marken to Hoffmærid 
ridende til ham, som hug og slog ham saa længe, de 
kunde kende LiY i ham, og hug Hestene for Vognen 
mange store Saar.« 8 
En saadan blodig Voldsfærd oprørte Prælaterne, og 

deres Indsigelse blev heller ikke uden Følge, men 
Brød ren es Stilling i det Hele var derfor a li igevel den 
samme. net var »onde Ra:1dgi\·en:~«, der havde forført 
Almuen, mente Præluterne, og sig lede sikkert derved 
til de lutherske Prædikanter. 

Paa Herredagen i Odense i August 1:'i27 fremsatte 
Prælntarna deres Klage og opnaaede ogsaa, at der ved 
Herredugens Slu Lning den 20. August udgik et Brev 
for al: værne om Tiggerklostrene, hvori det befaledes, 
at man skulde lude Klosterets »Bedere« eller Almisse 
samlere gaa i Fred uden al tilføje dem Overlast, da 
det jo stod enhver frit, om han vilde give dem noget 
eller ikke. Tillige blev der gi vet Sortebrødrene og 
deres Proviudsial el k ongeligl Beskærrnclscsbrev ar 
28. August L'i27. - AL disse blevc særligt frem hævede, 
skyldtes utvivlsomt Overfaldet paa Sortebroderen fra 
Vejle. 

Det lakkede imidlertid stærkt imod Slutningen for 
Graabrødrc Klostret i Kolding. Brødrene hleve haardl 
forfulgte og trængte af Lutheranerne, særligt af deres 
Præst, der tidligere havde været Dominicaner i Haders 
lev. - Maaskc Niels Jespersen, der efter en Tavle i 
Kolding Kirke, var den første evangeli-ske Sognepræst 
i Kolding. - Kongen blev tilskyndet Lil at udjage 
dem særlig af eu Adelsmand, Hartvig Andersen, der 
havde Lyst til at komme i Besiddelse· af Klostret. 

* x y danske ~rug V, Pag 220. 
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Kong Frederik I sendte saa ved .Iuletid 1629 nogle 
Adelsmænd til Brødrene med Bud, at Kongen ikke 
længer vilde taale dem, men bød dem at udvandre, 
idet han skænkede dem 100 Mark i Rejsepenge og 
tillod dem at medtage en Kalk og nogle Messeklæder. 
De lorsmaaede imidlertid Kongens Gi1 ve, hvorfor han 
lod dem uddrive med Magt med Undtagelse af en 
Munk ved Xavn Martin, der aflagde sin Ordensdragt. 
Det lader dog ikke til, at Hartvig Andersen fik Del 

i Klosterets Gods. Han var i Aareue L'>:ll-33 Kon 
gens Fodermarsk. 1.')27 havde han faael Lcnsbrev 
paa Oregaard og Orebirk i Fyen og forlenedes l;''i:_ti 
med Falsterbo Slol og Len. Derimod bortgav Kongen 
et til Klosteret hørende Hus til Anden, Koch. - Gave 
brevet lyder ifl. Reg. o. a. Lande 2 B 21.'): 

»Anders Borger, k ock pa:1 Kollrling, feck hrcff at 
K. -:\L haffuer vnd l og gilfoil hauuui eett H. N. oc 
kronens hvvss, liggeudis wedl Granbrødre Closter wdi 
Kellding, som war thc Graabrødris washehvvss, alt 
haffue, nyde, bruge oc hehollde til seg, oc syne arff 
winger for frii egendorn till ewig tiidl, 

cum inhibicione solita. 
Datum Kellding, søndagen ncstt ctfther gucltz legems 

dag aarc MDXXX. 
Relator her \·logens Biillde riddcr.« 

1.'>32 Iik Hartvig Ulfeld Brev paa et Hus i Graa 
brødre Kloster i Kolding t som hans heste nu udi 
stande«. 
l.')47 Ilk Kristoffer Johansen Stadfæstelse paa et Hus 

i Kolding næstop til Granbrødre Kloster. 
1549 fik Claus Weher Borger i Kolding Brev paa 

et Stykke Jord liggende p~1a Granbrødre Kirkegaardcn 
norden næsl op lil Christoffer .J chanscns Gaard 20 
Alen i Længde og Brede. 
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Hin7 flk Borgermester og Rami i Kolding kongelig 
Befaling til i Overværelse af Lensmanden at taksere 
den Jord og Byggeplads, hvor Kolding Kloster fordum 
stod. - Bygningerne maa da have været nedrevne. 
lfi59 fik Niels Madsen et Stykke Jord paa Kloster 

kirkegaarden vesten og norden for den store Adel 
farve] - (vistnok Købmand N. Jørgensens nuværende 
Gaard). 

1618 fik Jep Bøgvad Borgmester Skjøde paa den 
Plads Hus og Bygninger liggendes i Klosteret. 

Saaledes blev Klosteret eflerhaanden udstykket og 
Bygningerne nedrevne. De eneste synlige Minder, vi nu 
have tilbage, cre Navnene Klostergade og Klosterstræde, 
der løbe, hvor .Klostret fordum stod. Der findes dog 
endnu under Bygningerne og Brolægningen Rester, 
der jævnligt komme frem, naar der foretages Grav 
ninger i de paagældende Gader; desværre er det kun 
lidet, der hidtil er bevaret, og man har endda ikke 
fuld Vished for, at det virkeligt er fra Klosterets Byg 
ninger. 

Da Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
i Foraaret HlOO lod udgrave Grunden til det store 
Pakhus paa Mau. Nr. 457a i Sdr.-Klostergade fandtes 
store Granitsten liggende som Grundsten, men nogen 
Opmaaling fandt desværre ikke Sled. Derimod Ilk 
jeg Lejlighed Lil at undersøge en Trævandledning, der 
fandtes 42" under Gaardsplarlsen. Den bestod af et 
kortere og et længere Stykke udboret i 21/2 og 3" 
Diameter og løbende i Retning Syd-Nord. De vare 
samlede paa en ganske ejendommelig Maadc, idet det 
kortere sydlige Stykke var kegleformet tilspidset og 
indstukken i den tilsvarende udborede Ende af det 
over 8 Alen lange, nordlige Stykke; Samlingerne vare 
yderligere dækkede med Munketagsten. Den nordlige 
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Ende af Ledningen var lukket med en Rist, dannet 
af en Kobberplade med smaa indslaaede 0- Huller. 
Rimeligvis har det været en Ledning, der har ført 
Vandel fra den Syd for Klostret løbende Aa. Herfor 
taler, at det sydlige Rør havde mindst Tvermaal og 
var indstukken i det nordlige. 

Ved samme Lejlighed fandtes to af <le mærkelige 
Brønde, dannede af udhulede Egestammer, saa kaldte 

r » Hol k « , Den ene var nedsat i Plugt med Vandrenden,ca. 

~ Fig. 1. 

5 Alen nordligere. Dens Underkant var 9 Fod under 
Gaardspladsen, men Overdelen var bortraadnet, saa 
den kun var 4 Fod høj. Tværs over den laa en til 
dels opraadnet Bjælke, der dog vist stammer fra en 
senere Tid. Tværmaalet var 25 å 28" indvendig, 32 
å 40" udvendig. Ved Udrensning af denne Brønd 
fandtes paa Bunden Træpinde, Sten og Skaar af et 
Lerkrus med Stregeornamenter. - Den anden Brønd 
sad noget længere mod Kordvest og var omtrent af 
samme Form og Størrelse. Her var dog den Ejen 
dommelighed, at den var gjort dybere ved Nedram 
ning ar Planker langs de indvendige Sider. Paa den 
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søndre Side var Brønden revnet i hele Dybden men 
igen samlet med en Træklampe, der var fæstnet med 
lo l 1/1." tykke Trænugler, (se Fig. 1). Tilvenstre 
og lidt ovenfor denne Klampe saas en Nedskæring 
16 + 10", der nu· lukket med et Bræt af Bøgetræ. 
I denne Brønd fandtes Huggespaaner, Smaakviste, 
Knogler af et større Dyr og nederst et Lag Halm, 
hvori laa nogle tildannede Træstykker bl. a. et fir 
kantet Spuudslaag og en tilspidset Pind - »Tøndetap?« 
En Brønd af samme Art fandtes iøvrigt kort efter 

i Elmegade Matr. Xr. Gi'>l, hvor St. Jørgensgaard har 
ligget Den var ogsaa revnet og samlet med Træ 
klamper, som den forcgaaende. En lignende Brønd 
findes opbevaret i Museet i Haderslev, den har omtrent 
samme Tværmaal, men er bevaret i betydeligt større 
Højde. ·- Den først fundne Brønd og Træklampen af 
den anden opbevares i Museet paa Koldinghus. 
Foruden de i Fællesforeningens Gaard fundne Funda 

menter har man jævnligt ved Nedlægning af Rørlednin 
ger i Sdr. Klostergade fundet store Sten, hvis Beliggenhed 
gør det utvivsomt, at det er Grundsten fra en større 
Bygning, men det er hidtil ikke lykkedes i de smalle 
Udgravninger al faa nogen tydelig Forestilling om 
Beskaffenhed eller Retning. Derimod tør man rnaaske 
tage et lille Fingerpeg om Bygningernes Art af de 
Formsten, der ere fundne. - Jeg har samlet Ribbe 
sten fra Hvælvinger og Sprossesten fra Vinduer, begge 
svarende Lil den almindelige Størrelse af Munkesten, 
hvilket kan tyde paa, at Bygningerne have haft Kryds 
hvælvinger og murede Vinduespiller. Ligeledes har 
jeg fundet Munketagsten, der kunne antyde Tagdæk 
ningen, og endeligt giwr en lille haardt hrændl men 
stærkt slidt Gu I vsten og en glasseret pæleformet Flise 
med Mønster en svag Oplysning om Bygningernes 
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Indre, - Disse Fund opbevares i Museet paa Kol 
dinghus. 

Vi kunne saaledes ikke af Fundene faa nogen tyde 
lig og sikker i\1ening om Klosterets Udseende, men 
maa søge at danne os el Rillede af de enkelte Oplys 
ninger, som H istoricn og Navne kunne gi ve, og her 
giver den første Beretning om Klosterets Oprettelse i 
Script. rerum. danic. en lille Vejledning. Brødrenes 
Hus grundlagdes af Ridder Henrik Dulmers Gaard og 
Kapel og kaldtes Dueholm, skrives der. Navnet Due 
holm stammer vistnok fra Du, - oldnordisk Dy = 
det er Kjær = sumpet Eng.~' 

Vi tør da antage, at Klostret har været beliggende 
paa en Høj omgiveu af Engdrag, for hvilken Anta 
gelse de endnu værende Jordhundsforhold tale. Klo 
slrels Bygninger have rimeligvis først og frem mest 
bcstaaet af den egentlige Klausul, hvor Munkene have 
haft deres Hovedopholdssted. Denne dannedes som 
Regel af fire Fløje, hvoraf den ene indtogcs af Kloster 
kirken, - og at der har været en saadan sces hl. a. 
af det tidligere omtalte Drab, ligesom der i en Ved 
tægt om Torvehandel i Kolding, der findes i en gam 
mel Raadstueprotokol fra Tiden omkring 1500, er en 
Bestemmelse, hvori Klokkeringning fra Klosterkirken 
er benyttet som 'I'idsheslenunelse. 
Endvidere har der været en Konvent- eller Kapitel 

sal, og denne har næppe været helt ubetydelig, da 
den i Aaret 152;"i gav Ly for Rigets Ramler, der her 
holdt Herredag, ligesom Ordenen her holdt et Kapitel 
i Aarct 14 74. Endeligt har der selvfølgeligt været en 
Bygning, hvori den fælles Spisesal - Refektoriet - 
og Sovesalen - Dormitoriet --- samt Munkenes Celler, 
Køkken o. s. v. -·- Udenfor Klausulen laa en Del Hyg- 

• Jysk Hist. og Tnpog., 3 n. 3 B., Pag. GH. 
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ninger til forskelligt underordnet Hrug, vi have hørt 
nævne et Vaskelws og en Bygning til Hestestald, men 
der har sikkert ogsaa været Forraadshuse, Gæstehuse, 
Værkstedsbygninger o. fl. - Omkring disse Bygninger 
fandtes Kirkegaarden samt de forskellige Haver - 
Urtehave, Hurn leha ve m. n. --- og rimeligvis har alt 
været omgivet af en Ringmur. 

Kunne vi end saalcdes i Tankerne danne os et Bil 
lede af Klostrets Udseende, er det dog kun svage og 
usikre Efterretninger, vi hu ve om Boligerne for de 
Levende. Derimod have Udgravningerne givet os noget 
bedre Oplysninger om de Dødes Boliger. Kirkegaar 
den har som anført ligget. ved Klosteret, og talrige 
Grave ere fundne. Det synes, al de fleste Lig have 
været nedlagte uden nogen Kiste, dog er der frem - 
draget ikke faa Grave, hvor der er sørget mere om 
hyggeligt for at værne om Liget; i tvende Kister, der 
bleve udgravede den ene ud for Hjørnet af Øster og 
Sdr. Klostergade, den anden ud for Matr. Kr. ;rn5 i 
Sdr. Klostergade, fandtes endog store Slagsværd, som 
man havde medgivet de Døde. 
Om Bcgravelsesmaaderne faar man et Begreb ved 

de forskellige ejendommelige Kisteformer, der ere frem 
dragne. I Maj Maaned 18Hl fandtes ved Nedlægning 
af en Kloakledning i før nævnte Fællesforeningens 
Gaard en Kiste af store Munkesten, der vare murede 
som hel Sten paa alle Sider, havde samme Bredde 
ved Hoved- som ved Fodenden og rnaalle indvendig 
3 Al. i Længde, 161/2" i Bredde og 8" i Højde. Over 
delen var borttaget, rirnel igvix ved en tidligere Grav 
ning. Liget laa paa Ryggen med Hovedet mod Vest, 
Kroppen og Benene uberørte, men Hovedet og Halsen 
vare flyttede ud af Stilling, da der i tidligere Tid var 
bleven lagt en Drænledning igennem den øverste Del 
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af Kisten, hvis Bund var 40" under Gaardspladscn. 
Lignende Former af murede Kister ere tidligere fundne, 
bl. a. i Allehelgens Kloster i Lund og ved Sorø Klo 
ster;" ligesom de ere fremdragne af Professor Løffler 
i Aarcne 1891-92 ved Roskilde Domkirke.v" 

Af Trækister fandtes en Egekiste i Foraaret 1900. 
Bunden bestod af en 3 Al. lang c. l" tyk Ege planke 
14" hrerl ved Hovedenden l 18/4'' ved Fodenden. Si 
derne og Enderne, dertildels vare bortraadnede, havde 
været fastsørnmede antageligt lodrelle, saa Formen om 
trent har været som en langagtig Pakkasse; Liget Iaa 
paa H.yggen med Hovedet. imod Vest. 

Der er hidtil kun funden en af hver af de anførte 
Former, derimod er der fremdraget flere af en højest 
mærkelig Form. Fra Gasværkets Rørlægningsarbeidcr 
i Sdr. Klostergade havde Smedemester A. Olesen givet 
mig et Stykke ar en Egeplanke, i hvis ene Kant var 
boret en Række Huller, og udtalte, at det var en Side 
planke af en Ligkiste. Jeg vilde ikke fæste Lid her 
t.i l, 111en Fundet af to hele saadanne Kister ved Fælles 
foreningens Udgravning stadfæstede Rigtigheden af Ole 
sens l\foddelelse. 

Den ene Kiste stod i Retning Øst-Vest med Hoved 
enden imod Vest i en Dybde af 2 Al. 8" under den 
nuværende Overflade. Den er dannet af to paa Høj 
kant staacndc Egeplanker, der i Tidens Løbere skredne, 
sua de havde en sk rna Stilling imod Syd. Ved Hoved 
enden ere de lodrelle afskaarne, ved Fodenden skraa, 
saalcdcs at Underkanten er længere end Overkanten. 
Den højre Planke, der er godt hevaret, er :l Al. ·1" 
lang i Underkanten og fi" kortere i Overkanten, Højden 
11" ved Hovedenden S" ved Fodenden, Tykkelse 11/ .• ". 

I r· 

~· ,T. P. Daugaard -Om de danske Klostre i ~Hddelaldercn", Pag. 140 og 2f.i8. 
'* Aarb. for nord. Oldkyndighed 1807, Pag. 225 ff. 

Vejle Arnts Aarbøgcr. 1906. 3 
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Den venstre Planke er omtrent af samme Maal. Begge 
Planker erc meget rna t tildannede og synes kun at 
være hehaud lede med SaY og Økse. 11/1" fra Plan 
kernes Luderknu t er horet !l Iluller i. en Række med 
en indbyrdes Afstand af o i'l 8", og af c. l" Tvær 

maal. I disse Huller 
var anbragt en Række 
Hasselpinde dels med 
pansiddeude Bark, dels 
afskrahede, nogle vare 
t ilspidserle for al passe 
i Hullerne, og en Del 
vare l'astgjorte med 
Træk iler inddrevne fra 
den udvendige Side i 
Enderne af Pindene. 
Kistens Bund har alt 
sau hestanet ri f den af 
disse Pinde dannede 
Tremmerække. 
den øverste Kant af 
Plankerne er der ved 
hegge Ender, 10 i1 12" 
fra Hoved og 7 it 8" 
fra Fodenden ligeledes 
horet Huller, hvori sade 
Hester af Pinde, der 

Fig.~. 

have afsti vet Kistens Sider. Pindenes Længde var c. 
17" ved Hovedendeu , c. 14" ved Fodenden, saaledes 
at Kistens indvendige Bredde har været c. 15 og 12". 
Liget laa , som Fig. 2 viser, paa Hyggen med Ar 

mene langs Siderne. Skelettet var velbevaret, del 
maaltc 2 Al. L'J'· fra Isse til Fodsaal, Skulderbredde 
t:~". C ndcr Bækkenet og Benene sees Bundtremmerne, 
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ligesom Resten ar den over Ligets Hoved anbragte 
Tremme tydeligt skelnes. -· -· Paa Tegningen mangler 
nederste Del. af venstre Ben, der var blevcn opgravet 
af Arbejderne, før Billedet blev taget. - Der fandtes 
ikke Spor af La.ag eller Endestykker, ligesom der 
heller ikke kunde findes Rester af Klædedragt eller 
andet Gravgods. Træpindene vare aldeles opløste, saa 
del trods forskellige Forsøg ikke lykkedes at opbe 
vare dem. 

Den anden Kiste, der ligeledes havde Hovedenden 
imod V est, har haft aldeles samme Form men var 
ved en tidligere ~edlægning af en Gasledning bleven 
saa meget beskadiget, al den kun tildels kunne maa 
les: den syntes at være c. 10" kortere, Plankernes 
Tykkelse H/1 a 1". Den indvendige Side af højre og 
udvendige af venstre Planke ere udsavede, medens de 
modsatte Sider bærer tydelige Spor af Øksehug. Over 
kanterne ere glathuggede, Underkanterne synes høv 
lede. 1/'I!." fra Underkanten findes i hver Planke boret 
7 Huller af 3/1'' Diameter med en uregelmæssig ind 
byrdes Afstand af fra F.1h til 10". Ligesom i først 
nævnte sade her Rester af Pinde, hvoraf flere vare 
kilede. 10" fra Hovedenden l" under Overkanten 
findes Huller i begge Planker, desuden findes i venstre 
Planke ~F/2" fra Hovedenden yderligere 3 Huller l" i 
Tvcrmaal i indbyrdes Afstand af 71/2 og H", hvori 
Rester af Pinde. Disses Bestemmelse kan dog ikke 
afgøres, da der ikke findes tilsvarende Huller i den 
modsalte Planke. Kistens indvendige Bredde verl Hoved 
enden maalle 14". 

Liget laa ligeledes her paa Ryggen, men Maal kunde 
ikke tages, da Forholdene vare blevne forstyrrede ved 
den omtalte Rørlægning. Ejheller her fandtes Spor af 
Laag, Endestykker, Klædedragt eller andet Gravgods. 

3* 

L__ ......-. 
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Foruden disse to Kister fandtes endnu en Sideplanke 
af en tredie Kiste, hvis Overkant var fuldstændig bort 
raadnet, den har en Længde af 431/2", Tykkelse ~11 
å 1", Enderne crc lodret afhuggede. 3/1" fra Under 
kanten er boret 8 Huller af 3/.i" Tverrnaal med en 
indbyrdes Afstand af 2112 Lil 6". 
En fjerde Kiste blev i August Hl05 funden ved Ned 

lægning af Gasrør i Sdr. Klostergade omtrent ud for 
Matr. Nr. 4130. Jeg var bortrejst, da den blev udgravet, 
men Arbejderne optoge omhyggeligt Sideplankerne og 

Fig·. 3. 

afleverede dem senere til mig. De ere omtrent lige 
lange 65- (j71/1", 81/2-1)1/.." høje og l1/2'' tykke, Over 
kanten paa begge er noget beskadiget, Sidefladerne 
synes afhøvlede, Enderne uregelmæssigt afsavede. Ca. 
1" fra Underkanten er boret 13 Huller af 7/R" Tvcr 
maal med en indbyrdes Afstand af fra 21/2 til 13" i 
hvilke sidder Rester af Pinde, hvoraf nogle kilede. - 
Disse sidste Planker afvige fra de tidligere fundne 
deri, at der 1.51.1:? og 231

//' fra Fodenden, c. 6" over 
Underkanten findes to fu'knntede Huller af 1" i O, i 
det ene sidder Resl af en O-Træpin<l, ellers ses kun 
Spor af et horet Hul i Overkanten 1//' fra Fodenden. 
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II vorledcs Ligets Stilling var, kunde Arbejderne ikke 
forklare, ligesom der heller ikke blev givet Oplysning, 
om der fandtes Spor af Klædedragt eller andet. 

Ved at indsætte nye Pinde af samme Maa l som de 
oprindelige er det lykkedes at samle de to først fundne 
Kister, hvoraf den bedst bevarede ses paa hosstaaende 
Afbildning (Fig. 3). 

Det er en mærkelig og tarvelig Begravelsesskik, der 
hidtil ikke er omtalt andet Steds. Den passer godt 
til Graahrørlrenes tarvelige Leveregler og har iøvrigt 
været meget hensigtsmæssig, da Ligets Bløddele hur 
tigt ere blevne opløste. 

De fundne Trækister opbevares i Museet paa Kol 
dinghus med Undtagelse af den sidst fundne, der er 
indsendt Lil Nationalmuseets 2. Afdeling. 
Foruden de her nævnte Tremmekister kendes endnu 

en femte, der ligger p:.1a sin oprindelige Plads i Sdr. 
Klostergade ud for Matr. Nr. 458. - Arbejderne stødte 
paa den, da der blev lagt Stikledning ind i Ejendom 
men fra Gasledningen, men da det ikke var nød ven 
digt at fjerne eller ødelægge den, blev den liggende 
til en sagkyndig Undersøgelse en Ga11g kan foretages. 

Som man vil se, er det kun sparsomme Oplysnin 
ger, der hidlil ere fremkomne om vor Bys ~amle 
Kloster, men forhaabentligl vil Interessen bevares for 
delle som for andre gamle Bygningsfund, saa at der 
omgaas skaansomt med, hvad muligt senere kan findes. 

r 

r 
I 

Franciskanernes Vaaben 
efter et Billede i libcr conformitatum fra Aarct 1513. 

der findes i Klosterhibl iotckct i Pnderborn. 



~\IEHE 0}1 SLAVEKRIGEN 
I. FRA GADBJERG OG LINDEBALLE SOGNE 

Af Sognepræst HANS KAU, Gadbjerg. 

F---:,OHA~LEDIGET ved Hr. cand. mag. S. Hansens inleres 
sante Stykke i "Vejle Arnts Aarbøger « for 1905 

om »Den jydskc Slavekrigs Begyndelse- har jeg faaet 
Lysl til at nedskrive, hvad .ieg har opsamlet i Folke 
munde om denne Begivenheds Forløb i Gadbjerg og 
Lindeballe Sogne - dels hos saadanne, der selv have 
været Deltagere, og dels hos Folk, der have været Til 
skuere - i den Tanke, at det maaske kunde bringe 
andre Lil at fremkomme med lignende Optegnelser fra 
andre Steder, der har været med i Bevægelsen. Den 
»jydske Slavekrig- er en saa interessant Episode i 
del jydske Folks Historie, at ethvert Træk derfra for 
tjener al optegnes og gjemmes. Og det haster dermed; 
thi Deltagerne i de Dages Rørelser blive færre og 
færre Aar for Aar, og de yngres Beretninger ere for 
brudstykkeagtige til, al der heraf kan fremstilles noget 
Helhedsbillede.* 

Det rædselsfulde Budskab, at en Flok renrlshorgske 
Slaver (Tugthusfanger) ha Yde afbrændt Herregaarden 

"' UC'.n f(2lv;clHlc. Frcn1stillini ~l0l\'t-•,r ~;i;:1; ntlclukk~nlle. til 1nundtlig Tradi 
tion. S0n1 nune forucmstc Hjemmclsmu-ud skal nævnes : Enken Grethe 
Tht•k1 Husmand Perler Jensen. Aftægtsmand :\Ielchinr JV11·gc.•nsen, Itcntler' 
,lep11e Knudsen af (in<lbjerg, <ianr<l111aml l'cdc,· Hn11sP11 af Sm idstr-u p. 
S0g1u~fo;-ted Christen .Jcnseu o~ .\ftæt,HsnHHtd Thue Mndscn af Li11rh•h111I~. 
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Kjeldkjær og nu drog skjrcndcnde og brændende mod 
Bredsten, korn til Linde ha Ile op ad Fonniddagen Onsdag 
d. 2\:l. Marts 1848. Det var 'I'heilgaard Hansen, den ene 
af Brødrene Hansen, som den Gang ejede Gaarden .Iul- 
1ingsho1m i Sønder Omme .Sogn, der bragte Efterretnin 
gen. Han havde været i Vejle, hvor der den Dag var 
Marked, eller i lrverl Fald undervejs dertil : men aldrig 
saa snart havde han hørt Ulykkesbudskabet om Sla 
vernes Fremtrængen , før han vendte Hestene hjemad 
og langs afsted purrede Befolkningen ud Lil Kamp mod 
Fjenden. I den Grad vildt kjørte han, at hcgge hans 
Heste kort efter døde af Overanstrengelsen. Det var 
iøvrigl ikke de eneste Heste, der den Dag fik deres 
Helsot. Den samme Skjæbne ramte mange flere. 
Fra Lindeballe Kro fløj Bæd selsbudskahet ud over 

Sognel. Skolelærer Hansen, der var en gammel Un 
dcrofficcr, lod øjeblikkelig Børnene løbe for at bringe 
.Efterretningen til Hjemmene og med Opraab til Be 
boerne om al møde bevæbnede i Lindeballe for der 
fra i samlet Trop at drage mod Bredsten. Ad den 
Vej kom Budskabet rundt i Lindeballe og Nørskov 
Dixtrikter, der hegge den Gang søgle til Lindeballe 
Skole. Fra Skolen styrtede »gamle Hansen« op til 
Kirkeklokken, der i hine Tider ligesom nu havde sin 
Plads i et aahent 'I'ræsl.illads p~1a Kirkegaarden, og 
derfor kunde høres viden om. Han begyndte at ringe 
af alle Kræfter. Klokken havde for en Del Aar siden 
faaet en Revne, men gamle Laust Smed havde Jagt 
en Gjord omkring. Den var derfor altid noget »hvæs« 
i Tonen; men i Dag hvæsede den værre end nogen 
sinde paa Grund af den usn-d vanlig voldsomme Ring 
ning. Folk rn ylrede op Lil Kirken. Hvad kunde der 
dog være i Vejen '! Thi man havde Fornemmelsen af, 
al del hverken var for Lig eller almindelig Brand, 
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der kimedes, men at der maatte være nogel usædvan 
ligt paa Færde. Gamle Hansen gav pustende Besked. 
0, Rædsel! Ja, det var tydeligt nok. Alle kunde klar 
lig se, at det brændte i Bredsten, ja, der var dem, 
der ligefrem kunde lugle det. Efter Modtagelsen af 
det fryglelige Budskab, styrtede enhver igjen Lil sit 
for al gjemmc de Kostbarheder, som man ikke vilde 
have, skulde falde i Fjendens Hænder; thi at der stod 
frygtelige Tider for, kunde der jo ikke være Tvivl 
om. Det hjalp slet ikke, at Per Thomsen sagde: 
»Det er Løwn det hele, de kommer el saaen !« Jør 
gen Udescn gravede en jærnhunden Kiste med Sølv 
tøj i ned i Jorden, og »æ Bødkermands Kone« dæk 
kede sine Sengeklæder Lil i Sognefogdens Sandgrav. 
De var nogel kolde, da hun skulde have dem op igjen 
om Aftenen. 
Fra Sognefogedgaanlen, der laa tæt ved Kirken, blev 

Efterretningen bragt til den søndre Side af Sognet. 
Sognefogdens Søn, den nuværende Sognefoged Christen 
Jensen, som den Gang var 18 Aar, maatte over Hals 
og Hoved til Hest, og med Lynets Fart fløj han ind 
gjennem Lindeballe Skov Lil Aast, hvor Skolen for 
Sognets sydligste Del fandtes. Rytteren standsede uden 
for Skoledøren. Gamle Lærer Horsted kom farende ud 
med bart Hoved. »Hva æ der ve'et?« raable han, idet 
han saa Rytterens forstyrrede Anxigl. Ja, det var da 
saa og saa gall. Næppe havde Horstcd hørt Beretnin 
gen til Ende, før han ligesom gamle Hansen lod Bør 
nene fare med Ilbud til Hjemmene 0111, al alle vaahcn 
føre Mænd skulde møde hurtigst muligt i Lindeballe. 
Fra Aast foer Rytteren gjennem Amlund til Gjøds 

høl. Han havde ikke Tid at staa af Heslen, men ud 
raahte det skrækkelige Budskab Lil Folk, hvor han 
traf dem, paa Landevejen, paa Marken, i Gaarden 
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eller udenfor Gaarden, og saa afsted igjen. » Det er 
Dævlen reger mæ Løwn«, sagde gamle Jens Sørensen 
i Gjødsbøl. Men hvem log Notits af en saadan gam 
mel Nar. Der blev det vildeste Røre overall. 
Fra alle Sider styrtede Sognets vaabendygtige Mand 

skab nu ad Lindeballe til, bevæbnede med Forke, 
Høtyve, Møggrebe, kort sagt, hvad man i Øjeblikket 
lettest havde kunnet Iaa faL i. Der var jo ingen Tid 
at spilde. De Amlund Mænd, Niels og Hans Amlund, 
kom med deres Bøsser, de var nemlig vældige Nim 
roder, og de havde yderligere hver sin Bu løkse stuk 
ket ned under Trøjen hag ved )fokken. Thue Madsen 
i Lindeballe, som den Gang var Dreng, mødte dem 
paa Vejen Lil sit Hjem i Lindeballe Skov, De var 
ved vældig godt Mod. "Vi skal nok klare vor Plads e , 
sagde de. 

Skaren i Linde ha lle blev stedse større, og der hold 
tes det ene Krigsraad efter det andet om, hvordan 
man bedst skulde gaa Lil Værks. Medens de andre 
drøftede, sørgede ~ gamle Per N ielsen aa æ Kjerkelod « 
for at faa sig lidl Frokost i Sognefogedgaarden, inden 
han skulde rykke i Felten med sin Fork. »La wos 
la wos en Dram aa klink', Jens, inden vi skilles,« 
sagde han til Sognefogden, » for vi ses vel sagl 
aallermcr. << 

Selv Skoledrenge kom i Krigshumør og vilde med. 
Det drøftedes ivrigt blandt de ældre, hvorvidt det 
kunde gaa an al tage Drenge med. N oglc men le nej, 
andre mente io. Der var især to Drenge, som ikke 
var til at hlive fri for, og de fik da Lov til at følge 
Trop. De skulde imidlertid ikke hære Vaaben som 
de ældre. Det mentes al blive dem for tungt ligesom 
Sauls Rustning for Da vid. Men de skulde fyre løs 
paa Slaverne med Sten ligesom David paa Goliath. 
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Jørgen Due fra Lindeha lle Skov, der havde været 
Dragon, og Per Moesgaards Karl, Christen Madsen, blev 
udnævnte til at ride forud for at udspejde Fjendens 
Stilling. Jørgen Duc red paa Per Mcesgaards Hest, 
medens Christen :\I adsen fik Hans Christian Ravns 
Hoppe, naturligvis de raskeste Gangere, Byen var i 
Besiddelse af. Nede fra Hingive Sogn, hvor Bud 
skabet ogsaa havde udbredt sig, kom i det samme 
,, Per Christian a æ Dal « paa Pastor Schousboes lille 
Ridehest. Han var ligeledes blevcn sendt ud for at 
skaffe Oplysninger om Fjendens Fremrykning, saa nu 
blev der tre Forridere. 
Endelig var Skaren hleven rede til Udrykning. 

Kvinder og Børn stod og saa Lil med Rædsel, da de 
modige Krigsmænd drog østen ud af Lindeballe. » Ak, 
Herre Gud i Hirnlen,« sagde de gamle Koner, »det 
er saarnænd Sibylles Spaadorn, der nu gaar i Opfyl 
delse: Mænd paa Iredsindstyve og Drenge paa tolv 
Aar. {' Kvinderne turde ikke gaa hjem igjen, men for 
blev samlede med deres Børn paa Sognefogdens Mark 
hele Eftermiddagen, medens Mændene var i Slag. 

Under Sangens Toner gik Marchen nu Øst paa . 
Maalct var Bredsten, hvor Fjenden formodedes at 
være. Den første halve Mils Vej indtraf der iøvrigt 
ikke noget mærkværdigt; men da man drejede om 
Hjørnet af Tykhøjet Krat, fik man pludselig Øje paa 
en noget apokryf udseende Person med stort Skjæg, 
der korn vandrende ad Landevejen. Da denne saa 
den væbnede Skare, smuttede han i en Fart ind i 
Krattet. Del maatte aahenbart være en af de beryg 
tede Slaver, det kunde der ikke være to Meninger 
om. I-lan maatte fanges. Skaren gav sig da til at 
afsøge Krattet paa Kryds og paa Tvers. Under Af 
søgningen kom man til at rejse en Flok Agerhøns. 
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Christen Hansen af Lindeballe Skov, senere paa Raa 
bjerg, der var bevæbnet med Bøsse og var en ivrig 
Jæger, kom i en vældig Fristelse. Men det var ble 
ven vedtaget i Krigsraadet, at ingen - for ikke at 
bringe Uorden og Forstyrrelse ind i Geledderne - 
maatte løsne el Skud, før han var Fjenden inde paa 
Livet, og han blev sit Løfte tro. Bagefter sagde han 
ærgerlig: "Haaj a vidst, te de waa Løwn de hele, saa 
sku de Pinedød ha favn en Skra ld.« 
Trods åen ivrigste Eftersøgning undslap Synderen 

alligevel. Det blev senere oplyst, at den formentlige 
Slave havde været en af Datidens omrejsende Kræm 
mere. Ingen har dog Lov til al beskylde den Mand 
for Fejghcd. Hvem vilde ikke have tabt Modet, naar 
han mødte en saadan Skare med alle de forunderlige 
Vaaben, blinkende i Sollyset. For ham kunde der have 
været god Grund til at tro, at det var Slaverne, han saa. 

Da man var færdig med al afsøge Krattet, kom 
Forpostrytterne tilbage og kunde melde, at Rygtet var 
lutter Opspind. »Der er ingen Fau'r l« raabte »Per 
Christian a æ Dal,« idet han lagde sig tilbage paa 
Hesten og slog ud med Armene. Lidt slukøret drog 
<len Lapre Krigerskare da ad Hjemmet til, hvor der 
blev Jubel hos Koner og Børn. Da Jørgen Due red 
ind i Lindeballe, fyrede han sin Rytterpistol af for at 
tilkjendegive sin Ankomst med Fredens Budskab. 
Øget, han red paa, sank af Skræk over Skuddet ned 
i alle fire. Iøvr igt var del godt at mærke paa ham 
saa vel som paa hans Merlryttere, al Folk havde væ 
ret gode ved dem, hvor de havde været; thi de havde 
faael »en lille Fyt aa « a llesam men. 

Saa var da Stormen reden af for denne Gang. Men 
man Jun-de alligevel ondt ved at lro, al det kunde 
være ,, Løwn aaltsamtucl«. Slaverne korn maaske dog 
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nok en skjønne Dag. Man fik derfor travlt med at 
anskaffe sig virkelige Vaahen, og Landsbysmeden 
mautte agere Vaahensmed. Den mandlige Befolkning 
øvede sig i Vaabcnbrug, dell i Lo Afdelinger, der havde 
hver sin Befalingsmand, og som saadanne maalte na 
turligvis forhenværende Soldater gjøre Tjeneste. Hver 
Nat gik der Vagl paa Landevejen, der fører fra Uhc 
gjennem Lindeballe, og ad hvilken man antog, at 
Fjenden vilde komme. Paa Grændsen mellem Linde 
balle og Gadbjerg Sogne mødtes Vagten fra Linde 
balle med den fra Gadbjerg, og man meddelte da 
hinanden, om man havde iagttaget noget betænkeligt. 
En af dem, der var bleven mest altereret over Bud 

skabet om Slaverne, var den daværende Pastor S. til 
Ringive, Gadbjerg og Lindeballe. Om Søndagen, naar 
han prædikede i Lindeballe Kirke, maatte der staa 
Vagt udenfor. Sognefoged Christen Jensen kan saa 
ledes godt mindes, at han har været med til at staa 
Skildvagt ved Lindeballe Kirke. Præsten var ellers 
en Mand, der » ik ke var bange for en død Høne, naar 
han havde en Kjæp i Ilnanrlen«. Kom en Bondemand 
ind til ham, og han faer op imod ham med Barskhed 
i Slemme og Mine: »Hvad vil han?« da kunde han 
ligefrem bringe Staklen til at ryste i Bukserne. Men 
Slaverne kunde kue ham. Gud ved, hvad han har 
læn kt sig, at de vilde have gjort med ham. 

Imidlertid forløb Tiden, og <la Fjenden stadig blev 
borte, faldt alle Foranstaltninger efterhaanden bort af 
sig selv. 
Efter Slaget ved Slesvig, der som bekjendt faldt 

uheldigt ud for de Danske, fik Pastor S. igjen en 
vældig Skræk i Blodet. Tydskcrnc rykkede nn op og 
besatte Sønderjylland og den sydlige Del af Nørre 
jylland, og Præsten troede, at hans sidste Time var 
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kommen. Han sendte Kone og Børn langt op Xord 
paa, og selv vilde han komme bagefter. Men først 
maatte han dog hu ve Con llrmationen overstaaet; thi 
hvem vidste, naar der ellers vilde hlive Lejlighed Lil 
det, om Lejligheden overhovedet nogensinde vilde 
komme. Slaget ved Slesvig stod Paaskedag den 2:\de 
April 1848, og Søndag efter Paaske, den :rnte April, 
skulde der altsaa som sæd va nlig have været afholdt 
Coufirmation. Men den forskrækkede Præst turde 
ikke oppebie Søndagen. Lørdag Morgen den 29de 
April sendte han Ilbud rundt i Sognene, at Børnene 
skulde komme, lige som de gik og stod, for at con 
firmeres samme Dag i Riugi \·e Kirke. Denne Med 
delelse fremkaldte næsten lige saa stor Forvirring som 
Budskabet om Slaverne: thi der vin· mange, der endnu 
ikke havde deres Conflrmatiousklæder i Stand, Skræd 
derne sad paa Bordene og syede, saa Fingrene sved ; 
den sidste Dag og Nat skulde have været brugt Lil 
at gjøre det manglende !';enligt, og nu kom pludseligt 
denne uforudsete Efterretning. Hvad var der at gjøre? 
Mikkel Pedersen i Gadbjerg maattc staa paa Kirke 
gulvet med riede Bukser. Det gik ikke saa hurtigt 
den Gang med at sy et Sæt Tøj som nu li! Dags. 
Symaskinen var endnu ikke opfundet, og det hjemme 
gjorte Vadmel var haardt at stikke i; alene at sy Søm 
men paa et Bukseben kunde tage flere Timer. Hel 
digvis var Vesten og Jakken færdig, og den høje Filt 
hal (Kakkelovnsrør), som den Gang brugtes af Drenge 
Confirmandcr, indkjøht, det fik da at gaa med Bukserne 
som det kunde. Det stampede Vadmel var desuden 
saa stift, at det kunde staa ene, saa der var i og for 
sig slet ingen Fare ved al staa med Bukserne, selv 
om de kun var riede sammen. 

Værre gik det næsten Thue Madsen i Lindeballe. 
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Hans Vadmel var af Farveren i Vej le i sidste Øjeblik 
sendt til Hans Schjøths i Lindeballe. Lørdag Morgen 
var han selv gaaet ned for at hente det, og Skrædereu 
havde lovet, at hans Conflrutationstøj, selv 0111 del 
var i den llte Time, nok skulde blive færdigt til 
Højtideligheden næste Dag. Da han kommer med 
Pakken under Armen, møder han Sognefoged Jens 
Melchiorscn : ,: Du skal konfirmeres i Dag, Thue !« 
raahte Sognefogden. Drengen gay sig ti I at græde og - 
løb hjemad alt, hvad han kunde. Og nu hlev der 
Travlhed med at hanke og børste det gamle Tøj og 
tage Pletter af. Det blev jo ikke saa kjønt, som det 
burde have værel ; men Thue blev alligevel konfir 
meret, og det var jo Hovedsagen. 

Medens Confirmationshandlingen forrettedes, gik 
Præsten som paa Naale. Udenfor Kirken paa den snu 
kaldte »Binghøj« havde han posteret sin Avlskarl, 
nuværende Gaardmand Hans Peter Hansen i Nørskov, 
Lindeballe Sogn, og en anden Karl som Vagt for at 
gjøre Allarrn, hvis Fjenden skulde komme. lian kom 
imidlertid ikke, og Handlingen forløb roligt. Me11 
denne Confirrnationsdag vil sent glemmes i Gadbjerg 
og Lindeballe Sogne. 

Del synes, som om Pastor S. bag efter har været 
flov over sin lidet modige Optræden og har villet 
skjule sin Fejghed for Efterkommerne. Han har nem 
lig i Kirkebogen indført Conflrrnationen i Foraaret 
1848 som foretagen Søndag den :rnte April. Maaske 
kan han have foretaget Indførelsen, inden han endnu 
var kommen i Tanker om at holde Confirmation om 
Lørdagen, men i saa Fald havde Datoen jo nemt se 
nere kunnel rettes. Bevisligt er det i hvert Fald, at 
Ccnfirmationcn blev afholdt Lørdag d. 29de April. 
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Hvorledes Efterretningen om Slaverne kom til Gad 
bjerg, har jeg ikke kunnet faa nøjaglig Rede paa; 
men del er formodentlig sket ved det samme Bud, 
som bragte Meddelelsen til Lindeballe. Ogsaa Stedets 
Beboere selv kom hjeui med Efterretningen. Der var 
nemlig en hel Del af dem, som tidlig om Morgenen 
var draget til Marked i Vejle, men saa snart de fik 
det skrækkelige Budskab at høre, kjørte de hjemad 
alt, hvad Hernrn e og Tøj kunde holde. Skolebørnene 
brugtes ogsaa her ligesom i Lindeballe til at sprede 
Efterretningen ud i Sognet, hvis Børn den Gang alle 
søgte til Gadbjerg Skole. Saasuart Lærer Schjøth fik 
Meddelelsen, gaY han øjeblikkelig Børnene fri. » Er 
der nower ve'et, Schjølh l« raahte hans Kone, der laa 
i Barselseng, <la hun saa Manden fare forstyrret om 
kring. s Ja, saa sandelig er der noget ve'et«, svarede 
Schjøth, idet han styrtede afsted op til Kirken for at 
røre Klokken. 

Kirkeklokkens Kimen og Børnenes Beretninger af 
stedkom nu den frygteligste Forvirring overalt. Hos 
Jens Madsen i Gadbjerg, hvor der dreves lidt Høker 
handel med nogle af de nødvendigste Livsfornøden 
heder: Kaffe, Sukker, Tobak, og Brændevin ikke at 
forglemme, var flere tilstede. Gamle Mikkel Loft, der 
var Aftægtsmand paa en Gaard omme bag Skoven, 
sad i fortrolig Samtale med Jens Madsen, og Kjesten 
Lerager, der gjcrnc vilde have sig en høj Snaps, var 
kommen for at Iaa sin Brændevinsflaske fyldt, hvil 
ken Tjeneste hun i Mangel af Penge vilde erstatte 
.Jens Madsen med en Flaske Fløde. Pludseligt kom 
mer Skolebørnene styrtende med den Efterretning, at 
de rendsborgske Tugthusfanger var dem lige i Hælene. 
Mikkel Loft sprang op og styrtede, lige saa tyk han 
var, i vild Flugt hjemad ror at værge Kjesten, sin 
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Kone. Udenfor Gaarden var der et Dige, men ingen 
Barrikader kunde i dette Øjeblik standse Mikkel, En, 
Lo, lre vat han oppe paa Diget, og med samme Fart 
styrtede han ned paa den anden Side igje». Det gav 
ligefrem et »Drøn« i hans tykke \lave, da han med 
et vældigt Dump satte Benene mod Jorden. I modsat 
Retning styrtede Kjesten Lerager afsled med sin Flaske. 
Del kunde nok gjøres nødig at have en saadan Trø 
stens Engel ved sin Side i de trange T'ider, der truede 
med at oprinde, Rundt omkring i Byens Gaarde 
jamrede Kvinderne og vred deres Hænder, medens 
Xlændeue rustede sig Lil Kamp. Per Thomsens Kone 
græd og sagde: :->A haar jen lille Dreng liggcn op aa 
æ Kjærgaard, aa a haar grædt manne Taarer over 
ham, men Gud gi, te vi haaj lejen der aalsammel.« 
An' Haugaard, der var i Skolen for at passe Madam 
Schjøth op i Barselseng, tog rlog Sagen fra en anden 
Side. Da hendes Mand, Wolle Haugaard, kom he 
væbnet med sin lange Høfork og vilde tage en rø 
rende Afsked med hende, inden han drog ud al falde 
paa Ærens Mark, sagde hun: » Do skal Misæl nok 
kom' igjen ! « Wolle blev stød L Var det en Mande 
al tale paa under saa alvorlige Forhold. 

I største Skynding blev der taget fat pmt Udrust 
ningen. Forke, Høtyve, Møggrebe, alt kunde bruges. 
Gamle Jens Madsen tog en ny Brødkniv, han havde 
anskaffet sig for nogle Dage siden, spidsede Skaftet 
til, saa del kunde passe ind i hans Bøsseløb, og med 
dette Vaaben drog han i Felten. Ved at springe over 
en Grøft var han saa uheldig at tabe Kniven, som 
Per Madsen i Tøshy fandt næste Dag, og han havde 
saaledes kun den lomme Bøsse tilbage at værge sig 
med, 
Paa Per Mi k kelsens Gaard i Gadbjerg lavede man 

Vejle Arnts Aurbcger. 1906. 



50 H.\',S K.H·: 

Vaaben af gamle Lehlade, som man brækkede midt 
over, og hvis spidse E11<l(' ma n ved IIjrcl P af Nitter 
fik a nhrngt i lange Skafter. Yaabueue blev derefter 
omhyggelig tilslehnc, og gamle Grelhe Bæk, som blev 
opdraget der i Gaard en , mindes endnu, at hun maattc 
irækk e Slibestenen, der stod omme h,)gwd Staldlængen, 
medens Vaa hncuc skjærpedes. 

Melchior Jørgensen paa Gadbjerg Mark greb sin 
F'linteslenshasse, der laa ladt ved Bjælken. Han mente, 
at ingen var bedre rustet end han; men da han var 
kommen hjem igjen fra Krigen og vi Ide prøve at 
skyde Bøssen af for al St.'; hvad Ulyk ke han kunde 
have foraarsaget Slaverne, kunde Bøssen slet ikke 
gaa af. 
Fra Gadbjerg I3_y spredtes Rygtet ud over det øvrige 

Sogn. Blandt dem, der pnatog sig en Stafets Gjer 
ning, var Poul Madsen i Gadbjerg. Del huskes endnu, 
hvorledes han kom ridende paa en sortblisset Hoppe 
som en Besat ned over Tofthøj Søndermark og "hujede 
og skreg«. J Tofthøj hlev ikke andre Xlænd hjemme 
end den no Aar gamle Xi hm. Han maalte »auses 
for stedse uduelig til al Krigstjencstc.« Da Poul ~fod 
sen kom tilbage Lil Gadhjerg, red han ind hos Per 
Smed for at faa en Bøsse. Per Smed var nemlig 
Egnens Bøssemager og havde altid en hel Mængde 
Skydere slnaende til Reparation. Men her var ikke 
et Menneske hjenuue, Per Smed Y:1r selv i Vejle, og 
Husets øYrige Beboere vare flygtede. Alle Døre stod 
anbne og hele Arsenalet var allerede plyndret Lil sidste 
Hest. Poul maalle altsna skaffe sig Vaahcn ad anden 
Vej. 

I Smidstrup vakte Ulykkesbudskabet ligeledes det 
voldsomste Røre. Jens Xielsens Kirstine vilde gjemme 
sig i en Rævegrav i Skoven, og for at fna nogel al 



opholde Livet ved for sig og alle sine Børn, styrtede 
hun ind til sin Søster i »æ Overgaard« og sagde: 
»Hannelil, gi mæ en Faaerslaar, for no ka et saamind 
vær' del saaem, hva en haar, for 110 kommer a: Tyd 
skcrc aa taer et aaltsammcl.« :\Ja ren Anders ler stak 
af med en Bylt Klæder under Armen ned paa Mark 
skjelgaards Hede. Der vilde hun gjemme sig i en 
Rævegra ,·. Ilendes Maud skulde foreløbig blive hjemme 
for at slaa Kreaturerne ud, naar Slaverne havde sal 
Ild paa Gaarden. Det var jo da Synd, at de stakkels 
Dyr skulde brænde inde. Siden skulde han komme 
ned til lien de. 1 ",e Overgaarrl « i Smidstrup ha Yde 
{le Skrrcdd ere. Da Efterretningen om Slaverne kom, 
sprang Mesteren ned af Bordet: ,,, Da vil ,1 saarnind 
hjem aa værre den Smul, a haar,« og væk var han 
med det samme. Skrædderdrengen skulde da hlivc og 
gjørc Arbejdet færdigt. Men det varede kun et Øje 
blik, saa kunde han ikke holde del ud længere. Han 
tænkte ligesom Soldaten i H. C. Andersens Vise: 

»Jeg kan ikke hlivc, jeg lwr ikke Ro, 
.Teg maa med de andre til Lejren.« 

Med en afbrækket Fork over Skulderen begav han 
sig syngende ud af Smidstrup By. Else Katrin', Laust 
hersens Kone, følte sig i høj Grad ilde berørt ved 
al se den syngende Skrædder. Der var saa vist ingen 
Grund Lil at synge i »en saan sølle 'I'i'«. 

Blandt Soldaterne fra Smidstrup kan ellers nævnes 
gamle Erik Jessen. lian mødte med sin »Bredøkse« 
paa en vældig lang Slang. Hans Mikkelsens Karl 
Søren var ogsaa blandt Krigerne. Samme Søren har 
som Pynt Ørelokk.er. Naar disse var reelle ud, naaede 
de ham helt ned paa Skuldrene, men han rullede dem 
op ved Hjælp af en Slags Krøllepind, saa de sad i 
Bukler foran Ørerne. Da han skulde til at drage mod 

,j* 

:i 1 
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Fjenden, gik han ind til sin Mad rnoder og bad hende 
klippe Lokkerne af; thi >)æ Sk.idt« kunde jo ellers 
gjcrne blæse ham i Øjnene, saa han ikke kunde se 
Slaverne. Man kan forsta« hans Ærgrelse, da han 
opdagede, at Ryglel om Slaverne var falsk. Der 
kunde gaa mange Aar, inden hans d)'rebare Øretokker 
knude vokse ud igen.> 

Eftcrhaa nden fylkedes Hæren ved Gadbjerg Skole. 
Per Thomsen i Gadbjerg og Niels Haahyw' fra Toft 
høj, der begge havde været Soldat, hlev udnævnte til 
Anførere. Der var nemlig ikke saa mange den Gang, 
der havde været Soldat. Xluu kunde temmelig let fua 
Fripas. En var bleveu fri som Gammelmands Søn 
og en anden som Eukesøn. Kunde man bevise, at 
man var Ejendomsbesidder, kunde man ogsaa slippe 
fri. Det gialdt da om at r~,a Skjøde paa en Ejendom, 
eller i alt Fald paa el Stykke Jord. Ganske vist 
skulde der være hygget pan delle Stykke Jord, men 
det gik ikke saa nøje til. Lidt Bekendtskab eller 
Venskab med La::gdsmanden, der maaskc ikke altid 
var saa helt ubestikkelig, kunde vel ogsaa klare Sagen. 
Kort sagt, det var ikke særlig vanskeligt i de Tider 
at blive fri for al springe Soldat. 

Navnlig Niels Raahyw: var en streng Offlcer. »Den, 
der prøver pn:1 at: knibe ud, nanr han ser Fjenden, 
han bliver skudt ned paa Stcdct,« truede Niels med 
harsk Mine. 

Da man kom til Tøshy, tik man den ~IeddeJeJse, 

·' Beboerne i Hostr-u p , den syrHigsle By i Gadbjerg Sogn, slutted« sig 
til Krigerne i Nørup S0~11. Ih~ samledes i Engelsholms Dyrehave, hvorfra 
man med Skovrideren paa Gjoddi11gg·aard som Anfører vilde rykke mod 
Bredsten. }lan kom clog ikke afsted . Til i daværende Pus tor Svejstrup i 
Norup, de r J>HH sin raske Ganger blev sc ndt Lil Br~dstt':n for at undersøge 
Forholdene, kom lillrngc med den Besked. at Rygtet var falsk, hvorefter 
Skuren opløste sig. 
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al Slavehæren var bleveu set paa »Bnllehvw hjerg«, 
og al den maalle være godl paa Vej herudad. Adolf 
i Tøsby, der havde været Dragon, fik det Hverv at 
drage i Forvejen som ridende Spejder. Han var slet 
ikke glad for den Ærespost og red langt uden om 
Tøsby Kro i den Tanke, at der maask.e kunde skjule 
sig Fjender derinde. 

Bagefter kom nu den øvrige Hær i største Spæn 
ding. Men man uanede ikke længere end hen til 
Gammclby, før de fra Lindeballe og Fnrre udsendte 
Ryttere begyndte at komme tilbage. De kunde alle 
melde, at det hele var Opspind. Fjendehæren, som 
man men le al have set paa » Ballchywbjerg«, viste sig 
at have været en Flok Stude. Lange i Ansigterne og 
ikke saa lidt skuffede, men uden Tvivl ogsaa følende 
sig lettede, vendte de tapre Krigere tilbage til Gadbjerg. 

Medens Mændene var hotte, gik K vinder og Børn 
i den dødeligste Angst derhjemme. Hele Eftennid 
dagen var der sort af Mennesker paa Kæmpehøjene 
- de saukuldte Bavnehøje Vest for Gadbjerg By, 
hvorfra man mente al kunne se Røg og Brand alle 
Vegne i den østlige Horisont. Per Madsens Kone, 
der boede paa en Gaard lidt udenfor Byeu, var, efter 
al Krigerne vare dragne bort, hleveu ganske ene hjemme. 
Det turde hun umuligt være. Hun havde hagt om 
Formiddagen, og det gjorde hende ondt at tænke paa, 
at Sia verne sk u Ide røve hendes velly kkede Bagning; 
men for hende alene at tænke paa al forsvare Hus 
og Hjem, kunde der. jo ikke være Tale 0111. Hun 
gjemte da sine Værdisager , saa godt hun kunde. 
Brødene satte hun ind i Ovnen igjen og saa laasede 
hun Dørene af og løb op i Byen til de andre Koner, 
saa kunde Tyd skerne gjørc, som de vilde. 
Familien paa Poul Madsens Gaard i Gadbjerg he- 
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sluttede sig li l nl tagl' Ophold i Skoven. Aftægts 
manden, den gamle Muds Kreiisen, med sine Knæ 
bukser og hvide uldne Strømper blev sendt i For 
vejen, da han var noget daurlig til Bens. Han kom 
med et mægtigt Rughrør! under Armen og »en Knus 
Honning- Lil Livets Ophold under Landflygtigheden. 
Bagefter kom Svigcrdattcrcn Sara med en hel Bunke 
Sengetøj til Xatteleje, om det skulde behøves, og med 
hende fulgte Børnene. Jens Madsens Kone og Børn, 
der boede lidt nrcrrnere Skoven, gjorde dem Følge 
skab. De indrettede sig nu pau bedste Maadc i en 
Grantykning i Udkanten al' Skoven, Ungerne, der 
var i en Alder ar .i Aar og opefter, havde ikke den 
rette Forstaaelse nf Øjeblikkets Alvor, de kom op al 
slaas, hvinede og skreg, og ved en 
pyt overøste de~ hverundre med. 
tyssede paa dem i del uendelige. 

nærliggende Vand 
Vand. De gamle 
Fjenden knude jo 

let opdage deres Skjulested, om han kom i Nærheden .. 
Hvert Øjehl ik listede en sig udenfor Skoven for fra 
el højlliggencle Punkt at S(! op efter .Iel ling, om Sla 
vcrnc var i Sigte; men man kunde stadig ingen op 
dage. Istedetfor kom hen p;1;1 Eftermiddagen gamle 
Karen Skovkrog, en ar de111, der ligesom An' Haugaard 
ikke lod sig gaa paa, og fortalte, at begge hendes 
Sønner Xiels og Christian, der havde været med i 
Krigen, vare komne hjem og hu vrle sagt, at »det var 
Løwn det hele«. Xu skulde de bare gaa med hende 
hjem og faa en Kop Kaffe, Kjedelen kogte, alt hvad 
den kunde. Som sagt, saa gjort, og saaledes endte 
denne Eftermiddag, der var begyndt under saa frygte 
lige Varsler, med en opl ivendø Ka lletaar i Hygge og 
Fred. 

Ligesom i Lindeballe fik man ogsaa her i de føl 
gende Dage travlt med at skaffe sig hedre Vaaheu Lil 
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at møde den Fjende med, som vel i Dag var ude 
h le Yen, men som dog sikkert vilde komme. Der er 
jo el gammelt Ord, der siger) al »d er gaar sjældent 
Røg af en Brand, ud en at der ogsaa er Ild.« Folk i 
Almindelighed kunde dog umuligt tro, trods enkeltes 
Forsikringer i modsat Retning, at »det hele kunde 
være Løwn <<. Slaverne kom nok, mente man; de var 
blot ikke naaet saa langt som til Kjeldkjær euduu. 
Gamle Per Smed maatte slide i det fra Morgen til 
Allen og :\'ælterne merl ror at smede Sabler, hvoraf 
enkelte Eksemplarer er blevne bevarede indtil denne 
Dag. Det vaabendygtigc Maudskab holdt daglig Exer 
cits under Kommando af gamle Soldater ligesom i 
Lindeballe, og de unge Karle skiftedes til at gaa Vagt 
om Xattcn. 

Saaledes gik der en Tid hen. Slaverne kom imid 
lertid ikke. Men derimod kom den tydske General 
Wrangel til Vejle og hcsatte Vejle Amt med sine 
Tropper. Nu fik Piben en anden Lyd. Han udstedte 
den Befaling, al alle Skydevaaben under Livsstraf 
skulde skaffes af V cjcn. Befolkningen maulte da af 
levere deres Bøsser, der blev sat ind i Gadbjerg Kirke 
under Laas og Lukke, og dermed hørte alle Krigs 
øvelser op. 

Med dyb og uudslettelig Skrift har »gale Ousdag«, 
so111 den 29. Marts 1848 senere er bleven kaldt) ind 
prenlel sig i Beboernes Erindring. Man hører ikke 
saa sjældent Dagen hrugt som ligefrem Tidsmærke: 
Det eller det skete saa mange Dage før eller efter 
»gale Onsdag « , siges der. Xaar de gamle, som har 
været Deltagere i de Dages Røre, nu tænker tilbage 
paa deres Oplevelser fra den Tid, kan de naturIigvis 
ikke lade være med at smile ad sig selv; men de 
glemmer clog heller ikke at tilføje, at i Øjeblikket var 
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Sagen alvorlig nok. Den yngre Slægt, som kun ken 
der Begivenheden efter de ældres Beretninger, er vel 
nærmest tilbøjelig Lil at betragte det hele i Lyset ar 
det latterlige og som Bevis pua Uforstand og Let 
troen hed over for et taahcligt Rygte. Men det er dog 
el stort Spørgsumnl, om man har Lov dertil. Xatur 
ligvis kan man ikke uudgaa al fæste Øjel paa del 
komiske ved Sagen, men man maa heller ikke glemme 
at hetæu ke, at for Samtiden tog det hele sig muler 
ledes ml, og at hvad man den Gang gjorde, hlev gjort 
i fuld Alvor og var kun helt ud en Følge af' Pligt 
følelse og Kjærlighed Lil Fil'ilrdandet. ,, Folkeruuideu e 
- siger vistnok med Rell<:;_ Lønborg Friis, som har 
hehand let denne Begivenhed i et større Skrift - 
»viste sig uiaaske den Gang i sit smukkeste Lys; thi 
der var ved hin Lejlighed ikke blol Tale om al ofre 
Gods og Penge for Fædrelandet eller at lade den egentlig 
rnnhPndygtige C ngdom alene drage i Kamp; nej, a Ile 
som en, selv hal nok sne Drenge og Mænd paa treshids 
tyve Aar og derover, vnre beredte paa at YOYe LiY og 
Blod for gamle Danmark.« 

II. Ei\' PILESTEGAAI-m l':'\DER SLAVEKnTGE~. 
Af Etatsraudinde SI::--'.E GODSKESEX, Københuvn. 

Den 2H. Marts 18-18 - Slavedagen - hvor har det 
Ord ikke en forunderlig Klang for alle os Jyder, som 
er gamle nok Lil at hu ve oplevet denne Dag med fuld 
Bevidsthed, og hvor mange Minder kalder del ikke 
frem for os ... underlige, ikke lig vore andre Minder 
- ligesom den lbg er noget for sig, slet ikke lig 
nogen af vore andre Dage, den Dug, da vi har gjort 
-· om just ikke de Ting, vi mest maa beklage, saa 
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dog de forunderligste, mest umotiverede, meningsløse 
Ting, som det ellers aldrig i Livet er faldet os ind, at 
foretage os. 

Denne mærkværd ige og aparte Dag var jeg endnu 
ikke fyldt sylten Aar, og jeg var den Gang Lærerinde 
i Kollerup Præslegaard i Særheden af Vejle. Livet der 
var just ikke meget afrekslende, jeg havde, i denne 
første Vinter af mit Ophold der, lidt umaadelig ar 
Hjemve, og den lille Vejle Køhstad, hvorfra jeg var 
kommen, forekom mig nu som det herligste og rnesl 
fornøjelige Opholdssted, lænkes kunde. 

Ethvert nyt Moment, der kom ind i Ymt LiY, det 
være sig nu alnirligt eller glædeligt, greh jeg efter 
med Begærlighed - det var jo dog en Afveksling .. Jeg 
husker saaledes godt den Dag i Slutningen af .T anuar, 
da jeg var saa heldig al faa først fat i det Blad, som 
meldte Kong Christian den ottendes Død. Jeg var 
nemlig a l Tid paa Færde i Køkkenet, ved den Tid 
vort gamle Postbud kom fra Vej le, hvorheri han van 
drede med en stor Kurv et Par Gange om Ugen; han 
kom jo fra min egen dejlige By, og bragte mig som 
oftest Hrev eller andre rare Ting fra Moder, ligesom 
han havde flere Breve, Blade, Bøger og indkøbte 
Sager til os. Denne Aften tog jeg imod den køben 
ha vnske Avis --;- der var en sort Rand om; den 
maalte efterses - der var en Begivenhed ! .I eg 
synes, jeg kan se mig selv træde ind i Dagligstuen, 
hvor Familien sad i Mørkuingen, svinge triumferende 
med Bladet og udraahe, ikke uden en vis Følelse af 
Meddelelsens værdifulde Karakter: »Kongcn er død l« 
Til min store Fmbavselse optog mine Tilhørere 

slet ikke Beretningen med den Anerkendelse, jeg havde 
gjort Regning paa: nej, de saa ganske stille og he 
drøvede ud, hegyndte at tale i en sørgmodig Tone og 



fo rdy he sig i. »hvad del dog nu skulde blive til.« 
Del var slet ikke hvad jeg havde ventet, og jeg syntes, 
det røbede en nfgjort \langet paa Evne til at fatte og 
Jade sig løfte op af en B<-'gi Yen hed. 

Dagen efter begyndte alle Kirkeklokkerne at riuge, 
og Sørgedragterne kom paa. .Jeg var just ikke saa 
vel heslaaet med sorte Ting, men klædte mig dog 
efter bedste Evne. da jeg fandt, det var overordentlig 
interessant, at se alle disse Mennesker, som gik og 
sørgede, rigtignok mere eller mindre dybt. Havde det 
staaet til mig, da var jeg blcvcn klrcrlt i dybeste Sorg 
~ udvenrlig; den indvendige Bedrøvelse kunde jeg 
derimod ikke præstere - men det kunde jo ingen se. 

:'\11 begyndte der ogsaa at komme mere Afveksling 
ind i vort LiY, ved det Uvejr, som trak op over 
Landet, og satte ikke alene mit, men alle Sind i Be 
negelse. Den stærke Tiegcijstrings Strøm, der snart 
skulde gribe os alle her i Danmark; brød frem, nn 
og da som smau spillende Blink, saa hyppigere og 
kraftigere, indlil den tog os helt fangen, og løftede 
os op over alle de smnalige Hverdagsting, i en Luft, 
der var højere og renere, hvor Hjertet hlev varmt og 
Synerne store. Dog, det: kom for os, i den lille Præste 
gaard, langsomt og umærkeligt, og jeg tror nok, at 
inden jeg ret vidste af del, var jeg el stort Stykke 
foran de andre, der saa med Uro og Bekymring mod 
Krigen, som vilde komme, og al den Xød og Besvær, 
der maatte følge i dens Spor, mens jeg kun levede 
og aandede i det store: el elske sil Fædreland og ofre 
all for det. 
Inden del koui saa vidt, gik der jo dog nogen Tid, 

hvor mange Efterretninger og mange Rygter korn til 
os, og ved liver ny Meddelelse kom vi i Aande og 
ofte i Disput, thi uagtet jeg aldrig kan siges at have 
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holdt af at disputere, kunde jeg blive helt harmfuld, 
naar jeg hørte disse Ønsker om, at vi dog for enhver 
Pris maatte faa Fred, og det var det eneste, jeg havde 
udeståaende med en gammel Tante der i Huset, som 
ellers var min meget gode Veninde. 

Under alt dette maatt« vi imidlertid passe vor Skole, 
og saaleries sad vi da, den omtalte 2H. Marts, med 
vore Bi~ger og tydede deres Indhold, saa godt vi 
formanede. Det var i :\lorgr.nslunden, lige efter at 
Undervisningen var begyndt, da Døren pludselig blev 
slaact op paa vidt Gab, og i denne aahne Dør stod 
den unge Præstefrue, som var meget høj og ellers 
havde et blomstrende Udseende. Men i Dag var hun 
bleg som et Lig, og hun stod ubevægelig paa Dør 
tærskelen, mens jeg stirrede paa hende, som var del 
selve Fru Hehig, eu Skikkelse, jeg havde været meget 
optaget af i hele min Barndom, og som i Børucsel 
skaber havde været min første dramatiske Præstation. 
Her havde jeg hende pat1 nært Hold, og da hun endelig 
begyndte at tale, lød hendes Ord, om just ikke med 
Gra vstemme, saa dog som noget forfærdeligt: 

\) Slaverne i Rendshorg er satte i Frihed! de er i 
Jelling, paa Vejen herti 1 · ·- alle Kirkeklokker ringe !« 

Det lød jo som et helt Eventyr, og mens vi alle 
sprang op og lod Bøger være Bøger, saa jeg i Tan 
kerne en vild Skare komme storruenrle ind i Præstc 
gaarden, og jeg havde klædt dem alle paa i den 
sorte og graa Sia ved ragt, jeg kendte fra Kø ben havn, 
mens Fod}crnene klang ved deres hurtige Løb. Men · 
bange - del var jeg egentlig ikke; nu umatte man jo 
vente de store Oplevelser, og denne var den første. 
Fruen gjorde hurtig omkring i Døren, efter at have bragt 
os Meddelelsen, og vi styrtede i Flok i Ilælene paa 
hende ud i Haven, hvor en Sol v Kaffekande, Fløde- 
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kande, Skeer og lignende Værdigenstande blev grande 
ned i et storl Hul, der saa i en Fart fyldtes med Jord og 
trampedes godl Lil, for nt Slavernes skarpe Øjne ikke 
skulde opdage, hvilke Herliglwde1· her var at faa fat i. 

Hvorledes egentlig den Efterretning var kom men - 
ja, det vidste ingen rigtig. Karlen havde hørt den af 
en Mand paa Vejen, og denne Mand havde den fra 
en anden Mand, som var kommet løbende efter ham 
og havde sagt, at Slaverne var i .Jelling - det havde 
han hørt for vist; et ridende Ilhud havde sagt det. 
Det lød jo allarmerende, og ikke en tvivlede om, at 
del var den Iuldeste Sandhed. Var de i Jelling, 
kunde de om et Øjeblik være her, og nu var gode 
Haad dyre, thi her maatte handles, og del skulde 
være straks, al de forfærdelige Slaver ikke skulde 
komme hag paa os, inden vi fik taget en Beslutning. 
Ja, jeg maa da ikke sige »vi «, thi jeg havde ikke 
noget med at beslutte - jeg gik kun i de andres 
Kølvand, da de endelig fik opdaget, hvad der var for 
nuftigst. Denne vise Beslutning lød da paa at vandre 
ud fra Præstegaardcn alle Mand - efter at Præsten 
var gaact for at slu I.Le sig til den tapre Skare, som 
man sikkert troede vikle forsamle sig for at gøre 
Slaverne Modstand - og gemme os i et lille Hus 
paa Marken hos en Enke, hvor del mentes, vi vild e 
være sikrere end hjemme. 

Altsaa hegav vi os paa Vej, store og smaa, lige til 
Tanten, med det tre Mnaned er gamle Barn pna Armen, 
og vi myldrede ind i den eneste Stue hos Husmands 
konen, der vist blev lige saa forfærdet ved YOr Ind 
rykning, som hun vilde være hleven det over selve 
Slavernes: og her anbragte vi os i det I ille Rum, 
hvor vi neppe lin yde Plads til al røre os, saa vi sad 
sammenkrøbne og uhyggelig til Mode, mens hele 
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Præstegaardeu derhjemme stod tom, en fri :\fork for 
Slaverne, med Indbo, Mad og Klæder, samt det ned 
gravede Sølvtøj i Haven. 
Pludselig slog den Tanke ned hos Præstefruen, at 

del dog ikke var værd, Slaverne sku Ide tage vore gode 
Klæder, saa vi intet ha vde al gaa med siden - thi 
Haab var der jo dog om, at vi kunde overleve Kata 
strofen - men h YOr skulde vi dog gøre af Klæderne? 
- ja, det var Spørgsinaa let! Dog, her hjalp Præsten 
os ud af Forlegenheden. Hun var netop kommen Lil 
Huset et Øjeblik for al se, hvor-ledes vi var anbragte, 
inden han atter begav sig ud med den Forsikring, 
at det gjaldt Fædrelandets Ære; og han madede os 
da til at pakke de Klæder, vi ønskede at redde, ind 
i Lagener, og putte dem ned i \:hevegrascne i den 
lille Skov, som hørte Lil Præsteguarden. Det var en 
lys Ide, fandt alle de voksne - hvortil jeg forøvrigt 
aldrig fandt pw1 at regne mig - og de to Piger og 
jeg, som var lettest til Bens, sendtes nu tilbage til 
Præstegaarden for al hente saa mange Klæder, som 
vi kunde overkomme, og besørge dem efter Præstens 
Anvisning. Det faldt ingen af dem, som sad og krøb 
sammen ved Husmandskonens Ildsted - thi det var 
en klar, kold Dag, med skarp Blæst - ind at tænke 
paa, hvad vi tre unge Piger vilde være udsatte for, 

f dersom Slaverne virkelig var komne, men heldigvis 
faldt del heller ikke os selv ind ; vi gik kun, og jeg 
samlede mit bedste Tøj og mine faa Smykker sammen 
i en stor Bylt, som jeg med Besvær bar over i Skoven, 
og puttede rigtig godt iud i Rævegraven, uden Tanke 
om, at der muligvis kunde være en Ræv, der vi Ide 
handle lige saa ilde med det, som Slaverne, der vel 
næppe havde valgt Dametøj til deres Bytte. 
Paa denne Vandring, som vi foretog flere Gange 
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frem og tilbage. mødte vi alle Slags Folk, for en stor 
Del flygtende, der troede sig sikrere ethvert andet Sled 
end i deres Hjem. Saak-des kom Familien fra en Herre 
gaard (Bøgelund) kørende i skarp Tra 1· og mødte under 
Vejs Køretøjet fra en anden llerregaard i K abosognet 
(Haughus). Det var jo ikke muligt at køre Forbi hin 
anden, uden at drøfte Dagens brændende Spørgsmaal, 
og derfor holdt da ogsaa begge Vognene stille, og af 
den Samtale, som nu udspandt sig mellem Herskaberne, 
fremgik det, at de gensidig var paa Flugt til hinan 
den. Denne Oplysning ga,· dem Øje for det latterlige i 
Situationen, sua de log del fornuftige Parti, al veud c 
hjem liver til sit og værge hver sin egen Tue. 

Men saa kloge var vi ikke; vi blev siddende som 
en Flok Faar, der kryber sammen i ondt Vejr, og jeg 
har siden beklaget den stakkels Kone, der maatte 
døje os med de seks Børn hele Dagen. 
Jeg kunde jo ikke lade være al titte ud ad Vinduet 

for at spejde efter, hvad der foregik udenfor; og 
der var da ogsaa en sl:idig Færdsel af Folk med 
Økser og Spader, samt garn le Bøsser og Sabler, nylig 
slebne paa Slibestene i Gaardenc ·-- men Slaver saa 
vi ingen af. Saa ;pludselig kom en Maud styrtende 
ind ad Døren, med det Udraab, at nu stod Vejle i 
Brand, og man kunde se haade Røgen og Ildskæret. 
Her kom Begiwnhederne ind i el nyt Stadium for 
mig, thi nu var det jo Moder, det gjaldt, naar de 
brændte Byen af over Hovedet paa hende, og jeg brast 
i Grand og klagede mig for min stakkels Moder. 
Fruen, som just havde styrket sig med Hoffmauus 
draaber paa et Stykke Sukker efter denne foruroligende 
Meddelelse, rejste sig af den dva lel ignende Tilstand, 
hvori disse Rædsler havde bragt hende, og sagde til 
mig i en lidt irriteret Tone: 
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»Saa li dog stille med den Hylen' nu har De hele 
Dagen været ganske ligegyldig, skønt Faren har h:engt 
over Hovedet paa os; men saa snart det rører ved 
Deres Moder, saa er De ude af Dem selv: vi har dog 
nok al tænke paa her paa Stcdct !« 
Jeg kunde slet ikke forstaa Fruens Opfattelse af 

Sagen, men følte mig saa mat og a l'k ræftet, at jeg 
fandt, jeg kunde vist ogsaa trænge til Holluranns 
draaher, og det var heller ikke saa underligt, thi Mad 
var jo ikke at faa hele Dagen igennem. 
Tiden sneg sig hen, men Slnver saa vi inlel Ul, og 

heller intet hørte vi ; det var lige som alt faldt sam 
men, haade Uro og Skræk, og kun en underlig Usik 
kerhed og Holdningsløshed blev tilbage. Her sad vi 
nu, og her kunde vi ikke hlive ? Hvad skulde vi ? 
Turde vi gaa hjem? 

Aller var det Præsten. som talte det forløsende Ord, 
idet _han kom og meddelte, at Slaverne ikke havde 
været i Jelling, al Vejle ikke var hræudt - hvor 
over jeg jo jublede - og :al der over Hovedet ikke 
noget Sted ;var set nogetsomhclst Tegn paa, at Sla 
verue korn. Hvor de var, det vidste man ikke, men 
her i Nærheden var det i a lt Fa Id ikke. 

N u slog Befrielsens Time for den sta k ke Is IT usmnnrls 
enke, og vi vandrede hjemad, hele Flokken, uheskri 
velig sultne '.og [higende efter Mad, saa Kokkepigen 
korn i fuld Virksomhed, saa snart vi var indenfor 
Døren. Men for os, der var »raske Lil Bens«, var 
der ikke Tanke om al spise, :inden vi havde hentet 
vort Tøj hjem fra Rævegravene, thi gav det sig til al 
regne om Natten, vilde del jo blive ødelagt, og jeg 
vilde dog,- ligesom Helen i »Slægtningene«, gerne 
skaane de pæne Klæder. Jeg heguv mig altsaa trø 
stig ud med Stuepigen, og halede med Fryd min store 
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Pakke frem, som heldigvis var urørt ar Rævene; og 
saa bagefter spiste jeg min Mad med god Appetit 
uden al foruroliges af den Tanke, at jeg, hallredsinds 
tyve Aar eller, naar Minderne fra disse Dage opfriske 
des hele Landet over og Aunden fra 48 kaldtes til 
Live, for mit Vedkommende vilde mindes, at denne 
29. Marts havde jeg rigtig været en lille Gaas, der løb 
omkring lige sna tosset som alle de andre, og slet 
ikke lignet det Billede af en ægte dansk Kvinde, 
kæk og daadskraftig, uforsagt i Furens Stund, der al 
Tid stod for m ig; lysende og herligt, værdigt at efter 
ligne. 

Lidt efter Iidl gik <let op for os, al der slel ingen 
løsslupne Slaver havde været, at det hele havde været 
blind Allarm --- hvorfra ') og hvorfor? - ja, det er 
ikke hleveu, og vil sandsynligvis aldrig blive fuldt 
opklaret - meu at mangfoldige Mennesker, paa mange 
Steder i Jylland, havde paa den samme Dag, i de 
samme Timer, oplevet de samme Rædsler, og fore 
tagel sig, 0111 just ikke de samme, saa dog lignende 
nllegribclige, meningsløse Ting, som vi - og det sar 
dog al Tid en Trøsl '. 

n re 11 2\1. ,farts lS\lS. 

G-1- 



CHRISTIA~ Il I'~. DRONNING 
DOHOTHEA'S PORTH.iET. 

Af C. :\1. SMIDT, 
(:,~80- J•JJJI .... '\Rr.JTJTEET, 

PAA Kolding Latinskole findes en Stentavle fra 1732. 
Den har siddet indmuret i den tid I igere Sko lebyg 

ning, og dens Aarstal angiver Aaret for denne Bygnings 
Opførelse. Tavlen prydes af 2 Medailloner (14 Cen 
timeter i Diameter), den ene med et Brystbillede af 
Christian III's Dronning Dorothea og Indskriften: 
DOROTIIIlA R D, den anden med Indskriften : ALES 
VAN GODT 1560. Denne Tavle har øverst i Relief 
en Kvindefigur bærende en Fakkel og e11 Bog, des 
uden udfyldes den største Del af Tavlens Flade af en 
latinsk Indskrift, der i Oversættelse+ lyder: 

»Stat stille Vandringsmand! og vend Dit Blik mod 
den laurhærkroncdc \I ø, 1mm her slam· med Faklen 
i højre og Bogen i venstre Haand ! Du spørger 
Vandringsmand! Hvem det kan være? Del er vor 
kongelige Skole hCJ' i Koldinq, som bærer Guds Ords 
Lys og grundig Lærdom til Skue. Oprindelig kom 
hun til Verden 1 fi:')2_, og blev lige fra den Stund 
hun først Ina i Vuggen opammet 11f den allerhøjeste 
Konge Chrislian den 3dies a I lernaadigste Dronning 
"' Oversættelsen er foretaget af Hr. :\h1sctunsassistent, cand. 111ag. 

Jørgen Olrfk. - I Fyhns -Eft e rr e t n i n g e r om Kj ø b s t e d c n Ko l d i n g 
findes den latinske Indskrift optrykt saml et kort Referat pau Dansk. 

Vejle Amts Aarbøger. 1906. 
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DOROTHEA, der med priselig Gavmildhed først 
gav hende Ydre og Aasyu, siden hlev hun holdt 
oppe ved kongelig Hjælp og Støtte, men i sin voxue 
Alder kom hun under Formynderskab af Kolding 
Kirkes Skatkiste og er under Sognepræsternes fromme 
og uafbrudte Styrelse holdt i Live til den Dag i Dag. 
Omsider da hun var affældig af Alder og hendes 
Klædning helt sønderrevet, har Byens velvise Øv 
righed draget Omsorg for al klæde hende af ny, 
og de Udgifter, Arbejdet krævede, overlod den til 
Guds Forsyn i Tro paa det hellige Ord: Herren vil 
sørge for os. Ledel ar denne Tro lagde den Haand 
paa Værket, og paa den højædle og velhaarne Herre, 
velhetroede Stiftamtmand i Ribe Hr. Christian Carl 
u. Gabels Bud, i det Aar 1728, da den højagthare 
I-Ir . Jakob Ørsted var Skolens Rektor, gay den hende, 
dels ud af Kirkens l\fidlcr, dels ved Hjælp af ad 
skillige ærede Gaver, denne hendes nye og fordel 
agtige Skikkelse og Klædebon, alt under den høj 
ærværdige Biskop Lavrids Tliuras Øjne og paa den 
vclædle Provst Lavrids Lehes Raad, saml endelig 
med den velfornemme Biskop Mathias Ankersene Bi 
fald, det var ham. der ved al foretage Skolens høj 
tidelige Indvielse, billedlig talt kronede Pigen med 
Laurens skønne Blomst og viede hende til Apollo 
d. 2f:ide Marts 17 32. « 
Tavlen angiver Dronning Dorothea som Skolens 

Stifter og Velgører, den bærer derfor ogsaa hendes 
Billede 

Naar man nu sammenligner Portræhnedailloncn 
med Tavlens Indskrift og Stil, da studser man ved 
den stærke Modsætning og kan ikke forsone sig med, 
at Portræt og Tavle skulde tilhøre samme Tid. - 
I Portrætet en alvorsfuld Strænghed i Udtryk og i 
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Limevirkning, der synes at høre hjemme i Renais 
sa nceus bedste Tid. Samme Tid tilhører den Dragt, 
Dronningen bærer, mens Tavlens anden i\1edaillon 
med Dronning Dorotheas Valgsprog har samme Stil 
karakter, og under Valgsproget staar Aarslallet 1660. 
Tavlen har Aarslallct 1732 og bærer Chr. VI's Navne 

træk, mens den allegoriske Kvindefigur er klædt i 
denne Tids Dragt. - Del laa nu nær at nntage, al 
Medaillonernc var ældre end Tavlen og indsatte i 
denne; men en Un 
dersøgelse, som jeg 
foretog paa Stedet, vi 
ste, at de var udhug 
gede i Tavlens Sten 
og tilhørte samme 'I'id 
som de øvrige Dele af 
denne. Man maatte da 
finde en anden For 
klaring for den paa 
faldende Stilforskel. - · 
Jeg vendte mig først til 
Fuhn, hvis fornøjelige Fig. 1 

og grundige Bog »Efterretninqer om KJøbstaden Koldins;« 
behandler den lærde Skole, dens Historie og deus 
Bygning meget udførligt, i Haah om her at tinde en 
Løsning af Spørgsmaalet; og det var ikke forgæves. 
Fyhn meddeler her (Side 95), at de to Medailloner 
er Kopier af Auersen oy Reoersen paa en Gulduiedaille 
i del kongelige Mønt- og Medailtekabinet i Kjøbenhmm. 
I denne Samlings trykte Katalog søgte jeg den af 
Fyhn omtalte Medaille og fandt mellem de kobber 
stukne Gengivelser en, hvis lo Sider syntes ret nøje 
at svare Lil de 2 Medaillouer. Endnu mere paafal 
dende syntes Ligheden, naar 1mm betragtede selve 
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Mcdaillcn, Denne er noget slidt og Portrælfor 
nierne derfor ikke saa skarpe. Men der er dog - 
lrorls Ligheden nogen Forskel i Karakteren af 
Dronningens Pro fil, n.ivn lig er Mund og Bagepartiet 
mere fremskudt pua Meda illonen end paa Guldme 
daillen. Jeg mener dog ikke, at denne Forskel svæk 
ker Fyhns Paastaud , at Koldi ng-Medai llouen er en Kopi 
af }l{edaillen. Mønt- og Medaillesamlingen meddeler, 
at Gnldmcdaillen er del eneste cxisterende Exemplar. 
Kunde det tænkes, at man i 1732, da Kopien udførtes, 
ha vrl e et skarpere Eksemplar ar Modaillcn, eller at 
der Lil Grund for begµ;P hn\'de foreligget et Portræt 
relief, der nu er Iorsvundel '! 
Il vilket af Portrætcrnc ligner bedst? Det er vel 

vanskeligt al gi ve et afgørende Svar herpaa, da de 
kendte Portræler af Dronning Dorothea ikke giver 
nogen helt paalidclig Besked om hendes Udseende. 
Paa Guldmerlai llen er Dronningens Profil mere regel 
ret smuk, medens Kold ing-Meda illonen med Ansigtets 
fremskudte Underparti har en egen karakterfuld Energi. 

Den omtalte Guldmedaillc (Størrelse 2,2 Centimeter) 
i Mønt- og Medaillesamlingen findes opført i det trykte 
Katalog Side 211 (under Frederik II): 

1.'160. 
3) En Guldmedaille 111 ed Øsken. 

ilv. DOROTHEA · K. D. 
Dronningens (Kong Chrislian III Enkes) Hoved 

Rev. ALLES V A ;\' GODT 1500 
Tab. XII. Kr. J blandt Christian III. 
V. 13/, Dukat. 
Dronning Dorothea, Kong Frederich II Moder var 
almindelig elsket ror sin Dyd, naturlige Tilbøjelighed 
til at giøre gol og christelige Ydmyghed, som hun 
viiste ved at tillægge Gud Æren for alt det Gode, 
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hun udøvede, og offentlig bekicndte ved sit antagne 
Valgsprog, der findes paa Heversen ar denne :\Je 
da il le, som i denne Anledning er pneget, og slut 
telig, da der oven i den er en Øsken, som Æres 
Tegn er hlevcn baaren. 

G s g 2. 
Der findes endnu 2 Mcdaillcr i Samlingen med 

Dronning Dorotheas Portræt. Den ene (Størrelse 2,7 
Centimeter) stammer fra samme Aar 
som den Iørstnævnte ; men desuagtet 
er der slor Forskel mellem Portrætørne . 
. :VI edens Portrætet paa den første viser 
Dronningen som fil ret spin kel Dame, 
er hun pm1 rleu anden temmelig fyldig, 
aahenhart uoget til Aars. Og man fri- Fig·. 2. 

stes til al antage, at Medaillerue 
skønt begge fra samme Aur - f'!'e 
udførte efter et yngre og et a-ldre 
Billede af Dronningen (i 15GO var 
h nn i\) Aar). 

Ved den sidstnævnte Medaille slam· 
der i den trykte Katalog, Side 212, 
opført følgende: 

16(i0 
!l) En Sølv Medaille, forgyldt med Øsken. 

Av. DOROTE REGil\'A DA;\; IE :'IIDLX. 
Dronningens Hoved. 

Rev. BEDENCK DAS E:\'DT V:'\DT DIE STV:\'DE 
Et Dødninge Hoved pa a lo over Kors liggende 
Been, og pau Hovedet et Tuneglas. 

Tab. X II. Nr. ;'i. hlandt Chrislian JTI. Vejer 2 
QY. Dronning Dorothea- Gudsfrygt og Hengivenlied 
til at betænke sin Død har givet Anledning til denne 
Medaitles Præg, som hun til Opmuntring at træde i 

Fig.~). 
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hendes Fodspor har uddelt for at bæres paa Brystet 
i den derpaa satte Øsken. 
Den :ldie Medaille med Dronningens Portræt i Mønt 

·og Medaillesaml ingen bærer paa Aversen Chr. IIl's 
Portræt, paa Heverseu Dorulhea's. Her ser Dorothea 
dels en Del yngre ud, dels er hendes Profil af en 
ganske anden Karakter. 
)Jedaillen (Slørrelse 2 Centimeter) er fundet efler 

Afslutningen af del trykte Katalog, men i delle er den 
indført saalcdcs: 
Xr.208.c: ForgyldtSølnnedaillc. 1ldu. 

Kongens Brystbillede med Baret paa Ilo 
vedet, omgivet med en Krnnds, der er 
sammen bundet med Kvaster paa 2 Stc- 

Fig. -1 der, foran og bagved Kongens Hoved. 
Rev ..• DOROTI-IF:A ,, REG * DA:NIÆ •·, Dronningens 
Brystbillede. (Den synes sammenloddet af 2 Plader.) 

Den sidste Bemærkning er næppe rigtig. 
l'\ø.iagtig den sannuc Avers med Chr. Il I's Billede 

lindes pa:1 en :\leclnille, som bærer Aarstallct l5SO, 
og so111 er af'hildet i Kat., Tah, VIII, Fig. (i, og er 
beskrevet i Kat. Side 201. 
Portrætet af' Dorothea er da muligt fra det nævnte 

Aar. 
I A. Slrunck's Katalog O\'Cr Portræter af det danske 

Kongehus nævnes (Side 21:i) følgende Billeder af Dron 
ning l Iorol.heu : 

1.W. Brystbillede en Face til Venstre i en firkantet, 
architektonisk Indfatning med en Skriftplade o. s. v. 
- Stukket efter Originalen paa det kgl. Kunstkammer 
i Kjøhenhavu 17Gl. Frydeusberg : del danske Kongehus. 

1/dJ. Brystb. en Facet. Y. efter samme Billede som 
Stikket hos Fryden sherg o. s. \'. Udg. og fod. af L . 
.J. Flnlllaml. 
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Hl. Brysth. en Fi1 ce t. V., Kopi af Stikket hos Fry 
densberg. Til Fahricil Danmarkshistorie. 

142. Hel Figur en Face L. V., i en Firkant. Dron 
ningen staar ved et Bord, hvorpaa Kronen og el aabent 
Juvelskrin o. s. v., i Baggrunden ser man gennem en 
hvælvet Portnl ud i det Frie o. s. v. .J. Haas sculp, 

Delte sidste Billede findes gengiYel i »Danrnarks 
Riges Historie «, B. III, \V. Mollerup's Chrislian III, 
Side 121. 1 samme Bind, Side 21, findes en Gen 
givelse af el Træsnit i: Hamelrnanns Cronic, der frem 
stiller Christian I IT og Dronning Dorothea. 
Endelig ejer Frederiksborgmuseet et malet Ilryst 

billede i omtrent 'naturlig Størrelse, malet paa Træ 
(Højde 08 Centim., Bredde 50 Ccntim.) Det er et 
noget til Venstre vendt en Face Billede, malet paa 
rød Baggrund. Dronningens Haar dækkes af en gyl 
den Hue, hvorpari sidder, skævt paa højre Side, en 
sort Baret besat med Guldagramaner og lo hvide 
Duske (rnaaske Strudsfjer] med Guldsløjfer i Spidsen. 
Om Halsen en høj hvid Krave, hvorom er lngl en 
gylden Kæde, der i flere Hækker og med nogle større 
Prydelser falder langt ned paa Brystet. Sort Liv over 
hvidt hroderet Under'l iv. ''' 

l 
Dorothea, der i L147 havde faaet Koldinghus med 

By og Len som Livgeding, gjorde meget bande for 
Byen og for Skolen. Hendes \:2n1 og· Billede er 
endnu knyttet til Latinskolen, og da denne ved sin 
Overgang til »Iiøjere Almcnskolc« skulde have et nyt 
Segl, benyttede den - efter Forslag af IIr. Kæmner J. 0. 
Brandorff Med.ri I Ionen med Dronningens Portræt 

~ \'.ed Fr-edet-ik sborgx Hrau d gik cl mulet Portræt uf Dronning Doro 
thea tabt. Del nævnes i Frands Bcc.kctt: Hcnnissnu ccu og Kunstens 
Historie i Danmark, Side 94. 
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og :\'aYu. ··· Det synes mig meget fortjenstfuldt, at 
Skolen under sin nye Form hnr villet bevare denne Tra 
dition, haad e fordi Dro 11 n iugeus ej endoin mclige Per 
sonlighed fortjener at mindes, og navnlig fordi Skolen 
herved opretholder :\Iindd om sin Oprindelse og Il i 
storic, af hvilken den iøvrigt intet Jlræg har bevaret. 
Men jeg vi l gerne ben yUe Lej I ighede11 til al hcgge et 
Ord ind ror e11 bedre Bernring ar Stentavlen med 
dens 2 Medailloner. Tavlen er udsat for Vind og Vejr, 
og det kan ikke uudgaas, at den lider herunder. Por 
trætmedaillonen er malet og forgyldt, herved beskyttes 
de n gn nske Y ist nogPl 111 od \'pj ri igels Indflydelse, men 
det er vanskeligt al sige, li vad der er mest ødelæg 
gende, Vejrliget eller Opnialinqen, der mis/eller Fon11e11. 
i Relieiet. Ta vlen hør fly Iles i Il us '. Der hør tindes 
cl Sted inden for Skolens Xl ut:«, hvor den uskadt kan 
girede ikke blot os men ogsau Fremtiden. Thi tillader 
jtcf,{ mig a•rhødigst at henstille denne Sag til rette Ved 
kommeudes Overvejelse: ''"' 

De nævnte Portra+er af Dronningen er just ikke 
g1111ske samstemmende. Hvorledes saa hun ud? Har 
de forskellige Porlrælcr sandan ne Fællestræk, at man 
kan besvare Spørgsiunalet? 

''' Signet-et nzed Dronningens BHkdc .hlcv sktuu-ct af lir. (iu)dsrnecl 
Kyster i Kol ding , der snm nu:u mr-cl Hr. )I:1lernH!Slt~t·Tlln1·vald H<.111s<~ll vel 
vfll igst har taget en .-\fsl~)Jining nl \lr·tlaillo1wn LU 111ig. Efter denne •. \f~ 
.:;;t'1bni11g er flpngin~lsc.•n Con•IHg<->J . 

. ,,,;: ,kg k.:..111 i d(~1111P- Forlii11ckl:w ikke urcgt« mig <len Fotuojclse u t 
citere et Brn<lslykkr. ;if H,·. Sog1H'[Hwst A. de Th ura's Fest ln k: ,-ed Inrl 
vielsen af Kolding Skole i 17:12. Del 1.·1· et morsomt Exerupel p:w Il1. Thu rus 
Hcspckt for hendes k<H1g·elig<:. )r,ijt•:-:,t~l't og· pna TidPIIS Sti l : 

Jeg hurde tak 1i\ ,ku<l Iironu iugs Prii!'>. og .Ere. 
80111 fi,rsl til delle Huus lod J{alk ng Stucno hære. 
V i ,-ped Kong Cll l\lSTI.\:,,; l h-ud Tredies (,c•maltl 
l l n r buude Skolen bygll og: Byens Hospitnl. 
Thi stuar DOllTHE.E Xuvn i ævigt Y.ro,-,lind,• 
San længe der c Yand i Kolding A~l al f i u d c . 
. Ja (orn f.'.j d<.·1111.e 'T r l til h eudes Hnos forslaar, 
.reg: h•gg,~r dr•He !il s a a la~ng(' Verden stunr. 
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Det er nævnt, at '.\[edaille I (Fig 2) og iVledaille II 
(Fig. 8) meget vel synes al kunne være Portræt af 
den samme, idel man mua antage, at de fremstiller 
hende i forskc~llig Alder. Ogs:1:1 Kolrl ingmeda illoneu 
har ikke ringe Lighed med disse, selv om det stærkt 
fremskud le U rideransigt gi ver hende et noget n ndel 
-- og mere mandigt -- Udseende. Medu ille III (Fig. 
4) derimod arYigt•r meget stærkt rra Medailloncn og 
:\ledail!erne I og II. Hovedet er ikke saa slankt, 
Panden er lav og runder meget stærkt bagover, Ansigls 
trækkene er meget stærkt markerede og ar ganske 
anden Karakter. -·- Vi man da se paa det malede Por 
træt pa,1 Frederiksborg. - Her er Dronningens Hoved 
slankt, llaaret er strøget op fra Panden og helt skjult 
af Hovedløjet. Panden er høj og runder noget h:1g 
over, Næsen kraftig hygget, Xæseroden, bred og kraf 
tig, voxer org:1nisk smuld ud fra Panden, Xæseryggcu 
s\'agt huet, Xæsebrusken ret fyldig, dog nogel tilspidset 
nedad mod :.\' æsespidscn. Øjnene hlaagraa, Øjen 
brynene meget spinkle, t<~gnede som en skarp Kontur. 
Munden er fast sammenhidl med smalle Læber, navn 
lig meget smalle hen mod de skarpt tegnede Mund 
,·ige. \[unde11s Linier svinger stærkt nedad, dog merl 
optrukne Mundvige, Noget Underbid. Den kløftede 
Hage ret stærkt fremskudt. Ansigtets Udtryk (se navn 
lig Øjne og Mund] er haardt og bestemt. 
Frederikshorgportra-tcts Dragl er den samme som 

paa Meduillc Il T; der er ogsaa et og andet Træk, som 
er Iælles ; Pa ndeus Ituuding, skønt den fremtræder 
langt stærkere paa Mcdaillcn, ligeledes nogen Lighed 
med IIeusyu til i'II uuden s K[1 rakler, Øret det sa111111e. 
Den slanke Hals er ra•llc"s for nllc Portræterue. Trods 
Hundingen ar Panden paa Freder i kshorg-Bi llcdct, har 
denne dog langt mere Lighed med Medaille I og II; 
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men det synes desuden ved nærmere Overvejelse, al 
al der netop med Hensyn til Panden er en let paa 
viselig Fejl ved )fe!faille 111. Det har for Mcdaillørcn 
knebet med at fon Plads, og han ha r da trykket øverste 
Del af Hovedet, derfor Pandens Lavhed og stærke 
Runding, og derfor er ogsua den høje elegante Fjer 
baret hleven reduceret li l del mindst mulige, er næsten 
blot antydet so111 en Linie, der er indskudt 111eUem 
Hovedets runde Kern lur og Medailleus I nscription, og som 
snmrnen med disse danner 3 couceulriske Cirkelhuer. 
Skønt Frederi kshorg Bi I ledet synes at vise Dronningen i 
sumruc Dragt og vistnok su muu- . .\ldPr som .\lednille III, 
(yngre end Med, I og Il), er det som nrevnt lettere a l 
se dels Lighed med de 2 andre. Nrescns ejendom 
melige Form er 111eget nær den samme som paa Med. 
I og svarer godl Lil de 2 Ko hhersti k hos Strunck, 
Xr. 139 og 142: navnlig ~ynes X:cserodens og Xæsc 
bruskens Form saa godt samstcnuucnde, og saa 
godt individualiserede, at der 1rn1:1 ligge en korrekt 
k u nstncrisk Ingl Lagelse Lil Grund herfor. Del samme 
g,dder det Træk, at Næsefløjene er ført ret lang! 
ind i Ansigtets Profil. Ej heller er Afvigelsen 111c>d 
Hensyn til Pandens Form betydelig, ligeledes med 
l lensyn til Hagen. Dog mua del siges, at Frederiks 
borgs Billedets Fremskydning al' Mund og Hage sva 
ror mere Lil Kolding :\tedaillonen end til Med. I. Meu 
selve :.1nndcn3, L,t·henies Form er forskellig i Frede 
riksborgbilledet og xlcd. I. Og der er en afgjort Lig 
hed mellem :\-led. I og de to Kobhcrstik (Strrmck i\r. 13H 
og 142) med Hensyn til Munden. Denne synes bedre 
individualiseret her end pan Frederiksborg Billedet, 
hvor man vistnok i Tegningen af Munden er berettiget 
til at se nogen \lanPr. Hesu ltntet er da, al man i 
Med. I og i de 2 Kobberstik har ret gode Portræter, 
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der for nogle Træks Vedkommende nærmer sig Kol 
dingmedaillonen, for andre mere Frederiksborg Billedet; 
og dette synes i del hele og store at være vellignende. 

Afgørende kan Spørgsmaalet om Dronningens Udse 
ende naturligvis ikke besvares. - Der findes imidlertid i 
Udlandet et Portræt, der bedre end de nævnte synes 
al kunne give Svar herpaa. Af dette Billede ejer 
Frederikshorgmnscct en lille løst udført Haandtegning 
i Blyant, hvorpaa er skrevet: 

Dorothea K6nigin v. Dånemark, Gerna lin Christian 
III. Nach e(inem) alten Olgemålde zu Schlossc zu 
Sondershausen. 
Tegningen''' viser Dronningen i hel Figur noget vendt 

ti I Venstre i en ret rig Dragt Skøndt Tegningen - 
som JU'CYnl ·- er meget løst gjort, er man dog ti! 
bøjelig til al antage, at Originalen er betydeligere 
Portrætkunst end nogel af de kendte Portræler. 
Sondershauscn er Hovedstad i det lille tyske Fyrsten 
dømme Schwarzhurg-Sondershausen, som indesluttes 
paa alle Sider af preussisk Sachsen. Her i denne 
Egn, som mange andre Steder i Tyskland, vil man 
sikkert kunne finde adskilligt, der har Interesse for 
dansk Historie og Kultur. Vexelvirk ningen mellem 
Danmark og store Dele af Tyskland har jo Lil Tider 
været meget stor. Portrætel af Dronning Dorothea 
er et enkelt Ex erupel. Det bør naturligvis nøjere 
undersøges. 

Hvilket Værd som Portræt Koldingmedaillonen end 
har, saa er den et ar de Iaa Dokumenter, der endnu 
minder om Dronning Dorotheas Interesse og Arbejde 
for Byen og dens Skole, et ringe Mindesmærke over 

" Hr. cand. theol. P. n. C. ,vcst<~rgnai·<l. der har genncrnguuct og ord 
net F1·cdcriksboq{111u~~,-:ts ,,;rHtliugcr af Portrætter (Tcgnjnger. Stik n, s. v.), 
har vclvil ligst gjnrt n1ig 01111Hcrks01n paa rlcn nævnte TP-gning. 
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hende. Tavlen med det morsomme Billede ar "den 
laurb ærkroned« Jfø,: og »den allerhøjeste Konge Chri 
stian Ill's allemtuuiiqste Dronnim] nOHOTHE,L: er el 
synligt Minde om Skolens Historie fra Christian III 
til langt op i Enevældens Tid. Den bør ikke øde 
lægges. - .Jeg ønsker da i al Beskeden hed delle lille 
\'lindesmærke en blid Skælme, selv om jeg ikke YOYer 
al lade mine Ønsker svinge sig med samme himmel 
stræbende Flugt som Hr. Tluiras. eller al sætte Kolding 
ja deu ganske Verden i Be,·iFgelsc, saalcdes som denne 
hæderværdige Poet, der i det Ilerrens Aar 1782 slog 
sin Harpes Strenge og til Ære for Kolding Skole kvad : 

Du nyligen hygde og deyJige Skole 
Vi ønske Dig tusindfold Lykke og Got! 

Ah! gid Du med C:i\hcdra, Benke og Stole, 
~foa blive velsigned fra Himmelens Slol '. 

Gud giye Du rnn:1 sta a, 
Gud gi,·e Du man slaa, 

Til Colding med Verden selv skal forgnu, 
Ti I Colding merl \' erd en sel Y skal forgaa ! 



FH.A HANS DE HOFF?\IAN'S DAGE 
~OGLE PAPIRER 

FRA DET 18. AARffC~DnEDE 0:\I VEJLE A:\IT 
Ved P. ELTASSE:'\, Kolding. 

HA"s DE Hor-ror.vxs Ki.1\'11 er godt kendt gennem hans 
betydelige historisk vtopograflske Virksomhed. 

Endnu den Dag i Dag søger man ofle med W>dt Ud 
bytte tilbage til hans »Fu ndatiouer og Gavebreve- og 
til )> Den danske At las«, der paahcgyndtcs af hans 
Svoger Dr. Erich Ponloppidan og efter hans Død fort 
saltes ar de Hoffman. Men om hans Virksomhed som 
Am tmand over Vejle Amt eller som del den Gang 
hed Koldinghus Amt er der hidtil ikke fremdraget ret 
meget, og dog fortjener han i høj Grad Paaskønnelse 
derfor. Ogsaa Samtiden var klar over hans store Be 
tydning for Amtet. Folkevenuen Chrislian Colbiørn 
sen siger om ham i sit bekendte Hovedindlæg 1790 
mod Godsejer Lutlichau (»den jydske Aruhassade e), at 
Bønderne her i Amtet i »den ædle og redelige Hoff 
man har haft en'. trofast Ledsager, Ven og Fader«, 
og da Bønderne i et meget stort Antal fulgte ham 
Lil hans sidste Hvilested, lød der over hans Kiste de 
smukke Ord ": »Slægt efter Slægt skal i Kold inghus · 
Amt hædre hans Ihukommelse som den, der lagde 
Grunden til deres Fædres Velstand.« 

,,, -Luuritz Hasse, Michael is Ktrke i Fridericia: J,iigtale over den ufor 
glemmel lga "an.-.kc Mand Hr. Hans de Hoffrnau n, H. nf DlH'., Kouferents 
raad og Arntmand over Koldinghuus Amt, som døde 3. Febr. 179~, holdt 
ved Bisættelsen rn. Febr. ii93. Fridcricia li93." 
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Paa Fredericia Raadhus hænger hosføjede Billede af 
de Hoffrnan", der var Byens "Præsident« gennem en 
længere Aarrækka. (Byen havde foruden Præsidenten 
en Borgmester og tre Randmænd, foruden nogle Vice 
og titulære Borgmestre og Haadmænd). For Fredericia 
By havde HofTman hl. a. den store Betydning, at han 
ved kloge Dispositioner ikke blot Hk al Byens Gæld 
betalt, men endog fik et Overskud paa 1 :wo Rdl., der 
overleveredes Magistraten i Panteobligationer. 

1. NOGLE BHEYE OM DE TYSKE 
KOLO);" ISTER 

Som bekendt blev der under Frederik V i Aarene 
1759 og HO indkaldt en Del tyske Kolonister, der 
skulde opdyrke Randbøl Ilede og Alheden. Regerin 
gen satte mange Penge Lil paa dette Forsøg, over 
600,000 Kr., men den havde ikke megen Glæde deraf, 
da Kolonisterne, der var fra Mellem- og Syd-Tyskland, 
Iaa Aar efter atter rejste sydpaa. 
De tyske Kolonister skaffedes herop ar Agenter. 
I Kolding Haadhusarkiv Jigger der ca. 30 Breve om 

Kolonisternes Ankomst og Indkvartering i Kolding og 
Fredericia. Deres Rejse herop skete for de Voxnes 
Vedkommende tilfods, medens deres faa Ejendele til 
lige med Børnene og nogle Syge befordredes paa 
Vogne. Rejsen fra Altona til Kolding varede paa den 
Maade 9 Dage. Myndighederne skulde hele Vejen 

· sørge for Vogne fra Sted til Sted, i\" atteleje, Vejvisere 
osv. Det rnaatte tages i Betragtning - hedder det i 

~ Et andet Billede, fra Hoffmans yngre Dage, findes i Broderen Tycho 
de Hofmans Værk »Historiske Efterretninger om vclforticnte danske Adels· 
mænd-. Kbh. 1Ti7-79. - Det mna her bemærkes, at Navnet Hoffrnan 
er stavet paa mange forskellige Mander. Amtmanden underskrev altid 
•J.-1. D. Hoffman«. 
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el Brev fra en -Komrnissarius« H. Stiwitz - at da 
Vognene blev mindre og mindre, jo nærmere man 
kom Jylland, maattc der eftcrhan nden anvendes llere 
Vegne, end der brugtes gennem Holsten. Hr. Stiwitz 
a 11 he fa ler al lade en Em herl smanrl følge Kolonisterne 
fra Sterl til Sted for at forehygge, al der » paa Rejsen 
forefalder C orden og Genstridigheri mellem de uvillige 
Bønder «, 
Til Tider har Hefo I k ni 11ge11 rn•rd slemt plag el med 

Kolonisternes Ind kvnrteri ng. I Xlaj var der saalcdes 
i Fredericia over :iOO af dem, og der ventedes lige 
saa mange til. I Kolding steg under l nd k Yiirtningen 
Priserne paa Smør og .2I-i'.g, og Borgmester Juug hans 
lod hekendl:gøre, al: ingen mantte uuderstaa sig at tage 
højere Priser af Kolonisterne. Og stadig hedder det 
i Breve fra Kolonisternes Tilsynsmfcnrl, H. de Hoffman 
og Kancellirand Dicchmn nn i Fredericia, at Befolknin 
gen og Embedsmændene m:1:1 orngaaes Tyskerne ven- 
1 igt, :>p:w det .rt de ej skal løbe tilbage». Vejle By 
synes ikke al have haft større Indkvartering. 

De 30 Breve er afsendte til forskellige :\fyndigheder 
i Kolding. De belyser Diechm an n s og Hoffmans møj 
sommelige Arbejde, der steg ti l del yderste, da Tyskerne 
i ;hgust begyndte rigtig al røre paa sig og mange af 
dem nægterle nt nllægge Ed li) deres nye Landsherre. 

Brevene behøver ingen yderligere Forklaringer. 
'.Bre\' fra Kancelltruad Diechmann i Prcdcriciu til Arn tsfor 

valter Mølter i Kolding. Brevet er ikke dateret og bærer ingen 
Unrlerskr ift, men det er Jorscqlct mød Diechmanns Scgl.) 

Kicrc Hr .. Amtsforvalter. .r eg er saa elendig plaget om 
denne Anton Pauli, at de aldrig kanel troc riet. Er rlet ... 
ej mueligt, at hund der i Colding uden vores Vidende og 
in Cognito kund opholde sig, skulle det være mig meget 
kiert, thi ieg er forsikret, at band paa vores forbøn med 
dags Post bliver antagen iglen. men ifølge vores Ordre vil 

.. 

\"<:.ile Arnts Aurbøger. 1~0(i. G 
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vi ham ikke gicrnc .\aclt' kounue her lil Byen, for vi haver 
Iaaet Svar. Band h:11' kone og børn, iucn ingen Penge. Vær 
saa god og lad. 1mm Iaae en ,"> Rdl .. enten ieg saa faner dem 
igicn eller ikke. 

Vclædle og Y('iYi!-><'. hoisiu-rcdc Il r. Borgemester. 
Da det har hchuuet Hans :'llni. at hdak os under 26 hujus, 

at de tyende Colonisler Ost1·eiclc, og l\;,rt:nan, som har nydt 
Forflcgning næsten tre Flcrding Aar og ei med de andre ]183 
Heden vil uclgt1a, ligesom ,igsan de tyende Anførere for de 
oprøriske Colonistor Pauli og Stauts, hvoraf den første er 
bortrejst, at clr: skulle Jwlydl's 

at Hans :\Lli .. ikke fnrl,111gic s1.igc 11Yil!igc og gicnslridigc 
Folk til Undcrsaatter og dcrrnr vil, :1! de straxrn skal 
betale de dem hidtil oppcb.uu-nc For'.kgnings J>.,ngP samt 
derefter inden 21 Timers Forløb Iorrøie sig ud af l l.ms 
Mai. Higer og La ndc, og nuur de ikke hulde sig Hans :>.rai. 
Vill ie og Befaling 0ftcrcilc!ig, 1naalle de vente at hlive 
arrcstcrct og efter Befindende ve<lll!-1rlig afstraffet. dog 
kan de ej betale Forllcgnings Pengene, fnrstaar det sig 
dog. at de inden Iorskrclno Tid uden Ophold skal afreise . 

Altsaa ville vi lu.rvcr! »Ilcrticnist skyldigs! tilmelde Msr. 
Borgmester bemeldte al n. OnL·c med . .\nu1odning nu de i 
l)ag Kl. 10 er herfra alrr-ist, at ifald de komme til Colding, 
De da bchagcliucn ville føie den Anstalt, at bemeldte Stauts, 
Ostreicle og ll,Jl"l 111,,n med Fum i lie strax bliver forvist Cnlding, 
da de har Pas med dem. al <ic stra x skal rcise ud af Riget, 
thi vi befrygter, al de oprører de andre i Co lding værende 
Familier, som ni: inden Iua Dage enten skal til Hederne eller 
have P:1s at rcisc Lil Tyskland igicn, hvorom vi vente Ordre 
med næste I'ost. Vi fon-ente herudi høistærcde Hr. Borge 
mesters og sumtl iuc ~bgislrnicns Assisl.cucc, al bemeldte 
trende Fnmilier straxen uden Ophold IJliY(T Colding Stad 
Iorvist, og forblive med største Højagtelse 

Velædlc og velvise 
Il øitærede Hr. Borgernesters 

l icncs I sky lcl igs le Tien ere 
I-I. de Hoffruan. A. Dicchmann. 

Fridcricta d. :m . .-\ ug. 17f\O. 
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Vclædle og Vclvisc 
Høitærcde Hr. Borgemester. 

I Aftes kom den i Gaar omtalte Pauli. som er en Skole 
holder og Colouisternes Il elgen, li yorl'or(!', vi i Dag afserider 
hum og har for egne Penge Icicl Vogn til h,1rn for :11 blive 
hum quil, ligesom vi gjorde ,cd de »ndre i Gaa r. 

:\fnntte jeg bcdr: ~Isr. Horucmcstcr ville befale ham strax 
at r0is<) af Byrn uden Ophold. paa det hund ci skal forføre 
de undre, thi 11ldrig saa snart nu- de trende Oprørere borte 
i Gaar, før end :m Familier kom til Caucelli Iluarl Dicclnuann 
og mig og erklærede, al (le slrnxcu vilde ctahlcre dem paa 
Randbøl Hede, san ,ll der nu er 1'.l Familier her og P i 
Colcling, som vi endnu ik!«: \<'('!( om de dl rcise eller for 
blive IH,r, men inden 8 l),,ge skal den Sag blive bragt til 
Ende. .Jeg heder. at De ei fortrvdclig optager, ieg dermed 
incommodcrcr, men som vi har sua stn-rk Ordre at tngc os 
Sagen an af alle Kræfter, s,w ,·il ieg helle, nt det maae være 
rccorruucndcrct og iucd særdeles Cnnsideration lover 

H øistn~rcd<i Il r. Borgmesters 
tienstskyldlgstc Ti ener 

II. de Iloffrnau. Pridertcla, 31. Aug. 
I største Hast. 

I en Ordre af l. Scptem her hefalede Ko ngeu, al de 
Oprørere, der ikke alle ryd mygeligsL vilde erkende den 
kongelige Naade, skulde bringes ud :11' Landet paa en 
saadan Muade, at det blev dem en Straf og Skam og 
virkede afskrækkende paa de tilbageblivende. 

Medens flere oprørske Familier saaledes rejste syd 
paa (den 12. Sept. rejste der 13 Familier), kom der 
endnu stadig aurlre Tyskere herop. l Slutningen af 
September var nogle og tvve Familier undervejs og ind 
kvarteredes i Vejle. Samtidig var der i Fredericia over 
fiO Familier, »sciu næppe kommer til Randbøl Hede i 
Vinter, formedelst H uscuc ikke kan hli ve Ircrdige«. 

I 1777 hedder det, al Kol ouisthu seu e, der var opført 
r1l' Fyr, 1wgynclt(' at forfalde. \"avnlig Fodstvkkerne 
rundnede. 

L 
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2. RYTTEHGODSETS SALG OG 
JORDERNES UDSKIFTNING 

Krongodset i Koldingegnen, det snakaldre Rytter 
distrikt ( ud lagt i Slutningen af 17. Aarhundrcde lil 
Underhold for Hvtlerreaimenter), blev som bekendt 
solgt i sidste Hal vdcl af del 18. Aarhuudrede og over 
gik til Beboerne. Det er ofte blevet sagt, at Mellem 
handlere i høj Grrul udsugede Bønderne ved denne 
Lejlighed. Delle turde dog have været udenfor Hege 
len. Fra første Færd har Administraliouen i h vert 
Fald arbejdet paa, at det blev Beboerne selv, der 
købte Gaardene Efter at Auk tionsplakuten og Kondi 
tionerne var fore lag le Olleutl iglwclen, sammen kaldtes 
Bønderne til Møder i Kolding. hvor del tilhødes dem at 
overtage deres Gaardc til moderate Priser paa samme 
Betingelser som fastsat for Auktionen. Det syn.es ogsaa, 
som om Bønrlcrue i en 111egel stor Udstrækning hm· 
benyttet sig ar Tilbudet. L'uderhandlingeme om Gaar 
denes Overdragvise uden Au kf.ion begyndte 21. Maj 
17!\5 og fortsalles de rølw·1Hlc~ lbge.';' For det øvrige 
Gods :,!'holdtei; Auktionen1e Torsdag r~o. ?lfaj li1 Tirs 
dag 01. .T u ni 17(ii'i. :\[anglende Betaling bevirkede, al 
der maatte afholdes e n hel Hwkke Auktioner, nemlig 
foruden den her nævnte '27. Xov. 17(i7, ;n. :hg. 176Ø 
og '21. April 1770. De Byn, der købte sig selv ved 
Auktionen, men som paa Grund af manglende Beta 
ling atter hlev oprna hte, skulde betale del. Beløb, der 
muligt ved den senere Auktion hlev hurlt mindre for 
dem. Halvdelen af Købesummerne blev staaende i 
Ejendommene. 

Gennemsnitlig blev ved alle disse Auktioner hver 

,;, Doku mcutr-r vcdkom moudc Salg-el af Koldinghus Hytterrl istrikts Gods, 
Itcutcknmm crarktvør. \~Yejkdcndc .. \ddYr{·gislJ'alurer H~ 1~H). 
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Tønde Hartkorn betalt med 1 :'i8 Rigsdaler. Enkelte 
Byers Købesummer løb dog allerede ved første Auktion 
betydeligt højere op, saaledes Bramdrup (21 t Higs 
da ler pr. Td. Hartkorn) og flere. 

Af II. de l Ioff'muns efterfølgende Redegørelse frem 
gaar del, al del har været strængt for Befolkningen 
med at fan Købesummerne forrentet og samtidig svare 
Skatter og Afgifter. Den sligende Arbejdslyst, som 
r d skiftningen fremkaldte, udret lede dog Underværker. 

Ifølge Iientekam merski-ivclsc af 11. Marts 177 4 skulde 
Amtmanden hvert Aar indgive Beretning 01.n Ldskift 
ningcns Gang. Disse Indberetninger findes i Kigs 
a rk i vet, ''' hvor der ligeledes under »T'opogr. S:11111. 
fra Vejle AmL findes flere interessante Enkeltheder. 

Paa Grund ar det tidlige Tidspunkt, paa hvilket 
Cdskiftningerne skele - for en stor Del endnu før 
Lovgi vningcn yin trandt lil - fremkom der en Del 
Klager. Indtil 17 77 var der iall 32 Klager, hvoraf dog 
kun faa fandtes at have nogen Grund. Enkelte Steder 
voldte Udskiftningen dog særlige Kvaler, sualedes i 
Trolde og i Bramdrup. Sidxtnævnte Sted var der alle 
rede~ 177 4 paahogyndt C dsk iftniug, og en Mand ha vde 
ønsket al flytte ud, men saa hlev el Par af Gaard 
ejerne misfornøjede ru ed deres Koblers Beliggenhed og 
Pndelig forlangte de fleste af Gaardejeme Ldskiftningcn 
standset, Delle bevilgedes ~;':i 177ii. Byuucndene var 
endog hlevue saa ivrige Xlodstandcrc af Udsk iftuiugeu, 
at de indgik Kontrakt om, al de ikke vilde lade deres 
Jorder udskifte. Ikke desto mindre svingede de til 
alles Overru skalse om, og efter el Møde, .T ustitsraarl 
Wildcnradt afholdt med dem 1777, besluttedes Udskift 
ningen, der fuldendtes 1780. P:1;1 dette ~Tøde var ogsaa 
tilstede en Udsending fra del kgl. Heutekammør, Grev 

'' Lantlva-sene! i Vejh- Arnt 177;;. 132:l. 
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Heventlow til Brahetrolleborg, der skulde afsige sil 
Skøn over L'dskifnungsnrhcjdct. I sin Betænkning';' 
freruhrever han, at en af' Grundene til Klagerne er den, 
al Beboerne ik k« nitid straks efter Udsk iltuingen ind 
kastede deres Kobler. Pa-Iene blev da ofte herte, og 
lang Trætte opstod.'"=' Del var heller ikke altid heldigt, 
at Landinspektørerne ·,gjorde alt færdigt og slog Pæ 
lene, før Aru tumuden og Kommissærerne havde efterset 
Delingen og decideret efter Ornslrcudigherlerne. Par 
tisk hed og lrring kunde derfor let ind løbe, siden alting 
alene h<·!roede p:1:1 Landinspektøren og hans lledcJig 
hed s:. Reventlo w Iremluever rl en store Arbejdslyst, 
Udskiftningeu vrckkcr hos Befolkningen. ::'\u var hver 
Bonde afha·ngig :1f sig selv og kunde ikke sætte sit 
Hnuh til nogen anrlen Forbedring nden den, han selv 
kunde frembringe pna sin rgt·n Jord. Verl Velling er 
n11 - bemærker han -- OYET 800 Td. Land blevne 
Lil godt Agc•I'lnnd, som før slet ikke blev agtede, og 
hvor .ieg nu selv har set en stor \'.-,Jsigrn~lse af tilte 
Slags Kurn. 

I 1786 lod Il.de H0Hinm1 trykke en Udsigt over 
U dskiftningcn i Kolrliughu» Amt. Det er et 'I'ahel værk 
i Tværfo lio, der bærer Ti Ielen : "Coldinghuns Arutis 
Besk rivelse, uddragen af de Documcntcr, som af Ved 
kommende ere indsendte Anno 1 iKi indeholdende de 

~ dateret HnlllctrnlJL'lHn·g:, 2-L Scpl , 1777. 
-~"' So111. F.:'>:<.'IJ11H'l pa~t c-n s~1,Hhlll Trrette kan nrc-vnc-s Proccsxen om Dynd 

nmse i ~mT~ Hj~Frl. Sng:cn frn·tcs af den !-:;tddigf' Landinspektør Dnnicl 
,Yesenber·g: flf!r oµ;srn1 udg~;s Sa~cns .\kl(·1· i Trykken under Titclcn =~IueM 
ligheden er stccr-. Fn·d~rici:1 171J~). {Se Bihliothera Danica l l. Sp. 7m).) 
Han fik en )[.:rug·de Tilrt~LL<•vis11i1!gPr oµ; sti1H'n'. Bnd~r for .-\!lgn~J1 pnn Øvrig 
heden 111. 111. \Ycsr·nb(:rg: der ~t-unlidig vtu- (:11 rly~Lig Lnudmaalcr og en 
;11H~rk<.•111.lt l .;11Hl111a1Hl. hr-holclt dog. da han som ~Ki-~iarig Ol ding i 182(; tog 
sin Afskcd (•fl,•1· ;);) .\ni-s Tjeneste. -.iu fulde Cufw. :lQrJ Hig:!>dnlcr. Guardcn 
i X. Bjært, der i B,~~lrnps: .\µ:erd.\Tk11i11g-r::n i ~,uTt' .r:,:11:111d I., trykt INO(i, 
rucvncs som ).fu11St1.:q:.;anrrl. er ili.li(' mr-re 1 il. \\'os<~t1lu:r~s Ligs I.en skal. 
i>l'1t•r Sigende for c-n Del Aar -iclcn have voldt rncgcn Stri«]. 
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VIII Herreder Eldboe, Helman, Jcrløv, Brusk, Aandst, 
Nørvang, Tørrild og Sla11gs Herreder, hvorudi er an 
ført Sogne og Byer med Ilartko m, G;wrd-og Boelsmænd, 
xam l naar de crc udskiftede og enrklig Aruua-rk ninger 
over hvert Herred, hvoraf de V første Herreder ere 
næsten alle Selveiere, og udskiftede ved allcmaadigst 
Hiclp af Felledskahet Iru 17f:i9 bl 178(:i. Under det 
høj kongelige Henterrun tuers Direction og Ha ns de 
Hoffrnans Opsigt og Bestyrelse. Fridericin, 178f\«. 

Bogen blev kun trykt i ::JO Exemplarer og er nu 
meget sja.lden. Det store kongelige Bibliotek ejer dog 
flere Exemplarer deraf', og sammenbundet med de 
try kte Ark findes en Iiaandsk reven Beretning, der inde 
holder mange interessante Oplysuiuger." I et Brev 
til Ko nferensraad Sporon"" skriver Hoffru an, at Beret 
ningen oui Udskiftningen kun er Iorfa-rdiget som et 
Forsøg, og Forfatteren liai· ikke villet underkaste sig 
a lrnindclig Kritik, eller al det skulde komme i hver 
~-fands Hænder 

Her skal altrykkcs, hvad Hoffrna n skriver om Cd 
skiftningen og om Forholdene i Amtet pai1 den Tid. 
Retskrivningen er forandret, Sætuingsføjuiug og Ord 
stilling derimod ikke. 

AXLED~IXG TIL 
JORDDELIXGEX I KOLDI~GHTS A1IT 

I Anret l7f:i9 formanede Præsten Hr. Friis''"'"'' By 
mændene i Hjarup til 11t lade opinaale og uddele 
deres Ejendomme, ligesom del den Tid var begyndt 
i Huderslcvhus Amt, hvorfor han fik en Præmie af 
en Guldrnerla ille ; men da han paastorl al ville have 

"' Findes l igclcdcs i llig:.;.af'l,i\"PI i tnpoMr•IIISk Sr1n1Un~. Vejle Auit. 
** Hrcvct lig;;er fastlueftet .. -i..·<.l el af Excmpl. i det ·1q:tl. l1ihlioLek . 

., .. ,~<· Fr. Chr. Frris. tidligere Feltpræst og Eatr-kc t i Kul d iug, hal.det til 
lljarup og Vamdrup 17.,9. 
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de Agre, som Landmualingen indeholder, og mange 
Agre vare ombyttede, mange ganske forandrede, mange 
blevet ved Oprydning længere, s:1a kunde de ej hlive 
enige orn Delingen, hvorover den k ougel. Land væsens 
Kommission tilskrev mig n l medtage en kyndig :\fond 
Lil al undersøge Sagen. Hr. ~ellemann til Leerhæk 
og jeg undersøgte Ejendommen pna det nøjeste og 
hefa ndt, at Ddingen ikke kunde ske anderledes, end 
at enhvers Jord blev opmault saaledcs som samme 
nu hefandtcs, og Græsningen af Overdrevet efter H øve 
dcrs Paaslag, som i Lnudrnna lingen er nnforl, hvor 
efter en h ver saul edes <:>ftf:'r Ta xationøu og Beliggenhed 
iik sin Andel, ligesaa nieget, som han nu ejede. Dette 
blev approberet, Byens Ejendom delt, og enbver hlev 
fornøjet med sine tillugte Ko hi er. 

Da (fo ouiliggc,nr\(·' Bønder saa den :\"yttc, dette førte 
med sig, begærede de af mig, at jeg vilde gøre 11ller 
undcrdanigst Ansøgning for dem, at Hs. :\fajestæl vilde 
skænke dem Op111a:1iingen og l'ddelingeu, siden I-Is. 
Majestæt havde til størstedels den halve Kapital i 
Ganrdcnc, og samme ej tilhørte nogen Proprietær, i 
Betragtning af, at de rnaatte betale nu 30 ~\ 40 Rdl. 
narlig i Rente, isterletfor de tilforn gav mulig 8 :1 10 
Ildl. i Landgilde, samt at der var mange Overdrev, 
som kunde indrettes til . .\gerland og Kobler. For da 
om muligt at hjælpe dem, rejste jeg omkring herfra 
Lil Vejle og Kolding og hesnn alle Byerne med deres 
1;:jemlomme i det hele Distrikt, og befandt da de an 
seelige Overdrev, hvoraf en stor Del havde været fordum 
Skov og nu lildels Buske og Moradser, men Jorderne· 
overalt meget god til Ploven og Enge, nuar Vandet 
hlev udgravet, Buskene opryddede, at det kunde ind 
rettes til Kobler og Ejendommen koturne i lige saa 
god Stand som del, de havde i Brug, hvorover 
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de kunde komme i V els tand; thi sid en de bedste af 
Skovene var borte, og om Kornet faldt i Prisen, var 
det ej muligt, de kunde heta Ie Renterue og konservere. 

Vilde Hs. Majestæt alleruaadigst skænke dem Op 
maaliugeu og Uddelingens Bekostning, vilde jeg pa~1- 
lage mig Direktionen og befordre samme uden 111 ind 
ste Betaling, alenoste for Befordring (Kørselsgodtgørelse). 

FOHHIGE BYTTERGODS 
TILSTAAS FRI OP:\IAA.LI"NGSBEKOSTKl:\'G OG 

LA:\'D:\L\.ALEH:\1E O\'EHSEXDES 

Dette blev allernaadigst approberet cl. '.29. Juli 17 (i\), 
og Tid efter anden oversendt S,\'Y Landmaalcrc, hvor 
iblandt Inspektør Bie, Wesenberg, Berg og nu afgangne 
Kancellirand Diechmaun, Justitsraad Seidelin, General 
krigskommissær \ViJdenradt, Hr. Stenstrup Lil Keld 
kær, som selv har skiftet sine Bønders Ejendom, og 
nu Hr. Boh·ig til Xebhegaard og Steenstrup til Gød 
dinggaard. 

I de første Aaringcr fra 17C~l, til Forordningen 1781 
udkom, havde vi med Uddelingen stor Besværing, da 
, i havde ingen Plan, førend bemeldte Forordning ud 
korn, hvorved Yi først fik en Itegel, hvorefter Delingen 
skulde ske. - Enhver vil let kunne forestille sig, 
hvor besværligt det er ni: Iaa 10, 20, ao og flere Selv 
ejere i en By (oruejet, imod hvor der alene i en By 
er 2 å 3 Propri elærer Lodsejere, som ej er saa van s ke 
lig, som hvor der er saa mange Lodsejere i en By. 

MED HVAD PHTS TIAHTKOH:\:ET VED DEXXE 
DELI:\:G ER FORØGJ:::T 

Saalcdcs ses af hosløjede trykte Tuheller, hvormange 
Byer og Steder der er delt, heniuiod 7000 Tdr. Hart 
korn. Gaanlenes Hartkorn ved denne Lejlighed er 
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kommen i en særdeles høj Pris, i Synderlighed her 
fra Lil Vejle og Kolding, da det er meget almindeligt, 
at en Td. Hartkorn ved Auktion har kostet 4, ;°5 :'i 

(iOO Hdl. og derover. De store Gaarde har solgt til 
Parceller nogle Tønder Hartkorn Ira deres Gaarde 
og beholdt -1, ;'i i, (i Tdr. Hartkorn tilbage. 

FRA DE STOnE BØ?\DEHGAAirnE 
El{ SOLGT AF DE YDERSTE LODDER EN DEL, 

SO;\[ KØBEHXE HAR OPBY(iT 

Disse Pnrreller er dyrt beta lte ar Husmænd, hvoraf 
den største Del selv hnr 1)ygt d eres Steder paa deres 
k øhte Parceller, hvorved er hleven over :ioo nye Fa 
iuilier ", Landet bliver derved ophygt og tilgavns dyrket. 

HVORLEDES C>VEilDilEVEXE Eil FORBEDilEDE 

Ved denne Deling har de tlesle oprydder i deres 
11ye holder Buskene, jævnet Jorden, udgravet Morad 
ser og dern'd h:iel god Eugbnnrl og Agerland, hvilket 
forhen om Souuuereu hlev uerltraadt af Kreaturerne 
til liden :\ylle. 

HVORLEDES DE lL\.H lXDH.ET'rJ<:T DEHES 
I~DT.EGTEH 

Ved det nu h YCr Xlund har 2, højst 3 Kobler, har 
Ejeren delt i 10 Dele, ;"'J hrugcs og ;'i hvilcr; en ind 
tages hvert Aar og en Del igen udlwgges. Af de 5 
Dele, som hviler, slaaes Hø pan de to Dele og tøjres 
Køn, Stude, Heste, ja endog Faur og Svin i de tre 

"Orn t:<lpnn·.dl;.•ri11gcn u<lgnv Stiftamtuinnd J-Iellfried en Del Aar 
Sl:UC1'L' en litlr• oplys(•ndP Bog· Ben1:t:rk11ingL~l' og Erfaringer angaacudc 
.Iordudstvkningcu e l lc.r l1~un~l!E-"ri~1g:•11 i .Vl uuu deligherl oµ; for \'(~jle . Arnt 
i Sa•nll'lc,]H:cl· l\ohh. l~Oi). Blnn dt .:111d(~i i111ocl,..gik ht111 verl Tubel ler- 
grrn1digl d,.~n "!>tllHT.igc Porrucdniug. dur dengang var fremsat, at del store 
.-\utal l'at·t·.(:•.ll\Ster s.kullll'~- ftw~,g...: .\\1.~~\lh:.t ~\f Ti.g~t:t'e og T·yve-(.n, idet man 
vel ikke rucnre, al' de kunde crna-rc sig redeligt pna de smaa .Ior-dlodder. 
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hvilende Indtægter, og bliver de snn led es tøjrede fra 
Ma], til Kornet. kommer ind, hvorved Køerne giver 
dobbelt :\læll, og Hestene k onuuer i bedre Stand end 
tilforn merl videre. Bønderne, hvor Jorden er god, 
pløjer lre Gauge Lil Byg; de lager ej mere ind, end de 
har Gøde til, saner kun to Huvrckærve, og saaledes 
har de med mindre S:ed end tilforn mere Korn, og 
l'olgelig er Tienden rast rlo hhel t iurorl tilforn. 

VE.JE:'\E TIL KOBLEH:\"E A:\"GA . .\1'.:~DE 

Vejene har man anlagt mellem Koblerne, saa at 
enhver derfra kan køre incl Lil sin Lod uden at køre 
over andre Lodder. 

Hvor Byen ligger i delt ene Ende af Marken, har 
man giYet dem hver en Kobbel ved Byen, og de, der 
laa fortrykt, flyttede Gaardcuc yderst i Marken; der 
næst har man ladet forf,t•rdige en Ve] midt igennem 
Markeu til :\larkslrn·l med Kobler paa begge Sider, 
hvorfra enhver kan køre ind til sin Kobbel: har han 
da god .Iortl ved Byen, Hk han en ringere i Xlarkcn, 
saalcdcs v i c e ve r s a. 

SKOVE:'\E A:\'GAAEXDE 

Selvejerne, for at betale noget ar pan deres Gæld, 
da de havde købt Gaurdene. har de i de første Aarin 
ger solgt en Del ar Skovene, men da der er skøn Under 
sk o v og u11ge Træer, har jeg gjort mig største Umage 
med at Ian Skovene delt, at enhver kunde indhegne 
sin Skov og holde Kreaturerne ude om Sommeren, 
men j(~g har ej været sau lykkelig at faa mere end 
tre Byers Skove delt, hvilket er sket saaledes : Først 
opmaales og ta xeres Græsning efter Hoveders Paaslag ; 
deraf PrforPs, hvor stort Stykke Lund enhver kan til 
komme. Dernæst laxeres hver Mands Skovskifters 
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Buske læsvis, ligeledes Træerue læsvis, hvorefter den, 
som har haft Skov, Iaar Skov igen, og de andre, som 
fast intet har haft, fimr igen paa de Steder, hvor lidet 
er. Faar 1111 den, som har ha ft Skov, for meget, be 
taler han i Penge den, som har Iaaet for lidet. Vil 
han ikke del, udvises ham et Stykke Skov i den 
andens Lod, som han i 6 Aar maa ophugge og be 
tjene sig ar, derefter hører det til Grundejeren. Men 
de har alle tage! Penge for Træerne ener uvildige 
Mænds 'I'axatiou. Xu har de opsparet de unge Træer, 
og disse er i nogle Aar kommen i skøn Vækst. 

SELVE.JERilØ..\'.DEHXE A::"\GAAE;\; DE, SO}I SL\..AR 
SIG BEDST I DE GODE EG:\'"E 

Erfaring har lært, al de (;;rnrde i de gode Egne paa 
4 [1 5 Tdr. Hnrtkcrn slam· sig bedst, da de kan be 
sørge samme 111c>d en Plov og gøde Jorden ti lga vns. 
Derimod de, som har 7 t il 10 Tdr. Hnrtkoru, mua 
holde to Plove, og ikke kun dyrke Jorden tilgavus, 
hvorfor og de allerfleste hnr solgt af deres Hartkorn 
med Hentekammerats Tilladelse en Del af deres længst 
borlliggende Kobler i Parceller, hvorpart Boelsmændene 
nu har bygget og beboer sa m me. 

HEDEH~E A~G.\.AE;\"DE 

Derimod i Hederne er de fleste Gaardc alene 11/t ~t 

2 Tdr. Hartkorn: thi paa større Hartkorn kan en 
Bonde ej vel erurcre sig. Negle store Byer i Hederne, 
saasorn Bække. Biude hnl le og flere, er uddelte og en 
Del Gaarde igen udflyttede, som har gjort saadan For 
andring, al forhen hlcv der eu Td. Ilurtkorn solgt 
for :w it ,)0 RdL nu derimod gi ves 150 it 200 Hd I. 
{for) en Td. Hartkorn. Dem I' ses, hvor stor en For 
andring Hedernes Uddelelse har Iornarsagct. Da jeg 
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i 26 Aar har haft med Hederne at forrette, saa har 
jeg udgivet en Traktat, trykt i Odense 1781 in 8'"0• 

(Af) denne Traktat om Hederne, samt Fleischers Ager 
katekismus, har jeg ladet levere Lil hver Sognepræst 
i Amtet et Exernplar at lade bekendtgøre, saa og efter 
Bispens Tilladelse at lade samme læse for de store 
Børn i Skolerne saa meget deraf, som der paa Stedet 
kunde appliceres. 

~fÆHGEL 

1 Hederne burde anskaffes et .Iærubor til at bore 
med i Jorden om Xlærgel. Ved Borup og La ngkær i 
Brande Sogn er hos Provsten I-Ir. Clausen runden Mær 
gel, og dersom saunnc ved sligt et Bor overalt blev 
søgt i Hederne, er der ingen TYiYl paa, at der mange 
Steder man findes }Iærgel, hvilket, naar Mærgelcn 
her blev hrugl ligesom paa Vesterkanten ved Lemvig 
og flere Steder, var den allerstørste Hjælp til Hedernes 
Dyrknings Forbedring. 

TEGLVÆRK.En A:\'GAAE\'. J)E 

Da Hederne ligger ofte ;3, () a 7 Mil fra Købstæ 
derne og Skovene, saa mangler de Bygningsmalerialier, 
som meget forvolder, at Hedelandet ej opbygges og 
hehoes. Da der nu i Hederne paa mange Steder tindes 
godt Ler og næsten overall Tørv, san va r det at ønske 
al her og der blev indrettet smaa Teglovne, saadan 
som i Holsten, saa at de kunde opmure Husene med 
Mursten og Ler; saa behøvede de alene at hente Fyr 
tømmeret fra Kjøhstæderue, da Husene kunde tækkes 
med Lyng. \len da ingen har Evne i Heden Lil al 
bekoste del, og ingen Jorstaar at brænde Sten, saa 
vi l det hlive vanskeligt at fria samme istand, som dog 
er høist nyttigt. 

~,· .•....•. ". ~ . __.. 
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Bl{AN"J)KASSEri 

Da Ryttergodset hle v ved Auktion horlsolgl, skele 
del med de Vilknar. al de skulde sætte i Brandkassen. 
Jeg har endelig lll cd s lort Besvær fa aet de ilOOO Tdr. 
Hartkorns Bygninger og nogle llerregaard e i Auilel i 
Brandkassen, som nu udgjør l, l, Xumre, en Kapital 
af 800,000 Rdl. Men de øvrige vil e.i sætte i Brand 
kassen, førend Kjøbstndshmndkasscn skilles fra L111- 

dets Hrandknsse." Nnar den hliver fol' sig selv, vil 
alle de OHige Selvejere og ll erc sæue deri, men for 
inden vil de ikke, hvilkt-I formenes at være højst 
biLlig; al sandan Forandring skete. 

AJ\'GAAE:'\DE DET HT:'-:GE BILE:'\DEVI\:, scnr 
BØKDER?\E FA.AH I KØBST.EDER:XE 

Ib Brændevinsbrænderi paa Landet er afsknJfol, 
saa nu-dfører d eri ruorl den største Billiglied, ej alene 
al Brændevinens Pris hvert Fjerd ingnnr burde i Køh 
stredorne fastsættes, men endog, hvor mange Grader, 
Brændevineu skulde holde, so m Byfogden 1rn~g<~t nøje 
burde inkvirere 0111, thi del er den allerstørste Uhil 
lighed, at Bønderne bar sua dyr og ringe Brændevin. 
hvorover Brrendevinshrtcndcmc burde straffes med '.2 
Rdl. Mulkt for hver Gang, Brændevinen ikke Iiold l 
sine Grader; men hverken nrødels Yægl eller Brænde 
vinens Styrke bliver undersøgt i de smua Købstæder, 
og saalcdcs skal Bønderne derved lide, samt de Fattige 
i Købsta-derne. 

SELVEJERBO~DE~S PHOCESSEH AXGA,·'\l::\:DE 

Ilvad Bøndernes Processer her i Amtet nngaar, da 
siden ingen man føres efter Forordningen l 76U, før- 

·~ l(ni>slc).'dernr.s n"J111. nrandf,,rs!krin~ hkY 0111'f'l1Pl 17U1: <len alm. Hrand 
forsik1·ing: udskf ltcs d,•ri'r:1 ,·(•11 ;\11nnl11ing uf 2~,. Fehr. 17t>~. 



r 

I 
I r 

~);) 

end Sag<~n først har været hos Amtmanden, saa an 
vender hau derpna en Dag om Ugen, hvor begge 
Parter møder. Iler i Amtet er vel 8 it Hl Sager for 
i Iwer Cge, som næsten alle l"orligps af Amtmanden, 
undtagen Gældssager, som vausk eligt er M forlige, 
uaar Debitor intet ejer. Forsluar Amtmanden Ln11d 
væsenet og er lovkyndig, er de snart forligte, men 
forstaar han kun lidet og vil il, ke gjøre sig Lmuge, 
afviser han det til LoY og Ilet, og sari fanr Bonden 
Ulykke, da en Proces af Hl it 1(\ Hdl.s Ya'rdi paa 
dømmes ikke ved Hjem- og Landsting med (ringere 
end) 100 Hdl. Bekostning, og ga:1r det til Højesteret, 
koster de eriduu urere ; da Sagen dog Jet kunde for 
liges, naar Amtmanden Iorstaar det, og Bønderne har 
Fortrolighed til ham. 

r 
' 

ANGAAEJ\'DE AT DE BØ~DER, SO:\I IJAR ~OGET 
TJL BEDSTE. AFSTA,.\H GAAIWEi\'E OG DELEH 
DET, DE E.JEH, :\IELLE:\1 DEflES BØR:'\, :VI. :\I. 

Ifølge Forortl ningen 17G~l kan en Bonde af'slaa sin 
Selvejcrhondeguard lil hvem af hans Børn, han vil, 
hvilket er i visse Maad er meget godt, uaa r det ej 
bliver misbrugt, men i Stedet for alene al overlade Søn 
nen cl.ler Datteren for visse Penge Gaardcn YCd deres 
Afgang, saa for al befri Sønnen fra Soldat overlader 
Faderen ham Gaardcn med Bt~smtning og alt, hvad 
han eier i Gaarden, forbeholder sig selv og Hustru en 
Aftægt, og lillrcggp1· de øvrige Børn snare lidet, somme 
mere end andre, ved en Kontrakt, h vi lk en Bonden til 
lige med Skøde lader læse paa Tinge, hvorved de 
Umyndige taber anseelig, da dog Forordningen alene 
taler om at overlade Gaarden til en af sine Børn for 
en vis Pris, men ingenlunde at overlade ham Møbler 
og Besretning, samt hvad han ejer for uoge l vist, med 

l 
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mindre de alle var myndige, thi derved bliver de 
Umyndige overmaude Iornænuet, som i min Tid ofte 
er forefalden. Meu sirleu Søuneu har hav! det. i Posses 
sion ved tinglæst Kontrakt og Skøde før Faderen døde, 
saa kan man deri c.i indlade sig, førend andre Anstalter 
vorder føjet. Børnene ta her derved, og Amtmanden 
taar intet, som dog skal s~irge for de Umyndiges Ka 
pitaler. Da jeg kom. til A111lel, var intet: andet Bevis 
for de fleste af de Uuivndigcs Kapitaler, end at der 
stod i Skiftebrevet, at Kapitalen stod i Fødegaarden 
und er Formynderens Opsigt. ?\ nar nu Form ynderen 
enten døde eller Gaurden solgtes Lil andre, hvor blev 
da de C myndiges Penge 'i 
Jeg maattc derfor gaa alle Skifteprotokollerne igen 

nem siden 1730 og b1ge Pnuteohligatiou og Forskris 
ning ror de Umyndiges Penge for hvert Sogn, hvilket 
udgør el stort Antal, over 1000 Stykker, som (her 
formyndcr-Proto ko llen u dviser, og er el større Arbejde 
for Amtmanden, f'ormedelsl over 1700 Selvejere, end. 
for andre Anitnucnd, og derover mua holdes mange 
Folk foruden den Hasard med Pengenes U rlsætlelse, 
han staar i, og at Hentcrne :wrlig indkommer og ud 
betales. 

A?\GAAE?\DE E\' FABRIK AF LÆRREDER 
TIL KO:'\GI;::'\'S AIDIE 

De mange nye Boelsuiænd, som har nedsat sig pan 
:3, -1 ~t G Skpr. Hartkorn, kan ej ernære sig, merlinindre 
de om Vinteren kan forfærdige Lærreder. Til den 
Ende havde jeg her en Fabrik af 80 Familier i fem 
Aar, som leverede Lærreder Lil Armeen, aarligen 9000 
Alen for 8 ;:t 10 3 Alen som skele saalerles : 

Landetaten sendte 1 () Skippund Hør for 8 Mark 
pr. Lispund, som Il usmørlre forfærdigede og derfor, 
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imod at dekurtere for Hørret 8 Mark Lispundet, Ilk 
bemeldte Betaling, men da Hørrel blev købt i Kø 
benhavn, blev Alen 1 :,~ dyrere end det knnde købes 
i Tyskland for, hvorover de afslog samme, og der 
med ej længer vilde indlade dem . 
Jeg gjorde Ansøgning om, al del, som Kommissari 

atet derved tabte aarlig, rnaatte betales af Kommerce 
kollegiefonden, samt at Hørret, istcdctf'or at købes i 
København, maatte forskrives fra første Haand, men 
dermed vilde Kommercekollegiet ej indlade sig, saa al 
denne skønne Fabrik sualcdcs er nndergaact, og Boels 
mændene mistede denne Næringsvej, hvorved dog, naar 
denne Fabrik havde haft Fremgang, mere end den 
halve Kapital blev i Landet, og der dog købes fra 
Tyskhind aarlig for mere end 80,000 Rdl. Lærred til 
Land- og Søelaten. Hvorvidt samme er til Landets 
Lykke, overlades lil enhver ærlig Patriots Betænkning. 

BØNDERNES OG HUSTRUERS KLÆDEDRAGT 
FORF/EHIHGEH DE SELV 

Hvad Klædedragten angaar, da forfærdiger deres 
Koner alt, hvad de og deres Mænd og Børn slider, 
nndlagen de fornemmeste Koner kan ha ve en bedre 
K læd n ing efter Foræld rene, thi Omstændighederne ti I 
lader i clisse Tider ikke at a nsk affe nogel nyt. Mæu 
denes er enten mørkebrunt eller mørkcblaat Vadmel 
med Sølv- eller Tinkuappcr. Fruentimmernes enten 
stribet hjemmegjort Tøj, grønt eller sort, hvilket de 
fleste selv farver, og de ringere gaar i Tosset, der er 
af uldenl og linned stribet Tøj, som de selv faner 
og væver, men det øvrige Uld, og de som har noget, 
srelger det gerne til Købmændene i Holstebro og 
Ringkøbing, som udstjæler del Lil Holland. 
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Ilerrederne i Luudeun-s og Bøvling Arni Iorfn-r 
digcs en stor :\f;cngck Strorupcr, 111en det er ikke al 
ligne imod del 1·1<1, soru w1:1r ud ar L,111del. 

Du dog('i 11rnngP Fn m i Iier kunde leve ved al Iorlrcr 
d igc V udiuel li l 18 it ~() -~ Alen meget god l, som Sla 
Ycr1.1 c i Vcstind n-u kan betjene sig af i Stedet (Ior ,tl) 
vi køher saa mange tusinde Alen aarlig udeulauds 
fra og sender Lil Slavernes Klædedragt. I del hra n 
dcnhorgske og del saxiske har jeg sect, at Bønderne 
f'mfærcligcr Kla-dct runt og s.l.'lgcr <kl til Køl mut-nd ene 
i de smaa Stæder, som luder del overskære og valke, 
farve og presse p.p. Fn ln-i k keruo kommer vist ikke 
Lil Fu lrl kotu men hed i Druuuurk, førend del sker 1i.1;1 

dc11 ~! nndc og i de suuia Køhstn ... der, 
:\lc~n der hon•r K1111st til at l':t:1 Husmæud og undre 

til ul forfa·nlig<' ddl(' \'ad111t~I i d<' skarpe Egne, hvor 
de har bedre Lejlighed dertil end de i de gode Egne. 
l l vad Xløje, jeg har hall med al. faa dem til at Iurfær 
d ige disse Lrcrreder. kan 111a11 næppe fores lille sig. 
Nationen er nogd doven og kommer for let til Føden. 
Dog har jeg med Forundring set, at Bønderne, imens 
de hørte Kongen til, var de dovne og overrlaud ige, 
medens de nu (i d1~ ii l Icrroder] er flittigere end lil 
Iorn. Da de dyrckjøhte dem selv og deres Henter blev 
:1 Gimge større end deres Udgifter tilforn, har de selv 
lagt Iluuudcn paa Ploven, og nu, d:1 de! Iik deres 
.J ordcr cl:l n net, stræbt al indkaste deres Kobler, rydde 
Huske bort og udgrave Moser, brudt gammel Jord og 
snak-des været 11 trolig arhcidsonunc og lli llige fremfor 
tilforn, hvorved de avler mere Korn, som sees af, al 
Ticndcruc er slegue dobhclt imod tilforn. De avler 
:rnsE!elig Hø Ircrnlor tilforn, Køerne, ved det de tøjres, 
giwr last do hbelt :\Ia.•lk, Hestene er ligeledes i bedre 
Stand ved Tøj ringen, Fanrene I igekdl's; hvoraf daglig 
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erfares den store Nytte, Delingen fører med sig, at 
Hønderne har al deres Jord næsten i to [( oh fer. 

Del var at ,,rnske, at de i de gode Egne vilde an 
sknHe spanske, engdsJ..:e eller c,iclersteclske Væddere og 
lade de dan ske \' reddere skære, som kunde rigelig 
betale Omkostningen. I Hed erue er Faarene utrolig 
ringe og slette, saa at et Fanr kan kjøbes lor 4 Jfork 
og el Lam for 2 :\Jark og (er) endda dyre nok. I forrige 
Seculo lod en Greve Itaulz» u indføre mek lenborgske 
og lyuehorgske Væddere og Faar i Haudhøl Hede og 
Schophusøt, hvor der var to store Skætcrier i skøn 
Stand, men hlev til Størstedelen ødelagt i Krigens Tid 
lfi,')8, saa al det formenes, at r>111 Skæferierue paa den 
mek lenborgsko og Iynehorgske :\faade blev indrettet, 
vilde det være til stor 1'ylle i Heden, men saadant 
kan ikke ske uden allernandigst Hjrclp, 

DE CTALLIGE FHLEGTER 

Selveierhøudsrnc taber Model ved de utallige Fri 
rcgl.er, der i dette Amt fremfor andre Amter i hel« 
Jylland, er paal:1gt. Alle, som kormu e fru Københavu 
til Holsten eller Lil de lire jvdske Stifter, maa her 
igennem Amtet. El Kavnllernegiment mønstrer aarlig 
i Kolding og et Infanteriregiment ved Fredericia. De 
lleste Hejser forcla lder igennem de ."'i Herreder, nemlig 
Elbo, Brusk, Andst, Holmans og .lerlev Herreder, hvor 
del kan hevises, al en Bonde ofte har gjort oser 30 
Frirejser i et Aar, De at Xør'l'ang-Tørrild Herreder, 
som ligger paa Strøget, gør og Frirejser, derimod er 
rlen halve Dccl af disse lo Herreder Hedeland og hele 
Slangs Herred ligeledes Hedeland, ialt imod 2fi00 Tdr. 
Hartkorn, som har ej Bæster til slige Hejser, ligger og 
Vejle .vm ts :\.::trbHger. 1Q011. 7 
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langt fra Købstæder, saa de sjælden kan hjælpe med 
disse Frrrejser 

HVOHLEDES SA:\I\TE KC:\'DE FOHAi\'DRES, AT 
DEi\' EXE BAH BYHDE:\" :\IED DE;"; AKDE?\ 

Fremdeles har jeg gjort Ansøgning, al siden der er 
mange Amter i .Jylland som gjør faa eller iugen Fri 
rejser, om del da rnaatte nnordries. at Bonden som 
gjorde Heiscn, overalt i Amterne skulde have Betaling 
for Reiseu 24 es om Sommeren og 2 Mark om Vinte 
ren for Milen, og hovis« samme med Amlsstuens An 
visning, naar Anret Yin ude, hvi ! kel da re parleres pa:1 
(le fire Stillers kon trihucrcnd e Hartkorn 143,063 Td r., 
og saaledes Hk Bonden sin Rejse betalt og den ene 
har Byrden med den anden. Dog undtages herfra de 
Hejser som Amtmændene og A m tsforvalterne man gjøre 
i de dem anfortroede Amter uden Betaling, som skulde 
ske ved Omgang. 

SKOLER~E IU.ll FAAET E~ LIDEX KOBBEL 
TIL AT GHÆSSE DERES IrnEATCRER 

Skolerne hør eller Forordningen have Græsning om 
Sommeren i Byens Overmarker til deres Kreaturer. 
Ven Delingen fik jeg del saaledes indrettet, al Skole 
holderen Hk af Overdrevet en liden Kolibel. som Sognet 
indgrøftede for ham, hvor han græsser sine Kreaturer 
paa det Halve og sanPr Korn puu del IIalYe, men 
Skoleholderen søgte om Frihed for Tiende ved Kan 
celliet, som hle« ufslaaet, siden det var ufri Jord og 
i sig selv u billigt. Somme Byer fik jeg overtalt til at 
giw Husmændene af Overdrevet en liden Kobbel, hvor 
paa de tøjrer deres Kreaturer, hver paa sit Stykke, 
imod en liden Afgift til Byen. 
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ØXE:\'HX~DELEN .-\XGAAE::'\'DE 

Denne Handel er sanledes undergaact, at delle Amt, 
xorn hestaar 11f 12 kornplette og 12 ukornplel le Herre 
gaarde, og tilforn solgte ;wrlig imod 1200 Stude, nu 
næppe (sælger) 1 n 500 Staldstude, hvoraf en Del Lil 
Røhcnh:1 vn. 
Hs. Majestæt har mulig af Øxentolden i Jylland 

næppe 24 RdL, da nu Tiderne er forandrede, at 
hverken Hollænder eller Brabundcr kjøher her Stude 
som tilforn, men alene llo lsteueren. Den lrn l ve Del 
af Herregaardenc i .Jyllnud holder nu Køer imod Stude 
tilforn, og følgelig er de arme Bønder, som ej maa 
sælge til andre end Herregaardene og Købstæderne, 
med deres Stude højligen forlegne og derover natur 
ligvis tillægger mindre Sturlekalve end tilforn. Her i 
Amtet er ,) Herreder, hvori alene er Nchbegaard, som 
behøver 00 Stude aarlig, og ved Optælling befindes, 
at disse Bønder har anrligen mod 3000 Stude ljerde 
Aars, hvoraf formentligen en Del ud stjæles, og meget 
ofte bedrages de af Holstenerne, al de ej faar deres 
Penge og ej tør kl:1ge eller søge, siden de har ud 
.stja alet dem." 

FORSLAG DERO:\l 

Mange endog fornuftige Proprietærer selv, har holdt 
for (se den oeconomiskc J ourual 17;'5fi, T 2 Pag. 107) 
al Kongen skulde paalagt hver Aar, naur en Stud fra 
1 Aar gammel blev indbunden hos Præsten eller Bon 
den, skulde dera r betales 4 :, S Ik. aarl ig, men var 
Studen 3 Aar og derover. 8 ?i, hvil ket og Proprielæ- 

'' Ved Forordningen af 11 .. Juni 1788 blev der tilstand fuld Handels 
og l!tlfL')rscl~frihc:d for Øxnc. E11hyer muattc f'eclr. sine. Øx n« paa Græs og 
-S1·al<I, ,.,,Jgr, <lem til hvem hu n vtldc og til enh ver Aarsti d lade dem ud 
.drtve af Higet. 
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rerue skulde betale, derimod niaatte de sælge dem til 
Købstæderne imod den sædvanlige Ak cisc, og hvem 
(ler solgte dem til Holstenerne, da 1 Mark Stk. i Told; 
men blev de udskibede Lil IlolJancl, da at hetale 2 Rdl. 
af Stk. i Told. Pau denne \Iaadc blev Ilere Stude 
aarlig tillagt og Landet fik flere Penge, i Stedet ror 
Bønderne nu tast ikke tør lægge Studekalve til, men 
mest Køer. Det er en betydelig Sag som Regeringen 
uaadigst vil Inde undersøge. 
Tiderne er forundrede, i Sterlen for, al Jylland solgte 

førend 1720 for nogle Tønder Guld aarlig lit Holland 
og Braband , tik Holstenerne da ikke andet end Cd 
skuddet. X u raador Holstenerne alene for 1--f andc len. 

STl:TTERI A~G . .\AE::'\DE 

Erfaringen har lært (at del.) at paalægge Proprie 
trererue og de store BøndeTgaarrle at holde Stutteri, er 
Lil stor Tab for Ejerne, III<'l1 derimod burde Proprie 
trcrerue i de, godt• Egne hver holde en gocl ren Ilingst, 
som Bønderne deromkring kunde betjene sig af, og 
alene 2 Skpr. Havre betale ror at lade sin Hoppe be 
dække. og Bøuuerno derimod ikke at betjene sig af 
andre Hingste end Proprietærernes i de gode Egne. 
\'aar de da kunrle faa deres Hopper bedækkede for 
saa liden en Pris, vilrl e de vist alene betjene sig af 
de gode Hingste. Proprietærerne tabte derved, men 
saa var de fri for at holde Stutteri, nanr de ej selv 
vilde. Jeg har kendt for en tHJ :·, -H) Aar siden,· da 
de jydske lh;ste var i stor Rqrnlalion, at Proprietæ 
rerne brugte (len \lande: de lod Bønderne betjene sig 
af deres rare Hingst, og nnur Bondens Plage var i. 3. 
Aars Alderen købte de dem, græssede dem i Tøjr om 
Sommeren og derefter fodrede dem en Vinter, saa fik 
han d em godt heta It, men at en Proprietær kan, fra 
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Føl af, holde den til den er 4 Aar, derved er over 
maade stort Tab. Begge Dele har jeg selv forsøgt, og 
mange andre med mig maa tilslaa Xyttcn. Hoved 
sagen bliver, al de gode Hingste paa Herregaardeue 
anskaffes og de ringe Bønderhingste skæres og rent 
kasseres, saa kan først de Pncmier, som er loYCL for 
vore Ilingste, fan Fremgang. 

0:.I DER ER :.lERE FORDEL '\'EJ) AT IIOLDE 
KØEH EXD S'ITDE 

Hvor der er god Græsning om Sommeren, har Er 
faring lært den ulige Fordel, der er, ved at holde Køer 
i Stedet for Stude: thi naar betragtes hvad Fodring 
og Korn, Stude skal have imod Køerne, er der stor 
Tah, snulæuge Kornet er- i nogenlunde Pris, og kommer 
Kvægsyge pau, er Tabet dobbelt imod Køer; jeg kan 
melde det af næsten 42 Ams Erfuriug. Derimod hvor 
Græsningen er ringe .. er de nødte Lil at holde Stude. 

OM SÆDE:\', KLØVERSÆDE::"\ A7\GAAEXDE 

Rødkløver er de paa mange Steder begyndt med at 
saa i de gode Egne, der er den i Bjært "', som holder 
:rn Køer, der Viuter og Sommer fødes med Kløver, 
og giver fast dobbelt Mælk. Derimod vil den hvide 
Kløver forgaa straks efter et Par Aar, medens den 
røde Kløver, naar den lilga,·ns merl Pløjning og tyk 
Sæd behandles, varer i ,-> Aar: med Esparcette, Sans 
Fois og Lucerne er og forsøgt, men har ej havt god 
Fremgang. Rajgræs er af forskellige forsøgt, nogle 
har approberet sa mme, andre ikke.?" 

·.~ Ik1· siglcs uden T,·l\·J til. \\"t•sp11twrg. 
~;;:; l l ofl'mun har uud~rli<h~11 uumlf et skrrll'c C\Jo\'<'l'fr~(ICt. U<•tl~ Frerngaa r 

bl. ~1. ni" on Frtei-sl.:rii'I i et Br-ev. som Borgui estcr .Jun~ll:111s i Kul di ng ,;,11:: 

17U() s k rev liJ H. \'nor s::1-.1 lH~YmJ:-tl'n imod cn fat1ig \i.;111d og ovcrkid n1ig 
R :l ,1 Pu1Hl J,;..l,H·c:L'frn til Fot-unrct m crl Iidcn Eflrrrt',l11ing. hvortcdcs snuunc 
skul omgaaes., (I.angdwk:-; 1-:xc~cqlll't' :S-r .. j-t. 41>. d . 1-.gl. Bild.: 
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H\'EDEA\'L 
Hvedeavlingen har adskillige begyndt med i de gode 

Egne, som den ene lrcrer af den anden, og den vil 
nok faa Fremgang, naar de vil udsøge den bedste 
Jord og pløje den nogle Gange. 

uøn.v VL 
Høravlingcn hur mange begyndt med, men den har 

ikke i nogle Aar ret villet lykkes. Formedelst den 
stærke Tørke er det blevet kort. Del er befundet at 
Hørsædeu maa være et. Aar gammel førend den saaes, 
thi i den Tid rnnduer Frøet af ch, gule) saakaldle onde 
Urter, som ellers forda-rvcr Sæden. 

Rapssæd har og nogle begyndt med, og paa del 
Bønderne kunde med Fordel ufsætte deres Rapssæd 
og Hørfrø samt Kidikcn af Byg og lade samme slaa 
Lil Olie, er ved Kongens \'a:tde midt i de ;') Ilerreder 
\'Cd Landevejen fra FrPd<'l'i('i:1 til Vejle i Skærup By 
en saadan Oliemølle, som drives ved en Hest, og der 
n~d kan Bønderne Iau deres Frø slaaet til Olie uden 
Betaling, naar de se l v sk» [l'er en l Iest. 

H.-DfP 
Hamp er af nogle forsøgt, men del vil ej lykkes og 

desuden Iordærves .Jorden. 

PATETElt (KAiffOFLEH) 
Pate ter er nu :1 lminde lige, og mange planter dem 

rued god Fordel, hvorefter kommer frugtbar Hugayl. 

ur.xrr.r 
Humle har nogle fan, og endskønt den kunde plantes 

med Fordel, er Fo ll: ej dertil at overtale, de mener 
at kunne købe den lettere ar Fynboen. 
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FK.l'.GTTH.'EER 

Frugttræer findes i nogle faa Haver, men Bønderne 
er ikke lil al overtale til at køhe Frugl.lrreer fra Als 
fra 2-! 1 fl 2 Mark Slk. eller ogsaa selv pode, i hvor 
meget jeg ene! har søgt at overtale dem dertil, og vist 
dem, hvor anselig en Del Frugt jeg har, skøudt min 
Have er kuns 24 Aar gammel, men Bonden er c~j al 
overtale til andet end det, han stra x kan fon Xylten af. 

DIEH 

Biavl har og de fleste, og kunde have dobbelt saa 
mange Bier med liden Umage, men \'ationen kommer 
for let lil Føden. I Heden kunde den med stor Fordel 
fremmes; lhi der drager Bien ar I fodens Bloms ler og 
Boghvede Honningen. 

A:\'GAAE?\DE L\.;,;DEVEJE\'E I KOLDIXGIICS 
A:\IT TIL KØBST.EDEH.?\E 

Delle Amt har 12 Landeveje til de jydsk c Købstæ 
der, Fyen og Haderslev, hvilke alle YaT i nrnnge Aar 
ikke reparerede, "ligesom og over 1(-}() Broer, smaa og 
store, var forfaldne og Vejene upassahle. 1773 fik 
jeg V ej ene oprnaalt og laxeret, hver Bonde i Amtet 
efter sit Hartkorn fik sil Slk. tillagt, som Protokollen 
udviser, saa nl. Vejene er hlevnc indkastede i 14 Alens 
Brede foruden Grøfterne paa begge Sider. Vejene er 
fyldte midt paa med Faskiner og Sand, hvorve9- Van 
det har A tløb. Disse Veje hliver hvert Aar eftersete 
jævnet Lil Byggen og med Sand opfyldt, og den, som 
da ei har sil Vejstykk« i Stand, hli ver mu lkteret til 
Vej kassen. 

Broerne er a Ue af Egetømmer og Egeplanker og 
siden 17n efterhaunden af ny forfærdiget. (Lande- 
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opregnes) 
D1'r ia lt '.rn :\!il Lanrleveje. Endelig 

SØEH:'\E 
I Søerne haves (;edder. Aborrer. Brasen, Skn ller og 

Suder, og i Fiskcclumnicnc Karper og Karusser 
Der findes 1·11 Del sm:1;1 Søer her i Amtet, m en 

V cdk ouunende Jwljt>lH·' sig I idet (I em r, a leue ror n l 
befries fra 81 bekoste de fornødne Garu og Hed 
sk a her. Samme Besknffeu hetl har det ogsaa med 
Strnndfiskerierne. Køhsta-derne lader ej fiske mere, 
end hvad de 111' og lil dagligt fortære. De Byer, som 
ligger ved Stranden, lisker s:n1re lidet, sua at lige sua 
meget som Agerdyrkuiugt'n e r lillngel, er Fiskeriet 
aftnget: de F:1!1ige har ingen Evn c til at anskaffe Bna dc 
og Hedskaher, at de k nn fare ud paa Havet mellem 
Landene ,Jl fiske, og dpn·pd fau :\"n:ringsni snu del 
højlig var at ønske ul liskerierne i J y lland hlcv al 
vorlu; sat i Starul. 

oxr .-UITLTS KØBST,EDEH 

Hoflma ns Optcguclser (JJLL Købstæderne er af min 
dre Interesse. Der skal derfor her kun meddeles 
nogle enkelte Oplysninger. '.H:rns L'dt:llelser om Kol 
ding er allerede Lry ktr- i .1 .. 1. Fylrns Bog: ; Efterret 
ninger 0111 Købstuden Knltliug, Side 233). 

\ 'ejle. ,., Fjorden er s:1a t ilgroct, at man ofte med 
Pramme ved lave Vande ikke kan udføre Vnrerne, 
hvorved og del skøuue Oslt'rs- og anden Fiskeri 
meget aftager, hvilket merl en )Iudderpram og His 
gærd<·r kunde al"hj:elpes, men de Handlende Iormaar 
ej selv al gøre dt'llllP Bekoslning. Byen har tilforn 
haft en Del Kornhaurlel og 1,IIn11dt>li med Fedevarer 
til Norge og andre Steder, siden der ligger en Del 
IIerrega:mle i Egnen, mon da de kan faa mere for 
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Varerne i Horsens, som ligger lire :\lil derfra og hvor 
der er mange Købmænd, medens der kun er et Par 
Købmænd i Vejle, er Iluud elen meget aftaget «. 

Fredericia. Forfatteren klager over Strømtolden, der 
indtil i del nittende Aarhundrcdc var lagt paa al le 
Varer fra Fyn. »Tolden er liden, men der maa he 
tales meget desuden, L Eks. id·:! Td. Hug :i Sk. Xlua ler 
penge 11/2 Sk. Skriverpeuge {) Sk. Lastepenge ~-3 Sk. 
Papir () Sk. al skrive Papiret 2 Sk. =- 1 Mark ;11h Sk. 
foruden Konsumtionen og saalcdcs for alle Ting, som 
overføres. Denne Told ind hringer na:ppc Kongens 
Kasse 1 O Hdl. aarl ig, som Byen gærne maalle betale, 
uaar den blev ophævet- .''' 

Hoflruau om la ler et Forslag af Gcnerulløjtnant Scheel. 
Kommandant i Kastellet ved Kø hen ha ni. Forslaget 
var forfattet først i det 18. Aarhuudrede og gik hl. n. ud 
paa, al der pan samme Sled, hvor det Kastel lan, 
som Svenskerne ødelagde l(l5S, skulde der begges el 
nyt Kastel, som Armeen i Fjendeliden kunde trække 
sig tilbage og hvorfra Forhisejlingen dog kunde be 
skydes. Derimod skulde Fæstnlugen sløjfes, siden 
den var saa vid tløttig, a t der behøvedes 10,000 Maud 
til al: forsvare den, om den end blev sal i Sland. 

DE E~KELTE BYERS CDSKIFT~IKG 
Efter Hoffrnans Tabclvau-k og uog!e hoslagte Jose Hbldt' 

skal her nævnes de enkelte Byers Uds kif'tni ngsunr. Paa 
enkelte Byer nær, navnlig i de nuunc Egne. var L'dskilt 
ningcn tilcndclJrngt 178\l, dr1 Optegnelserne st a ridscr. 

'' Heri et· do~· n.cppc mcdrtgiH·t dcn Strom tolcl. der og·:mn uf in den 
"Jnndsi~e Skibe mn.utc betales for al sejle gen1wrn l ta-l te-t .\r c-n g~1111ttH.•l 
Hegw,;knl,shog. lilliorendc li. 'Lu o r n i 11;.i., Pet<~rsbj~rgg;1;1nl. ;.Skipp('I' I,. 
Hansen Lncl1 I, ~Dt~ IY1~11tl1~ HrocfrP.· uf l\oldi11r( [rc-mgac r del: ,11. ,l;.1gte11 
pun Bdser i 18:W hetulte fra 2 n,u. 2:i si; Lil ·l n.u. l :\fark i SLrn111\0Id 
i Fr'cch-ricin. 
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Det i Klammer tillojcrlc Tul ringin•r, hvor mange Ejen 
domme, der flyttede ud. for at L dskiltningen kunde komme 
i Stand. Enkelte af Anmærkningerne unforcs ved hvert. 
Herred. 

I. ELBO HEHHED 
F:rril.~ø S0y11. Erritsø 1772 '.-C. Snoghøj 17n. Touloo S. 

Tavlov, 'I'nn rup og Burkop 1Ti2. Skærbæk 1773 (:1;. Odder 
sted 1772 (1). Sturtsrlnl, Llo lmliavc og Krvhity 1772. Gudsø 
1771. Ullerup S. Stnvstrup 1770. Kobbel 1772 (2). Egum 1772. 
Bredstrup S. Bredstrup 17,3. Stallerup 1774. Kongsted og 
Torp 1772. \'cjlby S. Trehle 1774-. Egeskov og Vejlby 177:·l. 

. [ Trclde Ilnrlcs en Banke med :\lergcl, so in er undtaget 
ved Jo rrldelingen. Fm de store Gm1nle er der solgt Par 
celler. hvorved er l>l(·,·et m:rnge ny Hoclsruæud. Priserne 
var ved Avktiou :L L ;-, (1 (\00 Hdl. pr. Td. Hartkorn og des 
uden har Køberne selv bygget I-I usene i. 

Il. HOL:\L-\'.\S HEllHEI) 
Pjedsted S. Pjedsted 1774 ::1;. Gaarslc» S. Gaarslev 177--l. 

:\Iørkholt 1773. Rands l 771. Gaoersluud S. Gaverslund 1772. 
Børkop 1772. Brøndsted 177:J og 78. Ankrer 1773 og 81. 
Scllcrup J 782. Brcgning 177.'i. \'imliny S. Vinding l77J (3;. 
Sk11•rn11 S. Skærup '.ej delt:. Svinhelt 178ii. Smidstrup S. 
Smidstrup 1772 og IH ;;·):. St. og lille Vellina 1770 og 77 '.6;. 
Hanstrup og Bønshave 177'2 ( !). Tyvkær 1772 og 89 (2). 

,, \' cd G:1w niclhv :\fo)lle sker Omveksling med Forspand 
til Vejle, Snogho,i og Fredertein. Tidligere skete dette i 
Skærup- .. 

nr. JEHLE\' HEHBED 
li(~jen S. Højen 177-1 (B). Stubdrup 1775. Horsted 1785. 

Hjortebjerg 178·1. .lcrleo S. Jerlev 1788. Xlejsling og Tved 
177!). (Js/Nl S. Ost.cd 176\l og i 1. Annuidshøl 1774 o: Tud 
vad 1778 (1). vostcrhy 1771 I;, lfo!lnnd 1774. F:.r;tor!fl S. 
Egtved 1774- (2). York og Risguar-d 17U og 80 (2). Bølling 
og Fuglsang t 78:t Torsted, Ovstrup Rævsgaard, Spjarup 
og Yollund 1787. Høgvarl 1788. 
Fra Egtved Sogn hedder del: »Skovcnc bcstaar mest af 

unge Træer, og dn der i_ den.i gncsses i Fællesskab, er det 
lil ubodelig Skade for Skovenes Opelskning. Dele Skovene 
vil de endnu ikke, saa de meget aftager ol-( ej kan forandres, 
førend Skovene blive delte oµ; det forbydes al føre Træ ud 
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ved Kolding, Fredericia og Vejle til Skibs. - De stræber al 
al }lagt at fon Agerdyrkningen i Staud-: 

I\'. I3HCSK HERRED 
Ilcrstc» S. Herslev 1771 og 7:1 :1::. 'I'nl s+rup 1773 (1). Høj 

rup 1772 ,):•. Follerup 177:{ og 7/i. \'i11f S. \'iuf 1770 (8). 
Fil.~/r111J S. Vilstru p og Skovsuaard 1772. Eltang S. El 
lang 1772 )). Stenderup 1773 og 80. LillJalle 1772. Bjært 
1772 og 73. Brauuiru p S. Bramdrup 1780 (3). itane S. 
Hartc 1788. Ejstrnp 1787 '.l::. Paaby 1771. Huadvud 177·1 og 
88. Stuhrlrup 177-L .I lmim! S. ,\ l mi ad 178:-l (C Dons og 
Dons Mølle 1772. Møsvraa 177-1 og 81. l'es/er X('/J('/ S. 
\' ester ~dlel 1771 '.,6\ Stamp S. Starup 1'775 i_::i}. Fredslei.l 
1775 :·2). Burlev 177D. Ilesselballe 17713. Aagaard ug Brak 
ker 1774. 

Ilet n ævn es, at YCd l.andcrupgaard ligger endnu den af 
Ole Worru omtalte, i hans Vrcrk afhi ldcdc Runesten, men 
allerede pua Worrns Tid var Indskriften næsten ndsliclt. 
, I Bja.rt By har Landinspektør '\'cscnhcrg en stor Gaard, 
hvor han har gjorl mange Forsøg med Kløver, Rajgræs, 
Tobak og derom har skrevet en Trak lu l.« . (Om Wesenbcrg 
se Joran). 

\'. ~ØR\'.\Nf, HEHHJ-:1) 
Hornstrup S. Kirkeby 178G. '.l Guard, 2 Roe!;,. Grcj« S. Ho ltu m, 

riet halve 1788. Sindbjen; S. Holtum det halve 1788. Dkær 1785 
(1 Gaarrl og 1 Bol). Li11dYCd 1773. Sindbjerglund 1785 (1-6). 
Ørum 178;') ) ;;•_ vJ.~frr Sucdc S. Os ler Snccle 1785. Gl. Sole 
1778. Krollerup 1785 r1;. Kragelund 1787 (1-7;. Snlskov 1787. 
Eldutn S. Uldum 1785 :0-1;. La11,c1skov S. Lille Laage 178i) 
,.0-2:. \'yborg 1782. Olholm 1785 J-2). l'indeleu S. Vinde 
Icv \"i8j :a-u). FlojslntJl ·: .3-0). Ø . .\"!fkirl.-e S. Tinnet 1786 
,.:HJ). Havstrup 1787 (2-0;. Oksenbjerge 1787 (0-2). Vonge 
1788. Hvejsel S. Hvejsel 1785 •'.2-1). Bjcrlcv 1787 ,:2-!i). FaY 
sing 1786 i!-l). Ilvcd 178G ·J-11). Gioskud S. Harresø 1787 
(2-0'. ilis 1787 '.0-2. Givskudlund 1786. Give S. Give 1788. 
Farre 1787 '.1-tl). :\Iolgaard 1786 (1-0;. X Dounerup 1783 
;0-2\ L. Hestlund 178(i (0-1). Vorslund 178(5 (0-1). Sillcsthovcd 
1786. Bæksgam-dc 1780. Brejnhovcd 178(i. Sdr. Omme 8. 
Kirkeby 1781 '.0-3), Bo,·11783 (0-2:;. Filskov 1786. Brande S. 
Brandlunr! 1788. Itisbjerj; 1787 (1-0\ Tureqod. S. Tyrcgud 
lund (opmaa It 1788:,. 1/in.r;ioc S. Xorre Langelund 178-L 
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Ukind 17/H. Chc 177~ J-2\ \"tslcr S. Lindet 1783. ;Tallene 
i Klammerne hctyrler lier og i det eflerfølgende henholdsvis 
Gaarde og Boel.) 

I dette Herred er talrige C dski ftningcr luretaget n r Ho n 
derne selv. Hottrnun udtaler bl. a. følgende 0111 clc Steder, 
hvor Udskiftningen endnu 1788 ikke har rundet Sted: Horn 
strup S. "Bønderne vilde firt·i·nc have deres Ejendomme 
udskiftet, men Grundcts Fjcr-e og 'I'irsbæks Ejere vil ikke 
endnu bekoste døt-. (j_ Suede S. »Yilde dele. men ror111aar 
det el-. Cl dum S. (Hesselballe: ,, Kan ikke vel dclc«. Il ocj 
scl, Tyrcyod og Ciin: S. , Foruiaar ej selv at bekoste Cd 
skiftningen, da de Iles te er fattige-. \'cslcl', Gioskud, Omme 
og Brande S. -Dette er ultsrunmcn ficdc'.l,md og ringe: 
nogle hører til H oslrup og grn· H nvg:t'rning· og derover 
meget ringe, de ønigl' er Sl'h<'jcrc og nogle h ur fo:stcl :ir 
Selvejergaardcne.. 

vr. TOHHTLD HEHHED 
Skil,!'! S. Jc1111un: 1i'S:i '.1-1'. ::\'orrc Vi lstr-up 1779. Over 

og Ncdcr Kuahberup 17i':"i. \I(•l lem Knabbcrup 1787 (0-:{. 
Hu 1783 (2-0). Bredsten S. Brcdstengnarcle 178 l (2-0:,. Lund 
178G (:l-0;. Bulle og Ballc·sg,1,ml 178[ ·:i-r. lbYning 1786. 
S0sk0Y li85 '.:;-o:. Ullerup 1 iSii. Torskind 178(i. Kjrcrbøl 
ling 1780 (2-0> Lilfrcst 178(i ::2-0. Xon1p S. Trøllund 1783. 
\'ester(') l.iluuc 178(i (::~::. /ir11u//ml S. Bindeballe, Almstok og 
\'andel 178(). Randhnl 1787. Lin debulle S. Lindeballe 1,8/i 
(3-2). Gøclshøl 178ll. Vesteruast 1786. :S:ørskoY 178.-> (1-0\ 
Gadhiel'y S. Gadb_jerg I78i5 (2-{:. Toff høj 1787 (1--{:. Smid· 
strup 1787 (2-1::-. I,ol!c'J'11r1 S. Kollerup 178!, (1 0'. Lureby 
1786 .r-oi Ilvgum 1781i :2-2, B1·:llldhjc~rg 1787 Cl-(l> LlouerS, 
Hover 178:3 (2-:L L'r-c 178(i. Housho lt 178:i . Jcllitu; S. Jelling 
1784(1-1). Havh us 178:-J. Skovbolling 1781'.2-2. IJnplialle1787. 

Af Bemærkningerne skal li er an fores: ,\·on1p S. ,, Det 
meste horer til Engelsholm, men Ejeren \ il <'.i bekoste Cd 
delingcn«. Jcllinq S. (Rugbnllc. lIm-nsu-up. Hørup): -Dette 
hliver nok med del Iorstc udskiftet·. da Ejendommen er 
temmelig god" 

En lignende Hed(•gorelse findes for Andsr-Slnugs Herre 
der, men da disse ikke længer hører til .\ miet. udelades 
dette Afsnit her. 
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I ~IARTS 18G-t 
Af Kantor JCLil'S .JØRGE::S-SE;,,.: i Yejle. 

EFTER Opfordring har jeg herved forsøgt al ned 
skrive mine Erindringer om min Deltagelse i 

Skansegravn ingen ved Vej le den 11 le og 121e \I arts 18f:i.J,. 
Den 8de Marts stod vi paa Jelling Høje og hørte 

Kanontorrlcncu. ;,J oglc Seminarister vovede sig ned 
ad mod Kamppladsen for at erfare noget nærmere om 
K:1m11en; men efter nogle Timers Forløb kom de til 
hage med uforrettet S:1g. 
Den Ode saa vi de første (je11(1Ll ige Soldater ride 

gennem Byen. Uudervisningeu paa Seminariet blev 
standset, hvad Pastor Svcudscu godt kunde gøre, da 
alles Tanker kun drejede sig om Krigen og om, hvad 
den nærmeste Fremtid vi I de bringe. l ngen anede dog, 
hvor hurtigt mange fif os skulde komme til at erfare, 
hvad Krig kun føre med sig. - 

.leg boede summen med flere Kammerater hos Gaard 
ejer Rosenvold, hvis Gnard laa overfor Gorms Høj. 
Om Aftenen den lOdt! Marts h avr!e vi samlet os i et 
af Værelserne for at drøfte Begivenhederue ; al holde 
Tankerne ved Læsningen var ikke muligt for os. Plud 
selig høre \ i faste Skridt ude i Gangen. Jeg, der 
sidder nærmest ved Døren, lukker op i den Tro, at 
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det var Pigen 111Pd Aftensmaden: men h vor overraskede 
blive vi ikke ved al se eu Deling østrigske Soldater 
træde ind. De hørte til rlc senere saa bekendte :- spids 
henede« Ungarer, Pau ret uforstaaeligl Tysk komman 
derede de os ti! straks at tage Frakken pan og Cølge 
med. Her var gode Rnad dyre for mil Vedkommende . 
. fog sad i en tynd Frakke og med Sivsko paa Fød 
derne. Den Seminarist, 111 ed h vem jeg delte V a-rclse. 
havde set Lejlighed til uhemærket al smutte ind i vort 
fælles Værelse og tage Nøglen af Døren. Jeg kunde 
a ltsaa ikke faa min Overfrakke og mine Støvler uden 
at røbe ham, hvad jeg meget nødig vilde. Saa laante 
jeg en grøn Slaahrok af en ar Kaunuernternc. Højberg, 
senere Slcolehestyrer i Helsingør. En anden Forlhe 
klæd ning man lte jeg ogsnu have: thi at vove sig ud 
i Suesjappet med Sivsko pna var dog for galt. Til 
heldig stod der et Par langskaflede Støvler ude 
rwa Gangen. Dr-m annekterede jeg i Sk yndsomhed, 
og de passede mig lu-lrligvis. San ledes udstyret be 
gyndte jeg den uhvggelige Aftenvandring. Vor Vært 
inde stod ved Døren med deu os tiltænkte Aftensmad. 
Jeg fik i en Fart nogle Stykker Smørrebrød i Slaa 
broklommen, og den Mad kom jPg rigtignok til at 
skønne paa den følgende Dag. 

Da vi kom udenfor Gaardeu, hlcvc vi opstillede og 
maalle saa følge med Soldaterne. Flokken blev større 
og større, jo længere vi kom hen ad Vejen. Alle Gaanle 
vare nemlig b levne o mri ngNle ligesom den, h vori vi 

, boede, og Fremgangsmuaden havde nok alle Steder 
været den samme. Kun rlc Iaa, der boede paa lste 
Sal eller tilfældig vare deroppe. slap fri, da Østrigerne 
ikke holdt af at gaa op ad Trapperne. 

Med Sorg og Harme i Sindet vandrede vi af Sted 
ad Landevejen; ingen af os vidste, hvor man vild e 
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fore os hen. Ved Lerbæk gjordes der Holdt, og vi 
hleve alle drevne ind i Laden. Her inde nu der store 
Forraad af Hø og Halm, Hundreder af Soldater og 
ikke saa faa Heste, og her skulde vi altsau tilbringe 
Katten. Der var dog vist niqipe mange af os, der 
11k en rolig Nattesøvn. Jeg havde min Plads ved 
Siden af en Hest, og jeg vil ikke paastaa, at jeg var 
synderlig glad ved den Sidek auuneral. Dertil korn 
Soldaternes store Ul'orsigtighccl med Lys. De smutIe lidt 
Yann Tælle paa Ya~ggen og klinede saa deres bræn 
dende Trcllelys fast Lil denne. Hvor let kunde et saadnnl 
Lys ikke falde ned og anlæude Høet og Il a hueu. Om 
Morgenen maatte vi stille os op ude i Gaa rden : der 
var ikke Tale 0111 al gøre Toilette, og der var ingen, 
der bød os noget ai spise eller drikke. Fastende 
nrnaU.c vi drage af Sted til Vej I e; men jeg ha Yde dog 
mit Smørrebrød al trøste mig med. Jo nærmere vi 
kom Byen, desto flere Soldater mødte vi, og det lod 
til at more dem kosteligt at se vort sørgelige Optog. 
Jeg i min rel i Øjne fa Id ende Dragt nød særlig den 
Æ.re at blive peget Fingre ad. Men da vi drog gennem 
Vejle, lo man ikke uf os; flere ha ve siden fortn Il: mig, 
at Synet af os havde været nogel af del sørgeligste, 
de oplevede under Krigen. 

Ved Enden af Sønderhrogad e standsede Toget, og først 
nu fik vi at vide, hvad :\Ieningen var med os: vi skulde 
grave Skanser og Løbegrave oppe pm1 :\Iøllehnkkcn. 

Vi hleve lørte op paa Bakken, delle i Hold, og Iwer 
af os hlev forsynet med en Spade; men der var sin 
dig ingen, der gav os uoget at spise. Der hlev stillet 
Soldater med skarpladte Geværer omkring paa Bakken, 
og man betydede os, al hvis vi prøvede paa al flygte, 
hleve vi skudle. Saa begyndte vi da paa vort sørgelige 
Arbejde: at grave Skanser for vort Lands Fjender og 
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imod , ore egne SoJdaler I Det blev en :1 r de skræk 
k e ligs le Dngc i mit Liv. Jeg ha Yde knap før haft en 
Spade i Hn.mden, var spinkel ,d' Legemshygning og 
uvant med lcge1uligl Arbejde. 

Hertil kom Sulten, der pinte os. En ung Bonde 
karl, der stod i :'\ :c1.·herlPn ni' m ig, hørte j(~g sige: , En 
ku snwt graw, nu ar en hlol Hk nowd aa rcd !« Efter 
haanden som Volden hlev højere, blev det vanskeligere 
for mig al fan Jorden kastet højt nok op. En rød 
skæggel Underofficer. der føde Tilsyn med Arbejdet, 
troede Jormnden l I ig, n L jeg med Fors:cl dovnede, for 
jeg hørte h.un pludselig ruahc: -Sie 111il dem Schlaf 
rock, Sie uuissen urhcitcn '« Lidt efter farer han hen 
imod mig, truer mig med sin knyttede Huand og river 
Spaden ud :1 f H :1:1 ndeu paa mig for at vise mig, hvor 
ledes jPg skulde h,1:re mig ad. - All faar omsider 
Ende: ogsaa denne uhyggelig(~ Dag Hk Ende. Da det 
hle v snu mørkt, :1t vi ikke kunde arbejde længere, 
hlcvc vi sa m ledr- og fork hl Petlersholrn, hvor jPg 
lilligenH•tl 111n11gr Ilcrc Iik ~:1ttPk,·arler paa et af Lof 
terne. Det var ikke 110get blødt Xatteleje ; thi vi laa 
paa det bare Loft : hverken Hø eller Halm saa jeg noget 
Lil.- Den meste Morgen førtes vi tilbage til Møllebakken 
for nl Iorts.cttc, hvor vi sh, p den forcgri:1ende Dag. 
Del blev sagt, at der va r ble ven uddelt vlad og Drikke 
til nogle ar 111i1w Lidelsesfrcl lcr. .Jeg saa det ikke og 
lik heller ikke noget, sua jcg led af en skrækkelig 
Sul{. Da jeg saa en østrigsk Soldat staa 111ed el Rug 
brød, had jeg hum 0111 el Stykke deraf. Han skar 
straks en vældig Kile uf og gav mig den. Aldrig har 
noget smagt mig saa god I som del Stykke Rugbrød, 
der forsvandt som Dug ror Solen. -- 

Den anden Dags Arbejde bestod dels i at fuldføre 
Skanserne og Lohegravene, dels i at slæhe Graner fra 
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den na::rliggende Skov op ud Bukken Lil Løbegravene. 
De første Timer af Dngen rnnntle jeg urhcjrlc ved 
Skanserne; men da .ieg opdagede, al det var lettere 
at slæbe Graner, saa jeg Lejlighed til al kaste Spaden 
og [ua fat i en Gren ar et Tru-, der just hlev slæbt 
forbi. Med ddlc Arbejde gik der sun nogle Timer. 
Senere blev jeg tilligemed nogle Bønricrkarlc su I. ti I 
at hære Stammer op ad Bakken. Delle log p:ia Kru-I 
terne, snu en ar Mændene pludselig raahte : »A ka 
Gui r. ru. ni x mehr !« men clet hjalp ikke, hau muntte 
blive ved. Ligesaa gik det merl en født Kurhcsscr, 
der Iorgæves puuberaahte sig, al. han jo var deres 
Landsmand. 

Hen paa Eftcnuiddugcn hlev Arbejdet lettere. Under 
officeren, der Iørt« Tilsynet, lod Lil al være velvilligt 
sindet. [fan førte 1nig el lil k: Stykke ind i Skoven 
og spurgte mig, om vi havde Penge, hvortil jeg for 
mil Vedkommende med Irelsl Samvittighed kunde 
svare nej. Da vi kom op til Møllen med vort Trrc, 
føde han os ind i Huset bag Møf len, hvor der kogles 
Suppe i eu Grubekedel, Del er muligt, al jeg under 
andre Forhold ikke vilde have sat synderlig Pris p,w 
al smage denne Suppe: men nu blev jeg hjertensglad, 
cl:i h:111 tilbød Iwer af os en Portion, og den smagtt• 
os stor.u-tet ; vi huvde jo intet varmt luacl i de sidste 
2 Døgn. - Da vi korn l ilhuge Lil Skoven, spurgte han 
os, om vi vilde være fri, og vi svarede uden 1:ing 
Bet:cn kn ing ja. Vi ha vdc kort i Forvejen hørt Bygll'l 
(H11, nl uunr vi vare f;crdige her ved Vejle, skulde vi 
røres Lil Fredericia for al a11lregge Skanser der, hvor 
for Udsigten til n n al blive fri var os dobbelt kær 
kommen. - Han fulgte saa med os ad Byen til. Men 
hvor sn:.1 jeg ucl' Møl lehakken laa i et Ælte, sua vi 
bogstavelig gik i Snavs til Knæerne. Slaahrok kcn 
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naacdc mig til Hælene; vel havde jeg mange Gange 
søgt al hive den op - den gled stadig ned igen, og 
den llk derfor tilsidst en Garnering af Snavs paa om 
tren l en halv Alens Bredde! Højherg maatte senere 
kassere den; den kunde ikke gøre Tjeneste rn ere ! 
Først førte U nrlcrofficeren os hen lil Olesens Gæslgiver 
g:rn rd paa Nørregade og senere til en Rcstavrution 
lige o ver for li ospita let. Medens vi sad her og 
gh1..'dede os over vor Frihed, saa vi noglt. af vore 
Lidelsesfæller kouuue forbi. De va re nemlig alle hlevne 
fri et. Par Timer efter, al vi vare gaacdc, :\kn nu 
gjaldt det om al. komme hjem til Jelling. Vi kunde 
ikke begive os pna VPj, for vi havde faaet el »Passier 
schcin «. V cd denne Lej lighed havde vi stor Nytte al 
Urmager Sørensen, der dengang boede i Jelling, men 
senere Ilyttede til Vejle og for et Par Aar siden døde 
som Pantelauner her i Byen. - Ilnu gik med nogle 
ar os op i Herredsfoged Glahus Køkken og fik Sed 
delen. Det vn r blevet helt mørkt, da vi under Søren 
sens Ledelse Jwgay os hjemad. Hvert Øjeblik kom vi 
forbi østrigske Vnglposl(~r, der raahle os an. Del hjalp 
ikke, al Sørensen ranhte : »Es lche der Kaiscr l« Vi 
muatte vise vort »Schcin«, inden vi Hk. Lov til at gaa 
videre. Omsider nnaerle vi dødtrætte hjem. 

Bagefler blev rlet rigtignok sagt, al vi kun vare 
komne med ved en Fejllngclse ; jeg tror nok, al vi 
alle vare enige om, at det havde været en slem Fejl 
l:i.gelse. 
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VEJLE A~1TS AAHBØGEH 
udkommer i Halvbind med mindst 12 Ark (192 Sider) aarlig 
og hclwndlcr historiske, lopognifiske og dermed besl:egtNic 
Emner fra ældre og nyere 'I'idcr, hentede fra Vejle Amt. 

Aurbøgcme, hvis Hæfter enkeltvis kan købes i Hoglrnn 
delen (Kr. 1,50 pr. Stk.) uddeles Cril til :\fod lemmerne af Vejle 
Anus historiske Samfund. 

Medlcmshidraget er 2 Kr. om Aaret. 
Indmeldelse i Samfundet modtages af' enhver af Styrelsens 

Med lem mer. Disse crc : 
Stiftamtmand V. Bardenficth, Vejle, (Formand), Kæmner 

.T. 0. Brandorl], Kolding, (Næstformand); Filialbestyrer P. 
Eiiassen, Kolding; Cand. mag. S. Hansen, Vejle, (Sekretær): 
Pastor I]. Km1, Gadbjerg; Forfaucrcn Evald T(W{J Kristensen, 
Mindcbo ved Vejle; Oberst A:1:e/ t.iijefalk, Fredericia; Lærer 
S. N. Mouritscn, Mørup, Gødding pr. Vejle, (Kasserer) og 
Propr. Chr. Rar111, Sjølundgaard pr. Vejstrup. 

I Redaktionsudvalget: Oberst .A. Liljefalk, (Formand), 
Filialhestyrcr P. Etiassen og Cmul. mag. S. Hansen. 

I Foredragsudvalget: Pastor Il. Kan, (Formand); For 
fatteren Evald Tano Krislcnsea og Propr. Chr. Rav11, Sjø 
lundgaard. 

INDIIOLD AF FØRSTE HALVBIND 1906: 
Preusserne i Bjerge Herred. Af Ax.i,;1. LIJ,JEPALK. (Med 1 Kort 

og 2 Billeder.) 
Graabrødrcklnsterct i Kolding. At' .J. 0. BnA~nOJlFF. (Med 

3 Billeder. 
Mere fra Slavekrigen: 

I. Fra Gadbjerg og Lindeballe Sogne. Ar Sognepræst 
H.,xs KAu, Gadbjerg. 

IL En Præstcgaurd under Slavekrigen. Af Etatsrand 
inde S1:--E GonsKESE:-.:, København. 

Chvistians III.s Dronning Dorotheas Portræt. Af cand. IJhiL, 
Archilckt C. M. SMlDT, København. (Med 4 Billeder.) 

F: :, [fans de Hoffrnans Dage. Af P. ELIASShN. (Med 1 Billedc.) 
L De tyske Kolonister, 

J L C dskiltui ugen. 
Erindringer fra Skanscgravningen ved Vejle i Marts 1861 

Af Kantor Jer.rus .Jø,u.;1-:x:c;EN, Vejle. 

T<OXHAD .JO(\(iENSEKS nm;·rnYKh'.t.HI - IWLJJ!N(i 
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