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POUL JENSEN KOLDING OG HANS SLÆGT 
AF A. Ravnholt. 

FORFÆDRENE 

Omkring Midten af det 16. Aarhundrede levede der 
i Kolding et Ægtepar, som efter hvad der nu kan 

-oplyses, synes at have været jævne, ubemidlede Bor 
gerfolk. Mandens Navn var Povl Jensen, eller som 
hans Navn i Almindelighed stavedes: Povel Jenssøn. 
Han var født 1509 og døde 1572 »Fredag før Michaelis 
dag, der Klocken waar 5 om Morgenens. Hustruens 
Navn var Anna Ebbis, og hun døde 1550 »næste Man 
dag efter Pintzedag om Morgenen till 4«. Om begge 
Ægtefolkene siges der »huis Siel Gud haffuer, oc blef 
begraffuen udi Colding Kircke«. 

Ægteparret Povl Jensen og Anna Ebbis er de ældste 
kendte Stamforældre til den Slægt, hvortil Povl Jensen 
Kolding hører, og derigennem ogsaa til Familien Vin 
-ding, der helt op imod vor Tid har talt adskillige 
kendte og fremragende Mænd blandt sine Medlemmer. 

Det var paa den Tid, da Povl Jensens boede i Kol 
-ding, ret almindeligt, at ogsaa jævne Folk blev begra 
vede inde i Kirken. Der er da næppe noget mærkeligt 
i, at der i Kolding Kirke for Povl Jensens og deres 
Efterkommere har været en Familiebegravelse inde i 
Kirken. For mange af Familiens Medlemmer hedder 
<let nemlig, at »de blef begraffuen udi Colding Kircke«. 

Povl Jensen og hans Kone havde 5 Børn, 2 Sønner 
-og 3 Døtre: 
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1) Iver Povlsen, d. 1622, en Tid Borgmester i Kø- 
benhavn. 

2) Marene Povlsdatter, d. 1575. 
3) Anne Povlsdatter, d. 1583, 14. April. 
4) Karene Povlsdatter, d. 1583, 21. Oktober i Ha 

derslev. 
5) Jens Povlsen, d. 1592. 
Alle tre Døtre blev nedsat i Familiebegravelsen i Kol 

ding. Tiden for Jens Povlsens Fødsel kendes ikke be 
stemt, men det maa have været ca. 1540. Søndag før 
St. Olufsdag 1573 fejredes i Kolding· hans Bryllup med 
Magdalene Arentzsdatter, hvis Fader var en vestfalsk 
Handelsmand, der »formedels Krieg oc Vroelighed sig 
der begav udi Religionen«, var flygtet fra sin Hjem 
stavn og havde slaaet sig ned i Kolding. Denne Arent 
Falenkamp (ogsaa kaldet Folkams) var en af de Bor 
gere i Kolding, der led haardt under den store Ilde 
brand i Aaret 1583, idet hans Hus og Ejendele blev et 
Rov for Luerne, da Ilden »Fredagen før Pintzedag: 
mellem 11 og 12 hærgede fra Mette Bartschirers Stald 
oc til Torvit oc siden begge Sider neder Anders Bøg 
vads, og alle Stalde bag om oc Gaarde i Urtegaarden«. 

I den lille middelalderlige Stad Kolding kom Jens 
Povlsen til at indtage en ret fremskudt Stilling, idet 
han blev baade Raadmand og Tolder i Byen. Da Byens. 
Raad før Enevælden udelukkende valgtes indenfor 
Købmændenes Kreds, maa Jens Poulsen sikkert lige 
som sin Fader have været Handelsmand, og den· Vær 
dighed at blive Medlem af Byens Raad var som oftest 
Udtryk for en ret stor Anseelse. Raadets Virksomheds 
omraade var i den Tid stort og omfattende, bl. a. at 
udøve Dommermyndighed, kalde Sognepræst og Skole- 
mester samt forestaa Ligningsvæsenet.1) Det var da 
ogsaa almindeligt, at Byens Tolder udpegedes blandt 

1) P. Eliassen: Kolding. 
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Raadets 8 Medlemmer, og denne Værdighed var altsaa 
ogsaa blevet Jens Poulsen til Del. 

Af et kongeligt Brev af 19. Februar 1592 ses det, at 
Tolder Jens Poulsen er kommen i en Restance til Kon 
gen, for hvilken han ikke kan gøre Rede. Det befales 
da Lensmanden Caspar Markdanner at oppebære 
Øksnetolden i Kolding.2) Hvad enten det nu var med 
eller uden egen Skyld, at Tolderen ikke kunde gøre 
Rede for sig overfor Kongen (Eliassen mener, at det 
var uforskyldt), saa var Jens Poulsens Funktion som 
Tolder dermed forbi, og han afgik kort Tid derefter 
ved Døden, nemlig den 21. November 1592. Hustruen 
levede til 1602, hvilket Aar hun døde d. 17. Marts. 

3 Dage senere blev hun hensat i Familiebegravelsen 
i Kolding Kirke »og predikede over hende højlærde oc 
velbyrdige Mand Jens Søfrensen Sogneprest i Colding «. 

Raadmand Jens Povlsens og Hustru Magdalene (Ma 
lene) Arentzsdatters Børn var følgende: 

1) Anne Jensdatter, f. 1574, »Løverdag efter Maria 
Himmelfart, der Klocken waar 9 paa Dagen«, død 1575. 

2) Maren Jensdatter, f. 1576 »Tirsdag for Kyndel 
misse«. » Ved Mortensdagstide- 1592 blev hun gift med 
Frederik Splætt, og døde i Næstved 20. Febr. 1636. 

3) Birgitte Jensdatter, f. 1578 »Løverdag før St. 
Knud«. Død 1585 og begravet 26. Juli i Kolding » hos 
hindis Syster Anne Jensdatter«. 

4) Poul Jensen, f. 1581, Onsdag før Paaske (22. 
Marts). Opkaldt efter sin Bedstefader. 

5) Anne Jensdatter, f. 27. Juni 1585. Død i Helsingør 
2. Septbr. 1645. 

6) Birgitte Jensdatter, f. 24. Novbr. 1588. Død Faste 
lavns Søndag 1589 og begravet i Kolding Kirke »imel 
lem begge hindis Systerer «. 

1) Kancelliets Brevbøger. 1* 
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POVL JENSEN KOLDING 
Som omtalt faar man af forskellige Forhold det Ind 

tryk, at Raadmand Jens Povlsens hørte til Byens mere 
fornemme Borgerstand. Det ses bl. a. af de Navne, der 
er opførte som Børnenes Faddere. Af saadanne var der 
i Reglen 6 eller 8, som oftest lige mange af hvert Køn. 
Blandt de Personer, der til de forskellige Tider viste 
Familien den Ære at staa Faddere og rimeligvis har 
været indbudt til Daabshøjtideligheden, findes flere 
Gange Byens Borgmester, Lensmanden og Slotsherren 
paa Koldinghus eller andre fornemme adelige. 

Af de 6 Søskende er Nr. 4, Povl Jensen, den eneste, 
der har gjort sit Navn bekendt for Eftertiden .. Ham er 
det derfor, vi i det følgende vil omtale nærmere. Hans 
Virksomhed og Eftermæle vidner om, at han saavel i 
medfødte Evner som i sine personlige Egenskaber og 
Anlæg hævede sig en Del over de fleste i sin Samtid. 

Blandt Kilderne til Povl Jensens Liv og Arbejde maa 
fremhæves et haandskrevet Manuskript, bestaaende af 
38 Blade Pergament, hvoraf dog en Del er ubeskrevet, 
i et sirligt Udstyr, som efter al Rimelighed er paa 
begyndt af Povl Jensen Kolding og fortsat af hans 
Børn, især Prof, Rasmus Vinding. Manuskriptet er en 
Gang for mange Aar siden, ukendt ad hvilke Veje, 
havnet i det norske Universitetsbibliotek og blev i 1877 
ved Birket Schmidt gengivet i » Danske Samlinger II«. 
Povl Jensen med Tilnavnet Kolding blev som anført 

født 1581. Selv siger han: » •••• af·mine salige For 
ældre blev jeg opdraget i Gutz sande Kundskab och 
fryct, och der min Alder kunde det taale, holdt och 
sat til Skole udi Kolding, hvor jeg bleff varindes till 
jeg vaar paa mit trettende Aar.« Den Skole, hvori 
Povl Jensen blev »holdt och sat«, har formodentlig 
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været Dronning Dorotheas Skole (Latinskolen), der var 
bleven grundlagt 1566. Men da Skolen i den første 
Tid kun var en lille saakaldt Trivialskole, der i Tiden 
omkring 1600 ikke var meget anset, var det i den Tid 
ikke ualmindeligt, at Forældrene sendte deres Sønner 
andet Sted hen. 

Blandt Povl Jensens 7 Faddere fandtes, foruden 
Borgmesteren Hans Skriver, saa fornemme Folk som 
Kansler Niels Kaas og Adelsmændene Ludvig Munk 
og Johan Rud. Det har da rimeligvis været i Egen 
skab af Drengens Fadder, at den kongelige Kansler 
tog sig af den nu faderløse Povl. I hvert Fald blev 
denne »formedels velbyrdige Niels Kaas Cansleris be 
fordring« i April Maaned 1594 sat i Sorø lærde Skole, 

· hvis Forstander paa den Tid hed Machabæus. Blandt 
Lærerne omtaler Povl Jensen især Hans Stefansen, der 
senere blev Skolens Forstander og Professor ved Uni 
versitetet og som saadan fik Betydning for Povl Jen 
sens senere Liv. 

I Sorø var han Discipel i 6 Aar. De sidste 2 Aar 
underviste han Palle Rosenkrantz, senere Befalings 
mand over Vordingborg Slot og Skoleherre paa Her 
lufsholm, der siden bevarede megen Godhed for sin 
Ungdomslærer og fik Betydning for ham. 

Aar 1600 blev Povl Jensen som Student indskrevet 
ved Københavns Universitet »under Rektor Doctor 
Peter Vinstrup, fordum Bisp udi Sjælland«. 

Ved Universitetet opholdt Povl Jensen sig imidlertid 
kun et Aars Tid. Det første halve Aar boede han i 
Mester Hans Stefansens Hus, idet denne nu var bleven 
Professor. Han tog sig venligt af den flittige og be 
gavede Elev, der dog det sidste halve Aar havde Op 
hold hos sin Farbroder Iver Povlsen, forhen Borg 
mester i København. 
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Da det i den Tid var almindeligt, at de unge Stu 
denter, om det var muligt, drog en Tur ud i fremmede 
Lande, er det naturligt, at ogsaa Povl Jensens Hu stod 
til en Rejse. Det lykkedes ham ogsaa allerede 1601 at 
kunne rejse udenlands. I det latinske Vidnesbyrd, som 
Prof. Stefansen i den Anledning meddelte ham, hedder 
det bl.a.: 

»Der findes meget faa som han, der dels ved Natu 
rens Godhed, dels ogsaa med rette Fremgangsmaade 
og ved stadig Flid og Arbejde stræber efter den sande 
Dyd i Livet og med Dydens og Ærlighedens Ros for 
agtende de Ting, som fører bort derfra, bestræber sig 
alvorligt efter at omfatte med Aanden. Disse ere vær 
dige til saa meget desto større Velvilje og Gunst fra 
alle gode Menneskers Side ..... «3) 
En smukkere Omtale kunde en ung Student vel ikke 

ønske sig, og Povl Jensen rejste nu først til Tyskland, 
derefter til Østrig, hvor han »ved St. Hansdags tide« 
1601 i Prag traf sammen med »den navnkundige og 
berømte Astronomum og danske Mand, gode, velbyr 
dige Mand Thyge Brahe« , som jo i sin Landflygtighed 
her havde indrettet sig et Observatorium, efter at han 
som Følge af sine Uoverensstemmelser med den raa 
dende Tankegang i Danmark 4 Aar i Forvejen havde 
været nødt til at forlade sit Fædreland. 

Dette Møde mellem den berømte Astronom og den 
unge danske Student blev aabenbart af Betydning for 
dem begge. Thi de nøjedes ikke med et flygtigt Møde 
i det fremmede, men Povl Jensen sluttede sig nær til 
sin berømte Landsmand og »tjente hannem for en 
Student, indtil Gud den almægtige kaldte hannem ved 
Mortensdagstide (24. Oktober) til sin himmelske Her· 
lighed«, 

•) Rørdam: Københavns Universitets Historie IV - 503. 
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Der kan vel næppe være Tvivl om, at Tyge Brahe 
med Glæde har modtaget den Hjælp og Opmuntring, 
som hans unge Landsmand kunde yde. Povl Jensen 
var, saavidt vides, den eneste Dansker, der var sam 
men med Tyge Brahe i den sidste Tid. I nogen Maade 
kunde denne da ogsaa betragte sin Student som en 
venlig og formildende Hilsen fra Fædrelandet. Under 
alle Omstændigheder ved vi, at Povl Jensen » saa hans 
salige endeligt og tjente hannem udi hans dødz stund« , 
Der foreligger ogsaa Vidnesbyrd om, at Tyge Brahe 
har givet sin unge Hjælper fortrolige Meddelelser. 

Et saadant findes i » Danske Mag.« II, hvor Lange 
beck Pag. 243 beretter om, hvorledes T. B. i Aaret 1595 
fik tilendebragt sine Observationer over de 1000 faste 
Stjerner og fik sin bekendte store Messingglobus bragt 
i Stand. I den Anledning siges det, at Povl Jensen har 
udtalt: »Jeg har hørt af hans egen Mund, at Globen 
har beløbet sig til 5000 Imperiedaler, fordi den saa 
ofte var istandsat og transporteret til Tyskland, og til 
lige havde det medført store Udgifter at faa den ind 
stillet med Heldning mod det rette Stjernebillede.« 
Samme Sted fortælles det, at Povl Jensen har meddelt, 
at den Gang Grundstenen til Uranienborg blev nedlagt 
d. 23. Maj 1576, »blev den første Sten lagt af Kong 
Frederik ( d. II), den anden af Carolus Danæus, Galler 
kongens Udsending i Danmark, en meget lærd Mand«. 

Et stærkt og smukt Vidnesbyrd om med hvilken 
Ærefrygt Povl Jensen Kolding saa op til Tyge Brahe, 
som han saaledes fik Lejlighed til at være til Hjælp 
og Opmuntring i hans sidste Tid, har vi i et latinsk 
Digt, der er forfattet af Kolding. Digtet er gengivet i 
den franske Filosof Gasendis Værk om Tyge Brahes 
Liv; der udkom paa Latin i Paris 1654.4) 

') Universitetsbiblioteket. 
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Dette Digt, hvis Oversættelse her skyldes Lektor 
H. H. Nissen, Kolding, som jeg derfor er megen Tak 
skyldig, gengives i det oprindelige Versemaal: afveks 
lende Hexameter og Pentameter, og lyder saaledes: 

ÆREMINDE 
over den uforlignelige Mand 

TYGE BRAHE 
Nordbo fra Atlantis (Skaane) og 

Ridder med (gylden) Kæde. 

Man fortæller, at Jorden, dyrket af Mand og af Kvinde, 
fødte en frygtelig Slægt, vældige Kæmper det var. 
De forsøgte en Gang at svinge sig højt op i Himlen, 
men det blev deres Fald, Guderne styrted dem ned. 
Dog hvad sker? Vi har set en ny Gigant stige opad; 
Himlen selv var jo ej Byrde at vrage for ham. 
Han, hvem hele den vældige Jord var for lille og snæver, 
- saadan Skæbnen slog fast ved en urokkelig Dom - 
Han, siger jeg, hin Kæmpe, om hvem det lyder saa vide, 
at han Himlens Sal tog for sit Jagtdistrikt, 
han vilde ikkun leve blandt glimtende Stjerner 

hist oppe, 
for at finde det ud, hvad deres Gaade dog var. 
Derfra han sejrende siger os Hemmeligheder, som ellers 
kun den store Alaand ved med sig selv i sit Sind. 
Ser Du nu herfra op mod de Minder om ham den 

afdøde, 
dem han, lærd som han var, gav os at stirre imod. 
Hvis, Diodorus, Du havde brugt Dine Øjne, saa vilde 
Du have regnet dem med blandt de Vidundere syv. 
Viger nu bort I gamle Lærde, der leved paa Jorden, 
Tyge har blændende vist, I var kun smaa i J ert 

Kald. - - 
Ve, ak ve mig, hvad ser jeg, min Tale nu brat maa 

forstumme. 
Pludselig skælve jeg maa, gysende stille jeg staar. 
Død, han er død, har I hørt det, I funklende Stjerner 

paa Himlen. 
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Han, Tyge Brahe, er død. Større end Atlas han var. 
Hvorfor har I dog bestemt, at han skulde just vandre· 

heden? 
han som dog altid med Flid dyrkede Eder saa glad. 
Stjernerne, som han os gav at undres paa og beskue, 
de tog med Avind ham bort, bort fra mit søgende Blik. 
Sørge vil jeg dog ej, men sige, hvad sandt er, thi 

han, som 
var her paa Jorden saa stor, ham kan den ej holde fast, 
Nu færdes han histoppe i Himlen blandt sine Stjerner" 
før de var ham Maal, og han kom nu didop. 
Altsaa skuer han ned til Hjemmet paa Jorden, 

den brede, 
Glad er han nu: Dit Suk, siger han, rører mig ej, 
rører mig ej, thi nu har jeg sejrende fundet min Lykke, 
og jeg ønsker ej mer paa Jorden at leve igen. -- - - 

Povl Jensen Kolding 
Nordbo. 

Himlen jeg naaede nu og vender mit Blik mod det lave, 
Verden foragter jeg, ser nu kun opad mod Gud. - - 

Slutningen af denne efter vore Ører lidt højstemte 
Hyldest leder uvilkaarlig Tanken hen paa, hvad J. L. 
Heiberg ca. 250 Aar senere (1819) skrev i sin kendte 
Sang: »Solen sank bag grønne Lund«: 

Men Urania sin Ven 
vil et andet Hjem berede, 
hvorved hendes Kunst kan brede 
sig til andre Lande hen. 
Dunkelt jeg kun Vejen ser, 
Stjernerne maa den betegne. 
Lige meget hvad for Egne, 
er ej Himlen alle Vegne, 
hvad behøver jeg saa mer? 

Fra Prag rejste Povl Jensen videre mod Syd til Ita 
lien, hvor han i nogen Tid opholdt sig i Ferraro og i 
Rom. Paa Hjemvejen studerede han i Wittenberg og 
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kom i Marts Maaned 1604 tilbage til København. Men 
-da han nu umiddelbart derefter af Rigsmarsken Sten 
Maltesen Sehested blev antaget til at følge ham paa 
en Tur til Karlsbad, »paa huicken reise jeg tiente den 
velbyrdige Mand udi hans Sager«, gik Rejsen igen for 
en Tid til Udlandet. Samme Efteraar vendte han atter 
tilbage og disputerede nu ved Universitetet for Ma 
gistergraden over Emnet: Muligheden for Forudsigelse 
(Aabenbaring). 
Tiden var nu inde til, at han kunde søge fast Be 

skæftigelse eller Stilling. Af et Brev, dateret 4. Maj 
1605, ser det ud til, at Magister Povl Jensen har søgt 
en Stilling i Malmø. I dette Brev, skrevet af den tid 
ligere Rektor i Sorø, nu Prof. Hans Steffensen (Jo 
hannis Stephanius) til Biskop Mogens Madsen i Lund, 
hedder det bl. a. :5) 

»M(agister) Paulus, som Academiet har anbefalet til 
Dig, bør ansættes, ved at Du lægger Dit Lod i Vægt 
skaalen, Og jeg indser nemlig ikke, hvad de i Malmø 
kan have imod ham - han er jo ikke prøvet -, med 
mindre de maaske mener, at han bør foragtes paa 
Grund af sin Alder. Jeg tror ikke der paa nogen Maade 
kan rettes Bebrejdelse imod ham i Liv og Sæder. 
Medens han færdedes ved Academiet syntes han mig 
sandelig ogsaa en pæn ung Mand og saare flittig. - - 
Altsaa være han Dig ogsaa af mig anbefalet i en over 
-Ordentlig Grad. - - - -« 

Alligevel lykkedes det dog ikke at faa Povl anbragt 
i den paagældende Stilling, thi samme Aar (1605) blev 
han efter Anbefaling af Professor Hans Poulsen Resen, 
i en Alder af kun 24 Aar, udnævnt til Rektor ved den 
lærde ·skole i Aalborg, »kaldet dertil af Mester Jakob 
Holm, Bisp udi Vendsyssel«. 

5) Nye kirkehist. Samlinger V - 208 (oversat fra Latin). 
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Under sit 3-aarige Ophold i Aalborg deltog Povl 
Jensen i Aaret 1608 som delegeret for Gejstligheden j 
.sin By i Højtidelighederne i Anledning af Prins Chri 
stians (Chr.4.s næstældste Søn) Udvælgelse til Tron 
følger. Denne Rejse til Hovedstaden gav Anledning til, 
at han af Vilhelm Dresselbjerg til Vindingegaard og 
kgl. Sekretær Niels Krag til Agerkrog, der var Patroner 
for de paagældende Kirker, under 11. Juli 1608 blev 
kaldet til Sognepræst for Vindinge· og Kvislemark, nu 
Fuirendal og K., under Sorø Amt, til hvilket Embede 
han blev ordineret af Biskop, Dr. Peter Vinstrup. 

Kort forinden Povl Jensen slog ind paa den gejst 
lige Bane havde der været Tale om, at han kunde 
blive Hans Stefansens Efterfølger som pædagogisk 
Professor. Da denne i April 1608 var bleven udnævnt 
til Forstander for Sorø Skole, foreslog han at vælge 
en Efterfølger, der kunde fortsætte ham i Faget. 
Blandt de foreslaaede var Povl Jensen, men en anden 
Aspirant, Povl Bjelke, fik de fleste Stemmer.6) 
Efter Datidens Skik og Praksis indgik Povl Jensen 

kort Tid efter sin Tiltrædelse som Præst for de to syd 
sjællandske Sogne (23. Oktbr. 1608) Ægteskab »rned 
min formandz salige Rasmus Jensens efter leffverske, 
Er lig och gudfrygtig Quinde Johanne Pedersdaatter «. 
Hun var Datter af en Skomager Peder lffversen og 
Hustru Ane Lavesdatter i Malmø. Med sin første Mand 
havde hun haft 4 Børn, hvoraf kun det ene var levende, 
nemlig Daniel Rasmussen, der siden blev Sognepræst 
for Fræninge og Valsø Kald i Skaane. 

I 14 Aar levede Povl Jensen nu som Præst for de 
to Sogne. Men han nøjedes ikke med at forrette sit 
Kald og Embede, thi han var ivrigt optaget af at sysle 
med sine sproglige og kirkehistoriske Studier. 

•) Rørdam: Københavns Universitets Historie. 
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Af et kongeligt Brev, dateret Hafniæ 14. Febr. 1622 
ser vi, at Kongen udsteder Ordre til at udnævne Sogne 
præsten i Vindinge til Præst ved Herlufsholm Kirke. 
Brevet er sendt til Skoleherren paa Herlufsholm, Hr .. 
Palle Rosenkrantz, og lyder: 

Vor Gunst tilforn. 
Wider att efftersom wi Naadigst forfarer, scholen 

paa Herlufsholmb meget att were kommen til Achters 
formedels forstandernis Vagtsomhed, da haffue wi 
Naadigst bewilget, att osz Elskelig M. Pouffuel, Sogne 
prest udj Vindinge, samme Stedz maa were Gutz Ords 
ti enere och forstandere.« 7) 

Paa dette Brev skete det altsaa, at Palle Rosenkrantz 
fik Lejlighed til at kalde sin forhenværende Ungdoms 
lærer til Præst og Forstander paa Herlufsholm. 

21/2 Maaned senere overtog Povl Jensen sit Embede: 
»Philip Jacobi Dag (1. Maj) 1622 kom jeg formedels 

Kgl. Mays breff och befaling til Herlufsholmb Kloster 
at være Sognepræst och forstandere der hos, att for 
fare stedets Lejlighed och hjelpe dett paa fode igen, 
som ellers waar kommen flux tilbage». Saaledes lyder· 
hans egen Meddelelse derom. 

Under sit Ophold i Vindinge var Povl Jensen alle 
rede d. 15.Aug.1615 af Biskop Hans Resen bleven ud 
nævnt til Provst for Flakkebjerg Herred. Som For 
stander for Herlufsholm fik han nu god Lejlighed til 
at vise sin praktiske Dygtighed. Skolen trængte haardt 
til at bringes paa Fode, saavel i det ydre som indadtil. 

Udsagnene om hans Evner paa det praktiske Om 
raade lyder paa, at han var ualmindelig dygtig. Saa 
ledes skriver Melchior :8) 

') Sjællandske Tegneiser 22-16 (Ny kirkehist. Saml.), 
") Historiske Efterretninger om Herlufsholm 1865-74. 
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»Som Forstander for Herlufsholm Skole fik P. J. K. 
god Lejlighed til at vise sin praktiske Duelighed. Skolen 
trængte, som omtalt, haardt til at bringes paa Fode 
paa baade den ene og den anden Maade. Som For 
stander fik Colding ikke alene den umiddelbare Besty 
relse af Stiftelsens Økonomi og alle de Forretninger, 
som Skriveren havde haft, men han blev tillige begavet 
med en Skoleherres næsten fuldkomne Myndighed. De 
Indretninger, han fandt tjenlige for Stiftelsen, kunde 
han foretage paa egen Haand. Men den Myndighed, 
som var ham betroet, anvendte Colding ikke uden til 
Stiftelsens Bedste. Da han modtog Forstanderskabet, 
fandt han Skolens Sager i slet Tilstand, men det varede 
ej længe, inden alt fik et andet Udseende: Økonomien 
blev ordentligere bestyret, Indkomsterne forøgedes, 
Bygningerne forbedrede og adskillige hensigtsmæssige 
Indretninger foretoges, saa at Skolen af denne virk 
somme og retskafne Mands Nidkærhed høstede de 
mest velgørende Frugter. Fra nyt lod han opføre et 
grundmuret Porthus paa to Stokværk, hvoraf den ene 
Side indrettedes til Bolig for Ridefogden, den anden 
for Ladegaardsfogden. For Disciplene indrettede han 
beqvemme Værelser og en smuk Undervisningssal, i 
Steden for, at Spisestuen tilforn ogsaa brugtes til Un 
dervisning. Jordegodset forøgede han ved Tilkøb af 
nyt Gods for nogle Tusind Rigsdaler.« 

Som det ses, var det en meget betydningsfuld Pe 
riode i Skolens Historie, den Tid Kolding· var Forstan 
der. Dertil kommer, at ogsaa Discipeltallet under hans 
Bestyrelse steg, saaledes at det naaede den største 
Højde, det havde indtil det 19. Aarhundredes Begyn 
delse, nemlig ca. 80. Efter Melchiors Beretning fandtes 
den Gang endnu i Skolens Arkiv Koldings Hushold 
ningsregnskaber (rimeligvis findes de endnu), »der 
fuldkommen vidne saavel om omhyggelige Nøjagtig 
hed som om hans Virksomhed i at befordre Stiftelsens 
va-. 
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Om sin Virksomhed med at bringe Stiftelsen paa 
Fode udtalte Kolding selv, at det ogsaa »formedels. 
Gudz sønderlige forsyn och velsignelse skeed er med 
icke ringe forbedring paa bygning och aarlige indkom«. 

I henved 91/2 Aar forblev Kolding i Stillingen som 
Skolens Forstander. Men efterhaanden følte han sig 
stærkt besværet af Arbejdet med den praktiske Ledelse. 
Allerede i et Brev (paa Latin) til sin Raadgiver og: 
Hjælper Biskop Hans Resen, af 22. Febr. 1629 hen 
tyder han hertil. Den 27.Jan.1631 skriver Povl Jensen 
et Brev til den nuværende Skolepatron, Christoffer Ul 
feldt til Svenstrup. Dette Brev, der er det eneste egen 
hændige Minde paa Dansk, jeg har truffet om Forfat 
teren, bærer følgende Udskrift:9) 

»Ærlig og velbyrdig Mand Christoffer Ulfeldt til 
Svendstrup, Danmarks Rigis Raad och Høffvitzmand 
paa Helsingborg Slot, min gunstige, gode Ven och Pa 
tron tiennestvillig tilskreffvet. « Efter nogle indledende 
Høflighedsbemærkninger og nogle Ord om Salg af 
Jordegods, fortsætter Brevskriveren: »Hvad wor Tale 
waar om Scholens Vilkaar, beder jeg och ydmygeligen, 
(som jeg och haffver skreffven Cantzleren till om), 
D. W. vilde lade sig dett nu være anliggende och tænke 
paa, en god, dygtig Karl, som til W oldermisse kunde 
antage Scholens godtz och Regnskaff, thi jeg er nu 
aldeles trætt deraf, och jeg ved mig længer derudi att 
kunde gaffne Scholen. Nu slaar (jeg) min Lid til D. W. 
forsyner saa Scholen med en god Karl till W oldermisse. 

Vil derhos haffve D. W. med sin kiære Hustrue och 
børn den almægtige Gud befalet.« 

Herluffsnolm d. 27.Jan.1631. D.W.w.T. 

9) Rigsarkivet. 
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Det blev dog ikke »til Woldermisse« (d. 1. Maj), at 
Herlufsholms Forstander fik sin Afsked. Først den 
7. Septb. 1631 foreligger hans Entledigelse fra dette 
Hverv. 
Povl Jensen Kolding flyttede nu til lille Næstved,.· 

hvor han stadig vedblev at fungere i Præsteembedet 
til sin Død. 

Som et lille Vidnesbyrd om hans Interesse for de 
fattige kan det nævnes, at Povl Jensen i Aaret 1630 
skænkede et Legat paa 100 Rdl. til Herlufsholm Skole 
kasse. Renterne deraf er siden hver Mikkelsdag uddelt 
til de mest trængende i Sognet. 
For Povl Jensen Kolding og hans Hustru indtraf det 

usædvanlige, at de begge døde med saa kort Mellem 
rum, at de blev begravede paa samme Dag. Herlufs 
holms Præst og tidligere Forstander lukkede · sidste 
Gang sine Øjne den 18. Oktober 1640, hans Hustru den 
26. i samme Maaned. Begge blev de indsat i en Begra 
velse i Kirkens Kor, og over dem sattes en Ligsten med. 
denne Indskrift: 

»Her hviler hæderlig og højlærd Mand Salig Mag. Povel 
Jenssøn Colding, fordum Sognepræst og Forstandere 
her til den adelige fri Sted Herlovsholm og Provst i 
Øster Flakkebjerg Herrit med sin Hustrue, hæderlig 
og dydig Matrone S. Johanne Peders-Datter, som begge 
døde og blev begravne d. 30. Oktober 1640. - Gud 
give dem paa Dommedag en glædelig Opstandelse.e'v) 

En Tavle med en lignende Indskrift er andet Sted 
ophængt i Herlufsholms Kirke. 
- I det i Begyndelsen omtalte Haandskrift har Povl 

Jensen et Sted indført følgende Ord fra Davids Sal 
mer (119, 17 til 19): »Gør vel imod Din Tjener, at jeg 
maa leve, og jeg vil holde Dine Ord. Oplad mine Øjne, 

10) Melchior, Pag. 68. 
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at jeg maa se de underfulde Ting i Din Lov. Jeg er 
fremmed paa Jorden, skjul ikke Dine Bud for mig.« 

Saafremt vi i dette korte Citat kan se et Udtryk for 
Povl Jensens personlige Syn og Sindelag, hvad alt, 

- hvad vi ved om ham, egentlig berettiger os til, tør det 
-sikkert ogsaa siges, at i et smukkere Lys kunde han 
:næppe staa for os i Nutiden. 

Til Fortællingen om dette udmærkede Menneskes 
Livsløb kan det endelig tilføjes, at det 30 Aar efter 
hans Død skete, at hans Søn, Rasmus Vinding, for at 
hædre hans Minde, lod sin Faders Lig føre til Køben 
havn, hvor det da blev indsat i Frue Kirke. Grav 
pladsen i Kirken ved Herlufsholm blev derefter taget 
i Besiddelse af Povl Jensens Dattersøn, Præsten Povl 
Munksgaard, Forstander for Stiftelsen, som ikke følte 
sig tiltalt ved denne Forstyrrelse af Gravens Fred. Paa 
den samme Tavle, hvor Indskriften over hans Bedste 
forældre var sat, lod Povl Munksgaard indhugge føl 
gende Inskription paa Latin: 

» Beate Coldings Barnebarn, Povl Munksgaard, denne 
Kirkes Præst og Flakkebjergernes Provst har ladet 
lave dette Mindesmærke for sig selv og sine kære, 
-efterat den højædle Vinding har overført de foran 
nævntes Ben til København. Han haaber nu paa Hvile 
i Fremtiden for sig og sin Hustru, Elisa Mai, idet han 
beder de efterlevende: 

Lad dog de dødes Ben hvile urørte og gør ikke den 
døde Skade, han som i levende Live ikke har skadet 
nogen og som saa godt han kunde, var dette hellige 
Steds Beskytter og Forsvarer.« 

Anno 1685. 

»Den højædle Vinding« havde imidlertid kun den 
bedste Hensigt med Flytningen, nemlig den at hædre 
sin Faders Minde. I sit store Værk »REGIA ACADE- 
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MIA HAFNIENSIS«, Kbhvn. 1665, indføjede Rasmus 
Vinding paa et Par af de sidste Sider (757-58} en 
kort Levnedsskildring af sin Fader, hvortil han føjede 
-en Efterskrift, der som en Prøve paa den til dette 
Emne knyttede Latin uoversat lyder: 

· PIETATI IN PARENTEM QVOD HANG PAGINAM 
ALIAS VACATURAM DEDERIM, ME FACILE VENIAM 
IMPETRATURUM CONFIDO. 

I Oversættelse: 
»Jeg fortrøster mig til, at jeg let vil erholde Til 

:givelse, fordi jeg af Pietet mod en Fader har gengivet 
-denne Side saaledes, at visse Ting er udeladt.« 

Det er aabenbart kun Pladshensyn, der har forhin 
-dret ham i at give en udførligere Beretning om sin 
Fader, for hvem han nærede en dyb sønlig Pietet. 

PAULUS JANUS COLDINGENSIS 
Det Tidsrum - 17. Aarhundredes Begyndelse -, da 

Povl Jensen Kolding levede og forfattede sine efter 
ladte Skrifter, var i høj Grad præget af, at det latinske 
Sprog næsten beherskede hele den videnskabelige Skri 
bentvirksomhed. Enhver Discipel, der fik Foden inden 
for en af Landets mange lærde Skoler (Latinskoler), 
blev i den Grad indpisket i det latinske Sprog, at de 
senere hen, ofte baade i Tide og Utide, benyttede sig 
af Latinen. En saa klassisk Figur som Erasmus Mon 
tanus er jo et typisk Eksempel paa, hvorledes den megen 
latinske Lærdom kunde gaa mindre befæstede Sjæle 
'til Hovedet. 

Til den Type hørte Povl Jensen ikke. Hos ham re 
sulterede Gennemgangen af de 6 Klasser i » den be 
:rømte Skole i Sorø« ikke i forloren videnskabelig Op- 

2 
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pustethed, men det latinske Sprog, som han i Skole 
tiden blev indviet i, benyttede han sig, i Overensstem 
melse med Tidens Aand og Praksis, senere af ved sine 
sproglige og kirkehistoriske Studier og Forfatterskab. 

I Overensstemmelse med denne Latinisering inden 
for den akademiske Verden blev ogsaa Povl Jensens. 
Navn omskrevet, saaledes at det blev til Paulus Janus 
Coldingensis eller Paulum Jani Coldingium. En saa 
dan Latinisering var dog ikke mere end hvad der 
kunde overgaa enhver Studiosus, der havde disputeret 
for Magistergraden ved Københavns Universitet, og 
under den latinske Betegnelse blev Povl Jensen angivet 
som Forfatter til sine, i Reglen paa Latin trykte, 
Værker. 

En nøjere Vurdering og Omtale af disse nu natur 
ligvis forældede og forladte Arbejder vilde henhøre 
under rent videnskabelig Syssel og i vore Dage være 
ganske upaakrævet. Dette udelukker dog ingenlunde, 
at Povl Jensens Forfatterskab i sin Tid var særdeles, 
betydeligt. Her vil vi nøjes med at nævne hans vigtig 
ste Arbejder og ledsage Omtalen med Eksempler paa, 
hvad der paa forskellige Steder er skrevet om disse. 
Povl Jensen Koldings Forfatterskab omfatter særlig 

følgende tre Bøger: 
1. En Kirkehistorie, der udkom paa dansk i Køben 

havn 1614. Dens Undertitel lød: »Sanddru Beskriff 
velse om den store och underlige Religionsforandring, 
som skede udi vore Forældres Tijd udi det Romerske 
Rige, formedelst det sande Evangelii Obenbaring och 
Prædiken i sin rette Mening fra første Begyndelse ind 
til alting kom til en visse Fred och Roelighed met me 
nige Rigetz Samtycke. « 

Denne Kirkehistorie, der var den eneste af Povl Jen 
sens Bøger, der blev trykt paa dansk, var altsaa en 
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Fremstilling af den lutherske Reformation, saaledes 
som denne var foregaaet » udi vore Forældres Tiid «. 
Molbeck skriver om den, at den tillige vidner om For 
fatterens » Gaver til at skrive det danske Sprog i et for 
hans Tidsalder godt, rent og flydende Foredrag c.P) 

2. Etymologicum Latinum, der udkom i Rostock 
1622. Denne Bog, der bestaar af ikke mindre end 1490 
flerspaltede Sider, er en latinsk Ordafledningslære, som 
forklarer Ordenes oprindelige Betydning med Oversæt 
telse » til Brug for Fædrelandets opvoksende Ungdom« , 
ledsaget af et saakaldt Vocabularium (Ordbog) og et 
henvisende Register over Ord, som ikke findes i deres 
alfabetiske Orden. Molbech skriver derom: 

» Dette vidtløftige og i sin Art ret brugbare Leksikon 
er forsynet med en betydelig Mængde gode danske Ord 
og Udtryk, hvoriblandt hist og her ogsaa forekommer 
Idiotismer. Forfatteren har været meget hjemme i 
Sproget og bl. a. fortrolig med den jydske Dialekt, 
hvoraf nu og da Udtryk forekommer. Hans Ordbog 
har for sin Tid samme Fortjeneste som Christiern Pe 
dersens omtrent et Hundrede Aar ældre Værk havde 
for Begyndelsen af 16. Aarhundrede.« 

Bogen, der var tilegnet den udvalgte Prins, hvis 
Hyldning Povl Jensen havde bivaanet, blev i det 17. 
Aarhundredes sidste Halvdel berømmet af Biskop 
Birkerod, som i sine Dagbøger den 10. April 1672 ud 
bryder: 

» En Gang for alle maa jeg dog med Berømmelse 
ihukomme den arbejdsomme og meget omtalte Mand 
Povl Jensen Kolding for hans ubeskrivelige Arbejd 
somhed og Flid med hans Etymologicum-Latino-Dani 
cum for Lyset at udgive. Thi naar jeg ikkun lidet i 
bemeldte hans sproglige Værk læser, saa maa jeg vis- 

11) Nye Danske Mag. V - 243. 

2• 
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selig takke den gode Mand, som haver sparet min og 
fleres Umage i at udvikle baade Grammatik og Lyd 
lære, naar vi her kan have (hvad mange, dog ikke alle, 
Spørgsmaal anhelanger) Lexicon, Grammatik og Lyd 
lære i et Bind. Jeg haver hørt min kjære Fader for 
tælle, hvorledes bemeldte M. Povel Jensen anstrengte 
sig stedse, ja endog paa sin Sotteseng, med sine sprog 
lige Samlinger at føre til Pens, og der han laa moxen 
(næsten) med Aanden paa Tungen, blev han ved med 
dette Arbejde, indtil Dødens Time gjorde Ende paa 
hans lovværdige Møje.« "] 

3. Dictiouarium Herlooianum, København 1626, en 
latinsk Ordføjningslære, udledet af Etymologien, be 
staaende af 726 Sider i Oktav, og hvori Forfatteren i 
Fortalen særlig nævner Biskop Hans Resen som den, 
der fortrinlig har bidraget til Arbejdets Fremme, ogsaa 
ved lingvistiske (sproglige) Meddelelser. 

I »Nye danske Magasin« V udtaler Molbech herom: 

» Sine Fortjenester af vor Ordbogs-Literatur forøgede 
han endnu ved Udgivelsen af Dictionarium Herlovia 
num. Dette for sin Tid ikke mindre berømmelige 
Værk er den første egentlige Dansk-latinske Ordbog, 
vi besidde og har i mere end et Aarhundrede været en 
brugt og brugbar Skolebog i Danmark og Norge. Det 
har dog ikke gandske fuldstændig optaget alle de dan 
ske Ord, som findes i Etymologien. Forfatteren, der i 
sin Fortale gjør tilstrækkelig Rede for Bogens Øjemed, 
ivrer bl. a. meget imod dem, der ringeagte og tilside 
sætte Modersmaalet, blande det med latinske og andre 
fremmede Ord, ja endog aabenbart beføre og be 
skæmme det ved at tillægge det en Mangel og Fattig 
dom, som det ikke kjender. Mennesker, der i Sandhed 
alt for skammeligt fornærme deres Fædreland. Thi 
hvad findes vel i det latinske eller noget andet Sprog, 
som det danske ikke lige passeligt kunde udtrykke'? 
Mon det daglige Livs Gjenstande fattes deres Udtryk, 

12) Flere latinske Vendinger er her gengivet paa dansk. 
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eller har Naturen skabt os stumme som Fisk? Og 
hvad har de fremmede Sprog i Ejendommelighed og 
Zirlighed fremfor Modersmaalet?« 

I en Fodnote tilføjer Molbech: 

»Om endog den patriotiske Colding for sin Tids dan 
ske Sprogudvikling -og var noget for vidt, saa fortjener 
dog ogsaa det øvrige i hans djærve Fortale at bemær 
kes, som en sin Forfatter hædrende kraftig Protest 
imod det 17. Aarhundredes allerede til hans Tid be 
gyndte Forsømmelse af Modersmaalet og Overgang til 
Latinismens og Gallismens Periode.« Som vi ser, »en i 
sin Tid flittig Dyrker af Modersmaalet, en duelig 
Skolelærer og latinsk Sprogkyndig« (Molbech). 

Af mindre trykte Arbejder fra Povl Jensens Haand 
kan endelig nævnes to ligeledes paa Latin udgivne Lig 
taler over Landsdommer Vilhelm Dresselbjerg og Hu 
stru Mette Drosselbjerg til Vognserup: »Stilhed oc 
Haab, de Christnes Styrelse och Sejer, til Ihukommelse 
beskreffven af P. J. Colding, København, 1640«. - 

EFTERSLÆGTEN 

Povl Jensen Kolding og Hustru Johanne Peders 
datter havde følgende Børn: 

1. Jens Povlsen, f. 1. Aug. 1609. Blev Lektor i Odense 
og Sognepræst i Aasum (Odense Amt). Død 20. Juni 
1655. 

2. Magdalene Povelsdatter, f. 5. Novbr. 1611. Gift 
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med Hans Simonsen Rostocker i Næstved. Død 21. 
Aug. 1630. 

3. Peder Povlsen, f. 24. Febr. 1613. Rejste udenlands 
og ægtede i Polen en Datter af en kendt Historiker 
Erycius Putanea, Genoveva Ignatia. Død paa Herlufs 
holm 27. Juni 1645. 

4. Rasmus Povlsen, f. 19. Marts 1615. Blev Profes 
sor ved Københavns Universitet. Død 4. Septbr. 1685. 

5. Lauritz Povlsen, f. 22. Juli 1618. Død. i Kri 
stiania 7. Januar 1657. 
6. Anne Povelsdatter, f. 6. Septbr. 1620. Gift med 

Johan (Hans) Didricksen Bartsker, Sognepræst ved 
Herlufsholm, senere kgl. Konfessionarius og Biskop i 
Viborg. Hun døde i Kalundborg 1668. 

7. Chatrine Povelsdatter, f. 16. April 1623. Gift med 
Renteskriver Jens Christensen i København, senere 
Jelling. 

8. Ivar Povlsen, f. 20. Septbr. 1626. Rejste uden 
lands og havde i flere Aar Ophold ved Fyrst Ragotskys 
Hof i Konstantinopel. Blev senere det polske Riges 
Lærer i Befæstningskunst. 
En nærmere Omtale af disse og andre Efterkom 

meres Levnedsløb og Virksomhed vil her føre for vidt 
og hører vel ogsaa rettelig andet Sted hjemme. Det 
maa dog omtales, at ligesom Povl Jensen antog Navn 
efter sin Fødeby Kolding, saaledes antog Børnene, og 
derigennem mange af Efterkommerne, efter deres 
Fødeby Navnet Vinding. Om den ældste Søn Jens skal 
det blot nævnes, at han havde en Søn, Peder Vinding, 
der blev Assessor i Kancellikollegiet og atter havde 
flere Efterkommere, som i adskillige Slægtled udgjorde 
en kendt Præsteslægt. 

Nr. 4, Sønnen Rasmus Povlsen Vinding, var den i 
sin Tid meget bekendte og højt ansete Retslærde, der 
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først var Professor i Græsk og Historie i København, 
siden Assessor i det danske Kancelli og i Højesteret, 
først Kancelliraad, senere Justits- og Etatsraad. Hans 
største Fortjeneste er hans Meddelagtighed i Udarbej 
delsen af Chr. d. 5.s danske Lov af 15. April 1683. Prof. 
Rasmus Vinding var dog ikke Medlem af det Udvalg, 
der gav det første Udkast til denne Lov. Men han ud 
arbejdede sammen med Søren Kornerup den saakaldte 
Kongelov og blev Medlem af den 3. Kommission til 
Fremsættelse af Forslag til en Landslov. 

Rasmus Vinding blev derved den egentlige Forfatter 
'til dette betydningsfulde Arbejde, der bærer Chr. d. 5.s 
Navn, og som helt op imod vore Dage har dannet 
Grundlaget for vort Lands Retspleje. 

Det hør dog ogsaa omtales, at Rasmus Vinding bl. a. 
-er Forfatter til et Værk: »Regia Academia Hafniensis« , 
en Bog, der (paa Latin) udkom i København 1665 og 
paa hvis sidste Sider Forfatteren helliger sine Forældre 

-en kort Levnedsbeskrivelse."] 
Som Slutning paa denne Beretning om Povl Jensen 

Kolding og hans Slægt skal det endelig anføres, at 
Rasmus Vinding havde en Søn, Povl Vinding (1658- 
1712), som var Professor og Assessor i Hofretten. Han 
havde igen en Datter, Ingeborg Vinding, der blev gift 

.med » Bedemandens Søn« fra Horsens, den velfortjente 
Officer og Adelsmand, Povl Vendelbo Løvenørn. Om 
ham og hans Hustru, »Professorens Datter«, var det, 
at Carl Ploug 1855 skrev sit smukke Digt »Et Kys«, 
der slutter med en Omtale af den Dag, da saa mange 
nysgerrige Mennesker var stimlede sammen udenfor 

, Vor Frue Kirke for at faa et Glimt at se af Herlig 
heden, thi 

18) Universitetsbiblioleket. 
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» da ægtede Ingeborg Vinding 
Povl Vendelbo Løven ørn«. 

Paa denne Maade knyttedes da, efter mere end 250 
Aars Forløb, atter Forbindelsen med den fædrene By, 
hvorfra Slægten var udgaaet, idet en Digter, Carl 
Ploug, født i Kolding, skrev sit Digt om dette unge 
Par, hvoraf Bruden var en Sønnesøns Datter af sin 
Slægts Stamfader, der i sin Tid var opfostret og ud 
gaaet fra den gamle Grænseby. 
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Juleaften 1783 døde Enken »Madam« Muhlensteth, 
ca. 63 Aar gammel i sit Hjem paa Apoteket') i 

Vejle. Hun havde været gift med dette Apoteks Grund 
lægger, Hans Christian Miihlensteth, og hendes Pige 
navn var Marie Hansen Warmark. 

Hendes Mand, som drev Forretningen til sin Død i 
1761, havde faaet Bevillingen den 5. Juni 1744. Han 
beklagede sig til Kongen i 1756 over den liden Næring, 
han havde som Apoteker, da Byen var lille, Indbyg 
gerne fattige, og der ingen Medikus var, og ansøgte 
derfor om Eneret paa Handel med Vin og fransk 
Brændevin og Logement for Rejsende. Ansøgningen 
blev afslaaet, da Stiftamtmanden fraraadede, og Byens 
Købmænd protesterede') . 
Efter Apotekerens Død fortsatte hans Enke Virk 

somheden i 6 Aar"}, hvorpaa hun afstod Forretningen 
til sin Svigersøn Johan Ejlert Tscherning, som fik 
Skøde paa Apoteket 31. December 1767, men først Be 
villing 20. Januar 1769. Han gik imidlertid fallit, og 
Svigermoderen maatte atter overtage Apoteket, som 
hun den 10. Maj 1771 fik kongelig Bevilling til at drive 
ved Hjælp af en Provisor. 

I » Vejle Amts Aarb. « 1. Halvbind for 1925 har jeg 
• meddelt et Stykke: »Da Vejle savnede en Læge«, i hvil- 
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ken Afhandling er fortalt om den driftige Apoteker 
enke, som søgte at skaffe Vejle en Læge til Byen, hvil 
.ket ikke lykkedes. Hun oplevede dog ikke at faa Af 
slaget paa sin Ansøgning, idet hun døde forinden"}. 

Apotekerenken, »den gamle Mad~ Myhlenstedt« 
kom »ved Nyeaarstid« syg hjem fra Fredericia og døde 
straks efter. Saadan hedder det i en Indberetning, da- 

' teret Vejle den 3. Marts 1784, fra Vejle Bys konstitue 
rede Byfoged Lindved til Amtskirurg Sager i Kolding. 
Det var imidlertid, som ovenfor anført, Juleaften, at 
hun døde. 

Skifterettens Folk maa dengang have været meget 
raske i Vendingen med at indfinde sig i Sorgens Hus 
for at faa paabegyndt de Forretninger, som det var 
deres embedsmæssige Pligt at varetage; thi allerede 
Dagen efter, som oven i Købet var en højhellig Jule 
dag, mødte de paa Apoteket for at gaa i Gang med 
Skifteforretningerne, der ganske vist kom til at trække 
længe ud og først blev afsluttet den 16. December 1785. 

Det maa have været en svær Jul at komme over for 
de Mennesker, som i 1783 boede paa Vejle Apotek; thi 
der laa flere syge i Lejligheden, og det er ikke sært, at 
Familiens Medlemmer var noget fortumlede efter den 
gamle Dames Død. De har sikkert ikke haft helt let 
ved at holde Tankerne samlede ved det første Møde 
med Skifteretten. 

I Skifteprotokollen5
) læses: »Anno 1783, den 25. De 

cember, indfandt sig ieg Gerhard Wilhelm Gelmyden 
Fleischer, Cancellieraad, Bye- og Herredsfoged, samt 
Skifteforvalter heri Weyle, med tiltagne Skriver Fride 
rich Hansen, da den competente Skriver Captain Rie 
gelsen med Fuldmægtig ei var tilstæde eller i Byen, her 
paa Apotequet for at forsegle og wurdere det, som 
befandtes effter den iaff'tes ved Døden afgangne salig • 
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Mad~ Meuhlensted, En Enke af forhen salig afdøde 
Apothequer Meuhlensted. Som Testes") og Wurde 
ringsmænd var nærværende Seignieur Christian Hen - 
rich Suhr og S2:. Thomas Ørum, begge her af W eyle. 
- Ved Forretningen var nærværende den Afdødes 
Sviigersøn Johan Eylert Tschierning med Kierreste, 
Madamme Chathrine Margrethe Tschierning, fød Myh 
lensted") .« 

Vi vil nu følge Skifterettens Folk samt Apoteker 
Tscherning og Hustru paa deres Vandring rundt i Apo 
teksejendommen hin Juledag og høre lidt om, hvad de 
foretog sig, og om det, som de fandt i Stuerne og an 
dre Steder paa Apotekets Grund. Det er jo ganske in 
teressant at faa et lille Indblik i, hvilke Genstande der 
for 150 Aar siden fandtes i et saadant større Borger 
hjem. Senere vil vi høre lidt om, hvad der foregik ved 
de Møder, som siden afholdtes, og om nogle af de Reg 
ninger, som indsendtes til Boet"). 

Selskabet gik først ind i Dagligstuen, hvor man for 
seglede den afdødes Chatol, hvori hendes Papirer var. 
Dernæst vandrede man i samme Stue hen til et Skab, 
hvori der opbevaredes en Del Sølvgenstande, og hvor 
af Apoteker Tscherning udtog en Sølvpotageske, som 
var forsynet med Aars tallet 17 5 7, og en Sølvsukker 
tang af gammel Facon. Det øvrige blev i Skabet, som 
derpaa forsegledes. Derefter » forføjede« Skifteretten 
sig ind i »Bedstestuen«, hvor der ligeledes stod et lille 
Skab med Skuffer, som ikke blev forseglet, da de ikke 
indeholdt andet end Apotekersager. Endvidere stod 

. der i denne Stue et stort Skab, hvori der var Gang 
klæder, som tilhørte Arvingerne, samt Madame Tscher 
nings Dragkiste, der, ligesom det store Skab, ikke blev 
forsynet med Segl. I Stuen var ogsaa to andre Drag 
kister, hvoraf den ene ejedes af Jomfru Hansen W ar- 
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marck, den anden af Jomfru Tscherning. »Hvad andet 
af Møbler, der befandtes, blev ei anført, da Liiget laa 
derinde; udi de tvende Kamre tæt ved stod en opredt 
Seng i hver Kammer, og da adskiellig Klæder var taget 
ud og paa Liiget laa, begierede Hr. Tschierning med 
Kierreste, at ingen Forsegling eller Registrering 
maatte anføres, da de ville være Skiffteretten ansvarlig: 
og angerløs for samme, allerheldst da de fleste Senge 
klæder hørte dem selv til, hvorfore Skiffteretten indvil 
gede samme.« 

Derpaa gik man ud i selve Apoteket (Officinet) for 
at efterse Pengekassen, men en saadan fandtes ikke. 
En Del Vægte og Maal blev ikke opnoteret ved dette 
første Besøg, »da foruden den Sorrig, Moderen var 
død, laae endnu deres ældste Datter meget syg, saa 
Sorrig og Bedrøvelse betog Arvingerne saaledes, de ei 
kunde gjøre Reede for noget. - Skiffteretten forføyede 
sig derfor oven paa til anden Etagie, og befandtes da 
i det eene indtet andet, end hvad som var Apothequet 
tilhørende. I det mellemste Kammer stod et Skack 
.sengejsted] med blaat Omheng« samt et gammelt Ege 
bord med 2 Fløje. 

I det store »Tjenerkammer« var en stor, gammel, 
beslagen Egekiste samt en »Fyhr Cass« , I det lille 
»Tjenerkammer« fandtes: 1 brunstribet Bolsterunder 
dyne, 1 blaa- og hvidstribet Overdyne, 1 do. Bolster 
hoveddyne, 1 Par Blaargarnslagener, en beskadiget 
Stol og et gammelt Bord9

). 

I Køkkent neden under blev intet skrevet op, da 
»Hr, Tschierning med Kiereste« oplyste, at deres Pige 
laa syg, og alting var i Uorden, og de lovede, at intet 
skulde blive fjernet, og at de vilde holde Skifteretten 
»fri for Ansvar indtil 30te Dagen, da alting saa kunde 
blive anført.« Dette gik man ind paa. 
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I Bryggerset opnoteredes et komplet Brændevinstøj 
»ongefæhr'"] paa 5 Fierdingers Størrelse. Samme blev 
ei wurderet, da Hr. Tsch. og Kierreste paastod, at det 
var dennem tilhørende.« Der fandtes en Del mere i 
Dødsboet, som ikke blev skrevet op, især i Kammeret 
tæt ved Dagligstuen, hvor man ikke kunde komme 
ind, fordi der laa Patienter i Værelset; men de tilstede 
værende Arvinger afgav Løfte om, at intet skulde bort 
komme. Skifteforvalteren bad til Slut Tscherning om 
at skrive til Arvingerne, og Apotekeren lovede at sende 
et Brev til den afdødes Søn Apoteker Johannes Andreas 
Miihlensteth, som ejede Svane Apoteket i København. 

Da Selskabet skulde til at gaa, indfandt Skifteskrive 
rens Fuldmægtig Sr. Poulsen sig, som modtog Bogen 
med det opskrevne. 

Her maa jeg maaske gøre et lille Sidespring og 
fjerne mig lidt fra det Emne, som jeg er ved at skrive 
om. Mens Sygdommen rasede paa Apoteket i Vejle, 
hvor Apotekerenken lige var hensovet, var den afdødes 
Søn i København Genstand for megen Opmærksom 
hed, idet han som den første her i Landet efterlignede 
Brødrene Montgolfiers Forsøg med Luftballoner. 
3. Juledag 1783 udførte han sit Forsøg i Hovedstaden. 
Dengang havde man ikke Nutidens. hurtige Efterret 
ningsvæsen, saa han har næppe paa den Dag vidst 
Besked om Familiens Tilstand i Vejle, i hvert Fald 
var han paa dette Tidspunkt uvidende om Moderens 
Død. Da han var Vejlenser af Fødsel, kan det vel nok 
være berettiget, at hans Bedrift, som var meget omtalt 
i Datiden, ogsaa bliver mindet i » Vejle Amts Aarbog« 
ca. 150 Aar efter, at Begivenheden fandt Sted. »Ber 
lingske Tidende« giver den 5. Januar 1784 følgende 
Beskrivelse af dette Forsøg (her meddelt efter » De 
danske Ap. Hist.« 1. Bind, Pag. 575): 
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» Endelig har man ogsaa her seet den berømte Mont 
golfierske Maskine. I Løverdags den 27de December 
anstillede Hr. Apotheker Myhlenstedt et lykkeligt 
Forsøg med den brændbare Lufts Kraft til at hæve 
Legemer i Vejret. Hans Maskine var af ferniseret Sil 
ketaft, 3 Alen lang, 21/2 Cubik i Bredden, altsaa en 
Cylinder. Den indeholdt 23 cubiske Fod inflammabel 
Luft, hvormed den blev opfyldt i mindre end 10 Mi 
nuter. Da den var opfyldt, og begyndte at hæve sig i 
Veiret, vilde man holde den tilbage med en Strikke; 
men dens Kraft var saa stor, at Strikken eller Snoren 
brast. Den hævede sig strax høit, men den maatte vige 
for en temmelig stærk Vind, som i en fem Minuter 
førte den omtrent over Christiansborg Slot, det er 14 
eller 1500 Fod fra Hr. Myhlensteds Gaard, hvor den 
gik op. Den syntes da at være 100 Fod over Slottet. 
Den gik derpaa stedse stigende høiere og høiere, hen 
imod Vesten, til man aldeles tabte den af Syne. - Det 
bør anmærkes til Hr. Myhlenstedts Roes, at hans Be 
skedenhed, uagtet dette Forsøg fulgte paa mange fore 
gaaende retskafne Experimenter, var saa stor, at han 
havde skiult sit Forsæt med at anstille dette, saa nøie, 
at ingen vidste deraf, førend man saa den svæve hen 
over Staden. Ventelig har denne kyndige Chymikus 
dermed villet forekomme den Ubehagelighed, man har 
erfaret i Amsterdam og flere Stæder, ved at see en stor, 
Mængde Mennesker samlede af den billige Nysgierrig 
hed, at ville see noget stort, da det første betydelige 
Forsøg dog er underkastet saa mange tilfældige Hin 
dringer, at deres Forventning let kunde blive uopfyldt. 
Dette første saavidt vi ville troe, her anstillede virke 
lige Forsøg, geraader altsaa Hr. Myhlenstedt til megen 
virkelig Ære. - I Dag er den endnu ikke fundet; 
uagtet Rygtet siger, at den skal være seet ved Kiøge, 
der, som man veed, ligger 4 Mile fra Kiøbenhavn. « 

Den blev fundet den 13. Januar 1784 i en Have i 
Holtug By i Nærheden af Storehedinge. Apotekeren 
gentog sit Forsøg den 12. Januar 1784 med en »aero 
statisk Maschine«, der opsendtes fra Christiansborgs, 
Slotsgaard"}. 
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Apoteker Miihlensteth i København var en anset 
Mand, som blev Assessor pharmaciae, først i Colle 
gium medicum, senere (1803) i det nyoprettede kgl. 
Sundhedskollegium. 

Vi vender nu atter vor Opmærksomhed fra Begiven 
hederne i Hovedstaden til den lille østjyske Købstad, 
hvor der paa den Tid rasede en smitsom Sygdom, og 
hvor man som ovenfor omtalt ikke havde en Læge 
boende, som man straks kunde faa fat paa, naar en 
eller anden blev daarlig, hvilket naturligvis var et stort 
Savn for Vejle By og dens nærmeste Omegn. Den 24. 
Oktober 1764 havde Kirurgen Nikolaj Henrik Ursin 
forladt Byen for at blive Regimentsfeltskær. Derefter 
synes der ikke at have været nogen privilegeret Stads 
kirurg i Vejle i en længere Aarrække. Ursin var den 
første kgl. privilegerede Kirurg i denne By, hvor han 
blev Stadskirurg den 26. April 17 54, hvilken Stilling 
han altsaa var Indehaver af i godt 10 Aar. Han var 
blevet gift den 7. August 17 54 i Vejle med Anne Mar 
grethe Miihlensteth12

), der sikkert var i Familie med 
Apotekerfamilien, og som var Datter af Klokker An 
ders Miihlensteth og Anne Kirstine Mortensdatter. 

Siden Mødet paa Apoteket Juledag var der sket store 
Forandringer, idet baade Kancelliraad Ffeischer "] og 
Apoteker Tscherning i Mellemtiden var afgaaet ved 
Døden. Sidstnævnte blev begravet den 2. Februar 1784. 
Mdm, Tscherning maatte laane Penge af Birkedommer, 
Johan Meden, baade til hendes Moders og Mands Be 
gravelser. Hun laante 40 Rdl. til Moderens og 30 Rdl. 
til Apotekerens Jordefærd. Tscherning efterlod ved 
sin Død sit Bo i en sørgelig Forfatning14). Boets hele 
Indtægt var 150 Rdl. 2 Mark 12 Sk., medens de sam 
lede Udgifter beløb sig til 739 Rdl. 4 Mk. 81/2 Sk. 

Blandt Gældsposterne fandtes bl. a. en Veksel af 10. 
Marts 1770 paa 200 Rdl.; heraf var de 100 Rdl. brugte 
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til Tsehernings Rejse til København for at tage Eksa 
men, medens de andre 100 var brugte til hans Bryl 
lups Fornødenheder. 

Kancelliraadens Sygdom begyndte med Kulde og 
Hovedpine og blev i Begyndelsen anset for at være en 
stærk Forkølelse, men den forandrede sig siden til 
»Hedsighed og fik Navn af Sprinkel efter nogle røde 
og blaa Pletter, som viste sig« :i.5) • 
Foruden Apoteker Tscherning og Kancelliraad Flei 

scher døde ogsaa en Mand ved Navn Albrecht Fugl, 
sidstnævnte efter 8 Dages Sygdom. Saavidt vides, 
havde Fugl været nogle Gange hos Apotekerens, mens 
der var Sygdom i Huset. Kirurgen Kræmer") mente, 
.at Fugl og Fleischer ikke var død af samme Sygdom 
som Tscherning. Jomfru Mogensen og Jomfru Galten 
i Vejle, der var til Stede paa Apoteket ved Ligfærden 
samt Apotekets Tjenestepige blev syge, men var i god 
Bedring den 3. Marts 1784. Den smitsomme Sygdom, 
som rasede i Vejle, blev af de lokale Myndigheder be 
handlet med øjensynlig Ligegyldighed. 
Paa Apoteket i Vejle afholdt Skifteretten først det 

næste Møde Lørdag den 28. Februar 1784 som Følge 
.af, at Posten i Mellemtiden var -af'gaaet til uregelmæs 
sig Tid17), og der ventedes Svar fra Arvingen i Køben 
havn, inden man atter kunde samles. Endelig kom 
Brevet, hvori Apotekeren bad sin Søster, Mad~ 
Tscherning, om hun vilde sørge for at faa Sr. Carsten 
sen, som var Borger i Vejle, til at » observere hans 
partes«: senere skulde han nok faa skriftlig Fuldmagt 
tilsendt. 

Inden Apotekeren i København var blevet underret 
tet om Moderens Død, havde han allerede den 2. Jan. 
1784 givet Møde hos Hovedstadens Notarius publicus, 
.Justitsraad Christian Smidt, og faaet opsat et Doku- 
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ment paa stemplet Papir. Man maa formode, at Miih 
lensteth paa dette Tidspunkt havde modtaget Budskab 
om Moderens Sygdom, og at han var forberedt paa, 
at hun maaske ikke vilde blive rask igen. Han har 
rimeligvis faaet Brev enten fra Vejle eller Fredericia, 
hvor hun jo havde været paa Besøg, muligvis hos Re 
gimentsfeltskær Ursin, som var flyttet dertil. Hos No 
taren skrev Apotekeren sin Fuldmagt til U rsin. Han 
begynder Dokumentet med at meddele, at dersom hans 
gamle og svagelige Moder »ved Døden skulde afgaa 
eller allerede være afgaaed« , saa giver han Regiments 
feltskær Ursin, som boede i Fredericia, Ret til at vare 
tage hans Interesser i Moderens Bo. Det hedder end 
videre, at da Miihlensteth og hans Svoger i Vejle var 
eneste Arvinger og begge fuldmyndige, var de begge 
efter Loven berettigede til at skifte og dele mellem sig, 
hvorfor han ikke forlangte »nogen Rettes Registrering 
eller Behandling i nogen Maade«. 

Det var ikke sært, at der atter maatte vælges en 
anden Mand til at møde for ham; thi Ursin indfandt 
sig først hos Skifteforvalteren i Vejle den 11. Juli 1785 
for at forevise sin Fuldmagt. Man kan ikke beskylde 
ham for, at han var rask i Vendingen, selv efter Da 
tidens Forhold. Da han endelig mødte, havde han ikke 
længere sin Bopæl i Fredericia, men i Aarhus"}. For 
at forebygge en eventuel Misf'orstaaelse skrev Apote 
keren i København følgende Brev til Byfogeden i Vejle: 

V elædle høystærede Herre! 
Ubekiendt tager ieg mig den Frihed at skrive Dem 

til, som De behageligst ville undskylde. Jeg har under 
2den Januari 1784 givet Hr. Regimentsfelskiær Ursin 
Fuldmagt til at beopagte mine Partes i min salig Mo 
ders Bo i W eyle, særdieles i den Tanke, at ingen Ret- 

3 
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tens Behandling var fornøden. Men da Omstændig 
hederne forandrede saadant, og Øvrigheden antog sig: 
Boet, uden at bemeldte Hr. Regimentsfelskiær Ursin 
indfandt sig, formodentlig formedelst hans Fraværelse' 
andenstæds, maatte ieg paa mine Vegne lade beskikke 
en anden Mand paa Stædet, som blev Sr. Søren Car 
stensen, og altsaa bliver det herved, at bemeldte Sr. 
Søren Carstensen fremdeeles møder og underskriver 
paa mine Vegne, dog paa de Vilkaar, at han ikke ind 
gaaer eller paa mine Vegne underskriver noget, hvor 
ved ieg kunde have Tab eller Bekostning, da ieg i saa 
Fald ikke dertil bliver ansvarlig, hvilket ieg ikke skulle 
undlade herved tienstskyldigst at tilmælde Hr. Bye 
fogden i Anledning af, at mig er berettet, at benævnte 
Hr. Regimentsfelskiær Ursin ved en Reyse igiennem 
W eyle indeværende Aar skal have leveret førstbe 
nævnte Fuldmagt, som nu ikke· gielder meere. 

Med megen Høyagtelse har ieg den Ære at forblive 
velædle, høystærede Hr. Vens tienstskyldigste Tiener ~ 

Kiøbenhaun, d. 12. Novbr. 1785. I. A. Mii.hlensted. 

Sr. Søren Carstensen vedblev altsaa at repræsentere 
Apote!{eren. Skifterettens andet Møde afholdtes, som 
ovenfor meddelt, den 28. Februar 1784. Til Stede var 
den,iVa,kancen konstituerede Byfoged Lindved og By 
skriver, Kaptajn Riegelsen samt to Vidner, Morten 
Bierri11g og Hans Christian Suhr. Endvidere var nær 
værende Enken Mad me Tscherning samt Købmand 
Ahrensberg, der mødte paa hendes Laugværges, Birke 
dommer }1eedens V egne. Carstensen var der ogsaa. 

Man gik ind i Dagligstuen og hen til Chatollet, hvor 
Selskabet straks tog Seglet i Øjesyn. Da man havde 
forvisset sig om, at det var rigtigt, blev det brudt, 
hvorpaa Chatollet aabnedes. Dette Møbel var lille, 
grønmalet samt forsynet med aaben Fod og 4 drejede· 
Piller. I den første Skuffe fandtes en Del Papirer og 
Breve, som man mente ikke var af særlig Betydning" 
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hvorfor de blev puttet i en Sæk, som forsegledes for 
at gemmes til Skiftet var fuldendt. Man tænkte, at 
Dokumenterne maaske senere kunde give Oplysninger 
om et eller andet, som ikke var af Vigtighed straks. 
I de 9 næste Skuffer var der nogle Skøder og Adkomst 
beviser, som blev anbragt i et rødt Skrin, der tilhørte 
Jomfru Warmark, og som senere forsegledes. I den 
nederste Skuffe fandtes kun nogle Papirer til Apote 
kets Brug. I en Bogreol stod en Del Bøger, hvoraf jeg 
skal nævne nogle enkelte, saa Læserne kan erfare lidt 
om, hvoraf en Apotekers aandelige Føde kunde bestaa 
i hine Tider. De fleste af Bøgerne var paa Tysk: 

Schroeders Huspostil, 
Pfanners: Kristelig Bods- og Livsførelse, 
Buncars: Kristelig Rejse til den salige Evighed, 

do. : Den hellige Krig. 
Schiønau: Martin Luthers Levnedsbeskrivelse, 
Det nye Testamente, 
W ogt: Medicinsk Skatkammer, 
Zuner: Grundtræk af den teoretiske og praktiske 

Kemi, 
Den ikke samvittighedsfulde Apoteker, 
Blancards Lægemiddelkunst, 
Boerhavers Kemi, 
En botanisk, tysk Bog uden Titelblad, 
En Geografi, En Kirurgi, 
Talanders Brevformularbog, Henkels Pyrotologi, 
Hoffmann Waldaus Digte, 

og endelig en Bog, der hed: 

Underretning om det » Marocansk Slaverie 
paatvers « [ !] . Denne Titel havde Skriveren i hvert 
Fald givet den. 

3* 
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Da Bogsamlingen var vurderet, aabnedes et rødt 
Glasskab, som ogsaa havde været forsynet med Skifte 
rettens Segl. I Skabet fandtes følgende Ting: 4 Sølv 
spiseskeer, 1 Thepotte, 2 Bægere, 6 Sølvskeer, som 
Mdm. Tscheming havde glemt at opgive ved det første 
Møde, 6 Theskeer af Sølv, 1 Terrin med Laag, 6 Tin 
skeer, 4 smaa Tinskeer, nogle smaa og store Blik 
daaser samt en Malmhane. Endvidere huskede man 
her at opnotere den Potageske og Sukkertang, som 
allerede var bleven udleveret til Apoteker Tscherning, 
I de fire nederste Skuffer i Glasskabet var der intet; 
men i den Dragkiste, hvorpaa Skabet stod, var der i 
de to øverste Skuffer: » 1 sort Graditurs Adriene"'}, 1 
sort Choloppe, 1 Sirtz Cattun'") Adriene med Forklæde, 
1 Cattuns Cantuse'") og Skiørt, 1 gammelt dito Skiørt, 
1 gl. dito.« I den 3. og 4. Skuffe fandtes intet. Mdm. 
Tscherning oplyste, at paa Grund af det »uformodent 
lige hastige Dødsfald, som her i Boenvar indtruffen«22), 
var det ikke lykkedes hende at faa gjort Lintøjet rent , 
og bragt i den behørige Orden. Hun afgav derfor en 
af hende underskreven Fortegnelse over dette, idet.hun 
formodede, at Udfaldet blev saadan, at hun selv kunde 
beholde det i sin Lod. Fortegnelsen omfattede: 4 Par 
Hørgarns Lagener, 1 fin Drejels'") Dug, 9 Servietter af 
samme Slags, 1 do. Dug, 8 Servietter, 1 grov Drejels 
Dug, 3 smaa Drejels Duge, 12 do. Servietter, 4 Pude 
vaar, 3 Par Blaargarns Lagener, 6 Haandklæder, 6 
hvide Lommetørklæder, 6 blaa do., 6 gamle do., 6 Par 
Fruentimmerærmer og 6 Særker. Glasskabet med 
Dragkisten vurderedes til 5 Rd. I denne Dagligstue 
fandtes endvidere 1 ottedags Stueur »med Fouderal« , 
» 1 toesætzig Canapee24

) med Cattuns Overtræk, 6 gamle 
Hyslæders'") Stole, 1 gammel blaamalet Stol paa en 
Fod og til at opslaa, 1 2-Etagie Kackelovn med Jern- 
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trumle og Tuude« , 1 Gevær, 1 Spejl med forgyldt 
Ramme, 3 smaa beskadigede do. og nogle Urtepotter. 

I Stuen neden Dagligstuen var » 1 Fyhr26)-Skak 
Himmel-Sengested med hiemgiort ulden Damaskes27) 
Omhæng og Kappe. Derudi: 1 blaastribet Bolsters Un 
derdyne, 1 gammel rødstribet Olmerdugs28) Hoved 
dyne, 1 blaastribet Bolsters Hovedpude, 1 Overdyne 
med grøntærnet Lærrets Vaar.« I samme Værelse stod 
en gammel Egedragkiste med Messingbeslag, Laas og 
Nøgle. Alt, hvad der var i den, tilhørte Jomfru War 
march, som selv havde Nøgle til Kisten. Endvidere 
var der et Feltsengested, et lille Natskrin paa Fod og 
et gammelt Skærmbræt »rned 6 Flag«20). I Sengekam 
meret var » 1 Skak-Himmelsengested med ulden Da 
maskes røde Omhæng og Kappe, derudi: 1 gl. Bolsters 
Bredsel, 1 gl. blaastribet Bolsters Underdyne, 1 gl. Bol 
sters Hoveddyne, 1 rødstribet Olmerdugs Hoved dito, 
1 blaa- og hvidstribet Kram Olmerdugs Hovedpude og 
1 grønstribet Olmerdugs Overdyne.« Denne Stue havde 
endvidere et lille Bord paa Krydsfod. 

I Fadeburet fandtes: » 1 gl. Fyhrbord paa 4 dreiede 
Piller, 2de lange Fyhrbænke, 1 Smørballie, 2de Gryn 
bøtter, 2de Malkebøtter, 2de Grynbøtter med viidere, 
1 ·gl. jernbunden Skriin, 3de store Krukker, 1 Krum 
kage- og 1 Goderaadsjern"}, 3 hviide Steenfade, 1 lang 
blaae og hviid aflang dito, 4 Steentalerkener og 1 lidet 
Fad, 7 flade Tin-do., 1 lidet do. Fad, 2 Aschetfade af 
Tin og en liden Gryntynde,« 

Kammeret »næstved« Understuen indeholdt 1 stor 
Vognkurv, 2 smaa Fyrrekasser, 3 smaa Fjerdinger, 
1 gl. jernbundet Skrin uden Nøgle, 1 gl. Kuffert og 1 
stor grønmalet Kiste med Jernbeslag. 

I Bryggerhuset (Bryggerset) »næstved« fandtes et 
komplet Brændevinstøj paa omkring 5 Fjerdinger med 
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Hat, Piber, Dæk og Svaletønde. Mdm. Tsch. frafaldt 
sin Ejendomsret til dette Apparat. Endvidere var der 
1 Mæskekar af Egetræ og 1 mindre do., 3 gamle Fu 
stager, 1 Karstok og en gammel Rulle af Egetræ. 

Udstyret i Køkkenet »næstved« Sengekammeret føl 
ger her. 1 stort og .1 lille Tinfad, 1 Vandfad, 1 aflangt 
Stegfad, 2 runde Fade, 1 lille Suppefad, 3 Aschetfade, 
6 dybe Tallerkener, 7 flade do., 1 lille Tinskaal, 2 store 
Messingfade, 1 Messingfyrbækken, 2 do. Natbækkener, 
1 do. Kaffekande, 1 Messinglyseplade, 1 do. Dørslag, 
1 do. Fyrfad, 2 do. gamle Kedler, 1 do. Lysestage, 1 
aflang Kobberkedel, 1 Kobbertærtepande med Laag, 
1 do. Melonform"}, 1 do. Rivejern, 1 do. Kasserolle, 
1 do. stor Potte, » 1 dito liden og dito stor Tragt«, 1 
Jernstegesped med Pande, 14 Blik Æg-, Ost- og Suk 
kerbrødformer, 3 Blikpotdekler, 1 gl. Kaffekværn, 1 
Blikvandkande, 1 Kobbertekeddel, 1 Jernrist, 1 do. 
Madgaff el, 1 Brandjern, 1 Ildklemme og 1 Skuffel, 1 
Kobbertemaskine med Fad, 2 Jerngryder, 1 gl. Ege 
køkkenbord, 1 lille Kobbertekedel, 1 lille Messingfyr 
fad og 1 Tinpotte. 

I Storstuen var en 2 Etages Kakkelovn med Tude 
og 2 støbte Messingfødder samt et stort grønt- og blaa 
malet Egeklædeskab med Laas og Nøgle; i dette op 
bevaredes ikke andet end Jomfru Tschernings testa 
menterede Gangklæder. Endvidere stod i denne Stue 
1 malet Thebord, 1 Bord med blaa og hvide Stenfliser, 
1 firekantet Fyrretræsbord paa krumme Fødder, 1 Ka 
nape betrukken med blaa og hvid ulden Damask, 1 
Lænestol med rød Læderbetræk samt 6 enkelte Stole, 1 
gammelt forgyldt Spejl, 6 Stk. Lampetter, 1 blaa og 
hvid Kaffekande af Sten med Fad, 1 læderet dito af 
Messing, 1 Blækhus, som var af Sten og af hvid og 
blaa Farve, 1 Brætspil med Brikker, 1 Knivfuderal 
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med Messingbeslag, 4 Par stribede Vinduesgardiner 
med Kappe og 1 hlaa Terrin med beskadiget Laag. 
.Paa Væggen hang et Skilderi og et Termometer. Væ 
relset smykkedes endvidere af »KongFrederik den 5. 
med Dronning «. Det fremgaar ikke af Protokollen, 
om. denne Prydelse var et Billede eller et Afstøbnings 
arbejde; men det er sandsynligt, at det sidste har væ 
ret Tilfældet; thi i det hele har Gibsrelieff er af Konge 
huset været meget udbredt i anden Halvdel af det 
18. Aarhundrede. Der levede dengang her i Landet en 
Gihser ved Navn Domenicus Gianelli. Han kom i Aaret 
1758 til København som Medhjælper ved Arbejdet paa 
Frederik den Femtes Rytterstatue og fik senere Ansæt 
telse som Kunstakademiets Gibser. I 1780'erne averte 
Ter han i Adresseavisen med sine Buster og Relieffer, 
bl. a. af danske kongelige Personer"] . 

Paa Apoteket var der to Gæsteværelser. I det ene, 
som kaldtes det blaa Gæstekammer, fandtes en Læne 
stol med hvidt og rødt Betræk samt et lille Bord paa 
Krydsfod. I det andet, det »øverste« Gæstekammer, 
-stod et Trensengested med Sirtsesomhæng og Kapper. 
I denne Seng var to blaastribede Bolsterunderdyner, en 
blaastribet Hoveddyne og to Hovedpuder samt en Ka 
tunsoverdyne med Dun. Endvidere kunde Værelset op 
varmes ved Hjælp af en Jernkakkelovn, Vindovn, med 
'Tromle, Tude og Rør. Paa Væggen hang et lille Spejl 
med forgyldt Ramme. Kammeret prydedes iøvrigt af 
et lille Fyrretræsbord paa Krydsfod, og paa dettes 
Bordplade laa · et Sirtsestæppe og en Serviet. Til Gæ 
sternes Behagelighed var opstillet en Taburet med 
Lærredsbetræk. 

Da Skifterettens Folk havde beset Gæsteværelserne, 
,gik de op paa Kvistkammeret, hvor de opnoterede føl 
gende Genstande: 1 Skack Sengested med blaa Raskes 
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Gardiner, 1 Egeslagbord, 1 gammelt Flaskfoer, 1 Jern 
stegevender, 1 Sennopskværn, 1 gammel Kornmaade"}, 
1 gammel Spinderok, 1 dito bedre, 2de Bøgekasser, 
2de gamle Skæreknive, 1 gammelt Brændejern og 1 gl. 
Segl, 1 gammel Saddel med grøn Sæde, 1 engelsk Ride 
stænger medBridon, 1 gammeltCarioltøj, 1 Par kort Sele 
tøj med Læderpuder, 1 Jerngardinstang, 4 Stk. Lærreds 
Vindues Gardiner, 1 Vognkurv, 2de Qveridoner, 1 stor 
Pakke-Tønde, 1 Fyrretræskasse, 1 Hakkelsekiste med 
Kniv, et gammelt Egeskrin, 2 Forke, Save, 1 Buløkse, 
Haandøkser, 2 Høleer, 2 Hjul, 3 River, 3 Greb, 1 Spade, 
1 Hestetømme, 1 Par Seler, 3 gamle Puder, 1 lille 
Vognkurv og nogle Stykker Reb foruden flere mindre 
Ting. 

I Stalden var et Dækken, en Plov og et Par Harver, 
og i Karlens Kammer et opslaget Sengested med en 
gammel Olmerdugs Underdyne, 3 gamle Hovedpuder 
og en brunstribet Olmerdugs Overdyne. Der var lige 
ledes et opslaget Sengested i det andet Kammer. 

Man gik derpaa en Tur rundt i Apotekets Gaard og 
opnoterede følgende: »1 beslagen Vogn med Hamle, 1 
Par Høeleirer med Læsstræe, 4 Faar og en sortprikket 
Ko, der stod med Kalv.« 

Mdm. Tscherning anmeldte, at der tilhørte Døds 
boet 3 Kakkelovne i Huset overfor, hvilke blev efter 
set. Hun lovede at anmelde, hvis hun senere skulde 
komme i Tanker om noget Ind- og Udbo, som var 
blevet glemt. 

Derefter følger i Skifteprotokollen en Beskrivelse af 
Boets faste Ejendele. Dødsbogaarden var beliggende 
paa Vejles Søndergade imellem Sr. Fæveiles Gaard paa 
den nordre Side og Feldbereder Jørgen Ovesens paa 
den søndre Side, og den bestod af 191/2 Fag til Gaden, 
Porten iberegnet, teglhængt med Kvist saavel til Gaden 
som Gaarden. I denne var en Længe med Stald og 
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Lade, 10 Fag, næsten teglhængt, af Mur- og Bindings 
værk. Endvidere stod der en Vandpumpe i Gaarden. 
Skraas overfor Gaarden var en Urte- og Frugthave, 
som var indhegnet. 

Apoteksbygningen med Apotek, Materialkammer, 
Laboratorium og alle deri værende Medikamenter og 
Rekvisitter samt de i Dagligstuen og Storstuen tvende 
indrettede Skabe til Medikamenter blev ansat og vur 
deret til 1600 Rdl. 

Lige overfor Apoteket laa en enetages, teglhængt 
Bygning af Mur- og Bindingsværk, til Gaden 7 Fag, 
til Gaarden 6 Fag med Ud- og Indkørselsport og Stald, 
der ogsaa var af samme Bygningsmateriale; denne 
Ejendom med tilhørende Gaard og Haveplads samt 
fælles Brønd med Peter Bager vurderedes til 250 Rdl. 
En Toft norden Byen mellem Provst Neuchs' og 

Købmand Linnemanns Tofter vurderedes til 300 n.n., 
og en Toft Syd for Byen, kaldet Simonstoft, imellem 
Sr. Carstensens og afdøde Sr. Alb. Fugls Toft ansattes 
til 80 Rdl. Værdi. 

En Ejendom, som kaldtes Nyemark Ejendom, paa 
Vejle Nørremark, og som var den første af den Slags 
Ejendomme paa Marken, takseredes til 150 Rdl. En 
anden Bygning, som laa noget længere bort paa Vejle 
Nørremark, ansattes til 140 Rdl. 

Den samlede Vurderingssum af Boet udgjorde 2802 
Rd. 2 Mk. 12 Sk. 

Mdm. Tscherning lovede at gøre Rede for, hvad 
Boet havde tilgode for Apotekervarer, naar der ankom 
en Provisor til Apoteket. Hun havde skrevet til sin 
Broder i København om at faa en saadan antaget, da 
en Fagmand bedst kunde udtale sig om Apoteket og 
Varernes Beskaffenhed. Af Protokollen ses, at der 
endnu den 17. April 1784 ikke var ankommen en Pro 
visor til Byen. Da Mdm. Tscherning blev bedt om at 



42 ARNOLD HANSEN 

-opnotere de Poster, som hun var vidende om, at Boet 
skyldte andre, nedskrev hun forskellige Summer, som 
ialt beløb sig til 2787 Rd. 4 Mk. og 14 S. Man enedes 
-om at holde Auktion over Boets Ejendele for at 
faa Gælden betalt, og man mente, at det var bedst at 
faa Jorderne solgt snart, da Foraaret var nær, for at 
Køberne kunde faa Gavn af Jorden. 

Mandag den 28de Juni 1784 bekendtgjordes føl 
gende i »Extraordinaire Avertissements til de til For 
sendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavn 
ske Tidender« : 

» Da Mad. sal. Apotheqver Miihlensteds Stervboe til 
hørende Eyendele: 1) en Gaard, beliggende paa Syn 
dregade, bestaaende til Gaden af 19 og et halv Fag 
med Qvist igiennem, Muur- og Bindingsværk, og til 
Gaarden 10 Fag til Stald- og Ladehuus, ligesaa Muur 
og Bindingsværk, Teglhængt, med Gaardsrum, og deri 
værende Pompevand, samt til Gaarden hørende Urte 
-og Frugt-Hauge; 2) Apotheqvet, dets Indretning og 
deri værende Medicament-Vare, samt tilhørende Reqvi 
sita, item 2de til Medicament-Vare indrettede Skabe 
med videre; 3) et Huus lige for paa den anden Side af 
Gaden liggende, bestaaende af 7 Fag, et Loft høy, 
Muur- og Bindingsværk og i Gaarden 6 Fag til Stald 
og Indkiørsel, med Gaardsrum, Haugeplads og Vand, 
vorder stillet til offentlig Auction Første Gang den 
16de, Anden Gang den 18de og Tredie Gang den 2lde 
Augusti førstkommende, udi Stervboe-Gaarden, hver 
Dags Formiddag Kl. 10 Slet, hvilken bemelte sidste 
Dag, da og tillige bortsælges Boens øvrige Effecter, be 
staaende af Sølv, Kobber, Tin, Messing, Jernfang og 
Trævare, Boeskabe af forskellige Slags, Kakkelovne, 
samt Sengesteder, Sengeklæder, Lintøy og videre, hvil 
ket_ tiener til behagelig Efterretning for de agtende 
Liebhavere, der forinden Auctionen, ved Eftersyn selv 
hest kunde giøre sig det fornødne bekiendt. 

Weyle, den 22de Junii 1784. A. R. Lindved, 
const. Byefoged.« 
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Auktionen bekendtgjordes endvidere i en Avis i 
Altona. 

Apoteket med Ejendom samt Huset og Haven paa 
den anden Side Gaden solgtes ved Auktion den 21. Au 
gust 1784 til Christian Albert Sadolin for 1530 Rdl. 
Indboet »med videre« var under Hammeren den 21., 
'22. og 23. August 1784 og indbragte 338 Rd. 4 Mk. og 
15 Sk. Jorderne og de to Ejendomme paa Nørremar 
ken var allerede atbændede ved Foraarsauktionen, der 
afholdtes den 13. Marts samme Aar og indbragte Boet 
følgende Pengemidler: Toften Nord for Byen 422 Rd., 

:Simonstoften 140 Rd., den første »Nyemarksejendom« 
255 Rd. og den anden do. 256 Rd. Man var meget til 
freds med Foraarsauktionen, der indbragte 403 Rd. 
mere end Vurderingssummerne, og i Skifteprotokollen 
indførtes, at det var en anseelig Sum, der indkom ved 
denne Auktion. 

Der skal nu fortælles lidt om de Fordringer, som Boet 
modtog, da de indeholder et og andet, som det er in 
teressant at stifte Bekendtskab med. 

Hr. Nellemann paa Lerbæk fremlagde en Dom, som 
var »passeret ved Weyle Byetingsret den 19. Julii 1770, 
hvoreffter afgangne Apothequer Tschierning er tildømt 
at betale ham 100 Rdr. med Omkostninger 4 Rdr., 
hvilken Domsact begiæredes af Skiffteretten behagelig 
maatte paategnes og tilbageleveres.« Ligeledes frem 
lagde Hr. Nellemann en Regning, dateret Lerbæk den 
15. April 1784, lydende paa 1350 Mursten å 5 Rdr. 
» Enken med Langværge saa vel som Sr. Carstensen 
paa Hr. Myhlensteds Vegne forestillede imod den fore 
viste Dom, at det ikke er en Fordring,. der bør komme 
den Stervboe og Arvinger til Besværing, og paastod 

· derfor samme fra denne Skifftebehandling exciperet. 
Haver Hr: Nellemann effter en saa forældet Dom noget 
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at fordre udi afgangne Hr. Apothequer Tschiernings 
Boe, da er det en Sag, som der bør afhandles, og Ud 
faldet derfra vil da bestemme, om Fordringen er rig 
tig, og om nogen Betaling derefter kan skee. « Tiden 
vilde saa vise, om Mdm. Miihlensteths eller Hr. Tscher 
nings Bo skulde betale. Med Hensyn til Regningen paa 
Mursten bemærkedes, at Boet ogsaa havde en ligesaa 
stor Fordring paa Hr. Nellemann for leverede Medika 
menter. Denne Modregning blev senere skrevet. Apo 
teket havde bl.a. leveret en Del Krydderier, saasom 
Sennop, Kanel, hvid Ingefær, Allehaande, Peber, Nelli 
ker, Muskatblomme, Kardemomme samt Rosiner og 
Korender og endvidere nogle Lægemidler, nemlig 
slimløsende Pulvere og Brækpulvere. 
Et Par andre Apotekerregninger skal jeg lige om 

tale. Til en Hr. Ahrensberg havde Apoteket solgt Sal 
peter, Capres, Rhabarber-Sirup, Børnepulvere, Orme 
pulvere, styrkende Dekokt og Draaber, Bræksaft til 
» Lille Petter« , Laxativ og Draaber til Madammen 
o. s. v. » Velærværdige og højlærde- Hr. Provst Holm i 
Højen skyldte Apoteket for forskellige Laxativer, 
Theriak og Cremortartari. Baade Hr. Ahrensberg og 

· Provst Holm havde sendt Regninger til Boet. 
Købmand Basse i Vejle indleverede en Fordring, der 

lød saaledes: 

1783. den 15. November for 6 Alen grøn 
Etamin34

) å 2 Mk. 8 Sk.. . . . . . . . . . 2 Rd. 3 Mk. 
1 Lispund Hør . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1 - 

er 4 - 4 - 
» Imod denne Regning giorde Arvingerne den Erin 

dring, at det anførte 6 Alen Tanis [!] var her anført 
for Alen 2 Mk. 8 Sk., skiønt det var Apothequer 
Tschierning solgt for 2 Mk. Alen, og hvad dette Tam 
mis angaar, da havde Tschierning selv faaet og brugt 
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det, og Gielden derfor denne Stervboe uvedkommende, 
saa havde og denne Boe Fordring paa Sr. Basse, som 
til sin Tid skal frernkomme.« Modregningen lød paa 
Fourage for 2 Mk. 

B. Lauritzen, Vejle Hospital, sendte en Regning for 
leveret Korn. I 1782 kostede en Tønde Havre 10 
Mark, og i 1783 var Prisen for 4 Skæpper Rug 2 Rdl. 
Lauritzen skulde endvidere indkassere 2 Rd. til Frede 
ricia Skole for »Lejen af Jorderne« 1783. 

Byens Organist, Mathias Bang, maa tillige have 
været Urtekræmmer; thi han fordrede Betaling for saa 
forskellige Ting som Kaffe, Sukker, Tobak og - en 
Salmebog. I 1783 kostede 1/2 Pd. Kaffebønner 14 Skil 
ling, 1 Pund Raffinade 28 Skilling, 1 Pund blank Suk 
ker 1 Mk. og 10 Sk., 1 Top Melis 9 Mk. 51/2 Sk. og en 
Salmebog 3 Mk. og 12 Sk. Bang havde leveret 2 Pund 
Kaffe i August, 1/2 Pund i September og 11/2 Pund i 
Oktober. 
Til Sr. Morten Bierring betalte Boet 17 Rd., som han 

havde tilgode paa Kirkens Vegne for de Jorder, som 
denne havde lejet ud, samt for Stolestadepenge. 

Snedker Jens Busch sendte følgende Regning, hvor 
paa bl.a. Mdm. Miihlensteths Ligkiste med tilhørende 
Stropper og Skruer er opført: 

»Regning efter salig M'!.!.':. Molen Sten her i 
Forfærdiget en Trappe af mit eget 
Eegetræ og selv tillagt Søm; der- 
for i det nøyeste . 

For en Pompe at undsætte . 
For trende Jerenbøsninger . 
Forfærdiget en Ligkiiste; derfor . . 7 - 
Tillagt 8 Stropper å Stk. l Mk., er 1 - 2 - 
Leveret 10 Skruer å Stk. 10 Sk., er 1 - 4 - 

4 - 

Weyle. 

9 Rd. 3 Mk. » Sk. 
l - 4 - 

4 - 

Summa .. 21 - l - 
Weyle den 1. Janv. 1784. Jens Buscli. « 
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Regningen anvistes til Udbetaling, og Snedkeren fik 
sine Penge hos Birkedommer Meeden den 11. Juni 
1784. 
Jeg skal ogsaa gengive følgende Smederegning: 

»Paa hvad ieg haver arbeidet for sal. M~ Myhlen 
sted effter velædle Hr. Apothequer Tschiernings For 
langende: 

For Aaret 1782 blev en Regning , 
indgivet, hvor jeg kom tilgode 7 Rd. 5 Mk. 12 Sk. 

Ligeledes indgivet en ditto Regning 
for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 

1783 d. 14. Janv. en Øxse paalagt 
med Jern og Staal . 

En dito Slaae Stang repareret .. 
En halv vogn beslagen med nogle 
nye og gamle Skinner, samt Søm 1 - 

2 Ploujern paalagt . . . 
En nye Kinding Nagl[!] . 
En Forkast og en Børn Kist repa- · 
reret . 

d. 4. Jul. Et Hjul opsømmet og en 
nye Foeder Rende beslagen. . . . 1 - 

2de Ploujern hvæsset . 
For bands 2de Hæster Aaret om 
at holde vedlige effter Accord. . 6 - --------- 

Summa .. 20 - 
Weyle d. 2. Jannuarj 1784. 

12 - 

1 - 4 - 
1 - 

2 - 
2 - 

12 - 

1 - 

» » 

Lauritz Thomsen, Smed.« 

Smeden fik sine 20 Rdl. den 14. Juni 1784. Birke 
dommeren udbetalte mange andre Penge for Boet. Et 
Par Personer· fik for 1 Favn » Knippelbrænde« 2 Rdl., 
2 Favne Pindebrænde kostede 2 Rdl. 4 Mk., og for 
andre 2 Favne Brænde betaltes 3 Rdl. og 4 Mk. Jep 
Sognefoged fra Vinding fik 4 Mk. danske for leveret 
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Brænde, medens Rasmus Bonde fra samme Landsby 
modtog 5 Rdl.: for 2 Svin. 

Murermester Mathias Mathiasen havde ogsaa Penge 
tilgode. Han havde sammen med sine Folk kalket 
Apoteksbygningen og den Ejendom, som Sr. Fugl 
boede i. Der var arbejdet 91/2 Dag, og Prisen pr. Dag 
var 1 Mk. og 8 Sk. Der benyttedes 31/2 Skæppe slagen 
Kalk til Værdi 1 Rd. 2 Sk. Ifølge Akkord havde han 
endvidere nedbrudt en Skorsten, · en Bagerovn og en, 
Grubekedel samt opmuret disse igen. Herfor fik han 
3 RdL Boet havde en Modregning for Medikamenter 
til et Beløb af l Rdl. 2 Mk. 8 Sk. 

Den kgl. priv. Stivelse- og Pudderfabrik .ved Vejle 
havde den 19. September 1783 leveret Apoteket 16. 
Pund Stivelse å 71/2 Sk., og for disse 1 Rd. 1 Mk. 8 Sk. 
sendte Fuldmægtig M. W. Bornemann Regning. 

De københavnske Aviser tog 1 Rd. og 3 Mk. for 
Avertissementerne angaaende Auktionen, medens Bla 
dene i Altona forlangte 3 Rd. 4 Mk. 8 Sk, Postportoen 
beløb sig til 3 Mk. Auktionen over Ejendommen og 
Indboet bekendtgjordes i Vejle ved Trommeslagning 
af Mathias Olesen, der fik 12 Sk. for hver Dag, han 
var Udraaber. Auktionen over Gaarden bekendtgjorde 
han den 16., 18. og 21. August og over Indboet den 
23. og 24. i samme Maaned. Blandt Udgifterne var 
ogsaa 5 Mk. for Plakater og Trommeslagning i An· 
ledning af Auktionen den 13. Marts 1784, samt for Pla 
kater, 3 renskrevne Kataloger, hver paa 15 Ark, og 
Auktionssalær for Auktionen over Løsøret 25 Rd. 4- 
Mk. 13 Sk. 

Birkedommer Meeden havde 3. Juledag 1783 laant 
Apoteker Tscherning 40 Rdl. til Mdm. Miihlensteths 
Begravelse .. Hun er vel nok kommet i Jorden paa 
standsmæssig Maade, og saa blev hendes Ligkiste 
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endda ikke betalt af disse Penge, men først senere af 
Boet. Tscherning liavde givet Meeden følgende Bevis 
for de modtagne Penge: 

Nr. 1 C 7timus 
1783 

4re Skilling. 

Herr Birkedommer Meeden heri Byen haver laant 
mig til min sl. Svigermoders Begravelse 40 Rd., siger 
fyrretyve Rd., som ieg herved forpligter mig at be 
sørge ham igien betalt, naar forlanges. 

Weyle den 27. December 1783. 
Johann Eillert Tschierning. 

Birkedommeren fik sine Penge tilbagebetalt af Boet, 
som forøvrigt ogsaa gjorde ham en Gentjeneste, idet 
Ejendommen over for Apoteket blev ledig ved Paaske 
flyttetid 1784. Denne Lejlighed lod man ham flytte 
ind i, da man ansaa det for bedre, at den var beboet, 
end at den skulde staa og forfalde. Han maatte bo 
der et Aar, ~ i Regnskaberne er der ikke opført, at 
han har betalt Leje af den. 

Den 16. August 1785 udbetaltes Tjenestepigen Mette 
, Poulsdatter 9 Rd. og 2 Mk. for 11/2 Aars Tjeneste hos 
Apotekerenken. Hun havde anmodet Skifteretten om 
at faa sit Tilgodehavende udbetalt, da hun havde Brug 
for Pengene til sit f'orestaaende Bryllup. En anden 
Pige, der hed Maren og var Datter af Willads Peersen 
fra Gadbjerg, fik 1 Rd. og 2 Mk. for den Tid, hun 
havde tjent hos Mdm. Miihlensteth. Poul Erichsen fra 
Vilstrup havde ogsaa Løn tilgode, som han modtog 
(3 Rd. 4 Mk. 8 Sk.), og til Jomfru Mogensen i Vejle 
udbetaltes 4 Rd. »for hendes Umage ved den sal. 
Koene«. Endvidere ses af Protokollen, at Jørgen 
Hyrde fik sin Hyrdeløn 1 Rd. tildelt. Boet har ikke 
udbetalt Gage til nogen Farmaceut. Jeg antager, at 
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Tscherning selv har forrettet alt farmaceutisk Arbejde 
i Apoteket, hvilket sikkert ikke har voldet større Be 
svær, da der jo ikke engang boede en Læge i Byen. 
De Recepter, der blev ekspederede i Løbet af en Dag 
i hine Tider paa Vejle Apotek, har sikkert let kunnet 
tælles. Da Tscherning døde, hengik der flere Maane 
der, inden der kom en Provisor til Apoteket. Dette 
tyder ogsaa paa, at der ikke har været meget at be 
stille i Forretningen. 

Skomager Niels Poulsen fik Betaling for en Regning, 
der lød paa følgende Ting: 1 Par Ruesvartz Sko 18 
Rd., 1 Par Fedtlæders Sko 4 Mk., 1 Par Sko forsaalet 
1 Mk. 4 Sk., 1 Par Pampuser 3 Mk. 8 Sk., 1 Par Tøf 
ler 3 Mk., 1 Par Sko » bagflæget« 3 Mk: 
For Havefrø udbetaltes 5 Mk. til Jens Lassen i Vejle. 
Raadmand Daniel Grundahl i Horsens sendte Reg 

ning paa 1 Anker rød Vin til en Pris af 7 Rd.; selve 
Ankeret kostede 2 Mk. Fra den sydlige Nabokøbstad 
kom en Fordring paa 13 Rd. 3 Mk. og 2 Sk. for en 
Del Varer (Manna, Terpentin, Kamfer, Kinabark og 
Lakrids), som Apoteker Eilschou i Kolding havde le 
veret til Vejle Apotek. 

Ogsaa i hine Tider svaredes en Mængde Skatter og 
Afgifter. Boet maatte f. Eks. betale Grundskat, Frie 
Ægts Skat, Indkvarteringsskat, Græspenge, Vægter 
penge, Næringsskat, kgl. Skatter, Brandskat og Bræn 
devinsskat samt »den befalede 1/4 pro Cento Skatt af 
sammes (Dødsboets) til Hr. Cammeraad Fogh bort 
skyldige Capital«. Ved flere af Skatterne angives der, 
at de skal betales uopholdelig. 
Jeg meddelte foran, at Apoteker Tscherning i 1770 

var blevet dømt til at betale Hr. Nellemann paa Ler 
bæk et Beløb paa 104 Rdl., og at Nellemann ikke fik 
sine Penge af Tscherning, som gik fallit samme Aar. 

4 
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Han forsøgte saa at faa sine Penge af dette Dødsbo" 
men blev naturligvis afvist. Et Firma i Lybæk gik 
det paa samme Maade. Jeg skal fortælle lidt om Sagen, 
da der vedrørende denne er opbevaret et Par Breve i: 
Afskrift, og Breve er ofte en Lækkerbidsken at faæ 
fat i. Da Mdm. Miihlensteth ejede- Apoteket 1. Gang" 
var hun blevet Penge skyldig til Henrich Christian 
Schnoer i Lybæk; men da Tscherning fik Apoteket i 
1767, paatog han sig med Schnoers .Billigelse at inde 
staa for Beløbet. 
Han betalte det ikke til den aftalte Tid og har saa 

fra Schnoer i 1768 faaet et Rykkerbrev, der blev sendt 
ned til ham i Tønder, hvor han opholdt sig paa en 
Rejse. I denne sønderjydske By var Tscherning blevet 
født i 1736 som Søn af Apoteker Johann Heinrich, 
Tscherning og Hustru, der begge var døde i 1745, vist 
nok af Tyfus35). Som Svar paa Schnoers Skrivelse 
sendte han følgende Brev, ·der var skrevet paa Tysk" 
men som senere, ligesom Schnoers Svarskrivelse, blev 
fremlagt i Retten i Vejle i dansk Oversættelse, fore 
taget af Notar. publ. i Vejle: 

Høiædle, meget hø i tærede Herre! 
Af Deres Skrivelse, som er mig tilsendt, og ieg først 

modtog dend samme Morgen, da ieg reiste fra Tønder, 
har ieg seet, hvorledes De vil giøre Dem et altfor slet 
Begreb om mig og tænke, at ieg ligesom vilde drive 
Børne-Spil med Dem, da Gud veed, at saadant aldrig 
er drevet af mig, og heller aldrig har det været mine 
Tanker at giøre det. Sandt er det, at ieg alt for længe 
siden skulde have betalt Dem Penge, og gandske vist 
vilde det for lang Tid siden været skeet, naar ieg ei 
var bleven opholdt af slette Betalere, og mine Penge 
vare blevne tilstædebragt til dend ved Opsiigelse fast 
satte Tiid, da det i saa Fald var mig en læt Sag at til 
fredsstille Dem til Fornøielse. Og i dend Hensigt reiste- 
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ieg til Dem, ieg havde Pengene at kræve hos, hvor jeg 
deels ved Tiggen, deels ved truende Ord, bragte det 
saavit, at mig paa 2 Stæder blev givet Løfte om, at 
noget skulde blive mig sendt med første agende Post, 
da ieg i saa Fald icke skal forsømme at sende Dem 
saameget, ieg kun kand indsamle. - Gud veed, det 
vilde inderlig smerte os, om vi nogensinde maatte 
høre, at Deres Vændskab for os skulde ophøre. - leg 
vil altsaa intet [ = indtil] viidere forvente af Deres 
ædle Sindelag, alt hvad der kand være til mit Bæste, 
skal og paa min Side saavit mueligt bestræbe mig for 
at søge icke at ophæve men vedligeholde Deres Ven 
skab, og tillader De mig det, vil ieg ved Pengenes Ind 
hændelse tillige lade en Deficit medfølge. 
Forbliver iøvrigt stedse med ald Høiagtning min 

høiædle, meget høitærede Herre. 
Deres tienstskyldige Tiener 

Joh. Eyllert Tsch.36) 

Schnoer svarede ham saaledes: 
Liibech, den 19. Octb. 1768. 

Hr. Joh. Eil. Tschierning! 
Høiædle, særdeles høitærede Herre! 

I venlig Giensvar paa Deres kiære Brev af 12te pas 
sato tackes Dem for beviiste Forsorg i Henseende til 
min Sundhed. leg er nu Gud skee Lov fuldkommen 
sund. Det vil ligeleedes være mig særdeeles behageligt, 
om dette Deres Edl. med samtlige kiere Familie endnu 
ved ald Velgaaende forefindes, og ønsker af Hiertet 
bestandig Vedvaring deraf. - Hvad ellers Betalingen 
betræffer, som Deres Edelhed for Deres Svigermama 
liar paataget sig, saa har ieg samme paa hendes Conto 
udslættet og derimod paa Deres Højedelheds. Conto 
anført, hvormed dette er i behørig Orden og desangaa 
ende intet videre nu er at erindre. - Imidlertid vil ieg 
denne Vinter, da ieg om Gud behager kommer dertil, 
gierne tilhændige hende den forlangte Quittering. - 
leg har og ved mig udslættet de fra Deres Hr. Svoger 
i Wiborg modtagne Penge. - Kort! Hvad ieg af Penge 

4* 
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modtager, saadant bliver altiid ved mig rigtig noteret 
etc. etc. ~ Er eIIers noget til Deres Tieneste, behager 
De at befale den, der stedse kalder sig 

E H E C Cm 
Hinr. Cbrist. Schnoer. 

I 1770 maatte Tscherning stille Apoteket til Auk 
tion for at kunne dække sine Kreditorer; efter at der 
ved anden Auktion 6. August var budt 2620 Rdl., hvil 
ket Bud ikke blev antaget, erklærede han sig fallit og 
overgav sit Bo til Magistratens Behandling"}, Schnoer 
forsøgte ad Rettens Vej at faa sit Tilgodehavende hos 
Mdm. Miihlensteth. Hans Sag blev ført af Raadmand 
Grundahl i Horsens, der imidlertid ikke vandt den. 
Det, som bevirkede, at Schnoer tabte, var de Ord, der 
stod i Brevet fra Lybæk: »Hvad ellers Betalingen he 
træffer o. s. v;« Klageren henvistes til Tscherning i 
Dommen, som blev afsagt af H. C. Gaarmann ved Vejle 
Byting den 21. Marts 177138). Da Schnoer 13-14 Aar 
senere sender Regning til Dødsboet med en Udskift 
af Firmaets Handelsbøger og med Attest fra Notar. 
publ. i Lybæk for Udskriftens Rigtighed, bliver føl 
gende Vedtegning indført i Skifteprotokoilen: 
»Schnoers paa Stervboet formerede Regninger urigtig. 
Han har allerede for mange Aar siden uretteligen solgt 
sl. Mme Meuhlenstedt for samme Regning Summa og 
derom anlagt Søgsmaal med hende ved W eyle Bye 
tingsret, hvor Sagen blev paadømt den 21. Martij 1771 
og hun frifunden, som denne Byes Justiseprotocol kan 
overbeviise Hr. Schnoer om, ifald han ei selv vil til 
staae det.« 

Omkostningerne ved Skiftet beløb sig til 27 Rd. 
2 Mk. og 4 Sk. Ved det sidste Møde, som holdtes den 
16. December 1785, var den nye Byfoged Carøe til 
Stede. 
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Boet efter Mdm. Miihlensteth viste et Overskud paa 
354 Rdl., hvoraf Sønnen i København fik en Broderlod 
236 Rd. og Svigersønnens Dødsbo en Søsterlod 118 Bd. 

Mdm, Miihlensteths Eftermand, Apoteker Christian 
Albert Sadolin klarede sig ikke særlig godt, hvorfor 
Apoteket atter kom til Auktion i 1791. Apoteket var 
da meget forfaldent og havde i lang Tid ikke haft en 
Del Medikamenter, som der ofte var Brug for. Sidst 
nævnte Aar fik Apoteket endog det kedelige Skuds 
maal, at det ingen paalidelig Nytte var til for Publi 
kum og højligt trængte til Istandsættelse"}. Det var, 
som afdøde Apoteker Dam skrev i et Eestskrift"}, ikke 
nogen særlig glimrende Lod at være Apoteker i Da 
tidens smaa Købstæder. Gennemgaar man i Pontop 
pidans Danske Atlas Beskrivelserne afde jydske Byers 
Tilstand, findes næsten alle Vegne Klager over Til 
bagegang, over Næringens Aftagen, Borgernes For 
armelse. Aarsagerne kan være forskellige: Landprang, 
omrejsende, udenlandske Kræmmere, daarlige Havne, 
ufarbare Landeveje o. s. v., i Reglen findes intet Spor 
til, at Borgerne ved eget Initiativ skulde kunne raade 
Bod paa nogle af Hindringerne; man haaber paa, at 
alt skal blive bedre ved » Kongens Naade«, d. v. s., at 
Staten skal tage sig faderligt af alt. Pontoppidan be 
rømmer Vejle som omringet af høje Bjærge, skønne 
Skove, frugtbare Agre, Tofter og Haver, tæt hos den 
fiskerige Vejle Fjord, omarmet af en Del rindende 
Aaer og friske Kilder, hvortil kan lægges Luftens 
Sundhed, som alt gør Stedet yndigt og angenemt samt 
mindre kostbart at leve paa end en Del andre Køb 
stæder, hvilket ogsaa har draget en Del smukke Fa 
milier til at bo der. Handelen var ikkun ringe og gik 
kun ud paa at forsyne Byen og dens Omegn med de 
daglige Fornødenheder, som hidførtes fra København 
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og Norge. Byen havde, skriver Pontoppidan videre, 
kun to maadelige Fartøjer. Fjorden trængte til at ren 
ses, saa at en Havn kunde indrettes, ligeledes maatte 
Vejene omkring Byen sættes i Stand. Byens Indbyg 
gere maatte for en Del ernære sig af Agerdyrkning, 
hvilket vi jo af ovenstaaende har set, at dens Apote 
kere gjorde. Vejles Stillestaaen skyldtes især den 
daarlige Forbindelse med Omverdenen. » Torvedag 
skulde her holdes hver Onsdag, men sker ikke altid« 
- formedelst de slette Veje omkring Byen. Vejle 
havde henimod Slutningen af det 18. Aarhundrede 
ca. 900 Indbyggere, Garnisonen ikke medregnet"}. 

Set paa Baggrund af alt dette kan man godt forstaa, 
at en Apoteker havde ondt ved at tilfredsstille de man 
ge Krav, der ogsaa i hine Tider stilledes til hans For 
retning. Særlig vanskeligt maa det have været i de 
Aar, der ikke engang boede en Læge i Byen. Naar 
man hører om de mange Genstande, som fandtes i 
Mdm. Miihlensteths Dødsbo, faar man dog Indtryk af, 
at Hjemmet har været godt udstyret. 

No ter. 
1) Løve Apoteket. 
2) Dam og Schæffer: »De danske Apotekers Historie«. 2. Bind, 

Pag. 242. 
3) Hun havde Oplag af alle Slags Snustobak, en i de Dage 

meget efterspurgt Vare. Apoteker Miihlensteth havde i Vejle 
»anlagt en liden botanisk Hauge«. (Vejle Bys Hist. Pag. 131.) 

4) Om Lægeforholdene i Vejle se, foruden Vejle A. Aarb. 1925 
1. Halvbind, tillige 2. Halvbind 1925 Pag. 240 samt » Vejle Bys 
Hist.«, Vejle 1927, Pag. 130. 

5) Veile Kjøbstads Skifteprotokol 1784-1820, Fol. 191 ff. 
Landsarkivet i Viborg. 

6) Vidner. 
7) Apoteker Tscherning og Hustru blev ægteviede i Vejle 

25. September 1767 (Dam og Schæffer 1. c.). Kancelliraad Flei 
scher er omtalt i »Vejle Bys Historie«. 

8) Udarbejdet paa Grundlag af Skifteprotokollen. 
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9) Bolster er et tykt, i Almindelighed stribet (linned) Stof til 
Dyne- eller Pudevaar (især til Underdyner). Blaar er Affald, 
.fremkommet ved Skætning og Hegling af Hør eller Hamp. (Ord- 
4log over det danske Sprog, grundlagt af Verner Dahlerup.) 

18) omtrent. 
11) Om Apotekerens Forsøg kan læses i »Københavns Kongelig 

.allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger« den 27. Jan., 
'6. Febr., 9. Febr., 16. Febr. og 17. Febr. 1784. 

12) Carøe: Den danske Lægestand. Kirurger 1738-1785. Heri 
.staves Navnet Miihlenstedt. 

13) Ved kgl. Bev. af 9. Juli 1784 fik Prokurator Andreas Roe 
.steen Lindved som konst. Byfoged og Skifteforvalter i Vejle Til 
ladelse til i Aviserne at indkalde dem, som maatte have noget 
.at fordre efter afg. Kancelliraad og Byfoged Fleischer samme 
.steds, 

14) Dam og Schæffer 1. c. Pag. 244. 
15) Se Arnold Hansen: Da Vejle savnede en Læge. Vejle 

.A. Aarb. l 1925. Sprinkclfeheren nævnes ogsaå i Vejle A, Aarb, II 
1932 Pag. 185 Fodnoten, hvor der meddeles, at det var en Slags 

"Tyfus med Hududslet. I Dr. Mansas »Bidrag til Folkesygdom 
:menes og Sundhedsplejens Historie i Danmark« (Kbhvn. 1873) 
.angives Sprinkel at være Petechialtyfus, hvilket er ondartet Ty 
fus med Blødninger overalt i Huden. Sygdommen har næppe 
været Skarlagensfeber, som det angives i Vejle Bys Historie 
Pag. 131. 

16) Kramer, Stadskirurg i Viborg 1782, Distriktskirurg i samme 
IBy 1787 og i Kolding 1788. Se endvidere: Da Vejle savnede en 
Læge. 

17) Vinteren 1783-84 var ualmindelig streng. Den 28., 29., 
-30. og 31. Januar 1784 ankom ingen Postbaad fra Nyborg til 
Korsør, og to Baade, som afgik fra sidstnævnte By den 26. Ja 
JJluar, maatte blive ved Sprogø til den 30. Januar. Endnu den 
1. April 1784 læser man i »Adresse Contoirs Efterretn.«: »Isen er 
i stor Mængde i Beltet og hindrer Overfarten, da Stykkerne ey 
-ere store nok, at Baadene derpaa kan optrækkes, og dog saa 
tykke, at de ikke kan sønderbrydes.« - En Bekendtgørelse om 
-en Licitation i København begynder saaledes: »Formedelst Po 
.sternes Udeblivelse udsættes den averterede Licitation -«. 

18) Ursin blev født omkring 1726, og han døde den 7. Juli 1799 
i Aarhus. Hans Hustru blev døbt den 2. August 1719 i Vejle og 
-døde i Aarhus den 13. Marts 1800 (Carøe 1. c.). 

19) Adrien(n)e, Adrian(n)e eller Andrienne, oprindelig Navn 
.paa en Neglige-dragt, som den franske Skuespillerinde Mad. Dan 
court bar 1703 som Andrienne i M. Barons Bearbejdelse af Te 
:rents Andria. En (oprindelig løst siddende, slobroklignende) 
Damekjole med langt Slæb. (Ordbog over det danske Sprog.) 

20) Katun, Navn paa lærredsagtige, temmelig tæt vævede Bom 
.nldstøjer, ofte med paatrykte Farvemønstre, ogsaa undertiden 
.Stoff'er som Shirting, Nankin, Dowlas. (Ordb. o. d.d. Spr.). 

21) Karitusse (Polsk kontusz), en Slags Ærmekappe, der an 
-vendes som national Overdragt i Polen; lang, folderig Kvinde- 
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trøje med Læg i Ryggen, især brugt som Morgen- eller Hjemme 
dragt (0. o. d.d. Spr.). 

22) Tschernings. 
23
) Drejl, mønstret Lærred, opr. kun fremstillet af Hørgarn 

(0. o. d.d. Spr.). 
24
) Kanape, opr. en Slags polstret Bænk (med Ryg, Armlæn 

og 6-8 Ben); nu oftest med ret ubestemt Betydning, om mindre, 
bænklignende Sofa (0. o. d.d. Spr.). 

25
) Rus Læder, russisk Læder, bekendt for sin Styrke, Smidig 

hed og ejendommelige mod Insekter værnende Lugt, der skyldes 
Behandlingen med Pilebark og Birketjæreolie (Ludv. Meyers 
Fremmedordbog. Gyldendal 1924). 

26) Af Fyrretræ. 
27

) Damask efter Damaskus, svært Tøj af Silke, Uld eller Bom- 
uld med indvævede Figurer (Byskovs Fremmedordbog 1918). 

28
) Olmerdug, Tøj fra Byen Ulm (Byskov 1. c.). 

29) Fløje. 
30

) Krumkagejern,, Jern, hvormed Krumkagerne krummes. 
Goderaad, smaa, flade Kager, der ligesom Vafler bages i et Jern 
over Ilden. 

31
) En Fajanceskaal. 

32
) »Fortid og Nutid« 9. Binds 2. H. Pag. 84. 

33) Maal. 
34
) Etamine, et Slags let, glat Tøj, sædv. af fin Kamuld, 

aabentvævet Tøj, f. Eks. Canevas og Stramej (Ludv. Meyer 1. c.). 
35
) Dam og Schæffer I. c. I Pag. 288 ff. 

36
) Vejle Bytingsprotokol 1769-97 Fol. 137 (Landsarkivet i 

Viborg). 
37
) Dam og Schæffer I. c. II Pag. 244. 

38
) Vejle Bytingsprotokol 1769-97 Fol. 137 b (Landsarkivet). 

Jeg har meddelt Dommens Ordlyd i et Privattryk, som 1925 ud 
sendtes til Medl. af »Dansk med.-hist. Selskab- og som hed: 
»En Dom fra 1771«. 

39
) Dam og Schæffer I. c. 

40
) E. Dam: Ringkøbing Apotek gennem 150 Aar. Ringkøbing 

1899. 
41
) Vejle Bys Hist. Pag. 133. 



Reformert Kirke i Fredericia set fra Dronningensgade. 
Portalen ses opsat paa sin oprindelige Plads. 

DEN GAMLE PORTAL 
AF P. HONORE, FREDERICIA 

Det var en Gang i Sommeren 1935, at Graveren ved. 
den reformerte Kirke i Fredericia fortalte Menig 

hedens Præst, at· der i Kirkens Materialskur laa nogle 
udhuggede Sten og en stor Tavle med Inskription. 
Præsten fulgte med ben i Materialskuret og fandt · 
Resterne af den gamle Portal, som man vidste havde 
prydet Kirkens Indgang i gamle Dage. 

Den gamle Portal blev nu taget frem og lagt ud 
paa Grønsværet ved Kirken, og nu saa man, hvilket 
pragtfuldt, gammelt Kunstværk her var draget frem 
fra Forglemmelsen. 

Tavlens øverste Del. dannes af en Kongekrone, her 
under. Chr. VI og Dronning Sophia Magdalenas sam 
menslyngede Navnetræk, flankeret af Vildmændene r 
Rigsvaabenet; derunder læstes følgende Indskrift: 
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SAERUM HOC AEDIFICIUM 
IMMOR TALE 

AUGUST DANIA ET NORN. PRINCIPUM 
CHRISTIAN VI 

ET 
SOPHIA MAGDALENA 

BENIFICIUM 
IMMORTALI DEO COMMENDAT 

POPULUS ECCLESIAE REF. GALL. 
ANNO MDCCXXXV 

Denne hellige Bygning er udødelig. Velgerning af de op 
højede Fyrster, Danmarks og Norges, Christian VI og 
Sophia Magdalena. Anbefales til den evige Gud af den fran- 

ske reformerte Menighed i Aaret 1735. 

Tavlen er et meget smukt Stykke Billedhugger 
arbejde. Navnetræk og den latinske Inskription er helt 
i Relief. De kongelige Navnetræk og Kongekronen har 
endnu den røde Farve og Forgyldning bevaret, trods 
de mange Aar, det har ligget som Skrammel i Material 
skuret. 
Portalens Sider dannes af riflede Sandstenspilastre; 

· den ene var lidt beskadiget, men kunde dog repareres. 
· Fundet vakte selvsagt megen Opmærksomhed, saavel 
indenfor Menigheden som blandt Fredericias historisk 
og kunstinteresserede Borgere, og alle var enige om, at 
den gamle Portal ikke skulde tilbage til Skuret, men 
atter opsættes paa Kirken. 

Nationalmuseet tilraadede meget stærkt, at den atter 
opsattes paa sin gamle Plads ud mod Lindealleen, som 
fra Gaden fører op mod Kirken. 

Som det fremgaar af Indskriften, er Portalen med 
Tavlen opsat til Minde om Kong Christian VI's og 
Dronning Sophia Magdalenas Velgerning mod Menig- 
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heden ved Kirkens Opførelse i Aarene 1735,..-,-1736. Den 
reformerte Menighed i Fredericia har bestaaet siden 
1719, da Kong Frederik IV indkaldte nogle af de i 
Brandenborg boende franske Hugenotter til Fredericia, 
hvor de fik fri Religionsøvelse og egen Skole. 

I de første 16 Aar holdtes Gudstjenesten i et privat 
Hus, det nuværende Nr. 52 i Dronningensgade. 

I denne Tid betjentes Menigheden først af Pastor 
Jean Jaques Martin fra 1720-1728. Pastor Martin 
var født i Di6zese de Castres (Languedoc) 1671 og 
blev 1713 Præst ved den fransk reformerte Menighed 
i København. Den 1. Juli 1720 fik han Udnævnelse 
som Præst og kongelig. Kommissær ved Menigheden i 
Fredericia. Han forlod Fredericia 1728, da han fik 
Kald til hollandsk Braband. 

Hans Efterfølger var David Moutoux fra 1728--1733. 
Moutoux, som havde været Præst i preussisk Pom 
mern, vendte 1733 tilbage til Pommern. 

Menighedens tredie Præst var Jaques Bovet fra 
1733-1739, og i hans Tid byggedes Kirken. 

Menigheden havde længe følte Savnet af en rigtig 
Kirke, og den 1. November 1734 fremlagde Pastor 
Bovet i Forstanderskabsmødet Plan til Opførelse af en 
Kirke, men da Pengene var smaa, besluttedes der paa 
Mødet at forsøge med en Indsamling blandt Trosfæller 
og Venner. 

Bovet henvendte sig nu overalt, hvor han kunde 
tænke sig at finde Velyndere, og han fandt overalt 
.aabne Hjerter og Hænder. 

Af større Bidragydere kan nævnes: 
Kong Christian VI med 500 Rigsdaler. 
Reformerte Menigheder i Holland 1521 Rdl. 
Reformert Menighed i København 447 Rdl. 
Reformert Menighed i Bremen 585 Rdl. o. s. v. 
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Den gamle Portal paa Heformert Kirke i Fredericia. 

Der toges nu fat paa Arbejdet, og den 2. Juni 1735 
blev Grundstenen nedlagt. Efter Hs. Maj. Kong Chr. VI's 
Befaling foretoges Grundstensnedlæggelsen af Fæst 
ningens Kommandant, Generalleutenant de Staff'eldt. 

Menighedens Medlemmer anstrengte sig til det yder 
ste for at faa deres Kirke færdig; der fortælles, at 
Kvinderne, naar Mændene var paa Markarbejde, ar 
bejdede ved Byggeriet. Her byggedes i Haab og Tro. 
Arbejdet skred frem, og Paaskedag 1. April 1736 kunde 
Pastor Bovet indvie den ny Kirke. Der har sikkert hin 
Paaskemorgen ste~et en inderlig Tak op til Gud for 
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hans Førelse. Disse gamle Troshelte, Hugenotter, som 
i deres gamle Fædreland blev grusomt forfulgte for 
deres evangeliske Tro, dette Folk, hvis Lidelser synes 
at være forud skildret i Hebræerbrevets 11. Kap. fra 
35. Vers: Pinebænk, Fængsel, dræbte med Sværd, om 
vankende i Ørkener og paa Bjerge og i Huler og i Jor 
dens Kløfter, dette Folk havde nu, her i det lille Fre 
dericia, fundet et fredeligt og lykkeligt Hjem, havde 
her faaet Jord, som ved deres Flid var bleven til bug 
nende Marker - og i Dag, Paaskedag, samledes man 
for første Gang i egen Kirke; saa man ikke heri 
Guds stærke Førelse med sine Udvalgte. 

Men ogsaa Mennesker skyldte man Tak; først og 
fremmest Landets Konge, som havde været de for 
jagede Folk og deres Børn saa god, og som et Udtryk 
for denne Tak sattes den smukke Mindetavle over Kir 
kens Indgang oven over den smukke Sandstensportal. 

Man spørger uvilkaarligt, hvorfor man i sin Tid fjer 
nede den gamle Portal med den skønne Mindetavle. 
Grunden var, at Kirken i Krigsaarene 1848-49-50 
benyttedes til Artillerimagasin og derved led megen 
Overlast. Ved en Istandsættelse efter Krigen blev Ind 
gangsdøren flyttet fra den sydlige Side af Kirken, ud 
mod Lindealleen, til den nordlige, og Indgangen blev 
bredere, men saa passede Portalen ikke. I Stedet for 
satte man over den ny Indgang Ordet fra den 84. 
Salme 3. V.: » Mon arne ne cesse de convoitor grande 
ment et mene de faut apres les parvis de I'Eternel« 
(Min Sjæl længes saare meget efter at indgaa i Herrens 
Forgaarde). 

Men den gamle, skønne Portal, hvorigennem For 
fædrene gik ind i Herrens Hus, det smukke Minde om 
den Slægt, som i Tro rejste den lille Kirke, ja, den blev 
lagt i Materialekuret, hvor den fik Lov åt ligge i 84 Aar. 
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Den gamle Portal har nu - i 200-Aaret for Kirkens. 
Indvielse - faaet sin oprindelige Plads. 

Stands ved Gitterlaagen ind til de reformertes Kirke 
gaard, se op ad Lindealleen mod den lille Kirke. Den 
gamle Portal tager sig pragtfuld ud. Kongekronens. 
gamle, skønne Farver straaler over Kong Christian VI 
og Dronning Sophia Magdalenas sammenslyngede 
Navnetræk, vogtet af Vildmændene fra Rigsvaabenet, 
og Indskriften fortæller om Kgl. Majestæts Velvillie 
mod den reformerte Menighed. 



CARL FREDERIK ISAK DALGAS 
AF AAGE DAVIDSEN 

N aar jeg har læst den kendte Verslinie: » Og vore 
Navne glemmes som Sne, der faldt i Fjor «, kom 

jeg ofte til at tænke paa det Navn, der staar over disse 
Linier. Dette Navn var i sin Tid kendt ikke alene i 
Vejle Amt, men ogsaa over hele Danmark, indtil det 
blev overskygget af et andet Dalgasnavn, » Hedens 
Konge«, og siden næsten glemt. Da jeg for nogle Aar 
siden søgte efter ovennævnte Mands Gravsted paa 
Højen Kirkegaard, var det sløjfet, skønt han var død 
saa sent som 1870. Nu har Højen Sogns Beboere rejst 
en Mindesten paa hans Grav, og samtidig vil det vist 
være paa sin Plads at give ham en Omtale i Vejle 
Amts Aarbøger, · særlig paa Grund af hans udførlige 
Beskrivelse af Vejle Amt. 

Carl Frederik Isak Dalgas er født i Fredericia den 
13. Marts 1787. Hans Fader, Jean Marc Dalgas, der 
var Præst ved den reformerte Menighed, er omtalt i 
Vejle Amts Aarbog 1930. C. Dalgas var den ældste af 
10 Søskende. En yngre Broder hed Jean Antoine Dal 
gas, han blev Fader til den Mand, der kom til at bære 
Dalgasnavnet videst ud, nemlig Enrico Mylius Dalgas. 

C. Dalgas siger, at Faderen lærte dem Gudsfrygt, 
Fædrelandskærlighed og Attraa efter at blive nyttige 
Borgere i Samfundet. Da han havde Lyst til Land 
væsen, blev han i en Alder af 17 Aar Landvæsenselev 
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hos en Hr. Valentiner ved Haderslev. Senere blev han 
i 2 Aar Elev hos Generalløjtnant Juhl.r Valdemars Slot 
paa Taasinge. Dette Ophold omtaler han altid med 
megen Glæde og siger, at han havde ualmindelig me 
get Udbytte deraf. Han lærte bl.a. Vekseldrift, Brak 
frugtavl og Staldfodring. Derefter rejste han til Kø 
benhavn for at studere Botanik, Kemi og Veterinær 
faget. Under Bombardementet paa København 1807 
gjorde han Tjeneste som Livjæger, han deltog i de 
fleste Udfald og blev saaret i den ene Haand. I 1808 
rejste han til Fredericia for at overtage Pladsen som 
Depotbestyrer for de spanske Tropper. Mens han op 
holdt sig der, fik han Meddelelse om, at der var tildelt 
ham et Rejsestipendium paa 700 Rdl. aarlig i to Aar 
til at studere Hampeavl i fremmede Lande. I henved 
21/2 Aar berejste han Tyskland, Svejts og Frankrig. 
Han nøjedes dog ikke med at studere Hampeavl alene, 
overalt besaa han Landbrug og beskrev de forskellige 
Dyrkningsmaader og Maskiner. I Møgelin hørte han 
i 1/2 Aar den bekendte Thaers Forelæsninger og fik en 
god Anbefaling fra ham. I Ziegen gjorde han sig be 
kendt med de store Overrislingsanlæg. 

Rejsen beskrev han i »Mit Selvbiografi«, som ud 
kom 1860. Følgende er et lille Uddrag: 

» Fra Hamborg berejste jeg en Del af det nordlige 
Tyskland, snart med Agepost i de afskyelige da bruge 
lige lukkede Kasser, fastnaglede til. Vognakslerne, snart 
til Fods for at række Lemmerne lidt, snart i en be 
kvem Wienervogn, alt som Lejligheden faldt. Min 
Rejse gik over Liineburg, Celle, Hannover, Gøttingen, 
Kassel, Harzen, Brunsvig, Helmstådt, Magdeburg og 
Berlin til Møgelin. 

Den 16. Oct. ankom jeg til Møgelin, og alt den næ 
ste Dag begyndte Forelæsningerne for Vintersemestret. 
Min Velynder, Generalløjtnant Juhl, havde underrettet 
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"Thaer om min Ankomst og anbefalet mig som Elev. 
Denne Anbefaling skylder jeg den gode Modtagelse, 
jeg fandt hos Thaer, Imidlertid arbejdede og · stude 
rede jeg saa flittigt, at jeg snart vandt den store Mands 
Yndest. En Gang hver Uge plejede Thaer at lade sine 
Tilhørere affatte skriftlige Udarbejdelser over opgivne 
Emner, og fra Katedret kritiserede han da disse Ar 
bejder. Mine Svar gik ikke altid i Thaers Fodspor. 
Men langtfra at misbillige dette fremdrog han netop 
saadanne Udarbejdelser og drøftede dem saameget 
nøjere. Jeg var i Møgelin stødt sammen med Beskri 
veren af Landbruget paa Torseng, Herr. v. Essen. 
'Thaer og han blev enige om, at v. Essen skulde holde 
-et Foredrag over Udskiftningslæren, og mig blev det 
-overdraget at affatte Kortene og udføre Beregningerne 
-dertil.« 

Ved Ankomsten til Svejts skriver han: 
» Den 30. Juni betraadte vi det frie Helvetiens Ter 

ritorium, og den 1. Juli ankom vi til Hofwiihl, netop 
som man var i Begreb med at slutte en stor landøko 
nomisk Fest i Anledning af Kejserinde Josephines Be 
søg med et Fyrværkeri til Ære for Fellenberg og hans 
Ægtefælle, foranstaltet ved Institutets Elever. Bela 
vede paa et længere Ophold her indkvarterede vi os i 
den nærliggende Kro og introducerede os næste Mor 
egen hos Fellenberg, der modtog os med megen Fore 
kommenhed og gerne tillod os at anstille vore Betragt 
ninger over hans Landbrug. 

Alting var unægtelig paa Hofwiihl bragt til en be 
undringsværdig Højde af Fuldendthed, og det første 
Indtryk Beskuelsen af den udstrakte Rodvækstavl, den 
.radsaaede Sæd, det staldfodrede Kvæg, de pyntelige 
Møddingsteder o. s. v. efterlod sig, var i høj Grad im 
ponerende. Men der var heller intet sparet i nogen 
Henseende, og det blev mig mere og mere klart, at 
den højeste Produktion, ikke den rene Indtægt, havde 
foresvævet Fellenberg som den Opgave, han havde at 
løse. 

Fellenbergs Landbrug er flere Gange udførlig be- 
5 
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skrevet. Det kan derfor ikke være min Hensigt at le 
vere noget yderligere Bidrag dertil. Imidlertid skal 
jeg dog med et Par Ord omtale en af Fellenbergs For 
anstaltninger, der forekom mig som det mærkeligste 
ved hans Landbrug. Jeg sigter her til hans kostbare 
og talrige Møgvandsbeholdere, i hvilke Møgstofferne 
efter en stærk Fortynding med Vand underkastes en 
Gæring, som Fellenberg antog for at være absolut nød 
vendig til en fuldstændig Virkning af Møgvandet, og 
hvorfor han altid havde Møgvand fremskredet til en 
forskellig Grad af Forraadnelse, hvilket igen hetin- · 
gede et overordentlig stort Antal Beholdsteder, jeg 
tror henved 30. Men Mineralstofferne, Møgvandets 
vigtigste Bestanddele, kunne ikke gaa i Gæring eller 
Forraadnelse, ligesaalidt som selve Vandet. Det er alt 
saa kun de organiske Stoffer, med hvilke dette kan 
blive Tilfældet, og da en Gæring eller Forraadnelse af 
disse vil foregaa ligesaafuldt og altid tidligt nok i Jor 
den, maa en forudgaaende Gæring være aldeles over 
flødig. Fellenberg kunde derfor uden Tvivl have hjul 
pet sig med et langt ringere Antal Møgvandsbeholdere 
og derved sparet sig betydelige Bekostninger. 
En anden Sag er Møgsafternes Fortyndelse med 

Vand for at forhindre Planternes Overfyldning med 
Næringsstoffer. Men i den Udstrækning som dette 
dreves hos Fellenberg og med de besværlige Trans 
portmidler (store Kassevogne med 4 Heste for), maatte 
den stærke Blanding med V and foraarsage overdrevne 
Bekostninger. Havde Fellenberg kendt de i England 
nu brugelige Rørledninger, vilde en Anvendelse deraf 
været paa sit Sted her, thi Hofwiihl, med sin Beliggen 
hed midt i sine Marker og paa det højeste Punkt af 
samme, kvalificerede sig netop til · saadanne Anlæg, 
medens uden disse Blandingen med V and helst maatte 
ha ve været undladt eller i det mindste betydeligt ind 
skrænket, og Møgsafterne uden videre bragt paa ube 
saaet Jord eller benyttet til Overrisling af nærliggende 
Jordstykker. 
Iøvrigt svandt de 5 Uger, vi tilbragte paa Hofwiihl, 

saare behageligt for os. Hver Morgen mødte jeg i 
Mejeriet og gjorde min Ost, saa at jeg tilbunds lærte 
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Fabrikationen af gode Oste, og hjemkommen til Dan 
mark selv kunde paatage mig Udførelsen af dette Ar 
bejde paa Aldebertsminde, « 

Fra Svejts rejste C. Dalgas til Frankrig, og det var 
Meningen, at han vilde blive i Paris om Vinteren, men 
saa kom der Brev fra Faderen, at han havde købt en 
Gaard, Margrethelund i Højen Sogn, og han bad Søn 
nen komme hjem for at bestyre den. C. Dalgas rejste 
saa hjem og overtog Ledelsen af Gaardens Drift. En 
Onkel Aldebert i London havde givet Faderen Penge 
til at købe Gaarden for, da denne var svag og ikke 
kunde udholde Præstegerningen. I Taknemmelighed 
mod denne Onkel blev Gaardens Navn forandret til 
Aldebertsminde. Kort efter døde Faderen, og C. Dal 
gas overtog derefter Gaarden, det var i 1811. To Aar 
efter giftede han sig med Christiane Nisson, Datter af 
Kontrollør Nisson i Ringkøbing. C. Dalgas skriver, at 
Gaarden for største Delen var bevokset med Lyng og 
Krat og led af skadeligt V and, saa Indkomsterne var 
smaa. Samtidig indtraf Statsbankerotten, det var 
haarde Tider, og han havde ondt ved at udrede Udgif 
terne, men to af hans Brødre skænkede ham deres 
Arvepart efter Forældrene, og desuden tjente han en 
Del ved sine skriftlige Arbejder, saa at han efter 
mange Aars Slid og Slæb ejede Aldebertsminde uden 
Gæld. 

Allerede i 1812 skrev C. Dalgas »Iagttagelser over 
Hampens Dyrkning«, som blev indsendt til det konge 
lige Landhusholdningsselskab. Selskabet meddelte, at 
hans Iagttalelser vidnede om Flid og Opmærksomhed 
og gav ham 200 Rdl. til Trykning, samtidig fik han 
Diplom som korresponderende Medlem af Selskabet. 
Efter nogle Aars Forløb udsatte Landhusholdnings 
selskabet en Præmie paa 40 Specier for Udarbejdelsen 



68 AAGE DA YIDSEN 

Dalgas' Mindesten paa Højen Kirkegaard: 
Landøkonom, Kammerraad Carl F. I. Dalgas. 

Aldebertsminde. 
Til Minde om hans Arbejde for Landbrugets Fremme 

og hans Virke for Højen Sogn. 
Højen Sognefolk rejste dette Minde. 

1935. 

af en Lærebog i Agerbrug for Bondestanden. Præ 
mien blev tilkendt C. Dalgas, og Bogen udkom i 
2 Oplag (1822 og 1832). Landhusholdningsselskabets 
Nestor, Geheimekonferensraad Collin skrev senere, at 
Bogen havde stiftet uberegnelig Nytte. Et Aar efter 
belønnede Selskabet C. Dalgas med en Præmie paa 
120 Rdl. for en Afhandling: » Om de fordelagtigste 
Produkter for Danmark og Midlerne til at lette deres 
Afsætning.« 
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Ved disse Arbejder vandt C. Dalgas Landhushold 
ningsselskabets Tillid, saa at det, da det vilde ind 
samle Kundskab om de danske Provinsers Tilstand i 
økonomisk Henseende overdrog ham at affatte Beskri 
velsen af Vejle Amt. Den udkom 1826 og blev saaledes 
den første af Amtsbeskrivelserne. Beskrivelsen om 
fatter Jordbund og Klima i de forskellige Dele af 
Amtet og behandler alle Spørgsmaal af Betydning an 
gaaende Agerbrug og Kvægavl samt omtaler, hvorledes 
Landbrugets Tilstand befandtes at være i de forskel 
lige Egne, endvidere omtales Havedyrkning, Værkflid, 
Husflid m. m. 

Disse Amtsbeskrivelser har ganske sikkert haft 
overordentlig stor Betydning for Landbrugets Op 
komst, idet Landhusholdningsselskabet derigennem 
kunde danne sig et Skøn over, hvorledes det stod ti.I 
med Landbruget i de forskellige Egne af Landet, og 
hvad der burde gøres for at ophjælpe det. Den ud 
førlige Omtale af de forskellige Dyrkningsmaader ved 
de gode Landbrug og Ulemperne ved de mindre gode 
maatte sikkert ogsaa paa den forstandige Læser virke 
som en god Lærebog i Faget. 

Som den selvstændige Mand, C. Dalgas var, be 
tænkte han sig ikke paa at hævde sin Mening om Tin 
gene, selv om den ikke altid faldt sammen med Land 
husholdningsselskabets. I et Forord tager Selskabet 
Afstand fra hans Domme angaaende Vekseldrift, Som 
merstaldfodring og Svingplove. Til Trods for denne 
Dissens i Opfattelsen maa Selskabet alligevel have sat 
Pris paa hans Arbejde, idet det nemlig opfordrede ham 
til at foretage lignende Beskrivelser over Ribe og 
Svendborg Amter. De udkom henholdsvis 1830 cg 
1837. 

C. Dalgas' frie Tænkemaade afspejler sig ogsaa i 
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hans skriftlige Arbejder, og han er heller ikke bange 
for at bruge stærke Udtryk. Om Tjenestefolk hed 
der det: 

»Den overdrevne Abekatte-Kærlighed, de lavere 
Klasser bære for deres Børn, er Skyld i, at Tjeneste 
folkene i Almindelighed er meget slet opdragne, fulde 
af Luner, Prætentioner og Genstritlighed. Især er Pi 
gerne fulde af Løgn, og ikke sjældent utro. De unge 
Tjenestefolk af begge Køn som oftest meget uvidende 
i de Færdigheder, man kunde fordre af dem, og dog 
i høj Grad opblæste, ubehøvlede og impertinente. Det 
er først, naar de har tjent en 5 til 6 Aar, og Karlene 
staaet et Par Aar i Garnison, at man nogenlunde kom 
mer tilrette med dem.« (Vejle Amt Side 203.) 

Om Forpagtere hedder det: 

» Sandsynligvis ville da nu ogsaa de Bebrejdelser for 
Ukyndighed, vore Landmænd ofte have maattet døje, 
forstumme. Landet er uden Tvivl bedre tjent med ær 
lige, simple, solide Borgere end med en Hob Junkere, 
der, med Hatten paa tre Haar, og ridende en stump 
halet, skarpknoklet Holstener, figurerer i nogle Aar, 
for siden at falde des dybere.« (Ribe Amt Side 73.) 

Selv overfor den enevældige Stat er C. Dalgas ikke 
bange for at. kræve Reformer. Om Ægtkørsler skri 
ver han: 

» Saalænge dette Slags Hoveri vedbliver, vil aldrig 
den behørige Sparsommelighed derved iagttages, eller 
Underslæb kunne forebygges. Et Amtspas, eller en 
Ordre til at lade 20-30 Vogne møde, er saa let ud 
færdiget! Skal alting derimod betales med Kontanter, 
ville nøje Undersøgelser gaa forud. Man vil ikke læn 
gere se 4 eller 6 Heste sættes i Rekvisition, hvor to 
vilde være mere end tilstrækkelige, eller 3 Vogne af 
fordres, hvor een mageligen kunde gøre det af. Skri 
ver og Tjener vilde ikke længere bryste sig hver paa 
sin Vogn, men, som det sig bør, tage Plads bag ved 
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deres Herre. Unyttige og ulovlige Rejser falde bort, og 
ubetydelige Anledninger til Sammenkomster afgøres 
ved Correspondance. Man vil ikke længere se For 
spændsheste holde flere Timer ørkesløse paa en Sta 
tion; eller et Brev, der skal sendes 1 Mil fra Udløs 
ningsstedet, vandre en tre- eller firedobbelt Vej for at 
befordres af den Pligtskyldige. Vel lønnede Embeds 
mænd ville ikke længere lade sig slæbe frem og til 
bage af Bonden, medens de selv have Stalden fuld af 
Paradeheste . . . . Skulde imidlertid Krigstider gøre 
en Afvigelse nødvendig, vil denne Byrde blive betrag 
tet som et patriotisk Offer, alle, Ministeren som Bon 
<len, er forpligtede til at bringe Fødelandet, og som 
ingen altsaa kan undslaa sig for.« (Ribe Amt Side 74.) 

Om Hoveriet skriver C. Dalgas bl. a.: 

» Men om end hverken Bønder eller Godsejere fandt 
Anledning til at enes om en Godtgørelse for Hoveriet, 
bliver sammes Afskaffelse ikke desmindre en saare 
vigtig og ønskelig Sag for Staten. Større Kilde til Løs 
agtighed blandt Bondeungdommen end Hoveriet gives 
næppe. Hoveriets Ophævelse vil vel ikke udrydde al 
Usædelighed, men en Kilde mindre til Fordærv vil det 
dog altid blive. Slappende og forstyrrende indvirker 
Hoveriet paa den hos Bonden allerede svage Hus 
disciplin. Kommen fra Hove vedbliver Tyendet med 
alle de Unoder, det ved Hoveriet vænner sig til, og alle 
Husbondens Modbestræbelser er forgæves, da Hoveriet 
bestandigt giver Tyendets Udskejelser ny Næring. 
Stort er ogsaa Tabet paa Tid og Kræfter, Hoveriet for 
anlediger. Hvormegen Tid spildes f. Eks. ikke ved 
Vandringerne til og fra Hovstedet, hvor megen Kraft 
gaar ikke tabt ved det ubetydelige Arbejde, Hov 
folkene som oftest udrette. Men ikke nok at Hoveriet 
umiddelbart virker saa skadeligen for Staten, er det 
ikke mindre Skyld i, at flere nyttige Foretagender, 
hvorved Arbejdskraft vilde vindes, ikke udføres. Saa 
ledes f. Eks. kunde og burde flere Hovedgaardes Mar 
ker deles og bebygges, men man stoler paa Hoveriet og 
alt bliver ved det gamle . . . . Staten har Grund nok 
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til at virke for Hoveriets Afskaffelse. Hertil behøves 
ikke andet end et Lovbud, som forpligter Godsejerne 

. for Fremtiden at indrette Fæstekontrakterne saaledes; 
at, naar den sidste af deres nulevende Fæstere fratræ-. 
der, Hoveriet ophører paa deres respektive Godser. 
Staten har ikke alene fuld Ret hertil, men det er endog: 
dens Pligt, ved positive Foranstaltninger at forhindre, 
hvad der er skadeligt for Landets Opkomst! Gods 
ejerne har intet Privilegium paa at betinge dem Ho 
veri, og et Lovbud af foranførte Art vil ikke kunne, 
siges at komme uventet.« (Svendborg Amt Side 110.), 

Af andre Bøger, som C. Dalgas har skrevet og ud 
givet, kan nævnes: » Husdyrenes Behandling eller An 
visning for Landmanden til at lære at kende og be 
handle de 4 vigtigste Husdyr: Hesten, Oksen, Faaret 
og Svinet« (1831), »Tjenestekarlen, som han bør være, 
eller Vejledning for unge Bønderkarle til troligen at 
opfylde deres Pligter og forskaffe sig deres Husbon 
des Agtelse og Tillid« (1832), » Kritik over Land 
væsenscommissær G. Michelsens Prisskrift om de 
Grundsætninger, hvorefter Danmarks Hesteavl bør 
ledes og fremmes« ( 1835) , » Kunne Væddeløb i Al 
mindelighed antages at være hensigtssvarende Midler 
til at fremme Avlen af saadanne Heste, som her i Lan 
det især søges for Udlandet, og vil det fremme Heste 
avlen og være til Gavn for de danske Stater, at Væd 
deløbenes Antal forøges, og at de indføres paa flere 
Steder i disse Lande end hidtil« (1835), »I hvilket For 
hold stiger Produktet og den rene Indtægt af en Jord 
lod efter den paa Dyrkningen anvendte forøgede Ar 
bejdskraft« (1837), »Mine Erfaringer i Landbruget. 
Frugten af en 50-aarig Praksis« (1859). Desuden skal 
det nævnes, at C. Dalgas oversatte en Mængde frem 
med Landbrugslitteratur til Dansk, men disse Værker 
er jo uden Interesse i vore Dage. 
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Det er klart, at med den Udvikling, der er foregaaet 
inden for Landbruget, siden ovennævnte Bøger ud 
kom, er disse for lang Tid siden bleven forældet, men 
ved historisk Forskning vil Amtsbeskrivelserne altid 
vedblive at være en god Kilde at øse af. 

C. Dalgas skriver: »Jeg var en af de første, hvem 
Landhusholdningsselskabet betroede Undervisningen 
af sine Lærlinge. En Tid havde jeg 6 af disse unge 
Mennesker i mit Hus. Men paa Grund af Dissens i 
Principer mistede jeg efter nogle Aars Forløb mine 
Lærlinge. Dette gik mig meget nær, thi disse unge 
Menneskers Undervisning udgjorde min Lyst og skaf 
fede mig uendelig megen Fornøjelse, ligesom jeg glæ 
dede mig ved at have fundet en Lejlighed til at af 
betale Fædrelandet noget af min Gæld til det. Nogen 
Erstatning for denne Krænkelse fandt jeg dog i min 
mangeaarige Beskikkelse til Sekretær ved Vejle Amts 
landøkonomiske Selskab (det ældre), der paa mit For 
slag blev stiftet af den nidkære og gavnelystne Amt 
mand Treschow.« 

Den voksende Frihedstrang bevirkede, at Folk med 
stedse større og større Styrke krævede at' faa Del i 
Statsstyrelsen. Dette førte til Loven om Oprettelse af 
Stænderforsamlinger, der begyndte deres Virksomhed 
i 1834, og den 13. August 1841 udkom Anordningen 
om Landkommunalvæsenet paa Landet, som blev Be 
gyndelsen til det kommunale Selvstyre. Hver Kom 
mune fik sit Sogneforstanderskab, der bestod af et 
»født« Medlem, nemlig Sognepræsten, der vedblivende 
skulde ordne Skole- og Fattigsager, og desuden af 
nogle Medlemmer, der var valgt af de Sognebeboere, 
der havde 1 Td. Hartkorn og derover. Politimesteren 
skulde i Forening med Sogneforstanderskabet føre Til 
syn med Bivejenes Vedligeholdelse. I Virkeligheden 
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'var det ordnet saaledes, at de to Embedsmænd, Præ 
sten og Politimesteren, næsten ene kunde ordne alle 
-de kommunale Sager. Denne Ordning havde sine 
Fordele, idet der sikkert i en Del Sogne ikke fandtes 
Folk, som kunde styre Kommunens Sager paa egen 
Haand, men hvor dette var Tilfældet, kunde der og 
saa meget let opstaa Gnidninger imellem de valgte 
Medlemmer og de to Embedsmænd. Det er jo næsten 
-en Selvfølge, at C. Dalgas blev valgt ind i Sognefor 
standerskabet for Højen-Jerlev Kommune, og at han 
blev dets Formand, og det varer heller ikke længe, 
inden Uoverensstemmelserne begynder. 
Efter Valget sendte C. Dalgas følgende Skrivelse til 

Politimesteren, Etatsraad Hersleb, Vejle: 

» Som Formand for Sogneforstanderskabet i Højen 
og Jerlev Kommune og i dets Navn er jeg saa fri at 
underrette Etatsraaden om, at det er vort Ønske lige 
.som vort faste Forsæt at medvirke ved alle de Midler, 
-der staar til vores Raadighed til at fremme og opret 
holde god Politiorden i Kommunen, ligesom at drage 
Omsorg for at Bivejene forsvarligen vedligeholdes og 
forbedres. Vi ønsker derfor, at Herr Etatsraaden vil 
underrette os om, hvilke de Midler ere, der staar til 
Forstanderskabets Raadighed for at opnaa bemeldte 
Ønsker, og navnligen hvad der fra vores Side kunde 
.gøres for at standse Betleri og Løsgængeri, uberettiget 
Krohold eller Salg af Brændevin, ikke tilladte eller til 
ladelige Sammenkomster af Tjenestefolk (saakaldte 
Legestuer), Uordener paa offentlig Vej eller Gade; men 
især hvorledes Forstanderskabet kunde medvirke til at 
-opretholde Husbondernes Myndighed over deres Tje 
nestefolk, Iigesom sidstes Selvraadighed, Mangel paa 
Hørighed og Lydighed modvirkes; thi det er i saa Hen 
.seende kommen saa vidt, at de største U ordener ved 
Nattetid, selvtagen Tilladelse til at absentere sig, For 
sømmelse af Arbejde o. s. v. daglig forefalder. Hvad 
Bivejenes Istandsættelse betræffer, da ønsker vi lige- 
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ledes at vide, om ikke en Plan i saa Henseende burde 
lægges, og hvad Del i Udførelsen heraf der tilkommer 
Sogneforstanderskabet. Det er i saa Henseende, at jeg 
udbeder mig Herr Etatsraadens snarest mulige Svar. 

Aldebertsminde den 2. Jan. 1842. 
Ærbødigst 

C. Dalgas. 

Herpaa svares, at Forordningen om Sogneforstan 
derskabets Oprettelse ikke omtaler, hvilke Midler, 
der staar til Forstanderskabernes Raadighed, men det 
tilraades at føre Tilsyn med Overtrædelser og give Ind 
beretning derom samt at opfordre de vejpligtige til at 
gøre deres Pligt. 

Den 1. Juni 1842 sender C. Dalgas følgende Skri 
velse til Politimesteren: 

» Med Forundring har Sogneforstanderskabet for 
Højen og Jerlev Menigheder erfaret, at Herr Etats 
raaden har givet Ordre til Istandsættelse af Vejen over 
Horsted Mark uden i mindste Maade at underrette For 
.standerskabet herom eller træffe nogen Aftale med det 
herom. Vi anser dette som en Tilsidesættelse af An 
ordningen om Kommunalvæsenet, protesterer derfor 
imod denne Ordre og lade Herr Etatsraaden herved 
vide, at vi den 28. f. M. have synet Bivejene i Pasto 
ratet for at lægge en Plan til Vejarbejdet i Aar, og vi 
foreslaar derfor at mødes med Dem en Dag, som De 
selv maa fastsætte.« 

Svaret lyder: 
» Foranlediget af Sogneforstanderskabets Skrivelse 

af 2. Juni ved dets Formand Kammerraad Dalgas har 
jeg ikke skullet undlade herved tjenstlig at svare føl 
gende: 

Ved den 17de § af Forordningen af 13. Aug. 1841 
angaaende Kommunalvæsenet er den mig som Politi 
mester tilkommende Embedsmyndighed med Hensyn 
til Vejvæsenet uforandret. Jeg formener derfor ikke, 
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at jeg i denne Henseende har noget at afhandle med 
Sogneforstanderskabet, og saa gerne jeg end vilde, kan 
jeg dog paa Grund af mange andre Forretninger ikke 
give Møde ved den Samling, som i denne Anledning 
er foreslaaet. « 

Forstanderskabet svarer tilbage: 
» Den 17de § af Forord. af 13. Aug. 1841 paalægger 

Sogneforstanderskaberne i Forening med Politimeste 
ren at drage Omsorg for Bivejenes Istandsættelse og 
nævner tillige, at kunne Politimesteren og Sognefor 
standerskaberne ikke blive enige herom, saa hører 
Sagen under Amtsraadets Afgørelse. Den Embeds 
myndighed, Herr Etatsraaden i sin Skrivelse af 9. ds. 
paaberaaber sig, kan altsaa ingen anden være end den 
eksentive Myndighed, der tilkommer Dem, ikke nogen 
afgørende Myndighed, i hvilken Henseende Sognefor 
standerskabet anser sig Politimesteren aldeles side 
ordnet, og vi paastaar derfor at have Stemme i alt, 
hvad der angaar Bivejenes Istandsættelse i Kommu 
nen, saa meget mere som vi langt bedre end , Herr 
Etatsraaden kender Lokaliteterne.« 

Den 25. Jan. 1843 sendte Sogneforstanderskabet føl 
gende Besværing over Etatsraad Hersleb til Amts 
raadet: 

» Undertegnede Sogneforstandere ! Højen og Jerlev 
Kommune tillader sig herved at fremkomme for Vejle 
Amts Amtsraad med en Besværing over Etatsraad 
Herslebs Lunkenhed med at understøtte Forstander 
skabets Bestræbelser for at istandsætte Bivejene i 
Kommunen. Ikke nok at Herr Etatsraaden afvigte 
Foraar begyndte med egenraadig at ville foreskrive os 
Istandsættelsen af Horstedvejen, en Vej, for hvilken 
Herr Etatsraaden synes at nære en særdeles Forkær 
lighed, men han har senere aldeles intet Hensyn taget 
til vores ham tilstillede Fortegnelse over de ved Vej 
synet d. 21. Juni f. A. befundne Mangler, ved det af 
ham selv vedtagne Vejarbejder for afvigte Aar. Og da 
vi herom den 21. Sept. indgav en Erindring, fik vi den 
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Besked, at vores Fortegnelse var forlagt, hvorfor Etats 
raaden forlangte en Kopi af samme. Denne blev ham 
under 11. Oct. f. A. tilstillet med Begæring at foran 
stalte Beboerne paalagte at have Manglerne ved deres 
Vejstykker afhjulpne inden den 31. s. M., saa at Vejene 
bemeldte Dag kunde blive afsynede. Men først den 
18. Decb. modtog Forstanderskabet den Underretning, 
.at Sognefogeden i Højen (som forresten slet. ikke var 
beordret af Etatsraaden til at syne Vejene) ansaa sig 
inkompetent til at bedømme, om der endnu maatte 
være Mangler at afhjælpe, hvorfor Forstanderskabet 
anmodedes om paa ny at syne Vejene. Dette skete den 
20. og 22. Decb., og Resultatet tilligemed flere Fore 
spørgsler indsendtes den 24. f. A. til Herr Etatsraaden. 
Men paa denne Skrivelse er endnu intet Svar indkom 
met, og saaledes har det da kunnet føje sig, at det for 
afvigte Aar berammede og af Etatsraaden selv ved 
tagne Vejarbejde endnu ikke er afsynede eller befun 
det fuldført. 

At Etatsraaden har forlagt vores Synsforretning af 
21. Juli f. A. er undskyldeligt, men at han slet ikke 
videre har bekymret sig om samme, førend vi paany 
-erindrede ham derom, at han, efter at vi d. 11. Oct. 
havde sendt ham en Kopi af Synsforretningen, ikke 
underrettede os om, at Sognefogeden havde faaet Or 
dre at tilsige Vedkommende at istandsætte de befundne 
Mangler, alt dette forekommer os mildest talt at vise 
den højeste Grad af Lunkenhed eller Ligegyldighed, 
·og da det saaledes er os umuligt at virke efter vore 
Ønsker og de os som Sogneforstandere paahvilende 
Pligter, ser vi os nødsagede at andrage for det respek 
tive Amtsraad, at Herr Etatsraad Hersleb gives en 
Paamindelse om i Fremtiden bedre at understøtte For 
standerskabet, saa at Øjemedet med Kommunalanord 
ningen af 13.Aug.1841 ikke bliver en Illusion. 

Sogneforstanderskabet i Højen og Jerlev Sogne 
d. 25. Jan. 1843. 

C. Dalgas, Jens Iversen, Peder Mikkelsen, M. Madsen, 
A. Koch, Peder Olsen Louibolt, N. Nielsen.« 
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I en Skrivelse d. 28. April 1843 til Politimesteren 
skriver C. Dalgas bl. a.: 

»Ligeledes ønsker man at vide, om Herr Etatsraa 
den har noget imod, at Vejsynet i Højen Sogn ansæt 
tes til den 23de og Vejsynet i Jerlev Sogn til den 24de 
Juni, begge Dage at begynde Kl. 6 om Morgenen og. 
med de østlige Vejstykker.« 

Den 5. Maj 1843 skriver Politimesteren tilbage bl. a. ~ 
»Hvad dernæst betræffer det aarlige Syn over Bi 

vejene i Højen og Jerlev Sogne, da bemærker jeg, at 
jeg selv agter at syne Distriktsvejen igennem Stubdrup 
og Mejsling ligesom og Vejen over Horsted Mark, til 
hvis Grusning, naar Sædetiden er filende, der vil blive 
udstedt Ordre - Synet over de øvrige Veje overlader 
jeg til Sogneforstanderskabet at foretage til den Tid 
Sogneforstanderskabet finder passende dertil at be 
stemme.« 

Svaret fulgte omgaaende: 
» I Anledning af Herr Etatsraadens Skrivelse af 5te 

ds. tillader vi os at bemærke, at vi ingenlunde ere til 
sinde at overlade. til Dem alene at tilsige til noget Vej 
arbejde paa Bivejene i Pastoratet eller til at afholde 
noget Vejsyn. Kun som Medlem af Forstanderskabet 
har De her noget at sige og kan altsaa kun handle i 
Forening med samme i saa Henseende. Er De derfor 
ikke fornøjet med, hvad vi have foreslaaet, maa De 
fremkomme med andre Forslag. 

Forstanderskabet for Højen og Jerlev Sogne d. 8. Maj 1843 .. 
Paa Forst. Vegne: 

C. Dalgas.« 

Den 20. Maj 1843 skriver C. Dalgas til Politimeste 
ren bl.a.: 

» Vi maa derfor anmode Herr Etatsraaden i god Tid 
at underrette os om, hvad Dag sidst i Juni eller aller 
først i Juli det kunde være Dem belejligt at syne Di 
striktsvejen og Horstedvejen med os, hvortil vi for- 
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mene, at en Eftermiddag kunde være tilstrækkelig, da: 
vi saa kunde anvende Formiddagen fra den tidlige 
Morgenstund af til at syne andre Veje. - Forresten 
maa vi gentagende anmode Herr Etatsraaden om al 
drig at glemme, at De kun i Forening med Forstan 
derskabet kan handle i Henseende til Bivejenes Istand 
sættelse, og at De i modsat Fald maa vente den kraf 
tigste Protest fra vor Side.« 

Amtsraadets Svar paa Forstanderskabets Klage over 
Politimesteren: 

»Forstanderskabet bliver herved tjenstlig underret 
tet om, at ved Amtsraadets Samling den lste ds. blev 
dets Forhandlingsprotokol under Nr. 28 tilføjet saa 
ledes: 
Et Andragende fra Højen-Jerlev Sogneforstander 

skab om at vedkommende Politimester maatte gives 
en Paamindelse om i Fremtiden bedre at understøtte 
Forstanderskabet i Henseende til Bivejenes V edlige 
holdelse. 

Amtsraadet besluttede i Anledning af denne Klage 
at tilmelde Forstanderskabet, at Raadet i Følge en af 
Politimesteren afgiven Erklæring, nu maa anse Sagen 
saaledes berigtiget, at Raadets videre Medvirken er 
ufornøden. 

Vejle Amtskontor d. 13. Juni 1843. 
Hoppe.« 

Politimesteren sendte derpaa Forstanderskabet føl-· 
gende Skrivelse: 

» Ved Amtsraadets den lste ds. afholdte Samling 
blev dets Forhandlingsprotocol under Nr. 37 tilført 
saaledes: 
Etatsraad Hersleh har i Skrivelse af 24. Maj d. A .. 

begært af Amtsraadet en Fortolkning af Kommunal 
anordningens § 17 navnlig om Politimesteren er be 
taget Myndighed til uafhængig af Sogneforstanderska 
bet at udstede Ordre til Istandsættelse af de Biveje i 
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Sognene, der hidtil have været hans eller det offent 
liges Tilsyn undergivne, ligesom· at syne disse Veje 
uden i Overværelse af eller i Forening med Sognefor 
standerskabet. Anledningen til denne Forespørgsel ses 
.at være en Skrivelse fra Højen og Jerlev Sognefor 
standerskab af 8. Maj d. A., hvori dette underretter 
Etatsraad Hersleh om, at Forstanderskabet ingenlunde 
har i Sinde at overlade Etatsraaden alene at tilsige til 
noget Vejarbejde paa Bivejene eller til at afholde noget 
Vejsyn alene. - I denne Anledning vedtog Amtsraadet 
at meddele saadant Svar: 

Fdg. af 13. Aug. 1841 § 17 bestemmer, at Sognefor 
standerskabet i Forbindelse med Politimesteren skal 
drage Omsorg for, at Sognet er forsynet med de for 
nødne Biveje, og at disse forsvarligen vedligeholdes og, 
naar Omstændighederne fordrer det, grundforbedres, 
og naar Uenighed opstaar imellem disse Autoriteter 
om, hvilke Biveje der høre under offentlig Tilsyn 
eller om Maaden, hvorpaa en Vej bør anlægges, 
grundforbedres eller vedligeholdes, da skal Amtsraadet 
afgøre Sagen. - Heraf følger, at Politimesteren ikke 
uden Aftale med vedkommende Sogneforstanderskab 
kan undtage nogen alt eksisterende Bivej, som hidtil 
har staaet under hans Tilsyn, fra dette, ej heller op 
tage nogen ny Vej under sit Tilsyn. Han kan ikke ene 
afgøre, paa hvilken.Maade en Vej skal anlægges, f. Eks. 
dens Bredde, dens Stigen og Fald, om den skal ind 
grøftes eller ikke, om den skal belægges med Ler og 
Grus, eller blot med Grus, om den skal vedligeholdes 
ved Plængsarbejde, ved at bortliciteres eller inddeles 
til hver enkelt Sognebeboer efter Hartkornet. I alt sligt 
maa han være enig med Forstanderskabet eller i mang 
lende Fald erhverve Amtsraadets Resolution. 
Endvidere bestemmer § 17, at Sogneforstanderska 

bet har at føre Tilsyn med, at det besluttede Vej 
arbejde forsvarfigen udføres, hvorfor dog den Politi 
mesteren med Hensyn til Vejarbejdet tilkommende 
Myndighed og de denne saavelsom Sognefogeden paa 
liggende Pligter :vedblive. At ville fortolke disse Ud 
tryk saaledes, at Politimesteren kun skulde beholde 
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:sin forrige Myndighed med Hensyn til de mindre 
Landeveje, ikke til Bivejene, er der ikke mindste An 
ledning til. Paragraffen taler om Vejvæsenet i Al 
mindelighed og nævner endog i det ovenciterede 
Stykke udtrykkelig Bivejene. Da nu Politimesteren 
hidtil uden at conferere med nogen anden har tilsagt 
til Vejarbejde og afholdt Vejsyn, maa han være i Be 
:siddelse af samme Ret endnu, og intet Sogneforstan 
-derskab kan tvinge ham til at lade sine Ordrer i denne 
Henseende saa at sige autorisere af dette, selv kan 
.Sognef'orstanderskabet eller enkelte af dette udvalgte 
Medlemmer betragtes som Meddomsmænd ved de af 
holdende Vejsyn for at bestemme, om Arbejdet er for 
svarligt eller ikke. Men derfor bliver Sogneforstander 
skabets Tilsyn med Bivejene ingenlunde ubetydeligt, 
thi foruden at det bliver nødvendigt for det at have 
'Tilsyn med disse for at kunne i Forening med Politi 
mesteren tage Bestemmelse om, hvilke der trænger til 
·Grundforbedring, og hvorledes denne bør udføres, saa 
ledes er det ogsaa gavnligt, at Forstanderskaberne 
jævnlig efterse, om Vejene· er i god Stand, og naar det 
finder, at dette ej er Tilfældet, har det at opgive for 
Politimesteren Navnene paa de forsømmelige, og at 
:paase, at disse blive kaldt for en Politiret og afstraf 
fede, samt at de efterkomme det ved slige Lejligheder 
sædvanlige Tilhold at oprette det forsømte. Skulde Po 
litimesteren imod Formodning ikke fremme de aftalte 
Vejarbejder eller forsømme at afhjælpe de Mangler, 
som Forstanderskabet maatte have underrettet ham 
-om, da er det Forstanderskabets Pligt at andrage saa- 
-dant for Amtmanden, der da vil give Politimesteren 
det fornødne Tilhold. Forøvrigt finder Amtsrandet det 
ønskeligt, at Politimesteren saa meget som muligt 
handler i god Forstaaelse med Sogneforstanderska 
berne og navnligen, at disse underrettes om, inden 
hvilken Tid det bliver bestemt, at det aarlige Vedlige 
holdelses Arbejde skal udføres, paa det at Forstander 
skabet kan undgaa at anholde nogen for Forsømme 
lighed, før Tiden er udløbet, uagtet en saadan Uviden 
hed ej let kan tænkes, da Sogneforstanderskabets Med 
lemmer selv tildels · er vejpligtige og altsaa · maa have 

6 
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gennem Sognefogeden erholdt Ordre til Vejarbejdets 
Fremme. 

Meddeles herved Forstanderskabet til behagelig 
Efterretning. 

Herredskontoret i Vejle d. 16. Juni 1843. 
Hersleb.« 

I Højen-Jerlev Forstanderskabs Forhandlingsproto 
kol findes derefter indført følgende: 

»Aar 1843 15de Juli synede Politimesteren ved sin 
Fuldmægtig Herreds- eller Distriktsvejen over Mejsling 
og Stubdrup Marker og Vejen over Horsted Mark. 
Ved en Skrivelse af 7. ds. var Forstanderskabet under 
rettet om Berammelsen af dette Syn, og at det vilde 
begynde ved Ribe Landevej. Forstanderskabet, som 
havde fordelt sig paa Vejlængden, blev afvist fra Del 
tagelse i Synet, hvortil Politimesteren havde medbragt 
to fremmede Sognefogeder. End ikke Bemærkninger 
og Forslag, som Formanden vilde have fremført, blev 
det tilladt at komme frem med, « 

Nu afsendes der en Klage til Kancelliet. 

»Til det høje danske Kancelli: 
Sogneforstanderskabet for Højen og Jerlev Sogne" 

Jerlev Herred, Vejle Amt, vover paany at fremkom 
me for det høje Collegium med underdanigst Begæring 
om Afgørelse af en Sag, der er af største Vigtighed for 
Kommunalvæsenets Ordning og Opblomstring i vort 
Fødeland. Forstanderskabet har nemlig ganske nylig: 
modtaget en Resolution, Bestemmelse eller Afgørelse fra 
Amtsraadet, hvoraf man er saa fri her at lade følge en 
Kopi under Bilag Litr. A. I Følge denne Amtsraadets 
Resolution vil man i en Haandvending betage Forstan 
derskaberne al den Indflydelse eller Medvirkning, 
Kommunalanordningen for Landet tilsiger disse med 
Hensyn til Bivejenes Istandsættelse. Thi det er let at 
indse, at naar Politimesteren ene maa syne Vejene 
uden Forstanderskabernes Medvirkning eller uden 
noget som helst Kontrol eller Ansvar, blive Politi- 



CARL FREDERIK ISAK DALGAS 83 

mestrene i Grunden de eneste, der raade, da intet kan 
forhindre dem fra at se igennem Fingrene med det ud 
førte Arbejde eller forandre saa meget dem lyster ved 
de med Forstanderskaberne tagne Bestemmelser. 
Ligesaa klart er det, at Forstander,skaberne ikke 
kunne føre behørigt Tilsyn med, at al det besluttede 
Arbejde »forsvarligen udføres«, naar de Vejpligtige 
vide sig sikre for Forstanderskabernes Medvirkning 
ved det aarlige Syn, da dette maa betage de Vejpligtige 
al Opmuntring eller Anledning til at vise Forstander 
skaberne den nødvendige Hørighed og Følgsomhed 
ved Arbejdet. Politimestrene, der i Almindelighed kun 
lidet kender til Lokaliteterne, og som oftest mangler 
praktisk Blik i Vejsager, ville af Mangel paa tilstræk 
kelig underrettede Medhjælpere, der kunne gøre dem 
opmærksomme paa det meget, der ofte er at iagttage 
ved et Vejsyn, aldrig kunne fuldføre Synene tilbørligen 
alene. Hvorledes det tidligere har været bevendt med 
et Vejsyn, Politimestrene have afholdt paa Bivejene, 
er bekendt nok. Snart havde Politimestrene ikke Tid 
til at syne, snart opsattes det til ubelejlig Tid, snart 
blev det rent glemt eller overfladisk udført, og Vejenes 
Forbedring skred kun maadeligen frem. Alt dette har 
vor ophøjede Regering uden Tvivl indset og derfor 
indrømmet Sogneforstanderskaberne al den Medvirk 
ning i Kommunernes Anliggender, Forholdenes Natur 
tilstedede og in specie overdraget dem i Forening med 
Politimesteren Omsorgen for Bivejenes Istandsættelse 
og Vedligeholdelse. Men er denne Omsorg saaledes 
overdraget Forstanderskaberne og Politimesteren i 
Forening, maa ogsaa begge de to Autoriteter handle i 
Forening, indtil Øjemedet er opnaaet, hvortil Vejsynet 
jo sigte; og Politimesteren kan umulig paa een Gang 
svinge sig op til den, der ene kan gøre Sagen klar eller 
bortvise Forstanderskabet! Dette kan saa meget min 
dre antages, som. det jo er Amtsraadet, der er Forstan 
derskabernes Overordnet, ikke Politimesteren, der 
tværtimod er Medlem af Forstanderskaberne og altsaa 
disse i visse Henseende sideordnet. At Tiden bestem 
mes, naar Vejarbejdet skal være tilendebragt, følgelig 
ogsaa synes, hører derfor uden Tvivl til de Genstande, 

6* 
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som Forstanderskaberne i Fællesskab med Politimeste 
ren have at afgøre. Undertegnede Forstanderskab ind 
ser heller ikke, at Politimesteren betages mere af sin 
.Myndighed ved at skulle syne Vejene i Forening med 
Forstanderskaberne, som ved at maatte aftale med 
dem alt, hvad der forud er at bestemme om Vejenes 
Forbedring og Vedligeholdelse. Den Bestemmelse i 
§ 17 af Kommunalanordningen, at Politimesteren skal 
beholde den ham med Hensyn til Vejvæsenet tilkom 
mende Myndighed, har saaledes efter al Rimelighed 
intet med selve Vejsynene at gøre. At den nærmere 
Bestemmelse af Dagen, de synes, overlades Politi 
mesteren, vil imidlertid vist ingen have noget imod, da 
denne Embedsmands mange Forretninger kunne gøre 
en saadan Bestemmelse nødvendig. Undertegnede 
Sogneforstanderskab har heller aldrig gjort nogen 
Paastand i modsat Retning. Derimod have vi troet, at 
ved den Myndighed, der reserveres Politimesteren, 
skal forstaas den Myndighed, Vejpolitiet udfordrer 
som f. Eks. at diktere Mulkter for Forsømmelser og 
andre Forseelser, hvortil, om man vil, ogsaa kan hen 
regnes den Myndighed at udstede Ordre til Vejarbejde 
og Tilsyn efter Aftale med Forstanderskabet, da. en 
Ordre fra Politimesteren muligen bedre vil blive re 
spekteret af Medlemmerne. - Saaledes have vi da 
fremstillet vore Tanker om den paaankede Resolution 
og tør haabe, at det høje Collegium vil have overbevist 
sig om, at det ingenlunde er vore Tanker at sætte os 
ud over Politimesteren, men kun værdigen at indtage 
og forsvare den Stilling, det tilkommer os ved Siden 
af ham, saaledes at vi blive satte i Stand med Lyst og 
Interesse at opfylde de Pligter, der paahviler os. Vi 
beder derfor underdanigst om en fuldstændig For 
tolkning af § 17 i Kommunalanordningen af 13. Aug. 
1841, ligesom af § 20, især med Hensyn til hvilke de 
Midler ere, der staar til Sogneforstanderskabernes 
Raadighed for at forhindre Betleri og Løsgængeri og i 
Almindelighed fremme og opretholde god Politiorden. 
- Slutteligen tillade vi os her endnu at tilføje to Bi 
lag under Litr. B og C, hvoraf det høje Collegium vil 
se, hvor lidt man bekymrer sig om at understøtte vore 
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Bestræbelser for at virke til det almene Bedste, eller 
hvorlidt man tænker paa at opfylde Hans Majestæts 
Vilje ved at nære Iver og vække Sans for det almene 
Vel. Især maa vi klage over den Separatisme, Politi 
mesteren, Etatsraad Hersleb ved enhver Lejlighed 
lægger for Dagen. Og dog har Forstanderskabet upaa 
tvivleligen i 2 Aar virket mere til Bivejenes Forbedring 
i Kommunen end Etatsraad Hersleh i 20. Det samme 
kunde udrettes med Hensyn til et bedre Politi, naar 
Herr Etatsraaden vilde nærme sig os lidt mere. 

Sogneforstanderskabet for Højen og Jerlev Sogne d. 22. Juli 
1843. 

Paa Forstanderskabets Vegne 
underdanigst 

C. Dalgas.« 

Den 5. Decbr. 1843 sendte Kancelliet følgende Skri 
velse til Vejle Amtsraad: 

» Ved med behagelig Skrivelse af 22. Aug. sidstleden 
at· tilstille Kancelliet et Andragende med Bilag, hvori 
Kammerraad Dalgas som Formand for Højen og Jer 
lev Sogneforstanderskab, foranlediget ved Vejle Amts 
raads Svar paa en Forespørgsel fra Etatsraad By- og 
Herredsfoged Hersleh angaaende Politimestrenes og 
Sogneforstanderskabernes indbyrdes Forhold i Hen 
seende til Bivejene, udbeder sig en fuldstændig For 
tolkning af Landkommunalanordningens § 17 ligesom 
ogsaa af samme Anordnings § 20 især med Hensyn til 
de Midler, der staar til Forstanderskabets Raadighed 
for at forhindre Betleri og Løsgængeri og i Alminde 
lighed opretholde god Politiorden, har Herr Kammer 
herren tillige ladet følge Udskrift af, hvad der med 
Hensyn til dette Andragende blev forhandlet i Amts 
raadets sidste Møde. 

I denne Anledning skulde Kancelliet efter at have 
brevvekslet med det høje Rentekammer tjenstlig yttre, 
at medens man iøvrigt i det væsentlige maa bifalde 
den af Amtsraadet givne Udvikling af Forholdet mel 
lem Politimesteren og Sogneforstanderskabet forsaa 
vidt Vejvæsenet vedkommer, maa man dog anse det 
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som grundet i Forholdets Natur, at Politimesteren i alt 
Fald underretter Sogneforstanderskabet om Tiden, da 
han agter at holde Syn over de udførte Arbejder, er 
denne Fremgangsmande end ikke udtrykkelig befalet 
ved Forordningen af 13. Aug. 1841 § 17, stemmer det 
dog med Paragrafføns øvrige Indhold, »i hvis Følge 
Sogneforstanderskabet i Forening med Politimesteren 
tager Beslutning ikke alene om hvilke Biveje der bør 
høre under offentligt Tilsyn, men ogsaa om Maaden, 
hvorpaa disse Veje bør anlægges, grundforbedres og 
vedligeholdes, altsaa om selve Arbejdets Udførelse«, at 
det ogsaa sættes i Stand til at overvære det Syn, der 
afholdes til Bedømmelse af, hvorvidt hine i Forening 
med Politimesteren besluttede Arbejder forsvarligen 
er udførte eller om derved maatte findes noget at be 
mærke. Forsaavidt derfor angaar Fortolkningen af 
Anordningens § 20 maa Kancelliet ganske henholde 
sig til, hvad Kollegialtidenden for indeværende Aar 
har yttret. « 

I Forhandlingsprotokollen er derefter indført føl 
gende: 

»Forstanderskabet for Højen-Jerlev fandt sig ingen 
lunde tilfredsstillet ved dette Svar og besluttede at ind 
byde Amtets Sogneforstanderskaber til at underskrive 
et Andragende til næste Stænderforsamling om at re 
videre Kommunalordningen af 13. Aug. 1841 med 
Hensyn til de Punkter, som er til Hinder for eller ikke 
nok understøtter en fri Udvikling af Kommunalvæse 
net, hvilket formenes saa meget mere at kunne lade 
sig gøre, som Stænderne har erklæret hele Anordnin 
gen for provisorisk eller i det mindste foreslaaet, at 
den maatte betragtes som saadan. Især er det Præstens 
Ret til at uddele Almisse eller lade Lægen hente efter 
eget Godtbefindende, man ønsker forandret, eftersom 
denne Ret er aldeles overflødig og strider mod den 
rette Aand i Kommunalvæsenet. Ligeledes ønsker man 
ogsaa, at Politimesteren forpligtes til at tage Sognefor 
standerskabet som Vejsynsmænd ved Vejsynet, da det 
er den eneste Maade at vedligeholde Lysten for Sogne 
forstanderskabet til at tage sig af Vejene.« 
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Paa det Program, Sogneforstanderskabet for Højen 
-Jerlev Kommune opstillede ved Arbejdets Begyndelse, 
var der, som man vil erindre, to Punkter, nemlig Or 
denens Opretholdelse og Bivejenes Forbedring. Det 
foranførte har handlet om Bivejenes Forbedring og de 
Vanskeligheder, der var forbundet dermed, og efterføl 
gende 3 Skrivelser viser, hvorledes man arbejdede for 
Ordenens Opretholdelse. 

»Forstanderskabet for Højen-Jerlev Sogne fremtræ 
der denne Gang med Opfordring til andre Sognefor 
standerskaber om at forene sig med det til med Kraft 
at modarbejde den desværre mere og mere overhaand 
fagende Hang til Svir og Drik. Hans Majestæt har ny 
lig tilkendegivet, at Allerhøjstsamme bifaldt de An 
strengelser, som gøres for at modvirke den overdrevne 
Nydelse af spirituøse Drikke. Dette maa gælde os alle 
som en Opfordring til at handle i denne Retning, og vi 
forventer derfor af vore Medkolleger, at de ville forene 
sig med os til at medvirke i et for Menneskeheden saa 
vigtigt Anliggende. Forstanderskabet har tidligere til 
kendegivet, hvorlunde det anser Svir og Drik som 
Hovedaarsagen til Tyendets og Husmandsstandens Ar 
mod og deraf flydende elendige Tilstand. Fra alle 
Kanter hører man hermed samstemmende Erklærin 
ger. Der kan derfor ingen Tvivl være om, at et saa 
-dant Onde virkefigen finder Sted. At opfordre til 
Maadehold eller sætte sin Lid til Formaninger troer 
Forstanderskabet ikke vil føre til Maalet .. Bedst uden 
Tvivl fra Roden af at udrydde et Onde, der truer med 
de sørgeligste Følger. Vi foreslaar i saa Henseende og 
i Overensstemmelse med, hvad vi allerede har søgt at 
iværksætte: 
l) Paa ingen Maade at taale uberettiget Krohold eller 

at utilladte og utilladelige Forlystelser finder Sted, 
som kunde indvirke paa Folkets aandelige og le 
gemlige Fordærvelse. Altsaa ikke heller at taale at 
offentlige Lystigheder vare over det tilstaaede 
Klokkeslet, eller at der i Kroerne siddes og svires 
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under Kirketjenesten eller langt ud paa Natten" 
ligesaa lidt som at Uordener ved saadanne Lejlig 
heder forefalder. 

2) Straks at anmelde sligt for Politimesteren. 
3) Efter bedste Evne at forelægge Politimesteren de 

Forslag eller Midler, som kunne anses fornødne til 
Øjemedets Opnaaelse. 
Enighed og Sammenhold giver Kræfter. Dette ~r en 

af alle anerkendt Sandhed. Et enkelt Sogneforstander 
skab vilde med den bedste Vilje kun udrette lidt, naar 
det ene fulgte den anviste Vej, ja, det vilde maaske 
blive udraaht for et menneskefjendsk Sindelag. Det er 
derfor, at Højen og Jerlev Sogneforstanderskab har 
troet at have Grund til at udstede nærværende Opfor 
dring. Vor Hensigt er ingenlunde at bandlyse al Glæde 
og Fornøjelse af dette Liv. Tro ikke dette, I, dette 
nærmest angaar. Gud ved, at vi gerne unde Eder en 
hver uskyldig Fornøjelse efter endt Dagværk. Men vi 
ønsker tillige saa gerne at se Eder saa lykkelige som 
muligt, og dette ville I selv indse kan ikke blive Til 
fældet, naar I ved Svir og Drik, Kortspil o. s. v. sætte· 
hele Eders Velfærd paa Spil, eller saaledes nedsætte 
Eder i Eders Medmenneskers Agtelse, at ingen skøtter 
om at have med Eder at gøre! - Videre at udvikle 
denne Sag finde vi ikke fornødent, da vi tror, at den 
taler for sig selv.« 

» Foranlediget ved en Skrivelse uden Dato fra Skræd 
derkone Mette Simonsdatter paa Stubdrup Mark, som 
indtraf den 24. Marts 1845, har Formanden udstedt 
følgende Skrivelse til Politimesteren: 
Jeg tillader mig at anmelde for Herr Politimesteren •. 

at jeg har modtaget Klage over, at S. P. paa Stubdrup. 
Mark her i Sognet sælger Brændevin i Pægle og Potte 
vis samt holder Svir og Kortspil i sit Hus, saa at Kone 
og Børn i flere Familier lider derunder. Allerede i 
Fjor Vinter modtog jeg noget Nyt herom, og jeg til 
skrev straks S. P., idet jeg advarede ham for de Ube 
hageligheder, han udsatte sig for. Det samme tror jeg 
ogsaa er sket af Sognefogeden. At dette ikke har hjul 
pet, ser jeg desværre. Tværtimod skal Manden brovte: 
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af, at alt, hvad man kan gøre ham, er at mulktere 
ham med 10 Rdl., hvilket han ikke regner. 

Og saa vil man sige, at S. P. skal have Udsalg af 
alle Slags Købmandsvarer. Dersom det er mig muligt, 
skal jeg se at skaffe mig nøjere Underretning om Sa 
gens Beskaffenhed og tror i saa Henseende at kunne 
henvise til Carl Thomas Hansen, Murermester ogsaa 
paa Stubdrup Mark.« 

» I et i Gaar afholdt Møde besluttede undertegnede 
Sogneforstanderskab at forelægge det høje Amtshus og 
Amtsrandet efterfølgende Andragende med Begæring 
om, at det maa blive taget i Betragtning: 

Da det upaatvivleligen er af højeste Vigtighed at 
værne om god Tone og Sædelighed, uden hvilket intet 
Samfund ligesaalidt som den enkelte kan bestaa, øn 
sker man, at den af Politimesteren for Nørvang Tør 
rild Herreder trufne Foranstaltning, at Lystighed eller 
Ungdomsgilder ophøre KL 12 om Natten, maa blive 
udstrakt til hele Amtet, forsaavidt dette endnu ikke er 
sket. Man har navnlig bragt i Erfaring, at en saadan 
partiel Foranstaltning giver Anledning til Misnøje, der 
hvor samme er iværksat, og at det undertiden hænder 
sig, at de unge Folk, naar Lystigheden er til Ende 
Kl. 12, fortsætte samme i en tilstødende Jurisdiktion, 
hvor denne Politiforanstaltning endnu ikke er indført. 
Og saa ønsker man, at det maa blive Sogneforstander 
skaberne og Sognefogeden indskærpet med Nidkærhed 
at tage sig af denne Sag og uden Skaansel at anmelde 
for Politimesteren Overtrædelse som i saa Henseende 
finde Sted. Vistnok maa det ikke formenes unge Folk 
at fornøje sig, men paa den anden Side bør saadanne 
Lystigheder ikke heller udarte til Bakanalier og Svire 
gilder med Hasardspil, hvilket saa let bliver Tilfældet, 
naar de vare for længe, og Brændevinen faar Lov at 
virke.« 

Efterfølgende Skrivelse viser, at Spørgsmaalet, hvor 
vidt Land og By var ligestillet for Loven, ogsaa har 
været drøftet paa den Tid. 
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Fra Amtet var der tilstillet Forstanderskabet et Kan 
-cellicirkulære af 23. Feb. 1843 tilligemed en Kancelli 
plakat, begge angaaende Udryddelsen af ulovlige 
Brænderier. I den Anledning skrev Forstanderskabet 
til Amtet saaledes: 

»Sogneforstanderskabet for Højen og Jerlev Kom 
mune har modtaget det os ved Herr Stiftamtmanden 
tilstillede Kancellicirkulære af 23. Feb. d. A. med ved 
lagt Plakat af samme Datum. Her i Kommunen er 
det os ikke vitterligt, at nogen brænder i Smug, og 
næppe vilde en mere udvidet Tilladelse til at brænde 
paa Landet bevirke Anlægget af noget Brænderi i de 
to Sogne, vi have den Ære at repræsentere. Ikke de 
stomindre smerter det os at se, hvorledes Købstæderne 
.altid favoriseres paa Landets Bekostning, thi saaledes 
som Sagerne nu staar, kunne Købstæderne indrette 
.saa mange Brænderier, de lystre, Landet derimod maa 
.ad Naadsens Vej erhverve sig Tilladelse dertil. Men 
hvor sparsommeligen denne tildeles er vitterligt nok, 
-og i samme Forhold som Smugbrænderier paa Landet 
.aftage, vilde Købstadsbrænderierne altsaa tiltage, i 
Stedet for at lovlige Brænderier burde træde i deres 
.Sted. Plakaten vil derfor næppe blive modtaget med 
synderlig Gunst af Landbefolkningen, og dens saare 

:prislige Hensigt, at modvirke Defrandationer, ville 
langt sikkere opnaas, dersom man havde benyttet 
-denne Lejlighed til at gøre Begyndelsen med at løfte 
<len Bom, der i saa mange Henseender er lagt imellem 
Købstad og Land, og uden hvilket Landbrug, Industri 
-og Handel aldrig ville hæve sig til den Højde, man vel 
kunde være berettiget til at vente. Vi maa derfor 
meget beklage, at dette ikke er sket, eller at man ikke, 
førend Plakaten udkom, har sat Land og Stad paa 
ens Fod med Hensyn til Brænderier. Idet vi haabe, at 
ovenstaaende vil finde Herr Stiftamtmandens Bifald, 
.bede vi Dem ved Lejlighed at forestille de høje Kol- 

. Iegier Bondens og Landets Sag og paase deres Tarv.« 
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Kristian den Ottendes Regeringstid var en meget 
bevæget Tid, og C. Dalgas fulgte med Iver og Interesse 
.alt, hvad der foregik. Særlig var det sønderjydske 
Spørgsmaal brændende, og foranlediget ved en Ind 
bydelse af de Herrer H. Nissen, N. Steffensen, L. Skou, 
I. P. With og H. Wulff i Nr. 214 af Aarhus Avis for 
1843 besluttede Forstanderskabet at tilskrive be 
nævnte Herrer, som følger: 

» Til de ærede Indbydere af en Petition til Hans 
Majestæt angaaende Nedlæggelsen af Toldlinien ved 
Kongeaaen. (For at forelægges den intenderede For 

.samling i Kolding d. 22. Decb. d. A.) 

Forstanderskabet for Højen og Jerlev Sogne har 
.med den inderligste Glæde set de Foranstaltninger, 
som træffes til Udfærdigelsen af en allerunderdanigst 
Petition, betræffende Toldliniens Nedlæggelse ved 
Kongeaaen. Denne Skjellevægs N edbrydelse har længe 
været et af Sogneforstanderskabets kæreste Ønsker, 
og et af dets Medlemmer har alt for flere Aar siden 
talt denne Sag (Ribe og Svendborg Amts Beskrivelser). 
Men hans Ord lød den Gang som en Røst i Ørkenen. 
Til Lykke har Almenaanden siden faaet et ganske an 
<let Sving, og der tør haabes, at vor ophøjede Rege 
ring, efter alt hvad der er passeret i det Slesvigske og 
hos os, ikke vil nægte en saadan Forestilling dens Op 
mærksomhed. Det rette Øjeblik til at virke i den paa 
,gældende Retning synes derfor at være kommet. Men 
Forstanderskabet tror, at det vigtigste er ganske at 
tage Bladet af Munden og tale uden Omsvøb, ladende 
.al Smiger og al Blændværk fare. Det første, Forstan 
derskabet derfor mener, der bør forestilles Majestæ 
ten, er den store Hindring, Toldlinien lægger i Vejen 
for en Tilnærmelse til Slesvigerne. Det ligger i Sagens 
Natur, at hvor en saa declareret Afsondring finder 
Sted, maa al Sympati forsvinde, og den danske Natio 
nalitet i det Slesvigske kan aldrig holdes i Ære; thi 
Toldlinien ligesom sætter Stemplet paa alle de Indret 
ninger, som desværre afsondrer Hertugdømmet Slesvig 
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fra Kongeriget, en Afsondring, der truer med den hele 
Stats Opløsning. 

Men ikke nok, at Venskabs- og Broderskabsbaan 
dene saaledes mere og mere slappes, den pure Egen 
nytte finder kun for megen Næring i Toldlinien. Sles 
vigerne have upaatvivleligen store materielle Fordele 
af den kunstige Dæmning, som er opført Imellem 
deres Landsdel og . Kongeriget, og sandeligen de vide 
at benytte sig deraf. Det er ikke vor Agt at bebrejde 
dem noget i saa Henseende. Men til vor Gavn kan det 
ikke være, at en Mængde i Hertugdømmerne tilvirkede 
Industriprodukter, man vil sige for 1 Million, frit ind 
passerer og med Fordel afsættes hos os, medens disse 
Varer langt lettere kunde anskaffes fra Udlandet, der 
som Tolden ikke var 50, 100, ja 800 pCt. højere i 
Kongeriget end i Hertugdømmerne. Ligesaalidt kan 
det benægtes, at Smughandelen bringer Slesvig ubereg 
nelige Fordele. 

Vil man derfor vente Slesvigernes Medvirkning til 
Toldliniens Nedlæggelse, maa man ikke forlange af 
dem, at de blindt hen underkaste sig de Forandringer 
i Beskatningen, som maa blive en nødvendig Følge af 
Toldliniens Nedlæggelse, thi uden en betydelig Afgift 
paa Brænderierne og en Egalisation af Tolden lader 
det sig ikke vel tænke at bringe denne Vej i Gang. Men 
skulde Brænderierne beskattes i Hertugdømmerne, 
maa den Byrde, som derved paalægges disse, godtgøres .. 
dem i andre Skatter, thi Skattebyrden er jo dog pro 
portionaliter beregnet den samme der som her. For 
standerskabet mener, at det ganske maa overlades. 
Slesvigerne og Holstenerne selv at bestemme, i hvil 
ken Slags Skatter Godtgørelsen skal finde Sted, thi 
den, der har Skoen paa, ved bedst, hvor den trykker. 
At henvise til Tallotteriets Ophævelse er kun at tale 
hen i Vejret. Slesvigerne tabe allerede nok ved den 
intenderede Forandring, · og at de give deres Minde 
dertil, er al Ære værd. Nej, lad kun Grundejerne be 
tinge sig et klækkeligt Afdrag i Grundskatterne, og de 
vilde nok finde sig i Brænderiernes Beskatning! - 

Hvad Egaliseringen af Tolden angaar, da tør man 
haabe, at Regeringen, efter at Folket i saa mange Aar- 
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længselsfuldt har imødeset en Skatternes Nedsættelse 
og Besparelser i Statsudgifterne, vil bringe den vigtige 
Sag et Offer og nedsætte Tolden i Kongeriget, saa at 
de samme Toldsatser her komme til at gælde som i 
Hertugdømmerne. Det kan ikke forlanges af Slesvi 
gerne eller Holstenerne, at de skulle betale deres For 
nødenheder dyrere end forhen. De give jo allerede 
Slip paa betydelige Fordele! Men en Nedsættelse af 
Tolden i Kongeriget turde maaske ikke blive til saa 
stort et Tab for Finanserne som det ved første Øje 
kast kunde synes. At Kongeriget forholdsvis forbruger 
færre udenlandske Varer end Hertugdømmerne, er 
temmelig antagelig, Ved en lavere Told turde Forbru 
:get derfor maaske snart tiltage, især dersom Velstan 
den forøges i Kongeriget, noget som ikke var saa gan 
ske umuligt efter en saadan Emancipation. - 
Endelig kunne Slesvigerne, naar Dørene saaledes 

aabnes imellem Kongeriget og Hertugdømmerne, med 
Føje gøre Krav paa en Garanti for, at Consumptionen 
eller den saakaldte Accise ikke overføres til dem. Dette 
opnaas unægteligen sikkerest ved at ophæve Consump 
tionen i Kongeriget, og derfor bør en allerunderdanigst 
Begæring i saa Henseende ikke mangle i Petitionen og 
især udtales af Slesvigerne. Med Hensyn til Maaden at 
iværksætte denne Forandring henvise vi til Kammer 
.raad Wulffs Forslag. Ogsaa kunde der ved denne Lej 
lighed petitioneres om Befrielse fra Mølletvang i Her 
tugdømmerne som en liden Erstatning for de Ofre, 
Slesvigerne bringe nærværende Sag. 

Saaledes have Forstanderskabet da fremsat sine An 
skuelser af denne Sag, ganske underkastende sig For 
samlingens Bedømmelse deraf. Kommer man til et 
fyldestgørende Resultat, skal det være os en Fornøjelse 
at underskrive Petitionen og samle Underskrifter i 
Nabosognene.« • 

I en Skrivelse af 25. Jan. 1844 fra Stænderdeputeret 
H. Dalgas anmodes Forstanderskabet om at samle 
Underskrifter paa et vedlagt Udkast til den i Kolding 
af 22. Decb. 1843 vedtagne Petition til Hans Majestæt 
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om Toldliniens Ophævelse ved Kongeaaen. Der af 
sendtes følgende Svar: 

» Forstanderskabet beklager ikke at kunne under 
skrive den hermed tilbagefølgende Petition til Hans. 
Majestæt. Vi erkender nemlig ikke Rigtigheden eller 
Nødvendigheden af at forvandle Brændevinsafgiften i 
en direkte Skat. Havde man endda taget Tolden med, 
kunde Landmanden maaske snarere have bifaldet 
Planen. Men hvilken Forstyrrelse vilde ikke en saa, 
stor Revolution afstedkomme i de bestaaende Forhold. 
Og er det rigtigt saaledes at give Slip paa al indirekte 
Beskatning. Hvor megen Brændevin vil der ikke blive 
brændt og drukket, naar ingen Afgift svares længere 
af Brændevinen? Sandeligen hellere give Slip paa 
nogle matedelle Fordele end sætte vor aandeligø Vel 
færd paa Spil! - Men hvilken Nødvendighed er der 
da i at opgive Brændevinsafgiften. Hvorfor kunde 
vore Brødre i Slesvig ikke finde sig i, at deres Brænde 
rier beskattes? Er det ikke til deres øjensynlige For 
del, at den betydelige Plovskat eller Landskatten ned 
sættes, saaledes som af os foreslaaet? At Brændevinen 
bliver dyrere for dem, kan jo dog aldrig skade, med 
mindre man da antager, at jo mere Brændevin der 
drikkes des bedre. Der er yttret, at Slesvigerne frygte· 
Toldvæsenets Kontrol. Men denne behøver vist ingen 
redelig Mand at ændse. Og hvad Gene kan der vel 
ligge i at lade sit Brændevinstøj forsegle eller Seglet 
borttage. Forstaar sig, at Brændevinsafgiften maa re 
guleres paa en ganske anden Maade end for Tiden 
finder Sted i Danmark. Derfor højstærede Slesvigere, 
Brødre og Venner, lade en Fordom fare, som kun vild 
leder Eder, og vis Eder lidt mere føjelige. Vor Tak og 
Hengivenhed vil blive Lønnen derfor. 

Forstanderskabet for Højen og Jerlev Sogne d. 4. Marts 1844. 

C. Dalgas, A. Koch, M. Madsen, Fr. Mortensen" 
Peder Olesen Lomholt, Niels Nielsen, 
German Lauriisen, Peder Michelsen.« 

Pastor Olivarius underskrev Petitionen. 
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Da Peder Hjort Lorenzen havde talt Dansk i den 
sønderjyske Stænderforsamling, og Kongen havde truf 
fet den noget »uldne« Bestemmelse, at kun de, der· 
ikke kunde tale Tysk, maatte tale Dansk, gik der en 
Misstemning hen over Landet. Uroen varede i hele Kri 
stian den Ottendes Regeringstid og gav sig Udslag i 
Henvendelser til Kongen. 

I Forhandlingsprotokollen findes følgende Erklæ 
ring: 

» Højen-Jerlev Forstanderskab anser det for sin Pligt 
herved at erklære, at de Herr Repræsentanter for Kø 
benhavns Kommune i deres allerunderdanigste Andra 
gende t:Jil Hans Majestæt om klare og kraftige Rege 
ringslinier, sigtende til at stille den danske Nationali 
tet i Slesvig lige med den tyske m.m., i et og alt har 
udtalt Forstanderskabets Tanker og Ønsker, og at vi 
er rede til med alle de Midler, som Omstændighederne 
maatte udkræve at understøtte Hans Majestæt j at 
hævde Nationens Ære og Statens Ukrænkelighed, lige 
som at vd aldrig ville taale, at Slesvig fravristes det 
danske Rige. 

Højen og Jerlev Sogneforstanderskab d. 28. April 1845. 

C. Dalgas. 
(Indsendt samme Dag til Trykkeriet i Aarhus.}« 

I Kristian den Ottendes Regeringstid fremstod 
mange aandelige Bevægelser, som har levet videre ind 
til vore Dage, dette gælder f. Eks. Skandinavismen og: 
Bondebevægelsen. Sidstnævnte Bevægelse blev rejst af 
Lærer Rasmus Sørensen, der er født i Jelling 1799. 
Han deltog ivrigt i de gudelige Forsamlinger og van 
drede Landet rundt som Agitator for Højskolesagen. 
Han oprettede Uldum Højskole, der blev den første 
Højskole nord for Kongeaaen, Størst Betydning fik 
han dog vist som » Bondeopvækker «, og han blev her 
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kraftigt støttet af to dygtige Mænd, nemlig Jens Gre 
gersen fra Kundby ved Holbæk og Peder Hansen fra 
Lundby ved Vordingborg. Disse tre Mænd samlede 
Bønderne til Møder rundt om i Landet, særlig paa 
Sjælland. Regeringen blev opmærksom paa deres Virk 
somhed, og den 8.Nov.1845 udkom det bekendte 
Bondecirkulære. Dette gik ud paa, at for Fremtiden 
maatte Bønder ikke samles undtagen fra det Sogn, 
hvot Mødet fandt Sted, og man skulde have Politiets 
Tilladelse til Sammenkomsterne. Dette Cirkulære 
fremkaldte en stærk Bevægelse blandt Bønderne. Mø 
derne blev nu talrige og store, og i København stiftede 
man Foreningen »Bondevennernes Selskab«. 
Et Møde, som Forstanderskabet for Højen og Jer 

lev Sogne afholdt den 29. Decbr. 1845, refereres i 
Forhandlingsprotokollen saaledes: 

» Paa Formandens Forslag, dog mod Pastor Oliva 
rius' udtrykkelige Protest, blev det vedtaget at tilstille 
det kgl. danske Kancelli og Generaltoldkammeret efter 
følgende tvende Skrivelser: 

Til det kongelige danske Kancelli. 
Undertegnede Sogneforstanderskab vover i al Un 

derdanighed at henvende sig til det høje Collegium 
med den Bøn, at Cirkulæret af 8. Nov. maa blive hæ 
vet. Det har krænket os højligen, at Collegiet har kun 
net vise Bondestanden saa megen Mistillid at maatte 
indskrænke Bondens Ret til at holde Forsamlinger. 
Hvor megen Smerte bemeldte Cirkulære har foraar 
saget Bonden, tror v.i allerede er lagt tydeligt nok for 
Dagen. Sandelig intet kunde ramme ham haardere og 
mere ufortjent. Vi saa dette allerede anerkendt af en 
af Landets højere Øvrigheder. Det høje Collegium kan 
tro os, Bonden tænker paa intet mindre end paa vol 
delige Foretagender, dertil er vi for gode Borgere og 
elske for meget vort Fødeland. Vore Armes Kræfter 
opsparer vd til ganske andre Øjemed. Gud forbyde .det. 
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Men skulde Fødelandet komme i Fare, da skal man 
nok faa at se, at det er Bonden, der kan stoles paa. 
Vi ønsker kun frit at maatte diskutere vore egne An 
liggender og at hæves til lige Rettigheder med andre 
Statsborgere. Dertil agte vi ikke at anvende andre end 
lovmedholdelige, Midler. 

Til det høje Generaltoldkammer. 
Undertegnede Sogneforstanderskab for Højen og 

.Jerlev Sogne i Vejle Amt tager sig den underdanige 
Frihed at fremkomme med et Andragende til det høje 
Collegium, og vii bede om at dette maa komme under 
.nøje Betragtning for højsamme. Dette Andragende er: 
At ligesom Navnene paa de Bondemænd, som have 
-overtraadt Forbudet om at brænde paa Landet offent 
liggøres, saaledes ønsker vi, at det samme maa ske 
med enhver anden Overtrædelse af Toldanordningen 
-eller rettere, at Navnet paa enhver Smugler offentlig 
;gøres uden Persons Anseelse. Saa længe Bonden alene 
skal holde for ved saadanne Lejligheder, saa længe 
kunne vi ikke antage, at alle er lige for Loven, eller 
.at der sker alle lige Ret, og Bonden maa absolut ud 
tyde dette som en Begunstigelse af de andre Stænder. 
Men den Skade Smugleriet i moralsk Henseende for 
.aarsager er af uberegnelige Følger, og der kan derfor 
ikke noksom arbejdes paa at udrydde et Onde, der 
.saa meget vanærer Nationen. Vi bede derfor som an 
ført, at denne Sag maa komme under nøje Betragt 
ning. 

Endelig besluttede man ligeledes mod Pastor Oliva 
rius's Protest at udstede en Opfordring til Sogne 
beboerne og andre at tiltræde det i »Fædrelandet« 
Nr. 2069 paa Holbæk Amts Landkommunalforenings 
Opfordring af de Herrer Kammerraad Drewsen og 
Landsretsprokurator Balthezar Christensen udstedte 
Indbydelse til et »Bondevennernes Selskab«, i hvilken 
Henseende Formanden bemyndiges til at udarbejde 
Opfordringen.« 

Hermed afsluttes Citationen af Højen-Jerlev For 
standerskabs Forhandlingsprotokol. Da C. Dalgas var 

7 
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Forstanderskabets Formand i 12 Aar, nemlig fra 1841' 
til 1853, forstaar man, at nævnte kun er et kort Ud 
drag af et nigholdigt Materiale. Læserne vil skønne, at 
det ikke er en tør og kedelig Protokol. Til sidst skal 
anføres Slutningen af »Mit Selvbiografi«, der som al 
lerede anført udkom 1860. 

>> Imidlertid indviklede mit Frisind mig snart i en 
Mængde Avisfejder, hvorved jeg paadrog mig mange 
Fjender, især blandt Embedsklassen og de højere 
Stænder, der troede sig hævet over al Dadel og fnyste 
af Vrede, naar de følte Slig trufne af Sandheden i mine 
Ord. Intet Middel forblev uforsøgt for at ægge mig 
til Overilelse, og bag Anonymitetens Skærmbræt ud 
slyngedes de største Grovheder imod mig, der stedse· 
satte mit Navn under alt, hvad jeg skrev En Gang 
blev jeg sat under Tiltale for en Artikkel mod tvende 
Øvrighedspersoner. Hvor ringe min Brøde var, vidste 
jeg derved, at Dommeren· ikke fandt det nødvendigt 
at mortificere mine Ord. Ikke desmindre idømte -han. 
mig en Mulkt paa 100 Rdl. og et Aars Cencur for »rnin. 
utilbørlige og fornærmelige Skrivemaade«. Mulkten 
betalte mine Venner for mig, og saa længe Cencuren 
stod paa, skrev jeg ikke. Langt fra at lade mig af 
skrække af dette Uheld tænkte jeg kun saa meget mere· 
paa at forfægte Folkets Sag, og ikke saa saare var 
Cencuraaret omme, førend jeg paany stillede mig i 
Frihedskæmpernes Rækker. Især lod jeg mig det være 
magtpaaliggende at forsvare Husmændenes Valgberet 
tigelse. De jyske Husmænd paaskønnede mit Forsvar 
og sendte mig en Takskrivelse og mange Anmodninger 
om at stille mig til Folketingsvalg; paa Grund af min 
Tunghørighed maatte jeg dog afslaa disse. Prihed er 
mit Løsen, og min Frisindethed er. langt fra kølnedes 
med Aarene, tværtimod er den tiltaget. Men ligesaalidt 
som vilkaarlig Magt nogensinde har huet mig, ligesaa 
Iidt hylder jeg en tøjlesløs eller ubunden Frihed. Loven 
bør være os vor Rettesnor, og alle bør vi bøje os for 
Loven. V.i kunne ønske Forandrunger i de bestaaende 
Love, og vi kunne arbejde for en Opnaaelse deraf, men 
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den gældende Lov bør være os en Helligdom, som 
ingen ustraff et bør kunne unddrage sig fra. Denne 
Respekt for Loven er det, der skal afføde Troskab til 
Kongen som Lovens Haandhæver, holde Staten opret 
og bringe Samfundet Lykke. Men desværre meget 
staar tilbage at ønske i dette Punkt. Hver Dag beteg 
nes med nye Overgreb, og ingen rører sig for at for 
hindre dette. Vore Sogneforstanderskaber, der er de 
nærmeste til at vaage over Lovens Overholdelse, lukke 
Øjnene for, hvad der er deres Pligt at søge afværget. 
Vistnok maa megen af denne Ligegyldighed tilskrives 
den lunkne Understøttelse Sogneforstanderskaberne 
ofte have fundet hos deres nærmeste Øvrighed, men 
jeg tror dog, at dersom Sogneforstanderskaberne ud 
viste lidt mere Dristighed og Fasthed, vilde de Herrer 
Herredsfogeder og Politimestre snart blive tvungne til 
mere Nedladenhed, og en fælles Samvirken saaledes 
snarere opnaas. 
Til denne politiske Bekendelse skal jeg endnu til 

føje, at af de fire Konger, under hvilke jeg har levet, 
ere Frederik den Sjette og Frederik den Syvende mig 
de kæreste og dem jeg agter højest. Hvad den første 
begyndte, har den sidste fuldbragt, og Grundloven, 
som Fredenik den Syvende saa højmodigen skænkede 
sit Folk, er vist den største Gave, det danske Folk 
nogensinde har modtaget af nogen af sine Konger. 

Til Slutning endnu efterstaaende. Efter at have af 
staaet Aldebertsminde til en Svigersøn og mistet min 
brave Ægtefælle, har jeg med allerhøjst Tilladelse ned 
lagt min Titel af Kammerraad, ønskende i Gerningen 
at vise, at jeg ikke betragter mig for mere end andre 
sk!ikkelige Mennesker. Tant og forfængelig Daarskab 
have vi nok af i denne Verden uden at trænge til yder 
ligere Opmuntring hertil ved tomme Titler.« 

Formodentlig har man gennem foranstaaende faaet 
et Indtryk af C. Dalgas's Liv og Virksomhed, og vil 
man -samle Indtrykkene til en Helhed, faar man Bille 
det af en Mand med Djærvhed og Varme i Karakteren, 
men ogsaa uden den Besindighed, der er kolde Natu- 

7* 
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rers Præg, en Mand, der elsker Redelighed og Retsind 
og er imod alt kunstigt og forlorent Væsen, men først 
og sidst faar man - til Trods for hans fremmede Af 
stamning - ogsaa Billedet af en trofast dansk Mand, 
der af et ærligt Hjerte yder sit Bidrag til Fædrelandets 
Bedste. 

De citerede Papirer afspejler tillige Brydningerne i 
den bevægede Overgangsperiode til Selvstyre, da Me 
nigmand netop havde en Fører af Dalgas's Skikkelse 
behov, om Folket skulde vinde Respekt opadtil. Mange 
forstod ham og værdsatte hans Arbejde, men desværre 
mødte han ogsaa megen Stivsind og Tværhed hos dem, 
der burde havde vist ham Forstaaelse, Hans Bestræ 
belser for Vejenes Forbedring, for Overholdelse af 
Markfred og hans Kamp mod det overhaandtagende 
Drikkeri skaffede ham ikke saa faa Uvenner, der ikke 
lod nogen Lejlighed gaa sig forbi, naar det gjaldt om 
at lægge hans Arbejde Hindringer i Vejen. Denne 
Modstand blev saa stærk, at C. Dalgas i 1853 efter 12 
Aars Arbejde som Formand for Sogneforstanderskabet 
i Højen og Jerlev, pludselig trak sig tilbage, da han 
ikke mere havde Forstanderskabets Flertal bag sig. 
Men efterhaanden som Tiden gik, blev Uvennernes 
Flok mindre og mindre, og da han i sine sidste Aar 
endnu fuld af Interesse og Initiativ færdedes rundt i 
de to Sogne, gik han vistnok blandt lutter Venner. 
Mange af Sognenes Folk stod ogsaa i Taknemmelig 
hedsgæld til ham for Hjælp baade med Raad og Daad. 

Da han døde i 1870, var vist alle i Højen og Jerlev 
besjælede af, at »det var Høvdinge Fald«, at en af 
deres betydeligste Mænd var gaaet bort, og det var et 
meget stort Følge, der fulgte ham til hans sidste Hvile 
sted paa Højen Kirkegaard. 



CARL FREDERIK ISAK DALGAS 101 

Helt rørende er Fortællingen om, hvorledes en 
Kvinde, der i særlig Grad følte sig i Taknemmeligheds 
gæld til C. Dalgas, trodsede Tidens Skik og Brug: at 
kun Mænd deltog i Ligfølge. For ikke at snavse sine 
Sko til, gik hun 1i Træsko til Landevejen, hvor hun 
skiftede Fodtøj, og da Ligtoget kom, fulgte hun med 
- paa Trods af alle de undrende Blikke - for at be 
vise C. Dalgas den sidste Ære. 



LANDBRUGSFORHOLD 
I FØRSTE HALVDEL AF 19. AARHUNDREDE 

AF K. M. HOVE 

Det er almindelig bekendt, hvorledes det danske 
Landbrug blomstrede op efter de store Landbo 

reformers Gennemførelse i 1788 og de følgende Aar, 
men ogsaa, at der ca. 1818 indtraadte en alvorlig og 
langvarig Landbrugskrise. 

Et Par af Samtidens Skribenter giver Udtryk herfor 
for Vejleegnens Vedkommende. 

Sognepræst L. M. Wedel, Everdrup paa Sjælland, 
foretog i Begyndelsen af Aarhundredet en Del Rejser 
rundt om i Landet, bl.a. ogsaa i Vejleegnen. Om Stræk 
ningen Hvirring-Vejle siger han, at han korteligen 
kan beskrive dem ved at sige.. at »Gaarde, Marker, 
Kvæg, Heste og alt var seværdigt og smukt; Egnen har 
mange Naturens Behageligheder og alting røber Flid 
og Velstand,« og i lignende Vendinger omtales Vejles 
nærmeste Omegn. 
Fra en Rejse 1804 fra Vejle til Øster Snede og Tør 

ring anfører samme Forfatter bl. a.: 

»Hvejsel Præstegaard kendte jeg nu ikke igen, da 
den næsten ny er opbygget med store smukke Værelser. 
Præsten der har faaet Landhusholdningsselskabets 
første Guldmedalje; men hans Forbedringer i Marken, 
Vands Udgravning, Humle, Træskole, Have og Plant 
ninger er ogsaa seværdige; det er overflødigt at opregne 
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esamme, da Optegnelsen staar vidtløftig i Aviserne og 
-endskønt jeg var der kun kort, saa erfarede jeg dog 
Bekræftelse paa, hvad jeg havde læst derom.« 

Som et Modstykke hertil blot et Citat fra Worsaaes 
Erindringer: 

»Med Undtagelse af de bedre stillede Selvejerbønder, 
navnlig paa det forrige koldinghusiske Ryttergods mel 
lem Kolding, Fredericia og Vejle, som i sin Tid for 
Spotpris var solgt af Staten, var Bønderne i Vejle Amt 
:gennemgaaende i den ynkeligste Tilstand. Penge havde 
-de kun lidt af, saa de maatte betale deres Afgifter og 
Skatter, ogsaa til Staten, in natura med Korn. Mar 
kerne var slet dyrkede og Redskaberne ufuldkomne. 
Pløjningen, som meget almindelig, især i Vesteregnen, 
foretoges med Stude og Hjulplove, gik ikke dybt nok, 
-og der blev kun daarligt sørget for ved Grøftegravning 
at aflede Vandet. Af Mangel paa Driftskapital og Ar 
bejdskraft henlaa desuden store Strækninger, selv i de 
bedre Egne og mod Vest nær op mod Vejle, som lyng 
bevoksede Overdrev. Kornet, der ikke var kommet 
godt i Jorden, gav sjældent mange Fold, og naar det 
var bjerget, led det hyppig Skade i de for det meste 
jammerlige utætte Bygninger, hvori det blev opbevaret.« 

J. J. A. Worsaae, hvis Fader var Amtsforvalter i 
Vejle, fødtes 1821, og hans Barndom og tidligste Ung 
<lom faldt altsaa i denne Landbrugets Nedgangstid. I 
Fyrrerne begyndte atter en Opblomstring, hvorom skal 
fortælles en Del i det følgende. 

Da det væsentligst er Forhold i Hvejsel Sogn, som 
skal behandles i denne Artikel, er det naturligt, at. Ud 
:gangspunktet bliver hin Hvejselpræst, nævnt i det fores 
:gaaende. 

Hans Navn var Geltzer, og han var Sognepræst for 
Hvejsel-Givskud Menigheder fra 1796 til 1836, .saa at 
(let netop i Aar er Hundredaaret for hans Død. Som 
<de fleste af Rationalismens Præster var han nidkær 
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for Oplysningens Fremme og arbejdede ivrigt for Op 
hjælpning af Landboflid af enhver Art. 

I Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs. 
Brevdagbog for 1803 findes opført, at »der er modtaget 
Præmie Æskning fra Præsten Hr. Geltzer i H veisel; 
Vejle Amt, af 20. December 1803 for at have siden 
1796 opført 180 Fag Huus, gravet 3600 Favne Vand 
aflednings Grøvter, opkastet 6000 Favne Indhegnings 
Grøvter og kastet 3000 Læs Mergel, forbedret Faare 
og Qvægracerne her i Egnen, anlagt en Frugltræskole •. 
bestaaende af 10500 Stkr. Træer«, 

I Selskabets trykte Skrifter findes derefter omtalt; 
at der i Selskabets højtidelige Møde, den 3. Maj 1804,.. 
blev givet Beretning om de tilkendte Præmier, bl.a. 
om »Overordentlige Belønninger og Agtelsestegn for 
Flid og Vindskibelighed uden for Selskabets Indby 
delse« , bl. a. til 

» For Flid i Jordbruget og andet til Landvæsen hen 
hørende i Danmark, Sognepræsten Geltzer i Hveisel; 
Veile Amt, den første Guldmedaille. « 

Dagbladet »Dagen « for 5. Maj 1804 siger i sit Refe 
rat af Begivenheden: 

»Præsten Gelzer, nær ved Veile, var oplyst, at have 
ei allene overordentlig forbedret sin Præstegaard, mere 
end fordoblet sin Avl og dens Værd og af ny opbygt 
dens Huuse, men ved de viseste og bedste Midler gjort 
lignende Forandringer almindelige i sit Sogn og sin 
Egn; at have indført en meget forbedret Faare- og 
Qvægavl, at have skaffet Kartoffelavlen i Gang, . at 
have gjort Havedyrkningen af Urter og Frugter almin 
delig, plantet og podet mange tusinde Træer og meget 
forøget Egnens Kornavl og Jordernes Frugtbarhed. 

Alt dette har han virket i mindre end 6 Aar i en 
Egn, hvor alting før var uselt. Selskabet tilkiendte 
denne høist fortiente Præst sin største Præmie, sin 
største Guldmedallie. 
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Disse Præmier forkyndtes som sædvanligen, og saa 
vidt de vindende vare tilstæde, uddeltes ved H. K. H. 
Kronprindsens Haand; en stor Deel andre mindre be 
tydelige Præmier uddeltes for praktisk Flid.« 

At den store Indsats, som Pastor Geltzer ydede, blev 
af indgribende Betydning, og at dens Virkninger har 
rakt langt ud over hans egen Tid, erkendes ogsaa i vore 
Dage. 

Nqgle Optegnelser om Høstudbytte og Tærsknings 
resultater fra en Gaard, som grænser op til Præste 
gaarden, kan tjene til at vise Fremgangen paa et en 
kelt Omraade, desværre dog ikke helt udtømmende, 
idet Oplysning om Størrelsen af det dyrkede Areal, om 

. Sædskiftet m. m. savnes. 
Sigtenbjerggaard i Bjerlev gik i 1792 ligesom de øv 

rige Bjerlevgaarde over fra Fæste under Stougaard, 
som den Gang laa under Matrup, til Selveje. Den 
havde 2 Tdr. 1 Skp. Hartkorn, og saavidt det kan 
skønnes et Jordtilligende paa ca. 36 Tdr. Land. 

Gaarden kom i den nuværende Slægts Eje i 1815; 
Optegnelserne begynder 1816 og vedvarer til 1857. Det 
første Aar er høstet 81/2 Traver Rug, 19 Traver Byg og 
32 Traver Havre. 41 Aar senere var Avlen steget til 
ca. det firedobbelte. Stigningen begynder mest mærk 
bart i Tyverne (Kriseaarene), og Rekordhøstaarene lig 
ger i Fyrrerne. I 1843 f. Eks, 49 Traver Rug, 80 Tr. 
Byg og 93 Tr. Havre, i 1847: 511/2 Tr. Rug, 100 Tr. Byg 
og 112 Tr. Havre, ·i 1848 endog 130 Tr. Havre. 

Kornudbyttet svinger meget stærkt. Rugen giver i 
Reglen mindst en halv Tønde i Traven, nogle Aar op 
til 1 Td. eller lidt mere (1839: 391/2 Tr. = 42 Tdr. 
4 Skp.). 

Byggen staar lidt mere konstant. De 19 Traver i 
1816 giver 13 Tdr. 6 Skp. 1832: 46 Tr. = 37 Tdr. 6 
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:Skp. De følgende Aar op imod en Tønde i Traven, ja 
i et ganske enkelt Aar noget over (1842: 77 Tr. = 
.86 Tdr.). 

Havreudbyttet, der til at begynde med ligger om 
kring ved 1/2 Td. i Traven, er stærkt vekslende i Tre 
-diverne, hvor man kan træffe Aar med en Høst paa 
110 og 84 Traver, der hvert af de to Aar kun har givet 
23 Tdr. Korn. 

Hvededyrkningen er begyndt i 1827 meget smaat og 
forsigtigt med godt et Par Traver, som næste Aar sti 
ger til 4, men da den enlige Trave, som avles i 1829, 
kun giver 2 Skp. Hvede, holder man op nogle Aar. 
Da der i 1834 begyndes igen, bliver Dyrkningen varig, 
men flere Aar er Avlen nede paa 1 Trave, sjældent over 
31/2, og forøges først i Halvtredserne. 
Tærskningsresultaterne veksler og er ofte meget 

· smaa, i Gennemsnit ikke stort over 1/2 Td. i Traven. 
Da der i 1845 er naaet over 1 Td. i Traven, er den 
halve Skæppe, det drejer sig om, omhyggelig noteret 
(2 Tr. - 2 Tdr. 1/2 Skp.). 
Boghvede er avlet næsten aarligt, fra et Par Tønder 

helt op til 10, 11, 14 og et enkelt Aar 20. Ærter og 
Vikker er noteret, med en ubetydelig Avl, nogle faa 
Gange. I 1846 er der bemærket: Indhøstet 24. Aug.! 
-ellers er der kun tørre Tal. 

Om Hørdyrkning findes ingen Optegnelser, hvilket 
-dog neppe betyder, at den ikke har fundet Sted, i hvert 
Fald op i Aarhundredet. Den holdt sig temmelig længe 
i Hvejsel Sogn og synes at have spillet en ret stor Rolle, 
hvad man bl. a. kan skønne af Oplysninger om Næ 
ringslivet, som i 1847 gives i en Indberetning. Det hed 
-der heri (efter at det er oplyst, at der, fraset· Ildved 
Mølle, som byggedes ca. 1835, ingen Fabriksanlæg eller 
Storvirksomheder som Bryggerier, Teglværker, Skibs- 
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og Baadebyggerier m.v. forefindes), at der i Hvejsel 
Givskud Sogn er 12 Vævere, 1 Drejer, 2 Skræddere og 
tvende Medhjælpere, en Sadelmager med en Medhjæl 
per, 2 Skomagere, 2 do. Medhjælpere, 4 Smede og 1 do. 
Medhjælper. 

I Forbindelse med de ovenanførte private Optegnel 
:ser vedrørende Jordbruget i Hvejsel Sogn kan det have 
:sin Interesse at se, hvad der siges i de officielle Ind 
beretninger. 

Hans de Hoffman oplyser 1785 om den aarlige Ud 
sæds Forhold mod hinanden i Hvejsel-Givskud Sogn. 
Hvejsel: Rug 1/4, Byg 1/10, Havre 13/20- Givskud: Rug 13/20, 
Byg 3/20, Havre 1/5• 

I Dalgas's Beskrivelse af Vejle Amt 1826 regnes Giv 
skud mellem de udprægede Vesteregnssogne, medens 
det hedder: 

» I Hveisel Sogn fornemmelig i Landsbyen Ildved er 
Jorden temmelig muldriig og leret dog uden at være 
sejg, og Muldjorden mangler ikke heller Dybde nemlig 
8-12 Tommer. Underlaget er leret og Mergel hyppig 
saavel i Bakker som Dale .... thi hverken Hornstrup, 
Greis, Sindbierg, Langskov, Kollerup, Vindelev, Hover 
og Skibet Sogne samt Staden Veiles nordre Mark kunne, 
uagtet de ogsaa oftest have lerede Jorder, maale sig i 
Kraftfylde, Muldrighed og Muldjordens Dybde med det 
foran nævnte Strøg.« 

»Hveisel, Vindelev og Greis Sogne ere de Egne, hvor 
Mergel bruges stærkest.« 

»Sædskiftet: I den østre Deel af Nørvang-Tyrrild 
Herreder er det almindeligt, at der saaes: 

1) Grønlandsbyg, halvgødsket. 
2) Rug, ligeledes, 
3) Byg. 
4, 5) Havre, med 5 Aars Hvile. 

Kløversæden er ikke her saa hyppig som i Bjerge 
Herred, men siden Mergelens Indførelse er man kom - 
:men godt i Gang dermed. Boghvedesæden er paa Grund 
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af dens Mislighed ikke meget brugt. Hvor dette er Til 
fældet, begynder naturligvis Rotationen dermed, og 
Rug følger ovenpaa Afvigelser, ikke til bedre, men 
oftere til det værre ved at der tages flere Kjærv, helst 
Havre.« 

Under Omtalen af Redskaber hedder det om Sving 
ploven: »Tyendet viser megen Modbydelighed for Ind 
førelse af dette Redskab,« og Vanskelighederne »f'or 
øges end yderligere ved de idelige Folkeskiftninget. 
Da man aldrig er sikker paa at beholde en Karl læn 
gere end et Aar, maa man efter hver Faredag begynde 
med Undervisningen, og træffer man da ikke paa lær 
villige Subjecter, har man kun Ubehageligheder deraf.« 

Nogle Aar senere, i 1833, søger C. Dalgas, Aldeberts 
minde, selv »lærvillige Subjecter «, idet han averterer 
med 2 Aars Kursus i Landbrug. Hvorvidt han fik noget 
ud af denne Plan, kan jeg ikke afgøre. 

Mod Slutningen af sin Indberetning siger Dalgas: 

»Den østre Deel af Nørvang Herred samt den nordre 
Deel af Bjerge og Hatting Herreder har forekommet 
mig at bekymre sig mindst om Haugedyrkning. Dog 
hele Egnen, ja hele Amtet mangler en Planteskole ( den 
paa Præstegaarden i Hveisel er ikke mere til). Saa 
længe denne Mangel ikke afhjælpes, er der ikke at 
tænke paa Plantning af Frugttræer. En ung driftig 
Skoleholder kunde derfor gøre sig fortjent og vist høste 
Nytte af at anlægge en Træskole, men maatte tillige 
paatage sig at undervise Bonden i Anlæg af Frugt 
Hauger. « 

Det Pionerarbejde, som Geltzer havde sat i Gang for 
Havedyrkningen, synes ikke at have været kronet med 
saa meget Held som hans Landbrugsarbejde. Dog kan 
man af Kirkebøger og andre Kilder se, at der op gen 
nem Tiden har været ansat en Gartner i Præstegaarden 
i Hvejsel. 
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At den økonomiske Tilstand i Sognet paa Indberet 
ningens Tid (1826) har været forholdsvis god, frem 
gaar af en Bemærkning om, at » i Hveisel og Givskud 
Pastorat, hvor, foruden Gaardmændene findes 78 Par 
cellister og 128 Huusmænd med og uden Jord, ikke 
ere mere end 13 Fattiglemmer.« 

Som Hvejsel Sogn ved en enkelt betydelig Mands 
praktiske Indsats blev en Foregangsegn paa Landbru 
gets Omraade i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, 
kom Sognet i en given Periode henimod dets Midte 
til at spille en Rolle m. H. t. det organisationsmæssige 

· Arbejde til Landbrugets Fremme. 
De herhen hørende Organisationers Udvikling og 

Virksomhed rummer et Stykke Historie, som er ganske 
interessant og kaster Lys over adskillige Ting. Kilderne 
hertil ligger for en stor Del i de ældste danske Aviser, 
som ses at have vist de landøkonomiske Selskaber stor 
Bevaagenhed, ligesom disse ogsaa nød Protektion fra 
de højeste Steder. 

Dog er det ganske morsomt, i det før nævnte Referat 
fra det kgl. Landhusholdningsselskabs »højtidelige« 
Møde, efter Omtalen af at Selskabet saae hos sig for 
uden H. K. H. Kronprindsen og H. H. Prinds Christian, 
Statsministrene Schimmelmann og Reventlow, Overhof 
marskal Hauch, Kammerherre Sehested, Deputeret i 
Tydsk Cancellie, Gen. Waltersstorff og Conferensraa 
derne Jacobi og Malling, at læse følgende: »For flere 
af dem i Høiheden maae altsaa ikke Selskabet eller 
Landets Oeconomiesag have Interesse nok.« 

De landøkonomiske Selskaber, som oprettedes lokalt 
i forskellige Dele af Landet, var som Regel stiftet af 
gejstlige eller civile Embedsmænd. Saaledes var det i 
Vejle Amt oprettet af daværende Amtmand v. Treschou 
1823. Af dets 71 Medlemmer tilhørte kun de 11 Bonde- 
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standen. Prins Frederik Carl Christian til Danmark 
var Medlem af Selskabet. 

Selskabets » Formaale« var mange, som det vil frem 
gaa af de følgende Citater fra » Vejle Amts Avis's« 
første Aargange. 

1833. »Det Iandoekonomiske Selskab uddeler nogle 
Portioner østfrisisk Hørfrøe paa samme Vilkaar som 
har fundet Sted i tvende sidst forløbne Aar. Man be 
hager desangaaende at henvende sig til Hr. Farver 
Dalgas i Veile. « 

» En fuldblods Hingst er indkøbt paa Augustenborg. 
Begæringer indgives til Amts Contoiret, hvorfra de ville 
blive nærmere underrettede angaaende Bedæknings 
Pengenes Størrelse samt til hvilken Tid og Sted enhver 
Hoppe kan møde m. v. « 

1839 meddeles »en Oversigt over det Hørfrøe, som 
er uddelt som Laan til Landmænd«, I 1838 er uddelt 
45 Tdr. til 265 Laantagere og efter disse avlet 900 Lis 
pund Hør og 100 Tdr. Frøe. 6 Lpd., den bedste Avl, 
har en Bonde i Fløistrup haft, nemlig efter 1 Skp. 
Udsæd. 

Selskabet har uddelt Rokke og Talhaspe som Præ 
mier fur bedre Lærreder.« 

»I 1827 anlagde Selskabet en Planteskole for Frugt 
træer. Denne er aarligen udvidet, i det sidste Aar ogsaa 
til Ribs- og Stikkelsbærbuske af bedre Sorter. Træerne 
udleveres til 1 Rbmk. for forædlede og 8 Rbsk. for 
Træer, der ei ere forædlede, og er i 1838 af Plante 
skolen udleveret 214 Stk. Træer.« 

, I en Annonce noget senere meddeles, at der bliver· 
flere Hundrede Træer at erholde. 

Blandt Selskabets Formaal var ogsaa at opmuntre 
til Hør-, Hamp-, Humle- og Kommen-Avl - - - og 
til Dyrkning af saadanne Urter, som i Farverierne og 
Apothekerne ere anvendelige. 

Bonden skulde tillige opmuntres til at lægge sig efter 
en forbedret Art af Qvæg, Faar og Sviin og gives Kund- 
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skab om disses rette og hensigtsmæssige Behandling. 
Derimod var intet nævnt om Mælkebehandling eller 
Mælkeprodukter, og man faar et Indtryk af, hvilken 
Kvalitet Bondesmørret kunde have ved at læse følgende 
(anonyme) Indlæg i Vejle Amts Avis 24. Januar 1843: 

»Et Par Ord til Øvrighedens Betænkning. 

Man hører hyppig Klage over, at det Smør, endeel 
Landmænd faldbyde til Byens ikke handlende Ind 
vaanere er langtfra at være saaledes beskaffen, som 
man billig kan gøre Fordring paa. 

Ikke sjældent er det ildesmagende af Tørverøg, 
ureenlig ved iblandede Tøitrævler, Haar eller lignende, 
overfyldt af Salt eller blandet med udtværede Kar 
tofler eller Meel, stundom endog udvendig belagt med 
bedre Smør end der findes inden i. 

Til at forebygge disse ubehagelige, forsætlige eller 
uforsætlige, Blandinger ved et saa uundværligt Næ 
ringsmiddel tillader man sig at henstille til Øvrighedens. 
Overveielse, om det ikke vilde være hensigtsmæssigt at 
paalægge Landmanden ikke at forhandle sit Smør i 
Folks Huuse, men føre det til Torvepladsen. 

Det Valg, som Indvaanerne derved erholdt mellem 
flere Sælgeres Producter vilde formodentlig nok nøde 
dem, hvis Varerne ere daarlige, en anden Gang at be 
flitte sig paa et bedre Produet. Koncurrencen er · det 
bedste Middel til at tilvejebringe gode og sunde Varer.« 

I Begyndelsen af Fyrrerne stilnede det landøkono 
miske Selskabs Virksomhed af; 1843 ophørte det helt, 
og et Forsøg paa at genoptage Arbejdet nogle Aar 
senere, mislykkedes. 

Den nye landøkonomiske Forening for Vejle Amt, 
den nuværende Landboforening, stiftedes først i 1851. 

Men endnu førend det gamle Selskab helt havde op 
hørt at eksistere, var der, ved rent landligt Initiativ, 
1842, oprettet en Landboforening i Hvejsel-Givskud 
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Sogn, 1845 udvides den til de omliggende Sogne, og et 
Par Aar senere kaldes den Nørvang Herreds landoeco 
nomiske Forening. 
Formanden var Proprietær C. F. Michelsen, Mind 

strup, og der tages kraftigt paa forskellige Opgaver. 
Det meddeles i en Annonce 1846, at Dyrskue og 

Præmiepløjning med Svingplove afholdes Tirsdag Ef 
termiddag den 28. April næstkommende hos Gaardeier 
og Gjæstgiver John Andersen paa Ildved Mark. Kl. 11/2 
begynder Dyrskuet, og Kl. 3 Præmiepløjningen. Nogle 
og 20 Rdl. er udsatte til Præmier, hvoraf den højeste 
bliver 5 Rdl. 

Hvorledes et Dyrskue formede sig i de Dage, kan 
man læse om i et følgende Nr. af Avisen. For første 
Gang i dens Historie gives en udførlig Omtale af en 
lokal landlig Begivenhed. Forfatteren hertil kendes 
ikke, han underskriver sig: En Tilstedeværende. 

»Om Udfaldet af Dyrskuet og Præmieplejnitujen 
paa lldved Mark. 

For faa Aar siden dannedes i Hveisel Sogn og Om 
egn en Landboforening, som ved Understøttelse, især 
fra det kgl. danske Landhusholdningsselskab, ·er bleven 
opmuntret og i Vinter udvidet med en Forening med 
Beboerne i de nærmeste 8 Sogne. Denne Forening af 
holdt den 28. April paa Ildved Mark Præmiepløjning 
og Dyrskue med videre. 

Man mener henved 300 Mennesker vare forsamlede. 
I Begyndelsen fremførtes en Hest, hvorved een af 

Medlemmerne, der for nogle Aar siden havde faaet Un 
dervisning paa Veterinairskolen, oplæste en kort Be 
skrivelse af, hvorledes en Hests synlige Dele bør være, 
med nogle Bemærkninger over Tillægsdyrene. Tillige 
blev samme Dele viste og nærmere forklarede af en 
examineret, practiserende Dyrlæge. Denne Fremgangs 
maade til Kundskab om Heste og Tillægsdyr tiltrak sig 
især de tilstedeværendes Opmærksomhed. 
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Derefter fremførtes efter hverandre til Besigtigelse 
tvende 4- og tvende 2-aarige Hingster fra Fløistrup og 
Ildved, hvoraf den største var bruun, over 11 Quarter, 
falden efter Nathansons »Cheer«; de yngre af jydsk 
Race, samt godt Afkom, vakte især gode Forhaabnin - 
ger; ogsaa tvende Tyre, nogle Køer, henved en halv 
Snes Kvier vare for en stor Deel udmærket gode. 
Kassen tillod endnu ikke Præmieuddeling for Dyrene, 
hvorfor Eierne erholdt smaa Gratialer for Fremvis 
ningen. 

Af de 16 Pløjere med Svingplove tilfaldt de 4 højeste 
Præmier Jens Hansen fra Ølholm, Christen Petersen 
fra Hesselballe, Huusmand Niels Andersen fra Kolle 
morten, og Huusmand Jens Poulsen fra Ulkjær. Begge 
:sidstnævnte pløjede med Køer, ogsaa i Grønjord. Af 
-de øvrige fik endnu 8 Pløjere af de mindre Opmun 
tringspræmier, hvoriblandt en Dreng og Een, der 
pløjede med een Hest. I det hele blev Pløjningen godt 
fuldført. Svingplovene var aldeles forskelligt tildan 
nede, nogle simple og lette. De 16 Plejere var Ung 
karle saanærsom 4, og kom fra 14 Byer. - - 

Hørfrøet ønskedes tillaans af mange flere end der 
kunde tilfredsstilles. Foreningens og nogle af Med 
lemmernes egne Agerdyrkningsredskaber blev satte i 
Omløb; det synes at Anerkjendelsen af disses Nytte 
stærkt tiltager. Det Ønske, at ogsaa andre end For 
eningens Medlemmer vilde fremviise Tillægsdyr eller 
Redskaber m. v., saaes ikke opfyldt, skøndt der blandt 
Tilskuerne fandtes adskjillige dygtige Landmænd, af 
hvilke flere bleve Deeltagere i Foreningen. 

Man hørte i Almindelighed det Ønske, at Forenin 
gens Virksomhed maatte udvides for at derved endnu 
større Resultater kunde vindes, at Landhusholdnings 
selskabet da ogsaa i Fremtiden vil skjænke dens gavn 
lige Virksomhed fortjent Opmærksomhed. Formanden 
blev ogsaa anmodet om at hjælpe til at faa Bøger for 
de Sogne, der endnu ingen Bogsamling har. Han lo 
vede at ville forsøge dermed, saasnart han faar Vished 
om, at.i Sognet gjøres lignende Indretninger som i Hvei 
sel for Bøgers Opbevaring, Vedligeholdelse, Udlaan og 
Regnskabsførelse.« 

8 
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Aaret 184 7 synes at have set Kulminationen af For 
eningens Arbejde. (Det er jo rimeligt nok, at de føl 
gende tre Krigsaar har medført Stagnation og Tilbage 
gang.) 

Der lægges for med en Forsamling i Hveisel Kroe 
Torsdagen den 25. Marts Formiddag Kl. 10, hvortil 
Foreningens Medlemmer og andre Velyndere indbydes; 
og hvorfor der kundgøres en meget lang Dagsorden; 
omfattende Bestemmelse af Tid, Sted og Præmier for-:' 
Præmiepløjning og Dyrskue o. m. a. Man faar at vide; 
at der stadig udlaanes Hørfrø, og at Bogsamlingen nu 
omfatter 250 Bind. 

Om Mødets oplysende Del faar man at vide, at et 
Herbarium af Foderurter og giftige Planter vil blive 
stillet til Skue, og af et agtet Medlem, som er Farma 
ceut og Botaniker gives botaniske Oplysninger, af et 
andet agtet Medlem forventes interessante chemiske 
Oplysninger, og af et tredie, ligeledes agtet, særdeles 
havekyndigt Medlem meddeles Oplysninger om Have 
vækster m. m. 

Adskillige Forslag fremsættes, deriblandt om at for 
skaffe Lætræer, Kompost m. m. 

Det er Foreningens Formaal »at forskaffe hverandre, 
Oplysning om nyttige Forbedringsmaader, om mulig i 
alle oekonomiske Retninger«. 

» Paa Grund af foranstaaende indbydes. alle brave 
Mænd, som med os ville deeltage i dette Formaal og i 
den af os ventede Nytte, til at beære Forsamlingen med, 
deres Nærværelse.« 

Den lange Henvendelse er undertegnet af C. F. Mi 
chelsen, der saaledes stadig staar i Spidsen for For 
eningen omend han kun kalder sig midlertidig For 
mand. 
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Medlem kan man blive ved at erlægge en frivillig 
Gave, som dog ikke maa være under 3 Mark, til Kas 
sereren, Gaardejer Anders Hermansen (Sandvadgaard). 
Derfor erholdes et Medlemsbaand, der berettiger til fri 
Adgang til de øvrige Forsamlinger, der holdes i Aarets 
Løb. 
Foruden den i Hvejsel Kro afholdes i Sommeren 

1847, den 29. Juni, en Forsamling i Jelling Kro med 
et Dyrskue, hvortil var fremstillet Heste og Hornkvæg. 

Derpaa var der en Tidlang fri Diskussion »om flere 
Lanvæsens Genstande, navnlig de forskiellige Sæd 
arters rigtige Følge efter hinanden samt Udsædens 
Størrelse, ved hvilken sidste der især berørtes, at der 
i Almindelighed saaes for tykt.« 

Candidat Stausholm holdt et chemisk Foredrag, 
hvorefter han »udviklede Ammoniakluft, ved hvilken 
Leilighed Taleren henpegede paa Ammoniakens Gavn 
lighed og dens Dannelse i Gødningen«, Hr. Nis Hansen 
holdt Foredrag om de forskellige Gødemidlers rette 
Anvendelse og Virkninger for Jordsmon af forskellig 
Beskaffenhed. 

Derefter oplæstes, medens Dyrlæge Liisberg foreviste 
de forskellige Dele paa en Hest, af Professor Withs 
Ydrelære. Der følger saa en indgaaende sagkyndig 
Bedømmelse af de fremstillede Dyr og Fortegnelse over 
Præmierne. 

1. Præmie. Henrik Warbergs (i Bjerlev) 3-aarige, 
blankbrune, strimmelblissede Hingst med hvide Bag 
been, 10 Quart. 2 Tom. høj, falden efter en bekjendt 
god brun Hingst og en jydsk Hoppe. - Tilkjendtes 
14 Rbd. 

2. Hans Christian Thorkildsens (paa Ildved Mark} 
ligeledes nærmere beskrevne 3-aarige Hingst, der til 
kendtes 12 Rbd. 

3. Morten Jørgensens, Fløistrup, og 4. Jens Daniels 
&• 
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(af Faarup Huse) Hingste og desuden 3 Hopper fra 
Fløistrup, Lureby og Brøndsted. 
Pastor Schousboe, der ledede Forhandlingerne, slut 

tede med Ønsket om, at Foreningen maatte kunne 
virke kraftigt for sit Øjemeds Opnaaelse. - 

Som man ser, har der i det Tidsrum og paa den 
Egn her er Tale om været arbejdet energisk for Land 
brugets Fremme, og man tør vel formode, at Arbejdet 
i nogen Maade har baaret Frugt i de enkelte Bedrifter. 
Som Eksempel paa, hvorledes det økonomiske Resultat 
kunde stille sig, hidsættes til Slut nogle Uddrag af et 
Regnskab for 1846 fra en større Gaard i Hvejsel. 

Selv om denne Opgørelse ikke taaler Sammenligning 
med et moderne Regnskab, hvad Opstilling og rationel 
Gennemførelse angaar, kan Tallene i sig selv dog for 
tælle eet og andet af Interesse. 

Den samlede Indtægt ved Salg af Produkter, Husdyr 
m. m. har udgjort 7 51 Rd. 4 Mk. 5 Sk. 

Der er solgt 31/2 Td. Rug (og købt 2 Td.), 27 Td. 
2 Skp. Byg og 31/2 Td. Havre til Priser, der for Rug 
ligger omkring ved 6 Rd. pr. Tønde, for Byg 3 Rd. 
3 Mk. og lidt mindre for Havre, 2 Skp. Hørfrø har 
indbragt 1 Rd. 8 Sk. og 7 Skp. do. 5 Rd. 3 Mk. 10 Sk. 

Af Kreaturer er solgt Køer (Antal ikke angivet) for 
75 Rd. 2 Kvier 46 Rd., 2 Stude 40 Rd., et Sviin 10 Rd. 
3 Mk., 2 Grise 2 Rd., 1 Fedekalv 6 Rd., en anden 7 Rd. 

· 2 Mk. 7 Sk., 1 So 10 Rd .. 3 Mk., 3 Ænder og 3 Gæs 
2 Rd. 5 Mk. 12 Sk., Ænder og Gæs 7 Rd. 

Der er solgt Smør for ca. 149 Rd. i meget forskellige 
Kvanta; i Pundevis, i Fjerdinger og i Tønder til meget 
variable Priser, i Gennemsnit omkring ved 1 Mark 
Pundet. 

Af mindre betydende Indtægter er der Salg af Skind 
(3 Kalveskind 2 Rd. 1 Mk. 3 'Sk., 1 Kalveskind 4 Mk. 
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3 Sk.) , Kalvekød, Flæsk, Ost, Malt, Mælk, Fløde, Brød, 
Honning for 1 Rd., Lærred, uldent Tøj, Træ, l Læs Tørv 
1 Mk. 10 Sk. og en enlig Snes Æg, der sammen med 
en Kalvefjerding har indbragt 1 Mark og 6 Skilling. 

Udgifterne sammenlagt bliver 320 Rd. Trukket fra 
Indtægterne bliver der et Overskud paa 431 Rd. 
Prioritetsrenten er ikke opført i Regnskabet, und 

tagen det skulde være to Poster, hver paa 21 Rd., den 
ene »Hestancer«, den anden »til Jens Rytter «. Tiende, 
13 Rd, 1 Mk. 131/2 Sk., saa vel som andre Ydelser er 
anført, Folkeløn staar med ialt 49. Rd., foruden at der 
enkelte Gange er betalt løs Arbejdsløn, f. Eks.: » 1 Skæl 
kone 10 Sk.«, »Til en Dagleier 1 Rd. 1 Mk. 9 Sk.«, ))1 
Høster og Optager 2 Mk. 3 Sk. «, » 1 Dagleier 2 Mk.« 
m.m. 

Udgifterne til privat Forbrug ligger omkring ved 
150 Rd., hvoraf Størsteparten til Husholdningen. Selv 
om der ikke er vedføjet Datoer, kan man i nogen 
Maade følge Aarets Gang og skønne, hvor tit, 16 eller 
17 Gange, der er gjort Indkøb i Vejle. » 1 Pund Kaffe 
1 Mk. 6 Sk., 1 Pund Cikorie 8 Sk., 1/4 Pund Kandis 
71/2 Sk., 1 Pæl Tran 8 Sk., 1 Skp. Salt 3 Mk. 3 Sk., 21/2 
Pot Brændevin 2 Mk. 10 Sk.« er et Eksempel paa et 
saadant Indkøb. Kaffe, Cikorie, Sukker og Brændevin 
figurerer hyppigst, Svedsker en tre, fire Gange, Rosiner, 
Rom, Mjød, Vin, Ingefær, Humle, Kanel, Safran o. 1. 
en enkelt Gang eller to, Sæbe, Eddike m. m. noget lig 
nende, 1 Skp. Stenkul, 3 Mk. 6 Sk. er opført et Par 
Gange, Kaal og Gulerødder 4 Mk., Æbler 3 Mk. 6 Sk. 
Træsko er købt til Familiens Medlemmer, og et enkelt 
Par Sko. Et Par Støvlesaaler har kostet 1 Rd., 1 Ka 
skjet 1 Rd. 1 Mk. 9 Sk., ;) 1 Hat puset« 1 Mk. 3 Sk. 
Udover Væverpenge og Farverløn (6 Rd.) er Beklæd 
ningsudgifterne meget smaa. 
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At alle Dagliglivets Smaaudgif'ter er taget med kan 
man skønne af Poster som: Til en Brandlidt 3 Sk. 
»Drikkepenger« forskellige Beløb. Graa Sand 3 Sk. Ka 
ger til Børnene 2 Sk. Der har været Bud paa Apoteket 
et Par Gange, og der er anskaffet en Kakkelovn til 
16 Rdl. 3 Mk. foruden enkelte Ting til Gaardens Ved 
ligeholdelse og Drift. 

Nogle faa Gange i Aarets Løb er opført en Mark og 
nogle faa Skilling til »Punser«. 

Med det Overskud, Regnskabet viser, synes denne 
Post jo ret beskeden. 



LLDT OM FORHOLDENE I FREDERICIA 1772 
AF KAPTAJN ROCKSTROH 

·Efter Generalløjtnant Castonier blev GeneraUøjt- 
nant Ahlefeldt kommanderende General i Jylland 

.med Bolig i Fredericia, hvortil han ankom den 2. Maj 
1772. Efter at have taget alt i Byen i Øjesyn, som han 
skråver, afgav han to Rapporter til Kongen, hvilke ne 
-denfor gengives i forkortet Form. Til Oplysning om, 
hvem han var, meddeles følgende: 

Conrad Wilhelm Greve Ahlefeldt (1707-91} var op 
:rindelig Rytterofficer. Under Frederik den Femte var 
han en Aarrække Overkrigssekretær (Krigsminister), 
indtil Saint-Germain 1763 fortrængte ham, og han blev 
-Guvernør i København. 1771 blev han af Struensee, 
-der nærede Må.stanke til ham, sendt til Oldenburg som 
-Overlanddrost; men efter Struensees Fald blev han 
.kommanderende General i Jylland og kort efter Gene 
.ralinspektør over Rytteriet i' Jylland og Hertugdøm 
.merne - fra 177 5 med Bolig i Rendsborg. Han var en 
.særdeles brav og pligtopfyldende Mand. 

Fredericia 5. Maj 1772. 

. . . . Her i Staden ligger to Eskadroner af Jyske 
Dragonregiment,') hvis Mandskab efter Maanedslisten 
-er 351 Mand, hvoraf 41 syge, i Arrest 10. Dragon 
.Iiestene har mest været paa Foder hos Bønderne paa 
Landet og er ikke i overmaadig god Stand. Paa Vagt 
-er daglig en Underofficer og 13 Kommanderede.2) 
Fæstningsværkerne ser noget miserable ud, og der er 
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en Mængde »Bræk og Foed Stier«, hvor man altid 
baade kan gaa og ride ud af Staden; men der er ogsaa 
de Steder, hvor man med Heste og Vogne kan køre 
igennem. I Gravene findes adskillige Steder noget 
Vand, men derimod paa andre og de fleste Steder gan 
ske tørt. Med Torn plantede Bærmer"] findes her gan 
ske ingen. Portene er alle forfaldne og har hverken 
Laas eller »slegelse« (?).4) Prinsens Porte er nogen 
lunde passable. Voldene med Contrecarpe') og Glacis"] 
er her og hist pløjet, saa jeg ej kan sige, at denne By 
vel kan anses for en Fæstning. 

Staden er meget slet bebygget, og Indvaanerne kan 
formedelst Armod intet anvende til at holde den i 
»Boe-har-Stand« , Jeg for min Del kan ikke finde et 
Hus at bo udi! Vel har jeg faaet et, men deri er kun 
een Stue, hvor jeg maa sove, spise og uddele Parolen:"] 
jeg ser ejheller endnu at kunne faa et andet. Da her 
endnu 'ingen Garnison8

) er, saa vH Fredericia i lang 
Tid næppe komme i den Stand, at den kan indeluk 
kes, siden mange store Stykker ved Strandsiden af 
V olden er indkastet og demoleret, blot for at faa 
Jorddæmningen til Broen. 
Jeg har altsaa ej her meget at bestille, men maa gaa 

næsten ganske ledig, siden Dragonregimenterne saavel 
som National-lnfanteri-Regimenterne har Ordre ej at 
samle sig. (Han ønsker derfor, nogle Maaneder at 
kunne rejse til sit Hjem i Kjøbenhavn og sælge sit 
Hus der og ordne andre Forhold, som han paa Grund 
af sin meget hastige » Bortsendelse« maatte efterlade i 
største Uorden.) 

· Kjøbenhavn, 30. Juni 1772. (Ahlefeldt minder Kon 
gen om, at han har maattet afgaa fra sin meget be 
tydelige Stilling som Guvernør i Kjøbenhavn, og at 
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han med Familie er kommet i »beklagelige Omstæn 
digheder«, fordi han efter sin Pligt stedse har sat sin 
Ære i at være sin Konge tro.) Der er altfor stor For 
skel mellem at være Guvernør i Kjøbenhavn og saa at 
beordres til Fredericia; »et Sted, der endnu hverken 
har Garnison, Bro, Porte eller nogen Slags Lukkelse, 
og hvis Indbyggere bestaar navnlig af Fallitgaaende, 
Jøder, Tobaksplantører og Betlere«; hans Ære og gode 
Navn lider for stærkt derved. Han beder derfor om at 
blive kommanderende Inspektør over de otte Kavalleri 
regimenter i Danmark og Hertugdømmerne; saa 
kunde han bo i Haderslev og fik nogen Oprejsning for 
den. med hans Forsættelse »saa uskyldig vedetfarne 
Fornærmelse«. Skal han endelig forblive i Fredenicia, 
beder han om, at det maa blive fast og ikke efterfølges 
af ny Forflyttelse. Der bør saa anvises ham en Kom 
mandantbolig, hvortil Kammerraad Richters Hus er 
særlig bekvemt og for højst 3000 Rdl. kunde købes af 
Staten og istandsættes. Raadmand Bruun og Præsi 
dent Hoffmann har ganske vist opsat Projekt og An, 
dragende om at faa anvist en saadan Sum til derfor at 
opføre en stor Gaard, som dog vil komme til at mangle 
Have og ordentligt Gaardsrum. - 

1} 5. Dragonregiment, nu Jyske Dragonregiment i Randers. 2) Afgivet 
af alle Kompagnier. 8) Fladen mellem Foden af Volden og indre Grav 
skraaning. 4) Slagbom? Lukkelse? 5} Ydre Gravskraaning. •) Den jævnt 
affaldende Terrænstrækning uden om Graven .. 7) Den daglige Befaling. 
8) Af Fodfolk, der kun bruges til Fæstningsarbejde, hvortil Hestfolk (Dra 
goner og Ryttere) ikke maatte bruges. 



Æ TYWSTI 
AF FRANDS HOLM 

i vejle amts historiske årbog for 1932 har min 
navne, hr. axel holm, søgt at forklare et dunkelt navn 
på en gammel sti i egtved sogn, jerlev herred. æ tyw 
sti går, som det er vist på et medfølgende kortskitse, 
fra nybjerg mølle til en kirkesti, der ender ved egtved 
kirke. 
hvorfor hedder denne sti »æ tywsti?« 
hr.holm har villet forklare navnet - da ingen ved 

noget om stien har det mindste med »tyv« at gøre - 
af den ældste skriveform for sognenavnet: ekthyuf. 
altså æ tywsti, d. e. e (k) thyuf-sti, stien til egtved, thi 
siger han, stavelsen thyuf udtales i folkemunde som 
tyw; sml. tiufkær; viuf, udt. tywkær, vyv eller viv. 

mod denne forklaring tror jeg der kan rejses stærke 
indvendinger. 
først må vi spørge, hvem der har givet stien sit navn; 

naturligvis folkene i sognet; men det ser mærkeligt ud, 
at en sti, der fører henimod selve hovedbyen i sognet, 
af sogneboerne skulde få navn efter dette; veje og stier 
får gerne navne efter de byer de fører til uden for 
.sognet. 

men for det andet mener jeg ikke æ tywsti kan af 
ledes af e (k) thyuf-sti, thi som forf. ganske rigtig be 
mærker, er den stedlige udtale af sognenavnet ejde, 
med tryk på forstavelsen, medens efterstaveisen er ton 
løs. ekthyuf kan derfor aldrig være udtalt med om- 
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vendt tryk: e tyw. efterstaveisen thyuf kan ikke sam 
.menlignes med .. tiuf i tiufkær {tywkær) thi her ligger 
trykket, som i nordiske sprog for det meste, på for 
.stavelsen. 

skrivemåden ekthyuf er i vore øjne et kluntet for 
.søg på at gengive folkets udtale af sognenavnet. de 
.senere måder at skrive navnet på, som forf. anfører: 
-eythwet, eytwed nærmer sig mere udtalen end den nu 
værende skrivemåde: egtved. 

det er naturligt at eythwed i udtalen f. ex. afsvækkes 
til ejde, ligesom udtalen af skjaldthwet i bjerge herred 

-afsvækkes til skjolde; i nutiden siger man skjolld. 
navnet e tywsti er nok gammelt, men næppe æld 

~ammelt; måske har det med tyv at gøre, men, som 
-det så ofte går, sagen er glemt, kun navnet lever. 

BERETNING 
OM SAMFUNDETS VIRKSOMHED 

FOR AARET 1935 
VED J. F. KIÆR 

Hedenold har Sagn om Helte 
ifra Land og Sø, - 

Daad, hvad eller Sorg man meldte, 
Sagnet skal ej dø! 

Vi skal skærme Fortidsminder, 
deraf Slægtens Nutid rinder, - 
Kæmpehøje, Kæmpegrave 
smykker Danmarks Have! - 

.vejle Amts historiske Samfund afholdt sit Aars 
møde Torsdag den 27. Juni 1935 i den hvide Sal 

paa Koldinghus, hvor der var samlet en Del interes 
serede Medlemmer fra alle Dele af Amtet. 
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Beretning. 
Samfundets Formand, Kammerherre Valløe, ind 

ledede sin Beretning med en Hyldest til fhv. Kæmner, 
Købmand I. 0. Brandorff, Kolding, som Bestyrelsen 
i Anledning af hans 80 Aars Fødselsdag havde ud 
nævnt til Æresmedlem, samtidig med at Kolding By 
udnævnte ham til Æresborger. - Kammerherren tak 
kede Brandorff for det store Arbejde, han havde ud 
ført gennem mange Aar i Historisk Samfunds Tjeneste, 
og Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. 
Fhv. Kæmner Brandorff takkede for den Ære, der 

var vist ham gennem hans Udnævnelse til Samfundets 
Æresmedlem. 
Formanden redegjorde dernæst for, hvad der var 

sket i Aarets Løb, idet han bl. a. omtalte det Møde, der 
i Fjor holdtes paa Koldinghus med Repræsentanterne 
for de historiske Samfund for hele Landet. Endvidere 
redegjorde Formanden for Fredningen i Dalen, hvor 
Skjernaa og Gudenaa udspringer, og hvorigennem den 
gamle Hærvej gik. Samfundet har iværksat og bekostet 
Fredningen. - Ogsaa Jellinghøjenes' Frigørelse om 
talte Formanden, idet han fremhævede den Andel, 
Vejle Amts historiske Samfund havde i, at det nu snart 
var forbi med den Skandale, at en Privatbolig var be 
liggende tæt op ad den søndre Høj. 

Sluttelig nævnte Formanden Sommerudflugten 1934 
til Aarhus, den gamle By, og Domkirken. Turen havde 
været meget vellykket. 

Aars regnskab. 
Det reviderede Aarsregnskab fremlagdes af Kas 

sereren, fhv. Kæmner I. 0. Brandorff', og godkendtes. 
enstemmigt (se Aarbogen 1935 Side 136). 
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Va 1 g. 
Til Bestyrelsen genvalgtes Kammerherre Valløe, 

Vejle, fhv. Kæmner I. 0. Brandorff, Kolding, og Direk 
tør Harald Hess, Vejle. 
Efter Aarsmødet viste Guldsmed Kyster, Kolding, 

Deltagerne rundt paa Museet paa Koldinghus. 

A ar bogen. 
I Aaret 1935 har Samfundets Redaktionsudvalg ud 

givet tvende Halvbind af Aarbogen. Udgivelsen heraf 
er Samfundets væsentligste Opgave: Der er i Aarets Løb 
bragt en anselig Række Afhandlinger og Artikler fra 
alle Amtets Egne, hvorom henvises til Indholdsforteg 
nelsen i 2. Halvbind 1935. 

Der henvises ofte til vore Afhandlinger i Aarbøgerne, 
saaledes ogsaa i sidste Udgave af Traps Danmark, saa 
vel som i adskillige andre Værker, men det vigtigste 
er dog, at Vejle Amts Aarbøger udsendes til Samfundets 
Medlemmer i og udenfor Amtet og gennem vore Folke 
bogsamlinger læses af endnu flere. 

S o m m e r u d{ 1 u g t e n. 
Samfundets Foredragsudvalg, hvis Opgave bl. a. er 

at ordne Sommerudflugten i Forbindelse med forskel 
lige historiske Foredrag, havde fastsat denne til Søndag 
den 18. August. 

Deltagerne i et Antal af ca. 150 samledes paa Bane 
gaardspladsen i Veje, og derfra kørtes over Engom, 
Daugaard og Ørum til Fakkegrav Badehotel, hvor man 
samledes om den hjemlige Frokost. 
Formanden, Kammerherre Valløe, bød her Del 

tagerne velkommen og redegjorde for Dagens Pro- 





BERETNING 127 

gram. - Derefter kørtes til Rosenvold Slot, hvor 
Førstelærer Marius Hansen, Bredballe, i et fængslende; 
Foredrag fortalte det gamle Slots Historie. 

Fra Rosenvold gik Turen fil· Stouby Kirke, idet man 
valgte Vejen over Staksrode, kaldet Danmarks smuk 
keste Vej. I Kirken fik man paany et interessant Fore 
drag af Førstelærer Marius Hansen, der som ingen 
anden kender Kirkernes Historie i Vejle Amt. I Til 
slutning til Lærer Hansens Foredrag gav Sognets Præst, 
Pastor Fenger Eriksen, et Par supplerende Oplysnin 
ger, hvorpaa Kammerherre Valløe rettede en hjertelig 
Tak til de to Herrer. 

Over Belle og Bredballe Kirke, som ogsaa blev beset, 
fortsatte man til Tirsbæk Restaurant, hvor der var 
dækket Kaffebord. Ved Bordet holdtes flere Taler. 

Kammerherre Valløe takkede Medlemmerne for deres 
Deltagelse i Turen og bad dem om ikke at trættes i 
deres Arbejde for Historisk Samfund. 

Hermed sluttede denne herlige Sommerudflugt, der 
var overordentlig lærerig og fornøjelig og foregik i 
Sommer og Solskin. 



Vejle Amts historiske Samfund. 
Regnskab for Aaret 1935. 

INDTÆGT: 
Kr. Øre I Kr. I Øre 

UDGIFT: 
I. Kassebeholdning overf. f. forr. Aar ..... 41 34 I. Udgivelse af Aarbogen: 
Il. Bidrag fra 759 Medlemmer ...... 3036 00 
Ill. Livsvarige Medlemmer ........... : : : : 

1. Halvbind .......... Kr, 1491,90 
0 00 2. )) - 1399,35 

IV. Andre Samfunds Medlemmer ......... 
····· ..... 2891 25 

110 00 
V. Salg af ældre Aarbøger .............. 206 10 II. Foredrag og Udflugter ............... 244 50 

VI. Aarsbidrag fra Stat, Amt og Kommune: 
III. Arkiv og Inventar ................... 35 00 

St~tskassen • . . . . . . . . . . Kr. 155,00 
IV. Bestyrelsens Rejser og Udlæg ......... 19 90 

VeJle Amt . . . . . . . . . . . . - 100,00 
V. Udsendelse af Aarbogen .. Kr. 490,31 

Fred~ricia Kommune... 50,00 
7 Portorefusioner .... 403,33 86 98 

Kolding » 50 00 VI. Administration ...................... 290 60 
Vejle » 25:oo 380 00 VII. Andre og uforudsete Udgifter ......... 312 64 

VII. Aarsbidrag fra Banker og Sparekasser: 
VIII. Overført til Grundfonden ............ 0 00 

Fredericia Sparekasse . . Kr. 50,00 
IX. Refusion af Udlæg (jfr. forr. Aars Hegusk.) 123 09 

Kolding » 50 00 
X. Kassebeholdning, der overf. t. næste Aar 69 70 

Vejle Bank . . . . . . . . . . . - 100:00 
Vejle Sparekasse. . . . . . . 50,00 250 00 

VIII. Entre ved Foredrag ................. 0 00 
IX. Renter af Kassebeholdning ........... 20 22 
X. Renter af Legat ..................•.. 30 00 

--- --- 66 li Kr.. . . I 4073 166 Kr .... 4073 

Kapitalformuen androg ved Aarets Begyndelse Kr. 3481,92, hvortil er tilgaaet: 1) Livsvarigt Medlem Kr. 0.00, 2) Renter 
Kr. 129,69, 3) Obligation 4 °/o Jydsk Grundejerkreditforening, skænket som Legat af et Medlem, Johannes 
Buck, Kr. 500,00, hvorefter Kapitalen pr. 31. December 193-5 udgør Kr. 4111,61. 

Kolding, den 11. Marts 1936. sign. Axel Johansen. 
Regnskabet undersøgt og gennerngaaet med Bilagene, og intet fundet at erindre. 

Viuf og Kolding, d. 14. April 1936. sign. R. Christensen. sign. Harald Andersen. 



KIRKELIGE FORHOLD 
I VEJLE OG VEJLEEGNEN PAA 

REFORMATIONSTIDEN 
AF ARKIVAR JOH. HVIDTFELDT 

Reformationens Forudsætninger 
og Følger. 

Senmiddelalderens sidste halve Aarhundrede er paa 
mange Omraader en interessant Tid, nyt og gam 

melt brydes. Den fra Italien kommende Renaissance 
bragte Bud om en ny Opfattelse af Mennesket. Dette 
var ikke blot Medlem af Gud Faders store Verdens 
samfund, det var sig selv, Mennesket, det største, det 
højeste af alt, og skulde være det fuldt ud. Personlig 
hedens frie Udfoldelse var Maalet. l sig selv var Benais 
sancen ikke religiøs, snarere hedensk end kristelig. 
Men dens Menneskeopfattelse og dens Fremhævelse af 
den enkelte kunde naturligvis faa skæbnesvanger Betyd 
ning, hvis man overførte det paa den religiøse Opfat 
telse. I Middelalderen havde Forholdet mellem Gud og 
Menneske været formidlet af Kirken, det nye Person 
lighedskrav aabnede Blikket for Værdien af det umid 
delbare Forhold mellem den enkelte og Gud. 

Men sammen med dette vaagnende Personlighedskrav 
gaar der ogsaa igennem Middelalderens sidste Aartier 
en ny stærkere religiøs Følelse, en Inderliggørelse af 
Gudsforholdet med en stærkere Trang til Renhed og 
Inderlighed, stærkest giver dette sig maaske Udtryk i 
Reformationsbestræbelserne indenfor Klostrene. Man 
vilde føre de forskellige Klostre tilbage til de gamle 

9 
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oprindelige Former, tvinge dem ind under de tidligere 
Regler og Krav om Fattigdom. I sig selv altsaa en 
Reaktion, en Venden tilbage til noget oprindeligt, 
viser denne Bevægelse dog ogsaa fremad, er en begyn 
dende Kritik mod Forholdene indenfor den store 
almindelige Kirke. Og Kritik var berettiget. Indenfor 
Højgejstligheden, Bisper og Prælater, møder man For 
hold, der viser en Opløsning, der bar Undergangen i 
sig. Det sidste Slægtled af Danmarks øverste katolske 
Gejstlighed er en sørgelig Skare af mindreværdige Mænd, 
Jørgen Friis, Niels Stygge og Joakim Rønnov var ikke 
aandelige Førere for deres Folk. Og i Klostrene og 
inden for Lavgejstligheden stod det heller ikke for 
godt til. 

Men selvom Gejstligheden saaledes langtfra opfyldte 
sine Pligter og ikke levede som Mønster for Lægmænd, 
saa fortsatte den med Ophobningen af Rigdomme og 
Godsbesiddelser, saaledes at den i den sidste Tid ejede 
en meget stor Del af Danmarks Jord. Og i Kraft af 
denne Jordbesiddelse øvede den en politisk Indflydelse, 
stærkere end nogensinde, flere af de jydske Bisper 
var saaledes Førere i Oprørspartiet, som i 1523 omstyr 
tede Christian den Andens Kongetrone. 

Men samtidig voksede Misundelsen. Kongemagten 
saa med Betænkelighed paa dens stigende politiske 
Indflydelse, og Adelen var ivrig efter at faa fat i noget 
af det meget Gods. Jordbunden var altsaa moden til 
en Omvæltning, og Skylden var den katolske Kirkes 
egen: den havde været for verdslig, mere tænkt paa 
sine egne Verdensgoder end paa Menighedens Sjæle, 
havde til en vis Grad lukket sig af, manglede Kontakten 
med Menigmand og kunde ikke tilfredsstille det aande 
lige Behov i Folket. Og Kongemagten og en stor Del 
af Adelen saa sin Fordel i at styrte Katolicismen. 
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Hvilke Følger Religionsskiftet fik for den aandelige 
Kultur her i Landet er velkendt. Men ligesom dens 
Aarsager til en vis Grad er politiske og økonomiske, 
saaledes blev dens Virkninger det ogsaa. Gejstligheden 
mistede i 1536 lang~ den største Del af sit Gods. Kun 
Kapitlerne og Kirkerne beholdt til en vis Grad deres, 
mens Klostergodset efterhaanden og Bispegodset straks 
inddroges. Men det var ikke Adelen, som drog den 
største Fordel heraf. Kongemagten blev den sejrende, 
politisk gik den styrket ud af Omvæltningen, og en 
mægtig Tilvækst havde Krongodset faaet: det var tre 
doblet efter 1536.1) 

I det følgende skal forsøges en Skildring af de 
gejstlige Institutioner og især af deres økonomiske 
Forhold før Omvæltningen, og hvilke Følger denne 
fik. Det gamle faldt, men nye Institutioner opstod til 
Varetagelse af de Opgaver, som den katolske Kirke 
til en vis Grad havde taget sig af: Skolen og Hospi 
talet oprettedes .. 

Almindelige kirkelige Forhold under 
K at o 1 i c i s m en. 

I de lutheranske Kirker er der kun et Alter. I de 
katolske var der - og er der endnu - flere. Antallet 
af disse kunde i Middelalderen naa højt op, i Ribe 
Domkirke var der saaledes omkring 50 og i Lund 
endnu flere. De gav Kirkerne et farverigere Præg, 
brød det store Rums Ensformighed. 

Middelalderens M:ennesker levede i en frygtelig Angst 
for Straffen efter Døden, for Pinslen i Skærsilden. 
Gennem Gaver til Altre og Klostre søgte man at 
mildne Straffen for Jordelivets Synder. For Gaverne 
skulde der som Regel holdes Messer. Messen var en 
af de mægtigstvirkende gode Handlinger. Den var 

9* 
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særlig gudbehagelig og hjalp Præst saavel som Menig 
hed og Messens Stifter. I de store Kirker lød der 
Messer fra et eller andet af Altrene fra Morgen til 
Aften, ja selv om Natten blev der messet og bedt 
Bønner. Til at forrette Messen ~g den øvrige Guds 
tjeneste fordredes et stort Præsteskab, især da hver 
Præst kun maatte holde Messe en Gang om Dagen. I 
mange Tilfælde havde hvert af de mange Altre deres 
egne Præster, evige Vikarer (vicarii perpetui), der 
levede af det Gods, der var skænket til Altret. Vikaren 
skulde forestaa Gudstjenesten ved Altret og holde de 
Gudstjenester, der var Betingelsen for de forskellige 
Gaver; men han havde ingen Menighed og ingen 
Sjælesorg, var »sine cura«. 
En Borger i Vejle Jep Skrædder og hans Kone Mette 

Jeppes gav i sidste Halvdel af det 15. Aarhundrede 
en Humlegaard i Flegmade til St. Nicolai Alter mod, 
at der derfor skulde holdes en Messe en Dag hver 
Uge »pro defunctis« (for de døde).· Jep Skrædders 
egen Søn Hr. Niels Jepsen fik senere samme Humle 
gaard med andet Gods » for Tjeneste for fornævnte 
Alter«.") En Ager paa Skærupmark var ligeledes givet 
og solgt » til daglig sungen Messe for Vor Frue Alter 
i Vejle«3), og Ribekanniken Anders Skeel gav i 1459 
sit største Hus i Vejle til Marie Magdalene Altret »for 
der at holde Messer e s). I 1468 nævnes nogle Grunde 
i Byen, som hørte til »Fromesse« til Helligkorsaltret5). 

Hvor stort Antallet af Præster i Vejle har været i 
Middelalderen, vides ikke; der kendes i hvert Fald 
syv Altre, og sandsynligt er det, at der har været en 
Præst ved hvert Alter, i 1508 nævnes saaledes fem 
Præster, og endnu en Præst vides at have levet paa 
dette Tidspunkt6). Nogle af Præsterne har dog ogsaa 
betjent Omegnens Kirker. Sognepræsten var saaledes 
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ogsaa Præst i Hornstrup, og Jens Bredal, der var Vikar 
ved Helligkorsaltret, nævnes 1500 som Official i Vejle 
og Sognepræst i 'Skibet"), Hans Efterfølger som Vikar 
var Jens Mikkelsen. Han kaldes i Præsentationsbrevet 
fra 1522 »clericus Vibergensis diocesis« og kort efter 
» presbyter Vibergensis « 8); han har saaledes sikkert 
været Præst andetsteds, og det maa anses for tvivlsomt, 
om han nogensinde har resideret ved Kirken. 

I Middelalderen sad Gejstligheden inde med vidt 
strakte Privilegier angaaende Fritagelse for at deltage 
i Udbredelsen af Skatter og andre Byrder, og ofte opstod 
der Stridigheder med Byerne om Deltagelse i de 
almindelige Byrder. I Vejle synes der at have været 
Strid om, hvorvidt Præsterne skulde deltage i den 
kongelige » Tønge « af de Ejendomme, de med Menig 
heden havde købt til deres Residenser og Gaarde i 
Gammelmark, Nørmade, »Greeseng«, Flegmade, Hol 
men, Løget Mark og Hestehave. Den 25. Januar 1513 
indgik de Forlig med Menigheden og lovede hver at give 
en Mark aarlig til Byen. Det bemærkedes dog udtryk 
keligt, at de skulde være fri for Kopenge, Tyrepenge 
og andre Afgifter. 9) 

I mange Byer i Danmark fandtes der· i Middel 
alderen Kalentegilder, som især bestod af gejstlige, 
men som dog ogsaa kunde optage Lægfolk, Mænd 
saavelsom Kvinder; som Regel var de indviede til en 
Helgen eller et helligt Begreb. Navnet kommer af, at 
Medlemmerne oprindelig samledes den første i hver 
Maaned!"). Formaalet var dels gensidig Hjælp og 
Støtte, dels Underholdning, idet Gildets Medlemmer 
ofte mødtes til festligt Lag, hvor Drik og Spise ikke 
manglede. Ogsaa i Vejle maa der antages at have været 
et Kalentegilde, der foruden Byens Præster vel ogsaa 
har omfattet Omegnens gejstlige og Byens Borgere. 
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Det nævnes kun en Gang, nemlig 1537 i Anledning af 
en Retssag. Crestiern Bredal, Borger i Horsens, stæv 
nede da Raadmand Laurits Jørgensen i Vejle for Herre 
dagen og tiltalte ham for en Gaard, som hans Broder 
Jens Bredal havde pantsat til Kalentegildet for 30 Mark, 
og som Laurits Jørgensen derefter havde indløst fra 
samme Gilde. Laurits Jørgensen hævdede, at Gaarden 
havde tilhørt »Sielle Capelle Alter« i Vejle, idet Jens 
Bredal havde givet den til Altret; Hr. Dyrick, Alterets 
Forstander havde derefter overladt den til Laurits Jør 
gensen i Mageskifte for en Humlegaard. Da Herredagen 
ikke mente, at det var tilstrækkelig bevist, at Gaarden 
var givet til det nævnte Alter, dømte den, at Chr. 
Bredal skulde have Lov til atter at indløse den, »og 
den Bygning som forskrevne Laurits Jørgensen paa 
Gaarden bygget har, at følge Gaarden, efterdi han har 
brugt Eng og Ejendom der tilliggende, siden han fik 
den udi Værge«. Laurits Jørgensen skulde selvfølgelig 
atter have sin Humlegaard!"). 

Gaver til Kirken og dens Altre. 
Desværre er de fra Middelalderen bevarede Breve 

angaaende Vejle Kirke saa faa, at det ikke er muligt 
at fastslaa, hvorledes Kirken har faaet sine forskellige 
Ejendomme og Grundstykker. I det følgende skal 
redegøres for vigtigere Gaver til den. Første Gang, vi 
hører Tale om saadanne, er i Johannes Petris Testa 
mente fra 1394. Johannes Petri stammede muligvis 
fra Vejleegnen, han havde fædrene Gods i Randbøl 
Sogn og betænkte i sit Testamente flere af Omegnens 
Kirker, blandt andet Jelling, Bredsten og Gadbjerg. 
Vejle Kirke fik »de Jorder, som jeg købte af en vis 
Yngæ; Enke efter Tuone Dieghn, liggende ved Møllens 
nordre Side lige ved Aaen 18). 
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I 1408 betænkte en anden Ribegejstlig, Kanniken 
Ebbo Johannis, Kirken, til hvis Bygning han gav 4 
Mark lybsk13). 

Særligt omfattende var Gaverne i Anders Skeels 
Testamente fra 1459. Anders Skeel stammede fra 
Vejleegnen, idet han var Søn af Jens Andersen til 
Laage. 1434 var han Kannik i Ribe og 1454 Biskop 
pens Official i Jelling Syssel, og Aaret efter blev han 
Dekan og Provst i Varde Syssel. Han var vistnok til 
lige Kannik i Aarhus!"). I Testamentet betænktes 
en Del af Kirkerne i hans Fødeegn som Øster Snede, 
Sindbjerg og Vindelev. Klostret i Vejle fik to Okser 
og hver af Brødrene 4 Skilling lybsk. Til Kirken gav 
han en Grund, som Jes Koolsen boede paa, og til 
hver af Byens Præster en Mark lybsk. Marie Magda 
lene Alter fik hans største Hus for at celebrere Messer 
og Vor Frue Alter en Gaard i Grejs og et Breviarium15

), 

som han havde købt af .Johannes Blyk. Sognepræsten 
.Jens Ascersen maa han have staaet i meget nær Til 
knytning til, ikke blot er han en af Testamentets 
Eksekutorer, men han faar ogsaa et Sølvkrus og en 
treaars Plag hos Povl og den Krukke, » som Karyn 
Peyers gav mig«. Hans Pige Katerine fik et Hus i 
Vejle og Mariager Kloster en Grund sammesteds 16). 
Paa Højgaard i Grejs Sogn levede i 1430erne en 

adelig Dame Fru Inger Hermansdatter (Pennow), Enke 
efter den før 1426 døde Niels Vognsen. Hun var rig 
paa Gods, idet hun blandt andet ogsaa ejede Urnegaard 
i Gaarslev Sogn og Gravengaard i Mørkholt17). En stor 
Del af sit Gods solgte hun til Ribe Kapitel, noget har 
det vel ogsaa faaet som Gave. En af sine Gaarde i 
Gaarslev skænkede hun før 1446 til Vejle Kirke. I 1446 
mageskiftede denne den bort til Ribe Kapitel mod en 
Gaard i Vinding. Brevet derom er udstedt af Provsten 
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i Jellingsyssel Henrik Stangenberg, Jens Ascersen 
»curatus eccleciæ Wædel«, Borgmester Olav Jensen 
( eller Hansen), Anders Petersen og Bertold Nielsen, 
Kirkeværger i Vejle. Det hedder heri: » ••• til Mageskifte 
med Ribe Kapitels Gaard i Byen og Sognet Vinding 
skøder vi med de bedste Sognefolks Samtykke til det 
samme Kapitel al det Gods, som i Gaarslev Sogn til 
hører Vejle Sognekirke, og som den længe har haft i 
rolig Besiddelse og har faaet af velbyrdig Fru Ingert, 
Enke efter Niels Vognsen til Højgaard, nemlig 1/2 Otting 
Jord, saaledes som det mere udførligt bestemmes i de 
Breve, som er udfærdiget derom«18). 
En af de mægtigste og mest kendte Slægter paa 

Vejleegnen i Middelalderen var Limbekkerne, som blandt 
andet havde Nebbegaard i Gaarslev Sogn; en Ætling 
af denne Slægt var Terkel Jensen, der nævnes i 1435 
og 1438 i Vinding Sogn19) og førte Limbekkernes Vaa 
ben. Sammen med sin Hustru Ingeborg gav han to 
Gaarde i Vinding til Vejle Kirke. Senere optraadte den 
gamle Henneke Limbek paa N ebbegaard og gjorde 
Krav paa dette Gods. Den 12. April 1466 procederedes 
Sagen paa Viborg Landsting. Sognepræsten Jens Ascer 
sen lod læse Skødebrevene og Bevis paa, at Sande 
mænd havde svoret Godset til Kirken. Dommen gik 
ud paa, at Vejle Kirke burde beholde Godset, indtil 
nogen kunde fælde Sandemænd med Biskop og Byg 
demænd efter Loven 19a ). I 1493 fik Jens Ascersen kon 
gelig Stadfæstelse paa, at han og hans Efterkommere 
paa Kirkens Vegne maatte nyde disse to Gaarde og 
den Gaard, Kirken havde faaet sammesteds ved Mage 
skiftet med Kapitlet. Det udtales her, at de to Gaarde 
i Vinding var skænket til Vor Frue Alter. Kun faa 
Aar senere, i 1499, stadfæstede Kong Hans Besiddel 
sen af de tre Gaarde og en Gaard i Gaarslev'"). 
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Den 11. November 1468 kundgjorde Borgmester. 
Raad og Menighed, hvilken Jord der laa til deres 
Sognekirke. I dette Brev nævnes ogsaa en Række Ga 
ver fra Omegnens adelige. Jens Lavsen, der havde 
Tirsbæk ca. 1401-1432, havde givet Gods til Vor Frue 
Alter, og hans Søn, Iver Jensen, der nævnes til Tirs 
bæk 1433-62, købte en Jord syd for Kirkegaarden 
og gav den til Marie Magdalene Alter. Paa Alstedgaard 
nævnes 1434 og 1454 en Albrecht Barfod, som ogsaa 
skænkede Gods til dette Alter. Den tidligere omtalte 
Terkel Jensen i Vinding havde betænkt vor Frue Al 
ter med Grunde. Foruden af disse adelige havde Kir 
ken faaet Gaver af flere af Byens Borgere'"), 

Selve Kirkens Ejendomme før Reformationen. 
I Middelalderen skelnes mellem Gaver til Kirkens 

Bygning og Gaver til Præstebordet, hvilket svarer til 
en senere Tids Skelnen mellem Kirkens og Præstens 
Besiddelser. I Messebogen, som laa paa Kirkens Høj 
alter, var indført en Fortegnelse over det Gods, der 
laa til Kirken og muligvis ogsaa til dens Altre. I 1508 
læstes saaledes »en Skrift, som stod skreven i Højal 
ters Messebog .... paa noget Jordegods, som ligger 
til Præstebord«22). Hvert Aar, naar Kirkens Regnskab 
blev hørt, oplæste man Fortegnelsen over Kirkens Be 
siddelser; denne Oplæsning har vel fundet Sted, for 
at man ved eventuelle Retsstridigheder paa denne Maade 
kunde faa bevidnet, at det omstridte Stykke Jord saa 
og saa længe havde tilhørt Kirken. I hvert Fald be 
nyttede man sig i 1497 af denne Fremgangsmaade, 
idet man fik Vidne af Vejle Byting, at en Jord i Søn 
dergade havde ligget til Bykirken i 30 Aar; og det 
udtales i Vidnet » • • • og har vi hørt det aarlig paa 
Regnskab, at den fornævnte ... (Jord) ... har været 
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saa oplæst i Kirkens Bog ... det længste os kan min 
des ... « I Forvejen havde Kirken faaet Dom af Bytin 
get, at den, naar den havde haft Jord som Ejendom 
ukæret i 30 Aar, da maatte have det »Iofløøsth« efter 
Loven, og da Sagen nu førtes frem for Landstinget, 
fik man her Dom paa, at Jorden tilhørte Kirken23). 

Foruden den omtalte Gaard i Vinding havde selve 
Kirken to Agre paa Bredal Mark, som den i hvert 
Fald maa have faaet før 1446. I 1508 siges, at den 
ene »ligger norden fra Byen og vender paa » Vykier« 
og den anden østen fra Byen paa Bredals Ager«. Den 
aarlige Afgift af dem var 12 Skæpper Havre'"). 

I Grejs havde den et Bol, som omtales i et Tings 
vidne, udstedt paa Jelling Sysselting i 1513, og hvori 
det hedder » ... det Hus i Grejs, som kaldes Glarberis 
Hus, det har ligget til Vejle Bykirke i 40 Aar og mere 
ulastet og ukæret og det Jord, som det staar paa og 
endnu i Værge har, og den Tid Marken vorde rebet, 
da var der ingen, der lastede eller kærede paa Hus 
eller Jord, som det staar paa, i nogen Maade, eller 
som samme Hus tilligger og endnu i Værge har, og 
tilstod Ejermænd, som Marken rebede, at de ej rebede 
Jord til eller fra samme Hus i nogen Maade ... «. Af 
et Brev fra 1515 fremgaar det, at Huset stod paa Grejs 
Gade25). 

I selve Vejle By havde Kirken en Del Humlegaarde 
og Jordstykker. I 1468 laa der »til Kirkens Bygning- 
16 Jordstykker og 4 Humlegaarde. Af en af disse Jor 
der, der laa i Søndergade, betaltes aarligt 4 Skilling 
lybsk til Kirkens Bygning, 4 Skilling til Vor Frue 
Messe, ligesom ogsaa Besidderen af Grunden daglig 
skulde holde et Vokslys paa Marie Magdalene Alter. 
Til Præstebordet laa der kun 6 Jordstykker26). 

St. Nicolai Kirke og dens Altre ejede i Middelalde- 
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ren tilsammen 55 Jordstykker og Klostret 12 Jord 
stykker i Byen, alsaa ialt 67 Jordstykker. Saa at sige 
alle disse var bebyggede, og hvis man regner, at der 
løseligt anslaaet har været en 200~300 beboede Grunde 
i Byen paa denne Tid, vil det altsaa sige, at de to 
gejstlige Institutioner har ejet ca. 1/s eller 1/4 af Byens 
bebyggede Grund. Ejendommene har dog næppe givet 
særligt store Indtægter; desværre opgives det kun i 
enkelte Tilfælde, hvad Afgifterne af disse Grundstyk 
ker var, men derimod ved man, hvad der gaves af 
Klostrets .Jorder, den største Afgift, der betaltes af en 
enkelt Jord, var 12 Skilling, den mindste 4 Skilling, 
Gennemsnittet 8 Skilling; regner vi nu med, at det 
samme har været Tilfældet med Hensyn til Kirkens 
Grundstykker, bliver den samlede Indtægt af de 55 
Jordstykker kun 440 Skilling eller 271/2 Mark, hvor 
til saa kommer Afgifterne af Humlegaardene, alt ialt 
dog et ringe Beløb. Kirken ejede i de fleste Tilfælde 
antagelig kun Jorden, men ikke Bygningerne. Iøvrigt 
har dens Ejendomsret sikkert kun bestaaet i Ret til 
en bestemt Afgift af Jorden, medens Besidderen iøv 
rigt har haft fuld Raadighed over den. 

I Fortegnelsen nævnes intet om, at Kirken eller 
dens Altre har haft nogen af de 124 »Ejendomme«, 
Bymarken var delt i. Men den tidligere omtalte Kon 
trakt fra 1513 mellem Præsterne og Byen viser dog, 
at dette maa have været Tilfældet; thi naar det heri 
hedder, at hver af Præsterne skal betale en Mark aar 
lig til Byen for al kongelig »Tønge«, som med Rette 
kunde tilfalde dem »af det Ejendom, som de med 
forskrevne Menighed havde købt ... til deres Residen 
ser og Gaarde, som er i Gammelmark, Nørmade, 
»Greeseng«, Flegmade, H:Olmen, Løget Mark, Heste 
have ... «, kan dette ikke betyde andet, end at de 
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har haft Andel i Bymarken. Det kan ogsaa nævnes. 
at Kirken den 5. Februar 1607 købte to »Ejendomme«, 
som kaldtes Helligkorsejendomme, og hvoraf den ene 
i sin Tid af Byen var blevet solgt til Clemend Søren 
sen'"): da Ejendommene ofte havde Navn efter tidli 
gere Ejere, kunde dette tyde paa, at disse to Ejen 
domme i sin Tid har ligget til Helligkorsalter. 
Endelig maa det nævnes, at Sognepræsten havde 

Ret til Fiskeri i Brohøl og ved Møllen, en Ret, der 
Gang paa Gang gav Anledning til voldsomme Stridig 
heder. 

De katolske Sognepræster og deres Stilling. 
Om Sognepræsten og hans Forhold vides ikke me 

get. Han var foruden at være Præst i Vejle ogsaa 
Sognepræst i Hornstrup28). I Vejle beboede han uden 
Tvivl Præstegaarden, der nævnes allerede i 1468. Of 
tere optræder han paa Altrenes Vegne, saaledes køber 
Jens Ascersen før 1468 Jord til Vor Frue Alter af 
Maren, Enke efter Jes Jude i Klakring, og senere og 
saa af Klostret. Ogsaa Jord til St. Erasmi Alter havde · 
han købt29). I 1478 erhverver den samme paa Tørrild 
Herredsting Tingsvidne angaaende Helligkorsaltrets 
Gods i Hover Sogrr'"), og ca. 1480 gav han sammen 
med Kirkeværgerne og Provsten i Jellingsyssel en af 
St. Nicolai Alters Humlegaarde til Niels Jepsen »for 
Tjeneste for fornævnte Alter«, hvilket kunde tyde paa. 
at han sammen med Kirkeværgerne og Provsten har 
udnævnt Altrenes Præster. Hvem der har præsenteret 
og udnævnt Sognepræsten selv, vides ikke. I 1500 
omtaler Kongen Kirken som »vor Kirke«, og senere 
kaldes den »Kongens Kirke«31), saa maaske har Kon 
gen, i hvert Fald paa dette Tidspunkt, haft Præsen 
tations- eller Udnævnelsesretten. Der kendes før Re- 
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formationen dog kun et eneste Eksempel paa, at Kon 
gen har udnævnt en Præst i Vejle, nemlig i 1522, 
da Christian den Anden præsenterer Jens Mikkelsen som 
Vikar, antagelig ved Helligkorsaltret32). 

Hvordan Forholdet til Byens Øvrighed var, er ikke 
helt klart. Foruden Kirkeværgerne og Sognepræsten 
eller de enkelte Vikarer, optræder Borgmestrene ogsaa 
undertiden paa Kirkens eller dens Altres Vegne. I 1495 
faar Jes Vinter saaledes Tingsvidne angaaende Hellig 
korsalters Gods, og 1499 bortfæster han sammen med 
Vikaren noget Altergods33). Ejendommeligt er det omtalte 
Mageskiftebrev af 1446, som er udstedt af Jellingsyssels 
Provst, Sognepræsten, Borgmesteren og Kirkeværgerne, 
og hvori det hedder, at Mageskiftet sker med » de 
bedste Sognefolks Samtykke«. 

Den første kendte Sognepræst i Vejle er antagelig 
Povl Olufsen, som sammen med Per Skammelsen og 
Rasmus Skriver oversatte Byens Privilegier til Dansk'"). 
Naar han har levet, vides ikke. I 1434 omtales Jens 
Mikkelsen som Sognepræst, han nævnes ogsaa 1428, 
uden at det af Brevet fremgaar, om han allerede den 
gang var Sognepræst. Han medbesegler da et Brev 
angaaende Gods paa Falster, maaske har han været 
herfra. Han synes ogsaa at have haft en ret nær For 
bindelse med Ribe Kapitel, idet han fire Gange med 
besegler Breve angaaende Kapitlets Gods. Han nævnes 
sidste Gang 143735). 

Hans Efterfølger var sikkert Jens Ascersen, der 
første Gang nævnes i 1446, da han var »curatus 
ecclesiæ Wædel-s "), og derefter Gang paa Gang i det 
følgende halve Aarhundrede. 

Som nævnt var han en af Eksekutorerne af Anders 
Skeels Testamente, hvori han ogsaa betænkes paa 
forskellig Maade. Til Opførelsen af Byens Raadhus, 
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der har fundet Sted før 1468, skænkede han Byen noget 
Jord, som han, antagelig paa Kirkens Vegne, havde 
købt37). Dette tyder paa et absolut godt Forhold til 
Kirken og dens Øvrighed. Han udfoldede en ret stor 
Iver som Forsvarer af Kirkens Gods. Især kendes en 
Del Breve, som han har erhvervet angaaende Anneks 
kirken Hornstrups Besiddelser38). Han nævnes sidste 
Gang den 24. Marts 149339). 

Den næste Sognepræst Jens Gødsen nævnes som 
saadan i 149640). Allerede i 1468 var han Præst i 
Vejle41), saa han har været en Del op i Aarene, da 
han blev Byens første Præst. Om hans Virksomhed 
vides saa at sige intet. 

I 1502 fik Mester Matthias Marqvartsen Tingsvidne 
paa Egebjerg Birketing angaaende Hornstrup Kirkes. 
Jord42), men om han paa dette Tidspunkt har været 
Sognepræst, kan ikke afgøres. 

Den sidste Præst i den katolske Tid var Mester 
Oluf Nielsen. Han stammede fra en Slægt, der sikkert 
igennem flere Generationer havde været bosiddende i 
Vejle. Det fortælles, at hans Oldefader hed Niels Jensen, 
og at han skal have været af adelig Slægt43), han er 
muligvis identisk med den Niels Jensen, der 1423 
nævnes som Borgmester i Vejle, men som ikke synes 
at have ført adeligt Vaaberr'"). 

Oluf Nielsens Fader Niels Jonsen, der først havde 
været Raadmand og senere blev Borgmester, var en 
betydelig Øxeneksportør, der sammen med sin Broder 
Jens Jonsen Gang paa Gang nævnes i Toldregnska 
berne fra denne Tid45). Han byggede i 1518 det søn 
dre Kapel i Kirken: Hellig Trefoldigheds Kapel til 
Begravelsessted for sin Slægt46). Han er mest kendt, 
fordi det almindeligvis hævdes, at det var hos ham, 
Christian den Anden hin mindeværdige Vinterdag i 
1523 skulde have modtaget Opsigelsesbrevet fra de 
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oprørske adelige. Selvom det er meget tvivlsomt, om 
Kongen nogen Sinde har modtaget noget Opsigelses 
brev - Udtalelse staar her mod. Udtalelse - saa er 
det i hvert Fald rigtigt nok, at Christian den Anden 
flere Gange i de bevægede Dage i Januar og Februar 
Maaned har været i Vejle og her er truffet sammen 
med Mogens Munk; herom fortælles i en officiel 
Redegørelse for Begivenhederne: >) Saa fremdeles gav 
Hans Kongelige Majestæt sig paa Vejen der hen til 
Aarhus med et ringe Tal Folk og kom til Vejle, der 
fortøvende nogle Dage, udi det kom Mogens Munk, 
som Hans Naade havde gjort til Landsdommer der i 
Landet, hvilken der sagde sig, der at være kommen 
i den Mening, at han der vilde søge Hans Naade som 
en Hans Naades trofasteste og villige Undersaat, Tjener 

· og Raad efter Hans Naades Skrivelse, hvilket Kongelig 
Majestæt tog storligen til Takke og sætter ham ved sig 
selv til Bords, gjorde ham Ydmyghed og Ære saa stor 
og megen som nogen Hans Naades troeste Mand, han 
havde i sit Rige. Da paa det Kongelig Majestæt ej 
skulde formærke hans forgiftede Mening og hemmelige 
bedrageriske Handel, begærede han en Stævning over 
Ejler Bryske for nogen Tiltale, han havde til ham, 
ja, og sagde sig visseligen at ville møde Hans Naade 
udi Aarhus Mandagen dernæst. Da straks som han 
gav sig fra Hans kongelige Majestæt, red han ind i 
Landet Holsten ... 47)«. · 

De samtidige Breve og Optegnelser fortæller ikke 
noget om, hvor Kongen boede under Opholdet; men 
godt 100 Aar senere beretter Clemend Sørensen i sine 
Optegnelser, at Kongen havde boet hos Niels Jonsen, 
hvilket han, som det synes, støtter paa Fortælling af 
en gammel Fisker, der i 1618 var 106 Aar- gammel, 
og som havde kendt Borgmesteren48). 

Niels Jonsen var gift med Kirstine og havde i dette 
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Ægteskab i hvert Tilfælde tre Børn: Mads Nielsen, 
Karine Sueders og Oluf Nielserr'") .. Mads Nielsen, der 
vistnok. var den ældste, blev holdt til Bogen og stude 
rede først ved Københavns Universitet, hvor han blev 
Baccalaur ved det filosofiske Fakultet; senere rejste 
han til Kølneruniversitetet, som da . var i stort Ry i 
Norden, og blev her den 1. Juli 1511 indskrevet ved 
det filosofiske Fakultet under Navnet Mathias Nicolai'"). 

Han blev senere Borgmester og var gift med Lene 
eller Kirstine Christiernsdatter Varder, som var Datter 
af Borgmester Christiern Nielsen i Varde. Efter at hun 
i 1539 var blevet Enke, giftede hun sig med Clemend 
Sørensen den Ældre. Hendes Broder var Jens Varder, 
der var Sognepræst i Ribe og Vikar i Vejle'"). 

Ogsaa Niels Jonsens anden Søn Oluf Nielsen stude 
rede, og Clemend Sørensen fortæller senere, at han 
sammen med Johan Friis havde været i Paris og 
mange andre Steder. Denne Udtalelse lader sig ikke 
kontrollere i Enkeltheder. Den 9. Maj 1513 blev Olav 
Nielsen indskrevet ved det filosofiske Fakultet i Køln, 
men først fire Aar senere immatrikuleredes Johan Friis 
ved det samme Universitet. Men det er dog muligt, 
at Oluf Nielsen endnu paa denne Tid har været i 
Køln og her har lært den senere saa berømte Mand 
at kende. Johan Friis tog i 1519 Magistergraden. ved 
dette Universitet, og maaske stammer Oluf Nielsens 
Magistertitel ogsaa herfra. En anden Mand, som senere 
ligeledes fik Betydning inden for dansk Administration, 
Ivar Juel, studerede ogsaa paa denne Tid i Køln, han 
blev i 1524 Sekretær i Frederik den Førstes Kancelli52). 

Hvornaar Oluf Nielsen er vendt hjem, vides ikke, 
i 1525 var han i hvert Tilfælde i Vejle, og 1526 
klager han som Sognepræst over Fiskeriet53). I 1527 
fik han et kongeligt Beskærmelsesbrev, hvori Vejle og 
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Hornstrup Kirkers Privilegier - især Privilegierne paa 
Fiskeriet i » Møllepøtter« og Brohøl - stadfæstedes'"), 
Muligvis er dette Brev et Resultet af Forbindelser 
indenfor Kancelliembedsmændene, hvortil Johan Friis 
og Ivar Juel nu hørte. 

Om hans Stilling til den nye evangeliske Tro ved 
vi ligesaa lidt, som om hvordan man i det hele taget 
i Byen har modtaget de nye Tanker. Det er dog nær 
liggende at antage, at Reformationen har sejret allerede 
i 1531, da Klostret var forladt af Munkene og derfor 
blev overladt til Byen. Vikarerne ved de katolske Altre 
har dog faaet Lov at beholde disse indtil deres Død. 
Selvom Oluf Nielsen i sine første Embedsaar har 
bekendt sig til Katolicismen, maa han senere være 
gaaet over til Reformationen; thi han fortsatte som 
Sognepræst efter 1536 og giftede sig med Anna 
Pedersdatter. 

Clemend Sørensen fortæller følgende om ham: » ••• 
han var en meget verdslig Mand, og findes mange 
Kongedomme og andre Breve, som han i sin Tid paa 
dette Kalds Frihed havde forhvervet, som i de kejserskes 
Indfalds Tid med de mange andre gode nyttige Breve 
Kirken og Byen anlangende blev bortrykt og ødet. 
Han havde dog ingen Gaver til Prædikestolen, maatte 
derfor altid holde en Kapellan foruden Byens Kapellan 
for sig«55). Nogle af disse Breve er dog endnu bevaret 
i Original, andre kendes gennem Kopier i de forskel 
lige Retsprotokoller, Herredagsdombøger, Rigens Dom 
bøger og Forfølgningsbøger. Man ser heraf, at han 
som en Løve forsvarede Kirkens og sine egne Ejen 
domme og Rettigheder56), og utallige var de Gange 
han var i København eller andetsteds for at tale sin 
Sag paa Tinge. 

Han synes at have været noget af en Stridens Mand, 

10 
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selv med Borgmester, Raad og Kirkeværger kom han 
i Strid angaaende en Humlegaard, som af Hr. Jens 
Gødsen var blevet foræret Gøde Severinsen og Gye 
.Jensdatter for deres Tjeneste57). Engang havde fire 
Mænd: .Jesper Findsen, Søren Sørensen, Morten Gød 
sen og Hans Sørensen kautioneret for ham for en 
Sum paa 471/2 Daler, men de synes ikke at have 
været særlig villige til at betale, og Niels .Jonsen - 
formodentlig hans Fætter - der havde Pengene til 
gode, maatte søge Brevet stadfæstet paa Kongens Ret 
terting'"). 

I 1551 havde han en voldsom Strid med Niels Jon 
sen og Hans Lauritsen i Anledning af noget Arvegods 
efter Kirstine .Jensdatter, han anklagedes for at have 
siddet en Kongedorn og en Dom, udstedt af Iver 
Krabbe og Borgmester og Raad, overhørig. Rigskans 
lerens Dom lød paa, at han derfor burde lide sit Falds 
maal efter Recessens Lydelse, og at de to Mænds 
Forfølgning skulde fremmes. Denne Dom synes han 
dog heller ikke at have villet opfylde; thi næste Aar 
tog Hans Lauritsen paa egne og Medarvingers Vegne 
Brev af Vejle Byting paa, at han lovligt havde ladet 
fordele Oluf Nielsen baade for Hovedgæld og Falds 
maal, men denne havde ikke villet forsegle Forligel 
ses-Skøde- og Afkaldsbrevene, som han havde lovet 
dem for »gode Mænd og for Tingsdom«59). 

Han døde vistnok i 1560; thi i det Aar fik Hr. Niels 
Buch, Sognepræst, Bevilling paa af Vejle Kirkes Gods 
at maatte nyde det, som Oluf Nielsen før ham havde 
haft. Niels Buch havde været Kapellan hos Oluf Niel 
sen og var gift med hans Niece Karen Madsdatter, en 
Datter af Broderen Mads Nielsen?"), 
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De enkelte Altre, deres Gods og Præster. 
Et af de vigtigste Altre var Helligkorsalter. Det 

havde betydelige Besiddelser i Byen og især i dens 
Omegn. · I 1468, da det nævnes første Gang, laa der 
6 Jordstykker og 1 Humlegaard, »som ligger der ve 
sten ved Graven «, til »Fromesse« til Helligkorsalter61). 
En fuldstændig Fortegnelse over dets Gods uden for 
Byen haves først fra 154 7, da dets sidste Vikar Jens 
Varder til Kronen mageskiftede følgende Gaarde og 
Bol, som maa antages at være Helligkorsalters: 1 
Gaard i Nørre-Vilstrup, 3 Gaarde i »Nørbock « (for 
modentlig Norbæk i Egtved Sogn), 1 Gaard i »Klov 
stock «, 4 Gaarde og 1 Bol i Høgsholt, 1 Bol i Jennum, 
1 Gaard og 1 Bol i Hover, 1 Gaard i »Nørvonstrup«, 
1 Gaard og 2 »Gaardsejer« i Holtum61). Desuden havde 
Altret en Gaard i Hornstrup, der nævnes i 1478, da 
den af 8 Sandemænd blev svoret til Altret63). Naar 
denne ikke er opført i 1547, er Grunden antagelig, at 
den er kommet til Præsteembedet, der i 1555 havde 
en Gaard i Hornstrup64), der maa være identisk med 
den tidligere Altergaard. 
Før 1490 havde Altrets Vikar bortfæstet tre af Gaar 

dene i Høgsholt og Gaarden i Jennum samt noget 
.Jord paa · Skibet Mark til Anders Friis, som havde 
faaet Gaardene i Forsvar og Værge. Denne Fremgangs 
maade benyttedes i udstrakt Grad af Klostre og andre 
gejstlige Godsbesiddere i Senmiddelalderen. Og Anders 
Friis65), der ejede Rughallegaard i Hover Sogn foruden 
Haraldskær i Skibet Sogn, har paa denne Maade kun 
net udvide sin faktiske Godsbesiddelse betydeligt. 
Men han holdt ikke sine Forpligtelser, Kirkeværgen 
Nis Jonsen fik i 1500, vist den 9. Januar, Tingsvidne 
paa Snapsting til Vejle Byting, at Sandemænd vidnede, 

10• 
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at det var vitterligt for dem, at Vikaren Per Griis i 
mere end 10 Aar havde klaget over, at Hr. Anders 
ikke vilde opfylde det Brev, han havde givet ham, og 
ikke betale ham den Leje, han havde lovet, eller holde 
den af ham indgaaede Overenskomst66). 

Det maa sikkert ses som et Led i denne Strid, at 
Vejle Bys Borgmester Jes Vinter i 1495 havde faaet 
Vidne paa, at det stod daarligt til med Helligkors Al 
ters Gaard i Jennum og den vestre Gaard i Høgsholt. 
I 1499 tabte man i Vejle Taalmodigheden: den 17. 
Marts dette Aar bortfæstedes to af Gaardene i Høgs 
holt til Cresthen Bertelsen og Villum Terkelsen, og 
dermed var Stødet givet til en voldsom Strid med 
Anders Friis, en Strid som førtes frem til Kongen, og 
i hvilken Anders Friis trods alt trak det korteste Straa. 
Endnu samme Aar gentoges Bortfæstelsen for den ene 
Gaards Vedkommende, ligesom det blev forbudt Hr. 
Anders at sætte Fæsteren af Gaarden eller gøre ham 
Uret paa nogen Maade. Omtrent paa samme Tid er 
klærede en anden Vikar ved samme Alter at være rette 
Hjemmelsmand til den anden Gaard, ligesom han for 
bød Anders Friis at fordele Fæsteren >> for den Sag, 
som Ave og ham var imellem om den »bordag« (Slags 
maal), helst fordi at han har talet min Minde derfor«. 
Aaret efter optræder en ny Vikar, Jens Bredal, som 
erklærer at være de to Fæsteres » Hjemmelsmand at 
besidde Helligkorsalters Gods« og forbyder enhver at 
forurette Fæsterne »under den hellige Kirkes Band«, 
Samtidig forbyder han »nu som før« Ove Atzersen i 
Høgsholt at besidde Altrets Gods. Denne, der utvivl 
somt er identisk med den nævnte Ave, maa have væ 
ret en Fæster, indsat af Anders Friis, men fordrevet 
af Vejlepræsten til Fordel for en Fæster, han kunde 
stole paa. I Slutningen af Brevet hedder det: » Item naar 
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jeg tilsiger, kalder jeg dette Brev igen, men paa denne 
Tid stadfæster jeg det.« Det er en Forsonlighedens 
Tone, der her lyder, for første og sidste Gang. Men 
Anders Friis var ikke en Forsonlighedens Mand. Han 
smed Fæsterne ud af deres Gaarde og fik dem oven 
ikøbet dømt for Hærværk. De tre Fæstere henvendte 
sig derefter til Kongen, som den 26. December 1500 
udnævnte en Kommission til at dømme i Sagen. Kom 
missionens Dom kendes ikke, den maa være afsagt 
mellem 5. August 1501 og 29. Januar 1502 og synes 
at have givet Altret og dets Fæstere Ret paa alle 
Punkter. Men Anders Friis, der ikke havde villet møde 
for Kommissionen, vilde ikke anerkende Dommen og 
fortsatte sin Virksomhed. Han fik Lovhævd paa noget 
af Altrets Gods og chikanerede Fæsterne. Heldet fulgte 
ham imidlertid ikke. Sandemændene svor den omstridte 
Jord til Altret. 
Paa et eller andet Tidspunkt havde Jens Bredal 

sammen med Borgmesteren og to Raadmænd været 
paa Koldinghus hos Lensmanden Niels Eriksen Ro 
senkrantz og bedt ham » ... for det hellige Korses 
Skyld, at han vilde være Værge og forsvare dem for 
den store Uret, som Hr. Anders Friis har gjort Hellig 
kors paa sin Jord og taget fra de fattige Mænd, som 
paa Godset sidder, og skattet dem med Urette og sær 
deles det Gods i Høgsholt, og bad vi ham ydmygelig 
derom, førend han vilde tage sig det over, og gjorde 
vi ham fuldmyndig paa Koldinghus, som forskrevet 
staar, og har vi aldrig hørt, at det Værgemaal var 
»elsked« af ham eller har været forbrudt. Det Værge 
maal befalede han Hr. Niels Eriksen, længe førend 
han gav Hr. Anders Friis sit Brev ... «. Denne sidste 
Sætning er uklar, men den kan ikke forklares ander 
ledes, end at Jens Bredal paa et eller andet Tidspunkt 
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under Striden, men efter at han sammen med Borg 
mesteren og de to Raadmænd havde henvendt sig til 
Niels Eriksen, er gaaet paa Forlig med Anders Friis 
og atter givet denne Værgemaalet over Godset; men 
da Anders Friis fortsætter sin Forfølgelse af de to af 
Vikarerne indsatte Fæstere, altsaa hærger dem, han 
har i Værge, mener Jens Bredal, at dette Værgemaal 
er ugyldigt, og at Lensmandens Værgemaal derfor 
skal have Gyldighed. Hermed forandrer Striden til 
en vis Grad Karakter, dens Hovedpunkt bliver Spørgs 
maalet om, hvem der skal være Værge for Godset. 
Foreløbig bliver Resultatet af Niels Eriksens Vær 

gemaal, at Slotsfogden paa Koldinghus møder op som 
Sagens Fører paa Herredstinget; allerede den 29. Januar 
1502 faar han paa Tørrild Herredsting Tingsvidne 
angaaende et af Stridsspørgsmaalene, og den 9. Juli 
1502 lader han sammesteds læse et af Tingsvidnerne 
i Sagen og desuden Loven, »sorn byder, at ingen 
maatte være Værge, der vilde hærge, og bød sig i Rette 
med Hr. Anders Friis, om han burde at beholde for 
skrevne Gods. Da sagde Hr. Anders: Jeg ser ej min 
Dommer og vilde ej være i Rette med ham og gik 
ham retteløs fra.« Anders Friis vilde ikke nøjes med 
Herredstingets og Kommissionens Dom, han førte Sa 
gen frem for Rettertinget, Rigets højeste Domstol 
i Ejendomsstridigheder. Dommen fældtes den 26. Fe 
bruar 1503 i Sortebrødreklostret i Vejle og var nær 
mest Hr. Anders gunstig: de to Fæstere eller rettere 
Jens Bredal paa deres Vegne, skulde udrede Bøden 
for Hærværk og iøvrigt være fri for Tiltale. Denne 
Kendelse forekommer ret ejendommelig, da den af 
Kongen udnævnte Kommission, hvis Opgave netop 
var at dømme i Spørgsmaalet om Hærværk, udtrykke 
lig havde udtalt, at det var med Urette, man havde 
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svoret de to Mænd Hærværk over. Den juridiske Be 
grundelse for Dommen synes enten at maatte være, 
at man i Realiteten har kendt Kommissionens Dom 
urigtig, eller, hvad der er mere sandsynligt og svarer 
til det af Anders Friis hævdede Synspunkt, at det 
formelle ikke var blevet opfyldt: de Sandemænd, der 
havde svoret de to Fæstere Hærværk over, var ikke 
blevet fældet af nogen retmæssig Instans (Biskop og 
Bygdemænd ?), og derfor maatte deres Kendelse staa 
ved Magt. Da Afgørelsen i Spørgsmaalet om Værge 
maalet udsattes, til Niels Eriksen var kommet hjem, 
var man altsaa lige langt. Kort efter udnævntes imid 
lertid en ny Kommission, og for denne lykkedes det 
endelig at faa Striden bragt til Afslutning; den 13. 
Oktober 1503 fældtes Dom, atter i Klostret i Vejle. Den 
gik Hr. Anders imod: den der saa hærger, bør ikke at 
være Værge, Niels Eriksen, ikke Anders Friis, skulde 
være Værge for Helligkorsalters Gods67). 

Det kunde se ud, som om der ved Helligkorsalter 
har været to eller maaske endda tre Vikarer paa samme 
Tid. Den 17. Marts 1499 nævnes Anders Gøtsen som 
Vikar og 25. Juni 1500 Jens Bredal, som i et andet 
omtrent samtidigt Brev ogsaa kaldes Kapellan og i 
1503 Official i Vejle og Sognepræst i Skibet. I et Brev 
fra ca. 1500 nævnes Per Griis, han omtales ogsaa 9. 
Januar(?) 1500, uden at man dog af Sammenhængen 
kan se, om han har levet paa dette Tidspunkt. Mens 
Jens Bredal nævnes senere, er ingen af de to andre 
omtalt efter 1500, og det ligger derfor nær at antage, 
at Jens Bredal er en af disses Efterfølgere. Per Griis 
var i 1500 en ret gammel Mand, idet han allerede i 
1468 nævnes som Præst i Byen68). 
Jens Bredal stammede utvivlsomt fra Vejle eller 

Vejleegnen, maaske var han Søn af Byfogden og Raad- 
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manden Palle Jensen, der nævnes 1468-150269). Han 
havde en Broder Christiern Bredal, som 1537 var 
Borger i Horsens. Han døde omkring 1522, thi den 
9. Oktober dette Aar fik Magister Johannes Michaelis, 
gejstlig i Viborg Stift, kongelig Præsentation paa det 
Vikarie, som var ledigt i Vejle efter Jens Bredals 
Død70). Johannes Michaelis er sikkert identisk med 
en af Christian den Andens tro Mænd: Jens Mikkel 
sen Mønbo, som ogsaa var Magister, og i 1523 kaldes 
»presbyter Vibergensis«. Han fulgte med Kongen ud 
af Landet og var en Tid hans Hofpræst. Senere vendte 
han tilbage til Danmark og blev Kannik i Viborg, 
hvor han døde den 14. Juli 155771). Vikar ved Hellig 
korsalter har han altsaa kun været i nogle faa Maaneder. 

Altrets sidste Vikar var Jens Christiernsen Varder, 
der var Borgmestersøn fra Varde. Han havde studeret 
ved Kølns Universitet, hvor han blev indskrevet den 
23. April 151372). I 1523, da han var Kansler hos 
Ribebispen Ivar Munk, traf han Christian den Anden 
under dennes Ophold i Vejle. Kongen bad ham tale 
med Biskoppen og søge at faa ham fra at deltage i 
Oprøret. Jens Varder lovede dette og at skrive til 
Kongen om Biskoppens Svar, men Kongen hørte 
aldrig noget73). Omkring 1537 blev han Sognepræst 
ved St. Kathrine Kirken i Ribe74). Til Vejle var han 
knyttet ved Slægtskabsbaand, idet hans Søster var gift 
med Oluf Nielsens Broder, Borgmesteren Mads Nielsen. 
Hvornaar han har faaet Vejle Vikariet, vides ikke, 
han nævnes første Gang som Besidder af det i 1547, 
da han mageskiftede Vikargodset til Kongen og i Stedet 
fik en Del Gods paa Ribeegnen. Faa Maaneder efter 
var han død, og Vikariet blev herefter lagt til Hospitalet 
Ribe75). 
Rigest paa Besiddelser i selve Vejle By og maaske 
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Kirkens vigtigste Alter var Vor Frue Alter. Det nævnes 
første Gang i Anders Skeels Testamente 1459, i hvilket 
det faar en Gaard i Grejs og et Breviarium. Særligt 
værdifulde Gaver fik det af Terkel Jensen i Vinding 
og hans Hustru Ingeborg, der, som nævnt, skænkede 
to Gaarde i Vinding og Grunde i Vejle til det. Paa 
Skærup Mark havde det en Ager, skænket af Else 
Terkelsen 76). Endelig havde det Tvis Byggested med 
Fjerdedelen over Hvolby Mark. I 1529 fik OlufNielsen 
Tingsvidne paa Jerlev Herredsting, at han lod læse 
sine Adkomstbreve paa nævnte Byggested »og Sande 
mændsbrev med flere gode beseglede Breve og Tings 
vidner« 77). I Byen havde det 14 Jordstykker og 4 
Humlegaarde, foruden »alle de Humlegaarde sønden 
Vejle i Vejle Byfred « 78). 

Der kendes ikke nogen af Vikarerne ved Altret, 
hver Gang det omtales, er. det Sognepræsten der 
optræder paa dets Vegne. Det kunde ligge nær heraf 
at drage den Slutning, at Sognepræsten ogsaa har 
været Vikar ved det vigtige Vor Frue Alter. Men da 
han, som det tidligere er paavist, ogsaa optræder paa 
de andre Altres Vegne, vil det sikkert være dristigt 
at slutte hertil. 

Marie Magdalene Alter nævnes ogsaa første Gang i 
1459, da det betænkes i Anders Skeels Testamente 
med hans største Hus i Byen. Det havde i Vejle By 
i 1468 ni Jordstykker og en Humlegaard. 
St. Nicolai Alter nævnes første Gang 1468. Det havde 

da to Jordstykker i Byen og var saaledes et af Kirkens 
fattigste Altre. Det vides ikke at have haft Jordbesid 
delser uden for Byen. Den 16. Juni 1502 skødede Hr. 
Niels Jepsen til Nis .Jonsen paa Altrets Vegne »al den 
Del, som han havde forbedret til den Humlegaard i 
Flegmade, som hans Fader og Mette' .Jeppes gav til 
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fornævnte Alter, og det Stykke med, som han købte 
af Hr .. Jens Ascersen, og Mads Nielsen gav til Kirken 
og Præsten«. Niels Jepsen havde paa dette Tidspunkt 
i hvert Fald været Præst ved Altret i 22 Aar, thi ved 
samme Lejlighed fremlagde han et toogtyveaarigt Brev, 
hvori det hed, at Sognepræsten Jens Ascersen, Provsten 
i Jellingsyssel Hr. Per Friis og Kirkeværgerne havde 
givet ham Humlegaarden for Tjeneste for St. Nicolai 
Alter79). Niels Jepsen er den eneste af Altrets Præster, 
der kendes; han døde inden 1539, da hans Slægtninge 
fordrer den omtalte Humlegaard tilbage'"). 
St. Erasmi Alter nævnes første Gang i 1468, da det 

ejede to Jordstykker i Byen. Det ene af disse var købt 
af Sognepræsten Jens Ascersen, som havde skænket 
Halvdelen til Byen, »sorn Halvdel deres Raadhus 
paastaaer«, Dets eneste kendte Vikar er Per Jensen, 
der nævnes 1503, 1508 og 151581). 
St. Annæ Alter omtales første Gang 1525, da dets 

Vikar Symen Jensen solgte et Stykke øde Jord i 
Hestehaven »næst østen ved Pelgab« til Oluf Nielsen . 
• Jorden, hvoraf der skulde betales 4 Skilling i Jordskyld 
til Byen, laa da »aldeles udi Fælled«, men Oluf Nielsen 
anlagde en Humlegaard paa den. Symen Jensen levede 
endnu 1533, da han, ligeledes til Oluf Nielsen, bort 
lejede »en af St. Annæ Alters Humlegaarde, liggende 
ved Tvisbro, indtil saalænge J_ian vedlagde .harn med 
saa god en H umlegaard igen paa forskrevne Alters 
Vegne«82). 
Sjæle Kapel Alter nævnes kun en eneste Gang, 

nemlig i 1535, da ogsaa dets Forstander Hr. Dyrick 
omtales, uden at det ses, om han da var levende. 
Han er utvivlsomt identisk med den Dyrick Jensen, 
der levede 150883). 
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Da dette og St. Annæ Alter ikke nævnes i Forteg 
nelsen fra 1468 over Kirkens Gods, er det muligt, at 
de først er oprettet efter dette Tidspunkt. 

Endelig kan nævnes, at Borgmester Niels Jonsen i 
1518 byggede det søndre Kapel i Kirken »the hellige 
Trefoldighed til Lof«84). 

Da flere af Kirkens Altre kun nævnes en enkelt 
Gang, og da rent tilfældigt, ligger det nær at antage, 
at Kirken har haft endnu flere Altre. Omkring 1620 
nævnes saaledes » den Residens altaris trium sororum « 85), 
hvilket kunde tyde paa, at Kirken ogsaa har haft et 
Alter, indviet til de hellige tre Søstre (Jomfru Maria 
og hendes to Halvsøstre af samme Navn). 

I 1526 og 1631 omtales en Jord, kaldet Korsbrødre 
gaarden, hvilket man har ment skulde tyde paa, at 
nogle Johannitermunke har boet i Byen86), en Antagelse, 
man iøvrigt intet som helst Holdepunkt har for, men 
som heller ikke kan modbevises. 

Der er i det foregaaende gjort Rede for Byens 
Sognepræster og de Vikarer, om hvem man ved, 
hvilket Alter de har været knyttet til. Desuden kendes 
endnu enkelte Præster. I 1508 var Hr. Severin Jensen, 
Hr. Mads Nielsen og Hr. Laurens Madsen Præster i 
Byen. Til forskellige Tider nævnes endvidere: Hr. 
Morten, Hr. Ib, Hr. Jens Sørensen og Hr. Per 
Skammelsen 87). 

Oversigt over Kirkens Gods før 
_R e format i o n e n. 

Bestemt at afgøre, hvormeget Gods Kirken og dens 
Altre har ejet før Reformationen, lader sig ikke gøre, 
da vore Efterretninger fra denne Tid er meget spar 
somme; som Regel omtales Godset rent tilfældigt, 
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ofte i Forbindelse med Retsstridigheder. Men ikke alle 
Besiddelser har været omtvistede, nogle har Kirken 
haft i rolig Hævd igennem Aarhundreder. 

Sikrest Besked har vi om Ejendomme i Byen, hvor 
Kirken ialt havde 55 Jordstykker og en 10-12 Humle 
gaarde; i de ca. 70 Aar mellem 1468 og Reformationen 
erhvervedes der endnu flere, uden at det er muligt 
bestemt at angive hvormange. Uden for Byen vides 
Kirken med Sikkerhed at have haft 25 Gaarde og Bo 
og 3 enkelte Agre, foruden noget Jord paa Skibet Mark. 

Stillingen efter Reformationen. 
Den Opløsningsproces, der var begyndt under Frede 

rik den Første, ja paa en Maade allerede under hans 
Nevø Christian den Anden, naaede sit Højdepunkt 
under Borgerkrigen. Men den nye Konge Christian 
den Tredie var ingen Opløsningens Mand. Snart ind 
traadte ordnede Forhold, og allerede ved den køben 
havnske Reces af 1536 blev det slaaet fast, hvorledes 
der skulde forholdes med det gejstlige Gods. Bispe 
godset inddroges uden videre, og >> skal ingen ... have 
Magt udi nogen Naade at tale derpaa efter denne Dag 
for, hvis som de eller deres Forældre har givet til 
Biskopdømmerne eller Stifterne«. Alle Klostre og 
Kannikedømmer skulde blive ved Magt, heller ikke af 
deres Gods fik Adelen eller nogen anden Lov til at 
fordre noget tilbage, kun af Vikariegodset fik » Ridder 
mandsmand og Adel herudi Riget« Tilladelse til, naar 
de, der havde Vikarierne i Forlening, var døde, at faa 
det tilbage, som de kunde bevise at være rette Arvin 
ger til88). 

I Vejle kendes intet Eksempel paa, at nogen adelig 
hvis Forfædre havde skænket Gods til Kirken, har 
prøvet at faa dette tilbage. Men tre Mænd af borger- 
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lig Slægt: Johan Severinsen i Hornstrup, Povl Chri 
stiernsen i Vejle og lngert Bucksen gjorde i 1539 For" 
søget; de var Efterkommere efter Jep Skrædder, der, 
som nævnt, havde skænket en Humlegaard til St. Ni 
colai Alter mod, at der skulde holdes en ugentlig 
Messe. Nu var Messen nedlagt og Vikaren død, og de 
mente derfor at have Ret til at faa Humlegaarden til 
bage. Sagen førtes frem til Herredagen, hvor Oluf 
Nielsen gav Møde. Med det gamle Pergamentskøde 
brev i Haanden paaviste han, at der ikke ved Over 
dragelsen havde været Tale om, at Humlegaarden 
skulde tilbagegives, hvis Messen nedlagdes. !øvrigt 
oplyste han, »at efterdi Messen er nu nedlagt, da er 
samme Humlegaard nu lagt til deres Hospital, arme, 
fattige syge Mennesker til Hjælp og Trøst, og mente 
dermed Guds Tjeneste ikke at være nedlagt etc.«. 
Dommen gik kort og godt ud paa, at Humlegaarden 
skulde blive ved Hospitalet, »eftersom hun nu tillagt 
er, endog vi har undt vor Adel her udi vort Rige en 
Frihed efter vor Recesses Lydende, og ikke Købstad 
mænd og Bønder udi denne Sag89). 

Dette det eneste kendte Angreb paa de kirkelige 
Besiddelser var saaledes med Held afvist. Spørgsmaa 
let er nu: har Kirken paa anden Maade mistet Gods 
og i bekræftende Fald hvorledes? For at klare dette 
Spørgsmaal, vil det være naturligt at søge at fast 
slaa, hvormeget Gods Kirken og Præsteembedet havde, 
efter at Forholdene atter var faldet til Ro. Fra 1555 
har vi en Fortegnelse over Præsternes Indtægt, sam 
menskrevet af Biskop Hans Tausen efter kgl. Befaling?"). 
Til Præsteembedet i Vejle laa da foruden Præstegaar 
den: 4 Gaarde i Vindi_ng ( den ene af disse er maaske 
erhvervet ved Mageskifte med den Gaard, Kirken i 
1493 havde i Gaarslev), 1 Gaard og 1 Bol i Grejs, 1 



158 JOH. HVIDTFELDT 

Gaard i Neder-Hornstrup, 2 Gaarde i Vilstrup og en 
Ager paa Skærup Mark. De to Gaarde i Vilstrup er 
sikkert identiske med det Byggested i Tvis med en 
Fjerdedel over Hvolby Mark, som havde hørt under 
St. Anna Alter, muligt er det jo ogsaa, at Kirken har 
ejet mere Jord paa Hvolby. Mark, end det i 1529 
nævnte. Af Oplysninger fra senere Tid ved vi, at den 
ene af Gaardene laa paa Hvolby Mark og hørte under 
Præstegaarden i Vilstrup, der, formodentlig fra 1576. 
laa i Udkanten af Sognet i Nærheden af Jerlev91). I 
det 17. Aarhundrede gav denne Jord flere Gange An 
ledning til Strid med Præsten i Vejle, idet den Skibet 
Præst ikke vilde udrede Afgiften til sin Kollega i 
V ejle92). Den anden Gaard laa i Tved, altsaa lige paa 
Grænsen mellem Jerlev og Vilstrup, paa den tidligere 
H volby Mark. 

De to Agre, som Kirken havde paa Bredal Mark. 
omtales ikke i Fortegnelsen, men de laa dog stadig 
væk til Vejle Præstekald eller Vejle Kirke; thi i 1560 
bortfæstedes de af den daværende Sognepræst Niels 
Buch til Iver Lunge paa en af hans Fæsteres Vegne93). 

Man vil altsaa se, at al det Gods, som Vejle Kirke 
vides at have haft før Reformationen, er bevaret, om 
end ikke for Kirken, saa for Præsteembedet. Hellig 
korsalters Gods danner dog en Undtagelse. Men og 
saa dets Skæbne er kendt, thi efter at det ved et 
Mageskifte i 154 7 var blevet byttet bort med Gods 
paa Ribeegnen, blev det efter Vikarens Død lagt til 
Hospitalet i Ribe94). Naar det i Dronning Dorotheas 
Livgedingsbrev fra 1548 hedder, at hun skal have 
» det Vikariegods udi Vejle, som nu ligger til forskrevne 
Koldinghus«95), menes der sikkert dermed det Gods, 
som ved Mageskiftet det foregaaende Aar var kommet 
til Kronen. Gaardene i Høgsholt og Hover kom iøv- 
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rigt i 1572 til Hospitalet i Kolding, og seks Aar efter 
mageskiftedes Gaardene i Høgsholt derfra til Albert 
Friis til Haraldskær og Rugballegaard, en Sønnesøn 
af Hr. Anders Friis96). Friiserne havde naaet deres 
Maal fra 1503. 

Med Hensyn til Besiddelserne i selve Byen er det 
meget vanskeligt at komme til Klarhed. Den 5. Maj 
1542 fik Borgmester og Raad Brev »paa den Rente og 
Rettighed, som ligger til de Vikarier, som Borgerne i 
Vejle har stiftet til nogen Tjeneste i deres Sognekirke, 
saaledes at den, naar de Personer, som nu har samme 
Vikarier i Forlening, er døde, skal ligge til Skolen 
og Skolemesterens Underhold«97). Naar Kronen faa 
Aar efter skænker Helligkorsalters Gods til Ribe Ho 
spital, er det ikke Brev mod Brev, thi til Skolen 
skulde kun lægges det Gods, som Borgerne havde gi 
vet til Altrene, men som det tidligere er vist, var alle 
de Gaarde uden for Byen, om hvilke man ved, hvor 
dan de er kommet til Kirken, skænket til denne af 
adelige eller gejstlige98), og det er ikke sandsynligt, 
at nogen Bymand overhovedet har skænket Bonde 
gods til Kirken, thi kun i ganske enkelte Tilfælde 
ejede Borgerne Gaarde paa Landet. Med det Vikarie 
gods, der omtales i Brevet af 1542, er der sikkert 
kun ment Grundene i Byen. 

I 1468 havde Kirken 55 Jordstykker med en skøns 
mæssig anslaaet Jordskyld paa 27-28 Mark og des 
uden 11-12 Humlegaarde. I 1555 havde Præsten 7 
Stykker Humlegaarde, store og smaa, og 20 Mark i 
Jordskyld99

). Og noget maa antagelig være blevet ved 
Kirken. Selvom man tager i Betragtning, at Kirken 
i Tiden 1168-1536 har erhvervet baade Jordstykker 
og -Humlehaver, er Tabet ved Reformationen dog til 
syneladende ikke særlig stort. Det, der er tabt, er 
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sikkert erhvervet af Hospitalet og Skolen. Nærmere 
at undersøge, i hvor høj Grad Brevet fra 1542 er ble 
vet efterlevet, lader sig ikke gøre. 

I en Fortegnelse fra omkring 1620 over Kirkens 
· Jord hedder det, at Hørerne i deres Løn bruger 1 
Humlegaard og 2 Engstykker, tilhørende Kirken100

). 

Og af Fortegnelser fra det 17. Aarhundredel'") ses, at 
Skolen havde en Del Humlegaarde og Engstykker 
foruden Jordskyld, og selvom nogle af disse Besiddel 
ser er tilkøbt eller erhvervet ved Gave, maa man dog 
antage, at flere af dem tidligere har tilhørt Kirken. 
Akkurat det samme gælder for Hospitalets Vedkom 
mende, og her er vi endda i Stand til at bevise, at 
det lige efter Reformationen har erhvervet nogle af 
Kirkens Jorder. En af St. Nicolai Alters Humlegaarde 
var, som det tidligere er vist, lagt til det, og mider 
en Strid i 1566 om en »Humlegaard sønden Vejle 
paa Bjerget« oplyses det, at den paagældende Humle 
gaard af en Borger ved Navn Per Ebsen var skænket 
til Helligkorskapel, men senere af Kongen og Dan 
marks Rigens Raad givet til Hospitalet. Udtrykket leder 
Tanken hen paa, at Hospitalet ogsaa har maattet føre 
Proces for at beholde denne Besiddelse+"). 

Resultat af denne Undersøgelse angaaende Kirkens 
Gods efter Reformationen bliver, at Kirken med Und 
tagelse af Helligkorsalters Gods har beholdt al det 
Gods, den vides at have haft uden for Byen, - i 
Byen har den mistet noget, som erhvervedes af Ho 
spitalet og Skolen. 

Hos pi tal et og Skolen. 
Det var tidligere tildels Klostrene, som løste de sociale 

Opgaver, Hospitalerne havde, og det ligger derfor nær 
at antage, at det først var efter Klostrets Nedlæggelse 
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i 1531, at man i Vejle følte Trang til et Hospital. Dets 
Oprettelse har sikkert fundet Sted mellem 1531 og 
1539, da det nævnes første Gang. 

Skolen omtales første Gang i Gavebrevet paa Dele 
af det Gods, der hørte til de ledigblevne Vikarier. Om 
den har eksisteret tidligere, vides ikke. I det 15. Aar 
hundrede har den næppe været til, vi har fra den Tid 
et ret stort Brevmateriale, og det vilde være underligt, 
om ikke Skolen eller Rektoren skulde være nævnt en 
eneste Gang. Fra Aarene ca .. 1500-1542 er Brevenes 
Antal derimod noget mindre, og man kan ikke ude- 

. lukke den Mulighed, at den kan være oprettet i disse 
Aar. Iøvrigt gælder det samme her som for Hospitalets 
Vedkommende, det er muligvis Klostrets Nedlæggelse, 
som har gjort, at man har følt Trang til en Skole, 
idet Munkene her som andre Steder antagelig .har 
givet Borgernes Børn den første Lærdom. 

I sin Tale over Riberektoren Jens Grundet, der var 
født i Landsbyen Grundet ved Vejle, fortæller A. S. 
V edel, at dennes Moder satte igennem, at han blev 
» sendt i Skole for at tilegne sig den fornødne Lærdorn«. 
Borgmesteren Anders Bertelsen, der holdt af Drengen, 
især paa Grund af de Forventninger, han nærede til 
ham, optog »ham nu i sit Hus og lod ham i nogen 
Tid opdrage sammen med sine egne Børn og undervise, 
saa godt som Tidsforholdene og Skolevæsnet dengang 
tillod det108)«. Dette maa være sket omkring 1520. 
Desværre udtrykker Vejles berømte Bysbarn sig meget 
uklart om Byens Skoleforhold, og det. er næppe muligt 
heraf at drage nogen Slutning om, hvorvidt Skolen 
paa dette Tidspunkt har haft en Latinskole eller ikke. 

Den første Elev, som med Sikkerhed vides at have 
frekventeret Skolen i Vejle, er den senere Rigsraad 
Erik Hardenberg, der var født ca. 1534. Efter hvad 

11 
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der oplyses i Ligprædikenen over ham, kom han som 
syvaarig i Vejle, Skole, hvor han gik et Aars Tid. 
Sidst paa Aaret 1542 fik hans Fader Ejler Hardenberg 
Malmøhus i Forlening, og Drengen flyttede da med der 
over10"'). Dette kunde maaske tyde paa, at Skolen i 
hvert Fald har været i Virksomhed sidst paa Aaret 
1541 eller først paa Aaret 1542. Men Tidsangivelserne 
er for usikre til, at man med Bestemthed kan slutte 
noget heraf. 

Kan vi altsaa ikke bestemt oplyse, hvornaar Skolen 
er oprettet, ved vi i hvert Fald, at dens første kendte 
Rektor tiltraadte Embedet ca. 1542, hvilket jo ogsaa 
kan bekræfte Antagelsen om, at Skolen er blevet til 
paa denne Tid. Hans Navn var Peter Thomsen Seel. 
Han var født 1509 i He ved Skjernaa i Hing Herred. 
Hans Fader var »ein Arfbunde«, hvormed sikkert 
menes Selvejer, ved Navn Thomas Thomsen. Om hans 
Levnedsløb fortælles følgende i Højst Sogns Kirkebog 
under 1593105): »1521 blev han sendt i Skole i Odense, 
hvor han gik i to Aar. Anno 1523 (kom han) til Ribe, 
hvor han gik i 14 Aar. Han var derefter Hører (collega) 
ved Skolen og i den følgende Tid under Pesten Rektor 
for Skolen 106). Herefter kaldtes han af den højlærde 
Magister Joh. Tausen til Vejle, hvor han var. Rektor 
i 2 Aar og tillige Kapellan, desuden havde han et 
Pastorat uden for Byen i Hornstrup ved Lerbæk.'?"). 
Omsider kaldtes han i 1544 til Højst af den velbaarne 
Mads Gørtsen paa Solvig, her var han i 48 Aar og 
avlede med sin Hustru Catharina 10 Børn«. Han døde 
den 23. Oktober 1592. Hans Kone i November 1602. 

Hans Efterfølger blev sikkert Jens Bredal, som paa 
en Maade kan kaldes Vejles første Forfatter, idet han 
er den første i Vejle boende Mand, som vides at have 
udsendt en Bog i Trykken. Maaske er han født i 
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Landsbyen Bredal, men muligt er det ogsaa, at hans 
Vugge har staaet i Vejle; thi flere Mænd af Navnet 
Bredal nævnes i Aarene før 1500: foruden den omtalte 
Vikar til Helligkorsalter Jens Bredal (han skulde dog 
ikke gerne· være Faderen), en Byfoged. og senere Raad 
mand Palle Bredal og en Borger Nis Bredal'?"). Han 
var først Munk i Klostret, men efter at Munkene var 
borte, altsaa omkring 1531, giftede han sig169). Clemend 
Sørensen; der kom i Skole i 1576, havde ham i faa 
Aar som Lærer og fortæller om ham, at han var >> udi 
sin Grammaticalia vel funderete'!"), og A. S. Vedels 
Biograf, hans Svigersøn Magister ·Ægidius, Lavritsen, 
karakteriserer ham som »en fin, lærd og skikkelig 
Mand til Ungdommens Optugtelse.s+"), Han havde dog 
ikke blot pædagogiske Interesser, men beskæftigede 
sig ogsaa en Del med sin Bys Historie og tog Afskrifter 
af flere af dens ældre Dokumenter. I 1571 fordanskede 
han Byens ældste paa Latin udfærdigede Privilegium 112), 
som allerede i Middelalderen var blevet oversat til 
Dansk af to Præster og en Skriver1128 ). Ogsaa juridiske 
Studier gav han sig af med. Han afskrev de gamle 
Love, og Jydske Lov, der jo dengang endnu havde 
fuld Gyldighed i Jylland og paa Fyn, »oversatte« han 
til moderne Dansk, ligesom han forsynede den med 
en ekstra Fortale, hvori han fortæller, at det var 
Hensynet til de unge, der havde faaet ham til at 
gennemgaa og forny Loven, saa den blev forstaaelig+'"). 
Ogsaa i sin Fritid var han Pædagog. Da der var 
Efterspørgsel efter haandskrevne Eksemplarer af Jydske 
Lov, idet de trykte Udgaver fra 1504 og 1508 snart 
blev sjældne, har han ved. disse Afskrivningsarbejder 
ogsaa kunnet skaffe sig lidt ekstra Indtægt, hvad der 
nok kunde være nødvendigt for en Mand med Familie 
og et ikke særlig velaflagt Embede. 

11• 
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Mest kendt er han dog for sit Digt »Børnespejlet«, 
skrevet i 1568 og dediceret Borgmestrene Clemend 
Sørensen og Jens Mikkelsen samt Borgerskabet i Vejle114). 
Det er atter her pædagogiske Formaal, der har faaet 
den aldrende Mand til at forsøge sig som Digter. 
Man havde ældre latinske Vejledninger i Børns Op 
dragelse, men kun faa af de unge lærte Latin ----,--- det 
sukkede man altsaa ogsaa over dengang - derfor har 
han »udskrevet paa danske Rim nogen de fornem 
meligste Lærdomme af Latin«. Digtet, der iøvrigt gi 
ver meget mere end de latinske Forbilleder, er ikke 
nogen Digters Værk, men det giver os et interessant 
Billede af Datidens daglige Liv. Men ogsaa om Niels 
Bredal selv fortæller det en Del. Han har været en 
Mand, fortrolig med, hvordan man skulde opføre sig 
blandt sine Medmennesker, været en »fln« Mand, vel 
menende og interesseret i sine unge Elevers Skæbne, 
men noget stort Vingefang har han ikke haft, slet 
ikke som Digter og vel næppe heller som Menneske. 
Bedsteborgerlig er uden Tvivl den mest rammende 
Karakteristik af ham. Foruden »Børnespejlet« har han 
skrevet »En ny Psalme at kvæde over smaa Børn«, 
og da Christian den Tredie døde, slog han Harpen til 
hans Pris - i Vers endnu slettere end » Børnespejlets « 111'). 

Han fratraadte Rektorembedet omkring 1578 paa 
Grund af Alderdom og Skrøbelighed. Han beholdt dog 
nogle af Embedets Indtægter og fik desuden tillagt 
Afgiften af Kronens Part af Korntienden af Hover 
Sogn, ligesom han af Bispen fik Løfte om at blive 
Degn i Gaverslund, straks den gamle Degn døde. 
Han døde sidst paa Aaret 1579 eller en af de første 
Dage i 1580 og synes inden sin Død at have opnaaet 
at blive Degn i Gaverslund 116). 
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Klostret. 
Det er et af Landets yngre Klostre, stiftet af den 

bekendte Drost Laurids Jonsen, formodentlig omkring 
1310117). Det tilhørte Dominikanerordenen, Sorte 
brødrene som de kaldes. Denne Orden var stiftet af 
den hellige St. Dominicus, der døde 1221. Dens 
Hovedformaal var Studium, Prædiken og Bøn. Især 
Prædikenen var de Mestre i, deraf Navnet Prædike 
brødrene, der ofte bruges om dem. De prædikede ikke 
blot i deres egne Klosterkirker - ogsaa Vejle Klostret 
havde sin egen Kirke - men færdedes rundt om i 
Landet som Prædikanter, eller de var Præster ved 
Omegnens Landsbykirker. I 1500 nævnes en Broder 
Hans Lyschyn som Kapellan i Ølgod Kirke+'"), muligvis 
har han været Broder i Vejle Klostret. Deres Prædikener 
var skarpe Bodsprædikener, som i Tilhørernes Sind 
skulde fremkalde Rædslen for Straffen efter Døden. 
Legemligt Arbejde skulde Munkene ikke give sig af 
med. Hertil benyttedes Lægbrødre. De skulde leve i 
Fattigdom for helt at kunne ofre sig aandelige For 
maal. Allerede 1425 tillod Paven dog enkelte Klostre 
at erhverve Grunde, og 1475 og 1477 fik hele Ordenen 
Lov dertil 119). Ogsaa Vejle Klostret havde en Del 
Besiddelser, endda før denne Tilladelse blev givet. 
Mange af Omegnens adelige eller gejstlige har sikkert 
betænkt Klostret og Brødrene med Gaver. Anders Skeel 
gav saaledes Klostret to Okser og hver af Brødrene 
4 Skilling Iybsk '!"), Ogsaa Kongen betænkte Klostret; 
i 1484, da Borgerne fik Stadfæstelse paa Løget Mark, 
bestemte han, at Borgerne aarlig skulde yde Prioren 
og Brødrene en Tønde Smør mod, at »de derfor igen 
skulde troligen bede til Gud for forskrevne vor kære 
Fader Kong Christiern, Os, vor kære Husfrue og 
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Barn i den Gudstjeneste, . som de derfor opholde 
skulde'P"). 

Da den fromme Dronning Christine i 1505 var i 
Byen, gav hun 8 Skilling til Klostret til » Messepenge« 
og lod bære fersk Fisk til detm). 

Men ogsaa Ejendomme og Godsbesiddelser fik det 
i Gave. Disse omtales især i Breve, hvorved Klostret 
atter solgte dem. Man kunde heraf slutte, at Klostret 
i Henhold til Ordensreglerne hurtigt skilte sig af med 
erhvervede Ejendomme; men dette er ikke rigtigt. 
Det kan bevises, at Klostret · har haft den samme 
Ejendom i en længere Aarrække. I 1485 omtales 
»Klosters Skov« i Nærheden af Ureskov+"), og 1529 
skødede Klostret »Munk Skov« sammesteds til Mogens 
Gøye124). Det maa altsaa i dette Tidsrum have 
besiddet denne Skov. 

I 1462 skødede Klostrets Prior Tyge og menige 
Konvent et Stykke Jord, »hedder Munketoft, liggende 
paa Pjedstedmark i den østre Vang udi et Enemærke, 
hedder Villomsgaard«, til Niels Pedersen Glambek af 
Pjedsted 120). I Hover Sogn havde det særlig meget 
Jord. I 1470 skødede Klostrets Prior Vylken »med 
Broder Mads Pedersen deres øverste Mesters og menige 
Konvents Raad og Vilje . . . Soordes Enemærke ... 
østen Hover Kirke med al sin rette Tilliggende, som 
er fjorten Mark Sølvs Jord over al Hover Mark, Ager, 
Eng, Skov og Mark ... « til Lave Brock'P"), og foruden 
den nævnte Skov erhvervede Mogens Gøye i 1529 af Klo 
strets Prior, Subprior og Konvent to Gaarde i Ure, og for 
modentlig omtrent samtidig købte han 6 Humlegaarde 
af Klostret, de brugtes af Vejle Borgerne, som skulde 
levere Mogens Gøye Halvdelen af den Humle, der 
dyrkedes i dem 127). Mogens Gøye havde Keldkærgaard 
i Bredsten Sogn, hvortil Godset i Ure vel er blevet 
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lagt. Han var en af Landets rigeste og mægtigste 
Mænd og en af de første, der indenfor dansk Adel 
gik over til Reformationen. Hans Motiver var sikkert 
ærlige nok, men han kan ikke siges fri for at have 
udnyttet , Gejstlighedens, især Klostrenes, vanskelige 
Stilling til personlig Fordel. Rundtorn i Landet, 
især i Jylland, opkøbte og til pantede han sig Klostrenes 
Jord1es). 
En betydelig Gave fik Klostret af Niels Mandrop 

til Barritskov, der levede endnu i 1483, og som skæn 
kede 4 Gaarde i Stovby til Klostret, og hvorom der 
senere opstod Strid129). I 1480 havde Klostrets Prior 
Niels Jensen været Med udsteder af et Sognevidne ang. 
noget af Niels Mandrops Gods130). 

I Vejle By havde Klostret i 1473 12 Jordstykker, 8 
Kaalgaarde og 3 Humlehaver, hvoraf der ialt betaltes 
7 Mark og 14 Skilling i Jordskyld foruden to Par 
Sko. Skylden skulde betales til Midsommer og St. 
Andree Dag, og det hedder i Brevet, at den » skal 
dem ej forhøjes«131). Man har sikkert fra Klostrets 
Side forsøgt at forøge de ret smaa Afgifter af Jorderne. 
Besiddelserne i Byen er for en stor Del Gaver fra 
Byens Borgere, før 1468 skænkede Mette Jeps 
datter saaledes en Femtedel af en Jord til Klostret132). 

I det 15. Aarhundredeopstod der inden for Klostrene 
en Reformationsbevægelse, de ældre strengere Regler 
genindførtes, og Tugten blev skrappere. Dominikaner 
klostrene reformeredes efter 14 7 4 af Provincialen Mads 
Pedersen. Vejle Klostret reformeredes 14 7 8, og senere 
i 1505 optoges det i den saakaldte hollandske Kon 
gregation1å8). 

Men snart var dets Skæbnetime inde. Allerede under 
Christian den Anden havde Klostrene vanskelige For 
hold at kæmpe med, og under Frederik den Første 
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kom mange af dem i Opløsning. Haardt behandledes 
ofte den fattige Tiggermunk paa sin Færd igennem 
Landet. En af Brødrene fra Vejleklostret, som omkring 
1526 var paa Rejse til Viborg for at købe Fisk til 
Klostret, blev paa denne Tur overfaldet og hugget og 
slaaet, saa længe der kunde kendes Liv i ham 134). Og 
faa Aar efter var Klostret helt i Opløsning, 1529 var 
Kongens _tro Mand Jens Hvass i Vejle og modtog der 
alt, hvad der var af Værdi i Klostret, det var iøvrigt 
ikke meget. Aaret efter fik han Kvittering paa 488 
Lod Sølv, han havde modtaget af Klostret. I 1531 
var Brødrene, hvis Antal vel højest har ligget omkring 
12, borte fra Klostret. Kongen skænkede derfor Kloster 
bygningen til Byen. Klostrets Teglgaard og to Humle 
gaarde med et Træhus fik den 1535. Der skulde for 
denne sidste Gave bygges et godt Hus, som Kongen 
kunde bo i, naar han besøgte Byen135). 

Det er ikke helt klart, om Byen ogsaa har faaet 
Klostrets øvrige Jordbesiddelser i Byen, men det 
synes at være det sandsynligste. Hvis det endnu har 
ejet Bondegods i Omegnen, er dette uden Tvivl blevet 
inddraget af Kronen, ligesom Borgerne efter Reforma 
tionen leverede den aarlige Tønde Smør, Klostret 
havde faaet i 1484, til Koldinghus. 
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SØNDEN KOLDING FJORD 
TRÆK FRA FOLKELIVET I DE OTTE SOGNE 

AF JENS A. PETERSEN 

Mange gamle Mennesker er gode Fortællere 
om Livet i deres Barndoms- og Ungdomsaar, og 
de fleste vil gerne dvæle ved disse . Minder og 
fortælle derom, naar blot man vil sætte sig hos 
dem en Stund og høre efter. Efterfølgende er 
saadanne Minder fra Tiden, der ligger et Par 
Menneskealdre. eller mere tilbage, da de mo 
derne· Samfærdselsmidler endnu ikke havde ud 
slettet Egnens Særpræg. 

I. 

I ældre Tider var Sjølund - den nordligste af Lands byerne i Vejstrup Sogn - langt mere sammenbyg 
get end nu om Dage, og det samme var Tilfældet med 
de to andre Byer i Sognet: Grønninghoved og Vejstrup 
rød, I Sjølund laa Gaard ved Gaard, hvoraf en Del er 
udflyttet som »Lyksgaard« , »Olufskjær« m.fl., andre 
er delt i en eller flere Gaarde, f. Eks. Boysens Gaard 
(nu Carl Sejers), der blev delt mellem to Brødre, saa 
ledes at Hans Peter Boysen flyttede sin Del ud fra 
Byen paa Markerne mod Nordøst (det er den Gaard, 
som Frederik Jensen nu har). 

I Vejstruprød hedder den lille Bagvej, der gaar bag . 
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om Snedkermester Andreas Kristensens Ejendom og 
over til den gamle Landevej syd for Smedien, »Nebby 
gyde«, et tydeligt forvansket Navn for Nederbygyde. 
Marken mellem Vejstrupgaard og Landevejen kaldes. 
endnu »æ Fiskers Tovt« - her laa den Gaard, som 
Andreas Fischer ejer. 
Fra det gamle Grønninghoved kan der endnu frem 

drages mange interessante Minder fra de Tider, der 
ligger omkring U dskiftningstiden. Ved Bygning af en 
ny· Stald for nogle Aar siden ved .Jeppe Damgaards 
Ejendom stødte man ved Udgravningen af Grunden 
paa en Kampestens-Grebning fra den Gaard, der nu 
tilhører Proprietær Anker Nyegaard. Den gamle 
Søndergaard-Slægts Gaard laa før Udskiftningen af 
Fællesskabet paa dette Sted. 

Nicolaj Fogts Gaard paa SkamHnglaa dengang lige 
over for Statsskolehjemmet, omtrent der, hvor den nye 
Skamlingsbankevej er blevet anlagt over Jeppe Dam 
gaards Mark. Gaarden ejedes ved det 19. Aarhundredes 
Begyndelse af Jeppe Damgaards Bedstefader, men han 
maatte forlade den i de vanskelige Aar efter Stats 
bankerotten. 

Baade her og syd for Jeppe Damgaards Ejendom 
findes tydelige Spor af Kul og Aske, der muligvis hid 
rører fra gamle Smedier eller maaske · fra nedbrændte 
Gaarde. Jeppe Damgaards Ejendom ligesom Peter 
Krags Gaard i Grønninghoved hørte til Frue Kirke i 
Haderslev. Efter Grænsedragningen i 1865 blev Jeppe 
Damgaards Ejendom udbetalt til Kirken med 1700 Kr., 
og Ejeren var dermed for første Gang virkelig Selv 
ejer, 

I Grønninghoved · blev der holdt Grandestævne ved 
Branddammen paa Trekanten udenfor Mikkel Iversens 
gamle. Bulgaard, hvor. nu Statsskolehjemmets Avlsbyg- 
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ninger ligger. Her har Grandestævnet sikkert haft sin 
Plads i Aarhundreder, men selv om det efterhaanden 
i det 19. Aarhundrede tabte sin Betydning, blev det dog 
holdt til sidst i 1880.'erne. I de senere Aat blev det 
holdt i Vejstrup Kro, der laa ved den gamle Alfarvej 
fra Stenderup-Bjært over Grønninghoved og Aller til 
Tyrstrup Herredsting i Aller og højere Øvrighed i 
Haderslev. Den gamle Kro er nu nedlagt. 
Den sidste Formand for Grandestævnet i Grønning 

hoved var Peter Krag. Men i den sidste Tid Stævnet 
blev holdt, indskrænkedes Virksomheden til Fordelin 
gen af Vejgræsset langs Byvejene. Det var de smaa 
Jordbesidderes hævdvundne Ret til at græsse deres 
Kreaturer langs offentlig Vej, man paa Grandestævnet 
beskæftigede sig med. Det-mindes endnu, at Bageren, 
Peter Thomsen, Nis Jørgensen og Niels Paaske havde 
Græsningsretten ad Grønninghoved Strandvej. 

Nede ved Grønninghoved Strand boede Marie Volle 
sen, . der trak Tænder ud paa Folk. Hun havde en 
Søster, der hed Karoline. Det var et stort, kraftigt 
Stykke Kvindfolk, der gik ud i Gaardene og tærskede 
Korn med Plejlen. Men hun var ikke rigtig klog. Hun 
troede, hun var en Prinsesse, og naar hun mødte nogen. 
gjæffede (gøede) hun som en Hund. 

Her nede ved Stranden boede ogsaa Jens Fisker. 
Han var Spion for Danskerne i 1864: og blev meget 
benyttet af Hærledelsen, Ham var Tyskerne ofte ude 
efter for at faa ham fanget og skudt, men Jens Fisker 
kendte Bæltkysten ud og ind og forstod altid at for 
svinde, naar det kneb. 

Andreas Christensens Bedstefader fra Hejls var om 
bord paa det danske Krigsskib, der i 1864 skød en 
Kugle ind mod Skamling, da Tyskerne havde Egnen 
besat. Kuglen havde nær ramt Peter Madsens Bedste- 
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moder, der sad og malkede Køerne paa Gaardens Mar 
ker ved Stranden. Kuglen menes nu at være indmuret 
i Andreas Christensens Veranda i Hejls, idet hans 
Bedstefader efter Krigen, da han kom til at tale med 
Folkene ved Grønninghoved Strand, fik Kuglen af dem. 
Peter Madsens Bedsteforældre flyttede Gaarden fra 

-Grønninghoved By ned til Stranden, og det er dem, 
der har ryddet Skoven, opdyrket Jorden og bygget 
-Gaarden. · Det var et Slid, som vi i vore Dage næppe 
0

forstaar. 
Meget interessant er det at lægge Mærke til, hvor 

ledes de gamle Foreninger i Tyrstrup Herred i lange 
Tider efter 1864 kæmpede mod Adskillelsen ved 
Grænsedragningen. Paa det Omraade indtager den 
.saakaldte Aller-Brandkasse en førende Plads. Denne 
Brandkasse, hvis officielle Navn er Brandassurance 
Foreningen for rørlige Ejendele, fornemlig i Haderslev 
-Østeramt, holdt en ikke ubetydelig Forbindelse over 
Grænsen under de 56 Aar, da ellers saa meget skilte 
Danske fra Danske. Medlemsfortegnelsen fortæller, at 
Aller-Kassen havde 68 Medlemmer i Sjølund, 44 i Grøn 
ninghoved, 73 i Vejstruprød, og i 1904 var Gaardejer 
Peter Clausen, Sjølund, Medlem af Foreningens Direk 
tion, valgt af Medlemmerne nord for 1864-Grænsen. 

Ogsaa mange mindre Foreninger var med til at 
holde Baandet over Grænsen vedlige, saaledes var Vej 
.strup Kreaturforsikrings-Forening ogsaa efter 1864 en 
Forening med Medlemmer baade i Vejstrup og Fjel 
strup Sogne. Desværre er denne Forenings ældste For 
handlingsbøger forsvundne, men i den ældste af de 
bevarede er der endnu nævnt · Bestyrelsesmedlemmer 
fra »æ sønder Side« , 

I 1861 overdrog Gaardmand Nis Nissen Juul i Sjø 
]und sin Gaard til Sønnen Laurits Nissen Juul; -- Det 
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Saa smukt er der ved Gl. Aalbo. Foto: Jydsk Lysbllledforlag, 

er den Gaard, som Simon Vestergaard nu ejer. Over 
ladelseskontrakten lyder: 

Vitterligt gjøres hermed, at imellem Gaardmand Nis 
Nissen Juul i Sjølund, som Overlader paa den ene Side, 
og dennes Søn, Laurits Nissen Juul, sammesteds, som 
Antager paa den anden, efterskrevne Overladelses- og 
Aftægts-Kontrakt er bleven oprettet og affattet. 

Pag. 1. 
Forbemeldte Nis Nissen Juul overlader og afstaar 

hermed for sig og sine Arvinger den ham ifølge Con 
trakt af 22. November 1817 tilhørende i Sjølund belig 
gende Ejendomsgaard Nr. 29 med de for Tiden dertil 
hørende Jorder, der i Udstykningsinstrumentet af 29. 
Maj 1845, approberet den 20. Oktober s. Aar, staar 
opført med 58 Tdr. syv Sejstendedele i Quantitet og 

12 
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35 Tdr. een tolv Sejstendedele Skæp i Bonitet, tillige 
med alle derpaa staaende Avlsbygninger og tilhørende 
Avlsredskaber, endvidere fuld Besætning af Heste, 
Køer o.s.v. samt alt indvendigt Inventarium til lige 
ledes nævnte sin Søn, Laurits Nissen Juul, saaledes at 
han bemeldte Gaard med alt forbeskrevne Tilbehør den 
1. November dette Aar maa tage i Besiddelse og Eie 
og gjøre sig samme under alle dertil henhørende Ret 
tigheder for sig og sine Arvinger saa nyttig og gavnlig, 
som han forstaaer og tilladeligt være kan, imod at han 
derfor udreder de nedenanførte Penge og øvrige Præ 
stationer, han og fra Tiltrædelsen 1. November d. Aar 
afsvarer, yder og præsterer Alt, hvad der af den er 
hvervede Gaard svares, ydes og præsteres bør, til hvil 
ken Ende han som Eier deraf paa alle behørige Steder 
har at lade sig indskrive. 

Pag. 2. 
For saadan Overladelse og Afstaaelse forpligter sig 

Antageren, Laurits Nissen Juul, herved for mig og 
mine Arvinger, under Pantsættelse af alt sit nuvæ 
.rende og tilkommende, bevægelige og ubevægelige 
Gods og Formue, i Særdeleshed den herved erhvervede 
Gaard med Tilbehør: 

A) at forrente med 2 Procent aarlig 600 (seks Hun 
drede) Rigsdaler, og at udbetale denne Sum den 1. No 
vember 1865 til sin Søster Dorthea eller hendes Mand, 
Lorents P. Jepsen i Aistrup, dog bemærkes, at hvis 
Laurits Nissen Juul før bemeldte Tid, 1. November 
1865, indgaar Ægteskab, da skal bemeldte Arvelod 
være forfaldet til Udbetaling et halvt Aar efter at 
Ægteskabet er fattet. 

B) at udbetale til Plejedatteren i Huset, Cathrine, 
en Datter af ovennævnte Lorents P. Jepsen, den Sum 
200 (to Hundrede) Rigsdaler, som henstaar uopsigelig 
og rentefri, saalænge hun opholder sig i Huset hos 
Antageren, endvidere naar hun forlader Huset 1 Klæde 
skab, 1 Kommode og 1 Bord: eller hvis hun ønsket 
det 32 Rdl. istedetfor. 

D) efter et halvt Aars Opsigelse at udbetale til Over 
laderen, Nis Nissen Juul, 400 (fire Hundrede) Rigs- 
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daler, som indtil Udbetalingen er skeet forrentes med 
4 procent aarlig. 
E) at yde til Nis Nissen Juul og dennes Hustru, Anne 

Marie, født Damgaard, saalænge de lever, fra 1. No 
vember d. Aar af, følgende Aftægt med halvaarlig For 
udlevering af det aarlige betegnede, saasom: 
a) til Husværelse overlades dem Storstuen og det 

øverste Gæstekammer i Vaaningshuset. 
b) de Forandringer og Reparationer, som ville blive 

nødvendige for at benævnte Lejlighed kan beboes saa 
vel som ny Skorsten, Komfurindretning, Ovn, Skaffelse 
af en Kakkelovn m.m., udføres efter Nis Nissen .luuls 
Anvisning, og de dermed forbundne Omkostninger be 
tales af den tiltrædende Eier, Laurits Nissen Juul, lige· 
som denne har at overtage Lejlighedens fremtidige 
Vedligeholdelse, til Brug overlades Aftægtstageren de 
Meubler og Redskaber, saasom et Par Senge, Borde, 
Stole osv., som de formene at faa Brug for, og forsaa 
vidt de ikke forefindes i Huset anskaffes de for Lau 
rits Nissen Juuls Regning, hvilken ogsaa er pligtig til 
at vedligeholde dem. 
F) til Have et Stykke Jord ved den østre Ende af 

Stuehuset af den Størrelse, som Aftægtstagerne nær 
mere forbeholder sig at bestemme, det overleveres dem 
planeret, gravet og med forsvarligt Hegn, som vedlige 
holdes af Gaardens Eier, iøvrigt have de til enhver Tid 
Adgang til Gaardens Have, samt fri Afbenyttelse til 
Husholdning af hvad der forefindes af Urter og Frugt 
osv., ligesom Gaardens Eier er forpligtet til aarlig at 
levere dem 4 Skpr. god, moden, afplukket Frugt. 

G) til Husholdning aarligen i godt rent og forsvar 
ligt Korn 3 Tdr. Rug, 4 Skpr. dito Hvede, 12 Skpr. 
Boghvedegryn, 12 Skpr. Byggryn, 12 Skpr. Malt, 6 
Skpr. Bygmel, endvidere 10 Lispund røget Flæsk, 2 
Skpr. Salt, 6 Pund Humle, 14 Pund Lys, 2 Lispund 
Hør, 3 fede Gæs, om Sommeren 6 Kyllinger og 6 unge 
Ænder, som leveres successivt efter Aftægtstagernes 
Forgodtbefindende, og endelig 2 Pund Smør ugentlig 
samt dagligen 2 Kander nymalket Mælk om Sommeren 
og 1 Kande om Vinteren. 
d) et Faar frit paa Foder og Græs, hvoraf Aftægts- 

12* 
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tagerne erholde al Yngel og Uld, Lammene græsser 
frit hos Faaret indtil Mortensdag hvert Aar, hvis det 
døer, anskaffer Gaardens Eier et andet istedetfor. 

e) fri Adgang til og Brug af Stedets Brønd, Skorsten 
og Bageovn. 
f) til Brændekammer et Lokale med Laas og Nøgle 

i den søndre Ende af den østre Side, hvori Gaardens 
Eier er forpligtet til, til Aftægtsfolkenes Brug aarligen 
at indsætte 16,000 gode Tørv, samt en Favn godt savet 
og hugget Bøgebrænde. 

g) fri Afbenyttelse af Gaardens bedste Vogne og 
Heste til hvilken som helst Tid. 
h) Bagning, Brygning og Vaskning besørges frit af 

Gaardens Eier, hvis det forlanges. 
i) til Pleie i Sygdomstilfælde er Gaardens Eier for 

pligtet til at gaa Aftægtstagerne tilhaande og at holde 
dem en Pige, ligesom han ogsaa besørger Lægehjælp 
og betaler de deraf lydende Omkostninger. 
k) til en Haandskilling 52 Rdl., som betales i 4 Ter 

miner om Aaret, Præste- og Degneoffer betales af 
Gaardens Eier. 

Naar Aftægtsfolkene ved Døden afgaard er Gaardens 
Eier forpligtet til paa egen Regning at give dem en 
hæderlig, Sognebrugelig Begravelse. 

De ovenfor anførte Aftægtsposter anslaaede til 150 
Rdl. udredes med deres fulde Beløb til den Sidstleven 
des Død, og falder da de i Aftægtsleiligheden værende 
Meubler, Redskaber osv. tilbage til Gaarden. Sønnen 
arver Faderens Klædningsstykker og Datteren Mo 
derens, rede Penge deles lige mellem de tvende Sød 
skende. 

Pag. 3. 
Antageren bevilges denne Contraits Protokollation 

paa den erhvervede Gaards Foliune i Skyld- og Pante 
protokollen mod med Hensyn til de i Contraitens 
Pag. 2 anførte Pengesummer af resp. 600, 200 og 400 
Rd. samt Overladerens og Hustruens Aftægt saaledes, 
at Aftægten og de Overladeren tilkommende 400 Rd. 
protoilleres med lige Prioritet og Panteret foran de 
førstnævnte 600 Rd. og 200 Rd. 
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Pag. 4. 
De med denne Contrait foranledige Omkostninger 

udredes af Aftageren alene. 
Til Stadfæstelse have Contrahenterne denne Contrait 

under Frasigelse af alle herimod tjenende Indvendin 
ger og Udflugter velvitterligt egenhændig underskreven. 

Skeet Sjølund den 4. August 1861 og udfærdiget 
samt underskrevet i det Kongelige Aetuariat for Tyr 
strup Herred ved Haderslev den 14. Oktober 1861. 

Nis Nissen Juul. · Lavrits Nissen Juul. 

- Dette Dokument er egentlig ikke særpræget. Man 
kan finde dem i Hundredvis paa alle Ejendommene, 
men de er alligevel Udtryk for en Periodes Kultur 
historie, der med det foregaaende Slægtled er gaaet i 
Graven. Aftægtsforholdet hører nu de fleste Steder en 
svunden Tid til, og det er vel godt det samme, men 
dets Udspring maa søges langt tilbage i Historiens 
Mørke, da en Familie blev boende sammen paa Fa 
milieejendommen og udgjorde sin egen Stamme. 

Vi finder det i de ældste Sagaer og Beretninger, og 
i en Udviklingslinje gennem Valdemars jydske Lovbog 
til det 19. Aarhundredes Aftægtskontrakter. Derfor har 
disse Kontrakter en større kulturhistorisk Værdi, end 
man i Almindelighed tillægger dem. 

Om den i Kontrakten omtalte Gaard er iøvrigt det 
at fortælle, at den endnu ligger paa sin oprindelige 
Plads fra før Udskiftningstiden ved den gamle_ Hoved 
landevej, der passerer Sjølund By mellem Kolding og 
Haderslev, og forbi den har Landsknægte, Svenskere, 
Polakker, Russere, Spanioler, Tyskere og Danskere 
draget under svundne Aarhundreders store Krige. 

Man kan af de gamle Købekontrakter og Dokumen-, 
ter om Aftægter ikke alene faa en hel Del at vide om 
Gaardens Ejere, men ogsaa om Indbo og Indretning· 
af de gamle Gaardes Beboelseshuse, hvilket er saa 
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meget mere værdifuldt, som man først i de senere Aar 
har opmaalt og fotograferet de gamle Gaarde. Paa det 
Omraade har Arkitekt Zangenberg udført et meget 
stort Arbejde, men ellers har man kun faa og spredte 
Oplysninger om gammel Byggesæt og Hjemmenes Ind 
retning paa Landet i ældre Tid. Medens Herregaarde, 
Kirker og Slotte har staaet gennem Aarhundreder og 
afgiver Vidnesbyrd om, hvordan man byggede og ind 
rettede sig i Adelens og Præsteskabets Kredse, har vi 
intet Bondehjem bevaret fra den Tid, da f. Eks. Ribe 
Domkirke blev bygget. Det store menige Folks Liv i 
svundne Tider er vanskeligt at beskrive, fordi Kilderne 
til Oplysning derom kun rinder sparsomt. I vore Dage 
er mange Mennesker fra alle Befolkningslag interes 
seret i svundne Tiders Dagligliv hos Borger og Bonde. 
Foreningen » Danmarks Folkeminder « har her øvet en 
Indsats, der sætter Danmark i allerforreste Linje blandt 
de Lande, hvor Folkets Historie samles og beskrives. 

De gamle Dokumenter er værdifulde Kilder til Op 
lysning om mangt og meget. Derfor bør man i Hus og 
Gaard vogte vel paa dem. Helst skulde det være saa 
ledes, at hver Ejendom havde sit Arkiv, hvor Ejen 
dommens Papirer gemtes og vogtedes vel -af skiftende 
Ejere, men det er ofte saaledes, at en Sælger ved en 
Ejendomshandel tager de gamle· Papirer med sig - 
ofte gaar de da tabt, og i bedste Fald fjernes de fra 
deres naturlige Opbevaringssted. 
En gammel Mand her fra Sjølund, der døde for en 

Del Aar siden, fortalte, at Bøndernes Højtidsdragt i 
hans Barndom bestod af lang Frakke, gule Knæbukser 
af Skind og blaa eller blaagraa Strømper (Hoser). 
Naar det skulde være rigtig fint, red Bønderne, og de 
havde alle i Storstuen hængende et meget fint Sæt 
Seletøj med Sadel og Stigbøjler, der altid var blankt 



SØXDEN KOLDING FJORD 183 

Ved Drenderup Voldsted. Foto: Jydsk lysbilledforlag. 

og velpudset, undertiden var der forsølvede Sporer og 
Spænder paa. 

Han fortalte efter sin Fader, at i Aaret 1813 eller 14 
var der en meget streng Vinter, og Vandet var alle 
Steder belagt med et meget tykt Lag Is. Saa blev de 
Sjølund Bymænd enige om at vande deres Kvæg eet 
og samme Sted, hvor de da skiftedes til med langskaf 
tede Økser at holde Vandet fri for Islag. Hver Gaard 
havde saa sit bestemte Klokkeslet, paa hvilket man 
mødte med Kreaturerne. Der var mange der frygtede 
for, at Kreaturerne ikke kunde taale at komme ud af 
Stalden i den barske Vinterkulde, men det gik ud 
mærket. 

Dette Vandingssted var paa en Mark i umiddelbar 
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Nærhed af Byen'. Marken ligger rrielieni' »Lykkevejen« 
(æ Lykkevej) og den gamle Landevej (æ gammel 
Landvej) og kaldes »Finkesig« , Den tilhører nu An 
dreas Schultz, Damgaard. 1825 eller 26 var et meget 
tørt Aar. Hele Maj og Juni Maaneder faldt der ingen 
Regn: og Avlen var det Aar meget lille. Det kneb derfor 
med Foderet til Kreaturerne i den kommende Vinter. 
og mange slagtede derfor en stor Del af Besætningerne 
eller solgte Kreaturerne næsten uden Penge. Et Pund 
Oksekød kostede kun 1 til 2 Skilling. 

Mange rev den Vinter Taget af Husene og fodrede 
med det, og flere Steder kom Kreaturerne ud allerede 
i Marts Maaned. De var saa medtagne af ligefrem 
Sult, at man mange Steder næsten maatte bære dem 
ud paa Markerne, de var saa elendige og udsultede, at 
de ikke kunde staa paa Benene. Man drev dem det 
Foraar gennem Snedriverne op til Skovmarkerne, hvor 
der var mindre Sne og Læ for de skarpe Foraarsvinde. 

Man brugte dengang Hjulplove og havde altid fire' 
Heste for. Pløjemarken var Stubjord, og den var altid 
sejg og senet, saa Trækdyrene havde et haardt Ar 
bejde. Grønjorden blev pløjet om Foraaret og tilsaaet 
med Byg. Efter Byggen tog man Rug, saa igen Byg 
og to Kjærver Havre. Om Udlæg til Græs var der ikke· 
Tale, men der gødedes til Rug, dog var det ogsaa smaat 
med Gødningen, da Besætningen kun var lille og Fo 
derstanden daarlig. Af Harver havde man kun Dansk 
harven, senere fik man saa Svenskharven, og det var 
et stort Fremskridt. 

Mælk og Grød fik man 2 l Gange om Ugen, nemlig 
hver Dag, Morgen, Middag og Aften (til Natter), men 
ikke sjældent blev den kogt i nymalket Mælk eller i 
haandskummet, og det var » jo nover dær va bejer end· 
de'. hær Sentrefugmjælk «. 
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For Havre fik man den Gang 9 Mark for Tønden, 
og for Byg 2 Specier pr. Tønde. I 1846 kostede en 
Tønde Rug 16 Daler, men i 1848 sank Prisen til 1 
Specie pr. Tønde, og saa var det endda næsten umuligt 
at faa det solgt. 

II. 

Fra Vonsild og Dalby Sogne fortælles, at ved et 
Bryllup paa en større Gaard blev der oftest til Mid 
dagen budt paa 6 Retter Mad. Her er Menuen fra et 
Bryllup i September 1862: Suppe, Postejer, Tunge og 
Skinke, to Slags Buddinger, Kalvesteg og »tilsidst 
Tærte og Sukkertøj, deriblandt noget som knaldede« 
- en noget ejendommelig Sammensætning. Dertil blev 
der· drukket fire Slags Vin: Rødvin, Portvin, Madeira 
og Champagne. 

Det var i Slutningen af Perioden, og den egentlige 
gamle Ordning med Skaffer var da gaaet af Brug. 
Skafferens vanskeligste Hverv var at faa Folk til at 
gaa til Bords, han maatte trække og slæbe dem dertil. 
Ved Bordet gik der i gammel Tid efter Maaltidet tre 
Tallerkener rundt, for Kogekonen, for Musikanterne 
og for - Jordemoderen. 

Oprindelig dansede Skafferen den første Dans med 
Bruden og overgav hende saa til Brudgommen. Skaf 
feren maatte ogsaa danse første Dans med enhver af· 
Brudepigerne og Opvartningspigerne. For faa Aar 
siden var der endnu gamle Folk, som kunde mindes, 
at Bruden udstrøede Penge til de fattige, naar hun gik 
ud af Kirken. For Præst og Degn var de mange store 
Bryllupper, Barselgilder og Begravelser naturligvis af 
stor Interesse, da Offerpengene var en betydelig Del 
af deres Embedsindtægter. 

Der findes i Vonsild og Dalby en Redegørelse fra 
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1776 over Præst og Degns Indkomster. De to Sognes 
fælles Præst oppebar ved de forskellige Familiebegi 
venheder følgende: 

Ved Trolovelser (disse foregik langt ind i det 19. 
Aarhundrede i Kirken forud for Tillysningen) ofrede 
i Dalby Kirke Brudeparret alene, nemlig 2 Mark af 
hver Person, naar de havde en Gaard, ellers 1 Mark 
og 8 Skilling. I Vonsild Brud og Brudgom ligesaa, 
»dog ogsaa de medfølgende 6 eller 8 Personer hver 
4 å 5 Skill. « Ved Bryllup var det i begge Menigheder 
ligesom i Vonsild ved Trolovelser. 
Før i Tiden brugte man ikke Brudekrans, men en 

»Brudekrone« eller et »Brudesmykke«. Derom staar 
der i det gamle Papir: 

Brudesmykket, Døbe- og Ligklædet er vel i forrige 
Tider altid tagne hos Præsten, men fordi den forrige 
Præstskone . (gift med Pastor Langelo, der var Præst 
i Vonsild-Dalby 1730-1768) ikke holdt de omtalte 
Ting i brugbar Stand, har adskillige anskaffet sig 
samme, saa at disse nu kun sjældent forlanges hos 
Præsten, men naar det sker betales derfor 12 å 15 
Skilling, for Brudesmykket 2 Mark og for Daabsklædet 
12 å 16 Skilling. 

Vi optegner nu Præstens andre »Akcidentier« i 1776: 
Af en Barselkone ved hendes Kirkegang 32, 24 eller 

16 Skilling og af den medfølgende Kone 5, 4 eller 2 
Skilling. Ved Barnedaab i Vonsild ofrer Fruentimmer 
fadderne hver 2, 4 å 5 Skilling. I Dalby er det med 
Barselkoner ligedan, men ved Barnedaab bliver der 
ikke ofret. 
For Forbøn og Taksigelse saavel som ogsaa for pri 

vat Kommunion (Altergang) paa Sygesengen faar Præ 
sten intet. Hvo der har Heste og Vogn, skal hente 
Præsten til saadan en Forretning, til fattige kører han 
paa sin egen Vogn. 
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For Børnenes Konfirmation 2 Mark, i det mindste 
og sjældent 1 Mark. 
For en Ligprædiken giver de Dalby Gaardmænd 

sædvanligt 9 Mark, naar det er et gammelt Lig, og for 
et Barn 4 Mark. Vonsild Gaardmænd ordinært for et 
gammelt Lig 6 Mark og for et Barn 3 Mark. Land 
bolerne, Kaadnerne og Indersterne giver 4, 3, 2 vel 
endogsaa, men yderst sjældent 1 Mark. 

Nu Degnens »Akcidentier« (Sognene havde fælles 
Degn): 

Af en Barselkone 1 Mark, ogsaa 12 Skilling eller 8, 
andre mindre. 

Ved Trolovelser og Bryllupper af Brudeparret å 

Person 1 Mark 2 Skilling og af Følget efter eget Behag. 
Ved Barnedaab af Fruentimmerfadderne 1-2 Skilling. 
Dette sidste finder dog kun Sted i Vonsild. 
For at ledsage et Lig fra Huset til Kirken under Af 

syngelsen af nogle Salmer, at skrive »Personaliet« etc. 
3 Mark, 1 Mark 8 Skilling, ogsaa vel 1 Mark, dog 
sjældent. 
Endnu i Slutningen af det 18. Aarhundrede var det 

tilladt at begrave Lig inde i selve Kirken. Baade i 
Vonsild og Dalby Kirker har der været saadanne Be 
gravelser, der dog begge Steder forstyrredes ved Kir 
kernes Ombygning. Da den gamle Kirke i Vonsild 
blev revet ned i April-Maj 1823, kom der en Mængde 
Menneskeben frem. De begravedes paa Kirkegaarden 
i en Hob. Da der for en Del Aar siden gravedes en 
Grav til en bekendt Mand, kom der ikke mindre end 
9 Dødningehoveder op af Graven. Formodentlig er 
man stødt paa de begravede Skeletter fra den gamle 
Kirke. 

Man kan næppe nævne disse to Sogne uden at opfri 
ske en Historie om Pastor Salling. Historien er fra 
Dalby Kirke: 
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Påstor Salling kørte hen imod Aften fra Dalby hjem 
til Vonsild. Han lod Kusken holde ved Dalby Kirke. 
Jeg vil ind og se lidt til NN - det var en Mand, der 
nylig var død. Lidt efter kom Præsten ud igen til Vog 
nen og sagde da til Kusken: Kunde du høre, han vaan 
dede sig derinde? 

Kusken havde begribeligvis intet hørt, men Histo 
rien gik videre, og det har Pastor Salling maaske netop 
ønsket. 

III. 
I Nærheden af mit Fædrenehjem boede engang en 

Mand, der hed Kristian Villardsen. Han havde Høker 
handel og Legestue, og han var Slagter og Tusind 
kunstner og den værste Gavtyv, man kan tænke sig. 

Renlighed og Orden var for Kristian et sikkert Tegn 
paa Luksus og fine Fornemmelser, og derfor var de to 
Ting bandlyst fra hans Enemærker. Saaledes havde 
min Fader engang købt et Pund Risgryn hos ham, 
men da man i mit Hjem fik Risgrynene set rigtigt 
efter; var det en Blanding af Risgryn, Byggryn og - 
Hagl. Hans Skraatobak var berømt, »for det er altid 
saa saftigt og godt, for Kjestin (hans Kone) hun 
pi. ... lidt i Skuffen engang imellem,« sagde Kristian. 

Baade Kjestin og Kristian drak, saa det dundrede, og 
der var gerne Brændevin i hver en Del hos dem. Saa 
ledes fik min Bedstemoder, Kjest Mari, engang Kaffe· 
hos Kjestin Villardsen sammen med Dorthe Paghs. Da 
den første Mundfuld Kaffe var smagt, sagde Dorthe: 
» A sejer misjæl, hva er et faa Kaffe, Kjestin. A sejer 
misjæl, a ka et ha et.« 

Min Bedstemoder smagte paa Kaffen. Den smagte 
efter Brændevin, og det sagde hun til Kjestin. »Aa 
Herregud,« sagde denne, »saa har a nok tejen en Kop 
mæBrændvin aa klaret æ Kaffe a mæ.« 
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Tinghøj ved Straarup. Foto: Jydsk Lysbilledforlag. 

Hun tog altsaa en Kop for at klare Kaffen af med 
Vand, men tog i Stedet en Kop med Brændevin. At 
klare Kaffen, der blev kogt i en Kobberkedel, foregik 
ved, at man med en Slat koldt Vand fik Kaffegrumset 
til at synke til Bunds. 

Efter en Deltagers Udsagn har Legestue hos Kristian 
Villardsen ogsaa været morsomt og noget for sig selv; 
men utænkeligt er det, at Nutidsungdom vilde kunne 
more sig under saa primitive Forhold som dengang. 
Min Hjemmelsmand fortæller: 

Det var i 1874, at vi var til Legestue hos Kristian. 
Vi kom baade Karle og Piger, og vi var mange. Det 
var i den søndre Ende af Huset i den største Stue, de 
havde. Paa en omvendt Saltbalje sad Spillemanden 
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og spillede, og vi dansede, saa Huset rystede. Kristian 
gik omkring med Brændevin og Mjød, og vi drak dyg 
tigt. Saa gik Gulvet i Stykker, men vi dansede ligegodt 
for det. Og. en Karl, der var blevet fuld, sparkede en 
Fylding ud af Døren, saa kravlede vi allesammen ud 
og ind gennem Hullet i Døren -- der var jo ingen 
Grund til at aabne den, naar vi kunde gaa ud og ind 
uden det. Jeg har slet ingen Anelse om, hvordan jeg 
kom hjem den Nat. 

Det var ikke altid, at Kristian kunde faa solgt alt sit 
Kød, saa kunde han finde paa at fange alle de Hunde 
og Katte, han kunde faa fat paa, og sætte dem ind i 
Vognen til Kødet, saa var han da af med det. 

Han havde ellers en nem Maade at handle paa. Naar 
Folk intet vilde købe af ham, bar han uden videre et 
Stykke Kød ind paa Bordet i Huset, han besøgte, og 
sagde: Det der tar I nu - nu har jeg kørt rundt med 
det saalænge, det er snart helt raaddent. - En anden 
Dag kom han saa for at hente Pengene. 

Sagde nogen til ham, at der var saa mange store Ben 
i et Stykke Kød, svarede han, at det gjorde ikke noget, 
for dem kom han og købte igen en anden Dag. 
Han var. en værre Gavtyv, der kunde more sig konge 

ligt over at spille Folk et Puds. Saaledes var der et 
Aar usædvanlig Mangel paa Kartofler. Alle vilde købe, 
men ingen vilde sælge. 
En Dag kom Kristian kørende hjem og fortalte til 

enhver han mødte, at der var kommet en lille Jagt ind 
til Hejlsminde med Kartofler. Det rygtedes jo snart, 
og saa gik Folk i Skarevis med Poser og Sække ned 
til Hejlsminde for at faa Kartofler, men de fik ikke 
andet end.en lang Næse, for der var hverken Jagteller 
Kartofler. 



SØNDEN KOLDING FJORD 191 

En anden Gang kom Kristian ind paa en Gaard og 
fortalte stærkt ophidset, at der hang en paa Vejviseren 
nede ved Korsvejen. 
- Jamen, skar du ham da ikke ned? spurgte Gaard 

manden. 
- Nej, det turr a it, a køer aalt det a kunn, svarede 

Kristian. 
Saa løb Gaardmanden og hans Karl hver med en 

Kniv derned for at skære den hængte Mand ned, og 
saa var det kun en stor Snog, som Kristian havde 
hængt op paa Vejviseren i en Snor. 

Omsider brændte deres Hus under ret mistænkelige 
Omstændigheder. ·Kristian havde i lang Tid i Forvejen 
snakket om, » at der skete snart noget«; og en hel Del 
nyt Tøj og nye Sengeklæder var bragt bort før Bran 
den. Baade Kristian og hans Kone blev ogsaa anholdt, 
men slap af Mangel paa Beviser ret hurtigt ud igen. 
Da Huset var bygget op igen, gik Kristian fallit, og 
de flyttede til Tapsøre, hvor en Søn havde et Karet 
magerværksted. 

Her . var min Fader en Dag ovre for at se til dem. 
Han talte først med Kristian ude i Værkstedet, og saa 
bød Kjestiri Fader ind paa en Kop Kaffe. Da han 
havde forladt Værkstedet, kom der en Grænsegendarm 
og spurgte, om det ikke var en Haandværkssvend, der 
var gaaet ind til dem. 
- Jow, sagde Kristian, en Haandværker, det var et, 

det æ da bode vist aa sand. 
Hvor han nu var henne? 
- Inde hos Mutter. 
Nu skulde alle rejsende Haandværkssvende foruden 

Vandrebog have 20 danske Kroner for at faa Lov til 
at · komme over Grænsen, og Gendarmen mente, at 
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Fader var en rejsende Haandværkssvend, der var slup 
pet ulovligt over Grænsen. Han gik ind i Stuen, hvor 
min Fader sad. 
- N aa, der har vi Manden, sagde han, ja, det var 

Dem, jeg skulde have fat paa. Maa jeg se Deres Pa 
pirer? 
- Papirer, sagde Fader, jeg har da ingen Papirer 

hos mig her. 
-- Saa maa De følge med. 
- Men Herregud, sagde nu Kjestin, der var noget 

enfoldig, hva har æ Skomager fra Sjølund da goer? 
-- Skomager fra Sjølund? Er De Skomager i Sjø 

lund? spurgte Gendarmen forbavset. 
- Javist er jeg det, svarede Fader. 
- Men hvorfor sagde Villardsen dog ikke det. Saa 

maa De virkelig meget undskylde. Farvel. -- Saa gik 
Gendarmen, medens Kristian lo, saa han var lige yed 
at falde om. 

IV. 
I første Halvdel af det 19. Aarhundrede var Ødis og 

Ødis-Bramdrup et Skoledistrikt med Skolelokale og 
Degnebolig i Anholt. Skolen havde kun een Lærer, som 
tillige var Kirkesanger eller Degn. En ældre Kirkebog 
oplyser, at den fungerende Lærer og Sognedegn i 
1820erne var: 
Peder Sandborg, Søn af Landboelsmand Peder Fre 

-deriksen og Hustru, Kathrine, født Pedersdatter, i 
Ustrup, Vedsted Sogn, Sandberg var gift med Beate 
Ingelin Ramus fra Bogø ved Falster. Han døde Aar 
1826, 39 Aar gammel, og blev begravet paa Ødis Kirke 
gaard. Formentlig er han bleven efterfulgt i Em 
bedet af: 

Christian Pedersen Schmidt, Søn af Gaardmand 
.Peder Pedersen Schmidt i Hynding i Ravsted Sogn, og 
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Hustru, Marie Schmidt. Lærer C. P. Schmidt var gift 
med Kathrine Steenbæk, født Rottenberg. Han fun 
gerede i mange Aar som Enelærer og Degn, antagelig 
til Aar 1855, da han formentlig er fratraadt paa Grund 
af Svagelighed, efter at han i flere Aar havde haft sin 
Søn, Johannes, til Hjælpelærer. Denne Søn blev senere 
Lærer i Sillerup ved Haderslev, og han var gift med 
den kendte Niels Bundgaards Datter fra Kajbjerggaard 
i Ødis. 

Gamle Schmidt, som Degnen fra Anholt sædvanligt 
blev . kaldt, var en stor og sværlemmet Mand, der om 
Søndagen sædvanlig præsenterede sig i et saakaldt 
Slag, der brugtes som Overtøj for Mænd i Stedet for 
Overfrakke i vore Dage. Gamle Schmidts Straffemaade 
i Skoletiden bestod som oftest i at kaste sin fedtede 
Kalot i Hovedet paa Synderen og derefter lade ham 
bringe den tilbage. Han skal deri have erhvervet. sig 
saa stor Færdighed, saa han sjældent ramte ved Siden 
af, og Kalotten ledsagedes paa sin Vej af Ordene: »Æ 
skal i Sandhed lære dig«. 

Det synes, som hans Kone somme Tider har været 
noget tvivlraadig og i Uvished med Hensyn til Mid 
dagsmaden, for der fortælles, at hun kom ind i Skole 
stuen og spurgte: »Hvad skal jeg lave til Middag i Dag, 
lille Schmidt?« Og Svaret blev sædvanligt: »Aa, du kan 
jo koge nogle Kartofler, lille Steenbæk.« 

Gamle Schmidt døde i Aaret 1856, den 9. November, 
66'·.åar gammel, paa Vej til Kolding, da man vilde føre 
ham'paa Sygehuset. Han blev begravet paa Kolding 
Kirkegaard. 
Efter Lærer Schmidts Død blev Skolen i Anholt ned 

lagt, og der oprettedes nu to Skoledistrikter, et for 
Bramdrup med Anholt og Farris og et for Ødis med 
Ødis Kroge og Fløjbjerg og den nordlige Del af Dren- 

13 
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derup Mark. Til Skolebrug og Lærerbolig i Ødis blev 
der købt en lille Landejendom i Kirkens Nærhed, og 
her ansattes til Lærer og Degn: 

Søren Jensen Pors, Søn af Gaardfolk i Oksenvad, 
født 1825, gift med Dorthea, født Tietke, Præstedatter, 
født i Skodborg 1812. Da Pors havde været Enelærer 
i nogen Tid (ca. 6~7 Aar) opførtes den nuværende 
Skolebygning med to Skolestuer, og samtidig blev 
ansat som Andenlærer Kristian Jørgensen Tved, der 
fik anvist Bolig i et Værelse hag Skolens Forstue. 
Pors fungerede som Førstelærer og Degn, og i nogle 

Aar tillige som Organist til Aaret 1888, da han ent 
ledigedes med Pension (ca. 1400 Kr.). Han tog Ophold 
paa en tidligere købt Ejendom, Langvad ved Drenderup 
Skole, hvor hans Hustru døde i 1889. Han flyttede 
senere til Søslettegaard i N yskov, Hjarup- Vamdrup 
Kommune, hvor han døde den 3. Januar 1892, 67 Aar 
gammel. 
Efter sin Afskedigelse stiftede Pors et Legat under 

Navnet »Degn Pors's Legat«, paa 1200 Kr., hvis Ren 
ter skal anvendes til Fremhjælp for flinke, ubemidlede 
unge Mennesker i Ødis Sogn, og i Fundatsen bestem" 
mes, at Førstelæreren skal være Medlem af Bestyrelsen 
tillige med Sognepræsten og et Medlem af Sogneraadet, 
Fra 1888 til 1891 var Christian Jørgensen Tved, og 

fra 1891 til 1920 Jørgen Peter Møller Førstelærere i 
Ødis. Den nuværende Førstelærer er J. M. Petersen, 
men om disse tre Lærere gælder det, at deres Minde 
er saa friskt, at det er for tidligt at skrive Historie. 



FRA SMIDSTRUP SOGN 
AF THEODOR BUCHS OPTEGNELSER 

VED AUGUST F. SCHMIDT 

Fra det skønne Land mellem Vejle og Kolding Fjor 
de besidder vi en fortrinlig, omfangsrig Skildring 

af det gamle Folkeliv i Rasmus og Henrik Ussings 
smukke Værk: »Minder fra Erritsø« (1917), der na 
turligvis fortrinsvis omhandler Kulturforholdene i Fre 
dericiaegnen. Selv om der inden for et begrænset 
Landomraade ikke er store Forskelle i Folkeliv, Sæd 
og Skik, har det dog altid sin Interesse at faa saa fyl 
dige Oplysninger som vel muligt fra ethvert nok saa 
lille Landdistrikt om dets gamle Folkekultur, og det 
er ud fra denne - rigtige - Formening, nærværende 
Afhandling fremkommer. 

Det forholder sig nemlig saaledes, at der fra Smid 
strup Sogn (Hohnans Herred) foreligger en stor Bun 
ke fortrinlige Optegnelser vedrørende saa at sige alle 
Sider af det gamle Kulturliv, og af disse skal der i det 
følgende meddeles et Udvalg. Maaske der en Gang kan 
komme en Fortsættelse, hvilket var ønskeligt. 

Optegnelserne stammer fra Gartner Theodor Bucli 
i Linnet (Skærup Sogn). Han er født i Tiuf kær i 1877, 
og det er væsentligt fra denne By og dens nærmeste 
Omegn i Smidstrup Sogn, han har sin Viden. Theo- 

13* 
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dor Buch har i Aarene 1924-25 indsendt en stor 
Mængde Optegnelser til Dansk Folkemindesamling, 
nok til at fylde en hel Bog, og da saadan en fortræffe 
lig Skat af Oplysninger fra et Sogn ikke bør ligge 
umøntet hen alt for længe, er det, jeg har paataget mig 
at udgive en Del af Gartner Buchs Folkemindestof. 
Det vil være at ønske, at Folk i Smidstrupegnen med 
Glæde og Interesse vil læse, hvad Buch saa trofast har 
erindret om ældre Tider; thi de vil saa ikke alene blive 
styrkede i deres Hjemstavnsfølelse, de vil ogsaa tit og 
ofte kunne glædes over, at ogsaa deres Egn er blevet 
omtalt i de historiske Aarbøger. Hertil kommer saa, 
at en Offentliggørelse af en flittig Folkemindesamlers 
Meddelelser om gamle Dage ogsaa er en Opmuntring 
for den Mand, der med vaagen Sans og stærk Iver i 
sin Fritid har nedskrevet, hvad han vidste af godt 
og mindeværdigt om den Tid, der er gaaet over i Hi 
storien. Et saadant ideelt betonet Arbejde er nok en 
Tak værd! 

Tlufkær er en jævn stor Landsby ved flere Veje i 
den vestlige Del af Smidstrup Sogn.'] Egnen er frodig, 
bølgeformet, Udsynet spærres hist og her af mindre 
Skove, der i en sjælden Grad forhøjer den landskabe 
lige Skønhed i den veldyrkede og som Landbrugsland 
betragtet velhavende Egn. 

Medens en Del af Tiufkærs Gaarde nu er flyttede 
ud paa Markerne, laa i Theodor Buchs Barndomstid 
de fleste af Gaardene paa begge Sider af Gaden hjem 
me i Byen. To Gaarde var saa tæt sammenbyggede, 
at der kun var en smal Gang mellem begge Gaardenes 
Bygninger. I Tilfælde af Ildebrand vilde uvægerlig 
begge Gaarde være brændt af. De allerfleste af Byg- 

1) Om Smidstrup Sogns Historie se J. J. Havn: Helmans og Elbo Herre 
der (1918), 87-148. 
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ningerne i det gamle Tiufkjær var Bindingsværkshuse 
og straatækte. I Buchs Fødegaard var Stuehuset af 
følgende Indretning. Mod Øst var et Gæstekammer 
og et andet Kammer. Derefter kom den store Øverste 
stue (Overstow), dernæst en langagtig, smal Sidestue, 
en Gang og et Spisekammer. Midt i Bygningen fandtes 
den rummelige Dagligstue, i hvis Sydside fandtes tre 
Alkover (indelukkede Senge) med Skydedøre for. Vest 
for Dagligstuen fandtes Køkkenet med en stor Ovn, 
for Enden af Køkkenet kom man ind i Trappekam 
meret med Opgang til Loftet. Ved Siden af Køkkenet 
var et stort Bryggers med Pumpe, Faderi'er og en fra 
skilt Indgangsforstue ud til Gaardspladsen i Nord. I 
Syd og Øst var Stuehuset omgivet af Have, i Vest af 
en Eng. Gaardspladsen var omgivet af fire Længer, 
alle af Bindingsværk og med Straatag. Træværket i 
Murene var malet med en mørkebrun Farve, sammen 
sat af en Del » Dovenkop «, udrørt i Kærnemælk. 
Tavlerne, der var opmurede af brændte Sten, var ma 
lede - med en Tilsætning af Aakker. Den vestlige 
Fløj bestod af Heste- og Kosta1d, Sydfløjen var en 
rummelig Lade, medens Bygningen i Øst indeholdt 
Faaresti, Svinesti, Huggehus og Vognport. I denne 
gamle, smukke Gaard fødtes Th. Buch 1877; i henved 
40 Aar opholdt han sig der. 

Laa Gaardene tæt sammen, og de fleste ved By 
gaden, var det jo ikke saaledes o. 1800, da hver Mand 
havde sin Mark liggende mange forskellige Steder i 
Bymarken; men ved Magelægning af Jorden og Gaard 
salg blev Markerne efterhaandøn samlede. 
Til langt ned imod vor Tid iliveholdt man Rester 

af Skikke og Sædvaner fra Landsbyfællesskabets Tid. 
Naar der i Tiufkær skulde være Bystævne, blev et 
Par Dage før Stævnet en Dooendank sendt rundt. En 
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saadan havde man i de fleste Byer i Egnen. Doven 
dank var Byens Kæp. Paa den ene Side stod et Vers, 
der lød: 

Dovendank, det er mit Navn, 
bær mig om til Byens Gavn, 
bær mig hjem til mit Kvarter, 
der faar I at vide mer. 

Paa Kæppens anden Side var anbragt en Seddel, 
hvorpaa der stod skrevet, i hvad Anledning der blev 
indkaldt til Bystævne. I Optegnerens Barndom kunde 
f. Eks. gives Meddelelse om, at den eller den Dato 
skulde der betales Kommuneskat hos den Gaardejer, 
hvis Navn var skrevet paa Sedlen.2) Hvor Kommune 
skatten blev indbetalt, beværtedes de ankomne Gæster 
med Kaffe og Kage og bagefter med en Kaffepunch 
eller to--tre Stykker. Efter indtaget Kaffe med Til 
behør tog Skatteraadsmanden Skattelisten frem, hvor 
efter de tilstedeværende betalte, hvad de skulde, i Skat. 
Enkelte Gange var der kun mødt tre-fire Mand for at 
betale Kommuneskat. 

Naar Dovendank blev sendt ud, skulde den bringes 
fra Mand til Mand; enkelte Gange kom Kæppen kun 
halvvejs rundt, idet en eller anden Mand kunde være 
ligegyldig nok til ikke at bringe den videre, men satte 
den hen i en Krog, hvor den undertiden kunde blive 
staaende til det næste Kvartals Skat skulde betales. 
Det kunde derfor godt ske, at Halvdelen af Mændene 
ikke vidste, de skulde betale Kommuneskat den an 
givne Dag; derfor undertiden det lille Antal Betalere. 

2) I Tidsskriftet »Spøg og Alvor« 1899, 222, findes en kort Beskrivelse 
af en Dovendunk, lige netop fra Smidstrup Sogn. Her skildres den som 
en blaamalet, firkantet .Stok o. 1 Alens Længde. Pua den ene Ende af denne 
Budstikke var anbragt en Knap, som kunde skrues af og paa, og som ved 
et p1111 samme anbragt Tal angav Tiden til Mødet. Verscts lt. Linje lyc:lcr 
i »Spøg og Alvor« saalcdes: »Lyd mig, kom til mit Kvarter!« Undertiden 
findes endnu en Lap Papir fastgjort til Knappen med en eller anden Be 
mærkning, f. Eks.: »Tag Penge mcd !« 
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•• 

Andre blev borte, fordi de ingen Penge havde til Be 
talingsdagen. 

I Marts betaltes der Tiende til Præsten og til Kir 
ken, der ejedes af en af Sognets større Proprietærer, 
ham, der boede paa Vellinggaard.3) Dagen for Tiende 
betalingen blev læst op ved Kirkestævne udenfor 
Kirkedøren eller meddelt af Præsten fra Prædike 
stolen. Tienden blev betalt efter Kapitelstakst baade 
til Præst og Kirke. Var Kornet saaledes et Aar i høj 
Pris, var Tienden en Del højere, end naar Kornet var 
i en mindre Pris. Kapitelstaksten blev gerne sat en 
Tid før Tienden skulde betales. Paa Betalingsdagen 
strømmede Gaardmænd og Husmænd til Præstegaar 
den, hvor Præstetienden blev betalt. Kirketienden blev 
erlagt i Smidstrup Kro, førend Forsamlingshuset i Smid 
strup blev opført. Efter Betalingen i Præstegaarden bød 
Præsten Folkene ind i en anden Stue paa en Kop Kaffe 
med Brød; efter Kaffen fik de en Kaffepunch eller to, 
ligesom de nu var i Lyst for. Enkelte var der blandt 
de mange Tiendeydere, der ikke spyttede i Glasset, de 
kunde efter et saadant Gilde være lidt lystigt stemte, 
særlig naar de kunde faa Spiritussen gratis. 

Undertiden var Præstotienden af Præsten solgt til 
en eller anden Gaardmand eller Proprietær. Tienden 
for Tiufkær var i en Del Aar bortforpagtet til Major 
J. P. Ingwersen [død 1852] paa Viufgaard. Han vilde 
altid have Tienden betalt i Kærven i Stedet for i 
Penge. Bønderne var ikke glade ved det; thi de 
maatte ikke tage Kornet hjem fra Marken, inden 
Tiendetageren havde været og udtaget hvert tiende 
Neg. Undertiden kunde Kornet staa i Skokkene og 
vente og tage Skade, hvis det traf ind med fugtigt 
Vejr. Kornet var altid sat saaledes i Hobene, at der 

•) Ejedes 1850-1888 af Palle Hansen Elkjær. 
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blev en lille Kærv til Tiendemanden, hvad enten han 
begyndte Optællingen i den ene eller den anden Ende 
af Marken. Det blev altid en lille Kærv, der tilkom 
Tiendemanden, saa udspekulerede var Bønderne blev 
ne. Selv om Tiendetageren blev vred, maatte han bøje 
sig for Bønderne, der havde Retten paa deres Side. En 
Del Landmænd var der dog, der ikke vilde betale Ti 
enden i Kærven, men i Penge. De maatte saa give 
mere i Tiende end dem, der betalte med Kærven; de 
kunde saa til Gengæld ogsaa køre deres Kom ind, 
naar det var tørt og vejret nok. 
En Dag i Februar eller Marts - som det nu kunde 

passe sig - blev der til Sognets Lærere betalt Hø, 
Halm og Smaaredsel, hvilket Offer udgjorde en Del 
af Lærernes Lønninger. De nævnte Foderemner blev 
betalt efter Hartkornet, der hvilede paa Ejendommene. 
Smaaredselen bestod af Penge; mangen Husmand be 
talte ikke mere end 5 Øre i Smaaredsel eller et Par 
Pund Hø og lidt Halm, ikke mere end hvad de kunde 
bære til Skolen. De større Gaardø skulde af med ikke 
saa lidt i Degneoffer. Læreren bød Folkene, der kom 
med Offer, ind paa en Kop Kaffe, Piberne blev tændt 
med Tobak fra Lærerens Tobakskasse. Skulde et af 
Skolehusene tækkes, sendte Læreren Bud rundt til 
Byens Beboere om at møde en bestemt Dag i Skole 
gaarden med saa og saa mange Pund eller Lispund 
Tag, alt som det tilkom hver Mand at aflevere. Havde 
en Mand intet Taghalm liggende, maatte han laane 
hos en Nabo, der havde. Ofte var det Tag, der blev 
afleveret, ikke godt, fordi det havde ligget paa Stænget 
et Aars Tid og var blevet skaaret af baade Rotter og 
Mus. Tit var Tækkemanden ikke glad ved at faa saa 
dant Tag leveret, da saa meget af det gik til Spilde. 
En Gang om Aaret samlede Jordemoderen Mælk 
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sammen til Ost. Hun meddelte, hvilken Dag hun tog 
imod Mælken hos den eller den. Hun var selv til 
Stede for at modtage Mælken i den Gaard, hvor det 
var bestemt, hun skulde modtage denne Del af hendes 
Løn. Theodor Buch kan huske, hun en Gang mod 
tog Mælk til Ost i hans Hjem. 

Fattigvæsenet var i ældre Tider meget mangelfuldt. 
Folk havde at sørge for sig selv, saa længe det vel var 
muligt. Blev et Menneske saa gammelt, at det ikke 
kunde klare sig selv længer, kom det til at gaa rundt 
i Byen, hvor det fik sin Mad paa Omgang i Gaardene. 
Buchs Forældre fortalte tit om, hvorledes omkring 
1850-60 flere gamle Mennesker, især Enkemænd, der 
ikke havde Raad til at leje for Kosten, fik Middags 
maden rundt om i Gaardene; dette kaldtes at gaa paa 
Omgang. Gaardmanden maatte give den fattige Føden 
gratis. Da der i Tiufkær blev bygget en Fattiqqaard 
med Plads til 30 Lemmer, kom gamle, fattige Menne 
sker dertil. Fattige Folks Børn blev undertiden ogsaa 
anbragt paa Fattiggaarden, hvor de blev opdragede. 
Undertiden kunde der være helt fyldt med Børn og 
gamle Mennesker paa Gaarden, De gamle skulde be 
stille det, de kunde. Børnene blev i 12-13 Aars Alde 
ren sendt ud at tjene om Sommeren. Om Vinteren var 
der sjælden Plads til dem paa Gaardene, da Bønderne 
i denne Aarstid selv passede Kreaturerne. Skolegan 
gen maatte jo heller ikke forsømmes. 
Ellers var det som bekendt saadan i vore Bedstefor 

ældres Tid, at Fattigfolk gik rundt og tiggede. Fat 
tige Koner og Børn, baade fra Tiufkær og fra andre 
Byer i Sognet - undertiden ogsaa Folk langvejs fra 
- kom paa Tiggeri. De kom især til bestemte Tider 
om Aaret. Ved Paasketid tiggede de Æg. I Efteraars.: 
tiden, naar Faarene var blevet klippede, bad de om 
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Uld. De fik en Almisse af, hvad de bad om, hvert 
Sted, hvorfor de i Løbet af Dagen kunde faa et helt 
Lispund Uld tigget sammen, som de efter Sigende 
solgte inde i Vejle. V ed Paasken fik de gerne hvert 
Sted, de kom ind, to Æg; man maatte aldrig give dem 
mindre. I Løbet af nogle Dage kunde der tigges slet 
ikke saa faa Æg sammen, langt mere end til eget 
Forbrug. De solgte saa Æggene i Købstaden. - De 
fattige i Tiufkær kom til daglig i Gaardene og tiggede 
en Slat Mælk. Th. Buchs Moder var altid god mod 
Smaafolk, hvorfor ingen gik forgæves hos hende med 
Mælkespanden. Til hver Højtid kom Byens fattige 
med Tiggerposen. I den fik de en Kop Gryn, et Stykke 
Flæsk, en Pølse og et Par Lys. 
En anden Slags Tiggere gik ogsaa rundt i Sognet. 

Det var Mandfolk, der gik omkring for at tigge en 
Dram; enkelte af disse Mænd var ikke altid saa rare, 
Børnene var bange for dem. Andre kunde være me 
get skikkelige anlagt, selv om de var fulde. En af 
disse Snapsetiggere, kaldet Anders op og ned, havde 
oprindelig været Væver. Han havde engang været for 
lovet med en ung Pige, Forlovelsen gik over Styr, hvad 
Anders tog sig meget nær. Han slog sig paa Flasken 
og gik fra By til By. En Gang, Theodor Buch traf 
ham paa sin Vandring, sad han paa en Grøftekant og 
læste i det nye Testament, han læste højt for sig selv. 
En af de andre omvandrende Drukkenbolte fra Smid 
strup Sogn var Børnene bange for; især Pigebørnene 
var angste for ham, han kunde finde paa at løbe efter 
-dem, naar han syntes, de var for næbbede. 

En gammel Original, han var fra Kolding, gik un - 
'<ler Navnet Fløjtepeter. Han kom to å tre Gange om 
Aaret, paa sin Vandring solgte han Lommetørklæder 
i Gaardene. Undertiden tog han Fløjten op af Lom- 
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men og spillede nogle Stykker, hvad Børnene var me 
get henrykte for. Han overnattede i en Staldbaas eller 
i en Lade, vistnok dog kun om Sommeren, naar Vej 
ret ikke var for koldt. Th. Buch husker, han en Nat 
overnattede i Laden. Om Morgenen var han borte, 
men havde glemt sine Lommetørklæder. De saa ham 
ikke mere. Senere gik Rygtet, at han var død. Han 
var en fredsommelig Mand, der ingen Fortræd gjorde, 
han gik og skøttede sig selv. - En gammel Kone i 
Tiufkær, der ogsaa kom og tiggede Mælk, var forfal 
den til Skraatobak. Naar Theodors Moder var ude 
efter Mælk til hende, saa Konen sit Snit til at tømme 
Tobakskassen for Pibeudkrasning, som hun skraaede. 
Der stod 111 paa hendes Hage, naar Skraatobaks 
sovsen flød fra hendes Mundvige. 

Vi skal nu høre lidt om forskellige Bondearbejder. 
Hen i November var Efteraarsarbejdet med Pløjning 
og Udkørsel af Gødning til Udlæg fuldført. Saa skulde 
der hugges Hegn eller Gærdsel af. Dette Arbejde be 
.sørgede Meddelerens Fader selv. Naar Hegnene var 
kappede, blev de afhuggede Grene o. s. v. sorterede, 
Tjørn for sig, Hassel og Vidjer for sig o. s. fr. Tjør 
nene blev gerne brugt til at,gærde med eller ogsaa 
blev de kørt ned i en Mergelgrav eller Grusgrav til 
Fyld; enkelte Steder blev Tjørnene ogsaa brugt til at 
fyre op i Bagerovnen med, det var dog kun hos Folk, 
der ikke selv havde Brænde nok i Skoven at tage af. 
Hassel og Vidjer blev kørt hjem i V ed kasten og der 
hugget i Stykker til Sommerbrug. Grenene blev hug 
:gede i Langkvas paa en lille Alens Længde, de blev 
brugt til at fyre op under Gruekedlen med, naar der 
skulde vaskes eller brygges. Gærdselen skulde. helst 
være hugget inden Jul. Efter Jul blev c(ler taget,;fat 
paa Skovhugsten af større Træer samt Udluftningen af 
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den mindre Træbestand. Det var den gamle Buchs stør 
ste Glæde at færdes i Skoven ved Vintertid, naar Jorden 
var frossen og fri for Sne. Han kunde gaa der Dag efter 
Dag med Sav og Økse og tynde ud af de største og de 
mindste Træer, saa de alle fik den mest hensigtsmæs 
sige Højde og Størrelse. Han holdt altid Skoven i 
mønsterværdig Orden; De større Bøgetræer, der blev 
fældede, blev slaaet i Favnetræ i Skoven og siden kørt 
hjem, hvor det blev savet og hugget. Alt Træet skulde 
være kørt hjem og kløvet, Kvaset hugget, og alt sat i 
Stak inden Kjørmes (2. Februar). 

Hos Buchs i Tiufkær havde de i Vedkasten tre Sor 
ter Brænde: Favnetræ, Bagevedtræ (mindre end 
Favnetræ, brugtes i Bagerovnen) og Kakkelovnsbræn 
de, der var savet fra de større Grene. 

Inden Udgangen af Marts skulde man være færdig 
med Tærskningen af Kornet, og Sommerhakke/sen. 
skulde være skaaren. Der blev sidst paa Vinteren 
skaaret en Del Havre i Hakkelse til Sommerbrug. Det 
var et Arbejde, der krævede Øvelse at staa og skære 
med en Hakkelsekniv. Den Dag, der blev optærsket, 
holdtes et Tærskegilde om Aftenen. Der serveredes 
da Pandekager eller Æbleskiver med Kaffe til. Naar 
det rigtigt skulde smage af Skillingen, fik de Choko 
lade, der ellers ikke i Meddelerens Barndom var nogen 
almindelig Vare. Efter Tærskningen begyndte man 
med Forberedelserne til Foraarsarbejdet. Harverne 
kørtes til Smeden for at blive istandsat, Tænderne 
blev skærpede, saa de let kunde skørne Jorden, naar 
denne blev tør at arbejde i. Efter at Agrene var blevet 
harvede paa langs og tværs baade af Danskharve og 
Sæddækker, blev Kornet saaet med Haand og harvet 
ned af Sæddækkeren; dernæst blev Jorden tromlet, 
for at Knoldene kunde blive klemt i Stykker. Først i 
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Maj blev den seksradede Byg saaet, naar man havde 
hørt Kukmanden eller Gøgen, der sagde: » Kuk kuk, 
so Byk, godt tyk, jen Tønd aa begynd.« Seksradet 
Byg var det sidste Korn, man saaede om Foraaret. 

Naar Byggen var saaet, skulde der stryges Tørv. En 
Dag eller to før Tørvestrygningen skulde begynde, 
blev der taget Over af Tørvejorden, d. v. s. Græstørv, 
der blev kastet ud i de gamle Tørvegrave eller blev 
lagt i en Dynge, for senere at bruges til Fyldjord et 
eller andet Sted. Hvor Tørvejorden ikke var ret dyb, 
blev der saa lavet Eng, naar Torvejorden var taget 
hort. Det var især let at faa Eng ud af saadant Mose 
jord, naar V andet kunde sættes derover om Vinteren. 
I en Tørveform var der Plads til 25 Tørv ad Gangen, 
saa kunde man saa nemt tælle dem, naar man var fær 
dig med Tørvestrygningen, der de fleste Steder besør 
gedes af to Mand, hvoraf den ene stod i Tørvegraven 
og æltede Dyndet under Træskostøvlerne eller med de 
bare Fødder. Det var dog bedst at ælte med Træsko 
støvlerne paa. Dyndet blev kastet oven for Graven, 
hvor den anden Mand stod og skovlede det op i Tørve 
formen, hvor det blev fyldt i alle Hullerne, jævnet og 
strøget af med en smal Træskovl, hvorefter Formen 
med de 25 Rum paa en Trillebør blev kørt hen paa 
Liggepladsen til Tørring. Den første Dag, man strøg 
Tørv, maatte man ikke stryge flere, end man kunde 
brænde Juleaften, sagde de gamle Tørvestrygere. 
Mosearbejderne fik en Mellemmad med sig, dertil et 
Par Flasker 01 og en halv eller en hel Pægl Brænde 
vin. Den Brændevin, man levnede fra Mellemmaden, 
var saa god at vaske daarlige Øjne i, men det var 
sjældent eller næsten aldrig, der blev levnet noget, 
særlig naar de Mænd, der strøg Tørvene, gerne vilde 
have Brændevinen. Naar. Tørvene havde ligget en pas- 
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sende Tid paa Jorden og var blevet tørre paa Under 
siden, skulde de kantes, - et strengt Arbejde, da man 
skulde gaa foroverbøjet hele Tiden og tage Tørvene 
med Hænderne og kante dem. En Dags Kantnings 
arbejde gav svære Rygsmerter. En rask Mand eller 
Kone kunde kante ikke saa faa Tusinde Tørv paa en 
Dag. Naar Tørvene havde ligget paa Kant nogle Dage, 
til de var blevet helt tørre, skulde de rejses eller sæt 
tes i Skruer: en seks-syv Tørv blev lagt i en Rund 
kreds paa Græstørvjorden, hvorpaa saa andre Tørv 
blev lagt oven paa den nederste Krans, altid med den 
vaade Kant udad, saa Sol og Vind kunde komme til 
at tørre dem. I en Tørveskrue fandtes som Regel 
50-60 Tørv, undertiden flere, alt eftersom Tørvene 
var tørre til. Naar de havde staaet nogle Dage i disse 
Smaastakke, hvorigennem Vinden næsten kunde blæse, 
blev de kørt hjem. Naar man havde faaet Læs paa 
og var kørt af Sted, skulde den Karl eller Pige, der 
forblev i Mosen, samle Bundtørvene sammen og sætte 
dem i Skruer. Naar Vognen kom igen, skulde han 
(hun) være behjælpelig med at læsse paa Vognen. At 
læsse Tørv var intet rart Arbejde i Blæsevejr; thi saa 
kunde man faa Øjnene fulde af Tørvestøv, saa de 
kunde løbe med Vand og svie, men sligt kunde ikke 
undgaaes. Om Aftenen lignede man mere en Neger 
end en hvid Mand. - Naar Tørvene var kørt i Hus, 
skulde Brakjorden pløjes første Gang. Den fik almin 
deligvis en Tand eller to af Danskharven først, saa 
Furerne kunde blive jævnede lidt, før Ploven skulde 
sættes i Jorden. Naar den var blevet pløjet første 
Gang, fik Furerne Lov at ligge urørte hen, saa Sol og 
Vind kunde skørne Jorden og gøre den bekvem. Naar 
den havde ligget saadan en Tid lang, blev den harvet 
ud med Danskharven, saa fik den en Omgang paa 
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langs og tværs af Svenskharven, bagefter blev den 
tromlet, og saa kunde den klare sig for en Tid. - Sidst 
i Juni eller undertiden lidt før - eftersom Sommeren 
kom - skulde Græsset slaaes. Først kom Turen til 
Græs- og Kløvermarkerne, derefter Engene, der aldrig· 
var saa tidlig tjenlige som Kløvermarken. Der var Liv· 
og Lystighed, naar Høsletten tog sin Begyndelse. Fra 
Morgen tidlig til Aften sildig kunde man høre Leernes, 
Klang, naar Karlene strøg dem skarpe med Strygerne. 
I Høslettens Tid var Karlene tidlig ude om Morgenen, 
især hvis det var fint Græs, der skulde slaaes, det 
skulde helst falde for Leen, mens Duggen sad i det, 
eller naar det var Graavejr. Naar Græsset var slaaet, 
blev det holmet: det blev med en Fork eller Rive· 
slaaet tyndt ud, saa det kunde vejres. At holme Hø. 
var hyppigst Pigernes Bestilling; en Pige skulde kunne 
holme lige saa meget ud, som to eller tre Karle kunde 
slaa af. Naar Græsset havde ligget et Par Dage hol 
met ud, var det tjenligt til at rives og sættes i Stak; 
om Formiddagen drog Mand, Karle og Piger i Marken 
for at hverre Høet med smaa Haandriver; man vendte 
det, saa den ikke helt vejrede Side (der havde ligget 
mod Jorden), kom opad, saa Sol og Vind kunde tørre 
den. Saaledes laa det til om Eftermiddagen, da blev 
det stakket og revet sammen. Naar der blev vendt Hø; 
skulde det være godt Vejr. Karlene gik i Skjorte 
ærmer og uden Vest, Pigerne med Flagerhat paa Ho 
vedet og med røde og blussende Kinder, Sveden drev 
ned ad Ansigterne. Arbejdet gik med Skæmt og mun 
ter Latter. Ogsaa til Høarbejdet havde man Mellem 
madskurven med Brødet og Snapseflasken samt Øl, 
dunken med i Marken. I Høslettens Tid drak man 
Gammeløl. Folkene lejrede sig i en Høstak, man spi 
ste, og Dunken med Øllet og Snapseflasken gik fra· 
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Mund til Mund, enhver kunde tage lidt eller meget, 
som vedkommende lystede. De gamle Daglejere sad 
og fortalte Historier for de unge Karle og Piger, der 
bagefter skæmtedes og væltede hinanden rundt i Høet, 
til den halve Time, man havde til at spise sin Mellem 
mad i, var forbi, og man rejste sig for at tage fat igen. 
Naar Høet havde staaet i Stak i nogle Dage, skulde 
det køres hjem paa Loftet over Kreaturerne, æ Slyed 
kaldtes det. Havervognene blev sat i Stand, Hølej 
rerne blev taget ned fra deres Plads over Vognporten, 
der blev sat en længere Langvogn i, nogle længere 
Vognkæppe blev ogsaa sat i Vognen, Læssetræet blev 
lagt i Vognen, og saa var Køretøjet parat til at køre i 
Mark eller Eng efter det duftende, gode Hø. Det var 
Pigernes Bestilling at læsse Høet paa Vognene, medens 
en Karl forkede det op til hende. Tjenestedrengen, 
hvor man havde en saadan, rev op efter Vognen paa 
Marken, Hjemme blev Høet forket ind gennem æ Gjev 
linghaal og sat paa æ Slyerstaang, runde Stænger, 
hvorpaa var lagt Kvas, saa Høet ikke skulde falde 
igennem. 

Mellem Slet og Høst var der et lille · Pusterum. I 
denne Tid blev der kørt Gødning ud paa Brakmarken, 
der herefter blev pløjet inden Høst. Karlen læssede 
Gødningen i Møddinghullet, Manden kørte det ud og 
satte det i Roger. Tjenestedrengen eller Daglejeren 
spredte -Mø,get, det skulde strøes jævnt og ikke i for 
store Klatter. Det skulde helst spredes, inden det blev 
for tørt i Rogerne, som Gødningsstakkene kaldtes. Efter 
at Gødningen var bleven pløjet ned, blev Jorden 
tromlet. 

Mergling af Jorden skulde ogsaa besørges inden 
Høst. At læsse Mergel en Ugestid eller længere var et 
strengt Arbejde, det kunde give en træt Krop og Ryg, 
inden Aftenen var inde. Peter Klavsen, kaldet Peter . 
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Slesviger, blev i Tiufkær brugt til Mergelgravning. Han 
var Veteran fra 1864. En forfærdelig Slider var han; 
ingen kunde arbejde sammen med ham i en .Mergel 
grav, han bestilte for to. Han maatte tit have en Slurk 
af Gammelølsdunken. Paa sine gamle Dage var han 
helt krum og foroverbøjet af Slid. Han havde slidt sig 
selv op. Da han blev stedt til Hvile paa Smidstrup 
Kirkegaard, fulgte et stort Følge ham til Graven. Alle 
vilde hædre den gamle Veteran og Arbejdsmand, der 
saa at sige havde arbejdet for hver Gaardmand i Sog 
net ved et eller andet Arbejde. - Naar Mergelen var 
kørt paa Marken, blev den spredt og pløjet ned; dette 
Arbejde skulde helst være færdigt inden Høsten. 
Høsten var Aarets største og vigtigste Arbejde uden 

Døre. Om dette Arbejde har Th. Buch en meget ud 
førlig Skildring, som imidlertid ikke skal gengives her, 
dels af Pladshensyn, dels fordi der findes saa mange 
lignende Skildringer af gammeldags Høst, ogsaa fra 
Egnen mellem Kolding og Vejle; se saaledes Ussings 
Bog » Minder fra Erritsø«. 

Efter Høsten fik Karlene travlt med Efteraarsarbej 
det paa Marken, medens Daglejeren begyndte at svinge 
Plejlen paa Loen. Han tærskede fra Morgen til Aften, 
enten paa Akkord eller for Dagløn. For at tærske en 
Tønde Rug betaltes ham 20 eller 25 Øre. En dygtig 
Daglejer kunde paa denne Maade tjene en 75 Øre om 
Dagen foruden Kosten. Paa Marken blev Brakmarken 
pløjet og harvet færdig til Saaning, og saa blev Rugen 
saaet. Det var gerne Mandens Arbejde med Haanden 
at saa Kornet, undertiden kunde ogsaa Forkarlen faa 
Bestillingen overdraget. Naar Vintersæden var kom 
men i Jorden, begyndtes Pløjningen af Stubmarkerne. 
Først skulde Stubbene fælles, og derefter blev Jorden 
harvet, og saadan laa den Vinteren over. - Sidst i 
September, naar Frugten blev moden, skulde der pluk- 

14 
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kes Æbler og Pærer. Dette Arbejde fik Karlene Lov at 
være med til. Karlene maatte ad en Stige op i Træerne 
og plukke Frugterne forsigtig i en Kurv, der, naar den 
var bleven fyldt, blev hejst ned i et Stykke Reb, der 
var bundet i Kurvens Hank. Saadan blev man ved, til 
Træerne var tomme. De øverstsiddende Frugter blev 
rystede ned. - Ved enhver Gaard havde man en 
Humlehave med en 30-40 Humlestænger, der kunde 
give Humle nok til en Gaards Forbrug af Øl. Naar 
Humlen var moden til at plukkes, blev Rankerne skaa · 
ret af nede ved Jorden. Humlen blev plukket i store 
Kar og blev derefter bredt ud i et tyndt Lag oppe paa 
Loftet; her laa den, til den var tør nok til at gemmes 
hen. Fra Fyn kom i Efteraarets Løb Humlehandlere 
og falbød fynsk Humle, der af mange blev foretruk 
ket for den jydske Humle. De fynske Humlemænd 
gjorde derfor gode Forretninger, naar de kom til Jyl 
land med Humle. 

I det foranstaaende Afsnit er meddelt en kortfattet 
Oversigt over Aarets Arbejder uden Døre i en Bonde 
gaard i Tiufkær i den Tid, der ligger før Roedyrk 
ningstiden. Selvom man ikke havde Roer dengang at 
passe om Sommeren og faa af Markerne om Efteraaret, 
havde man - som det tydeligt fremgaar af det anførte 
- nok at bestille hele Aaret rundt i de gamle Bønder 
gaarde. De daarligere Redskaber gjorde jo deres til, 
at alt Arbejdet dengang gik langsommere for sig end 
nu om Dage. Selvom meget af det hidsatte endnu hu 
skes grant af den ældre Slægt, vil mange Enkeltheder 
fra Landbrugsarbejdet før o. 1880 være ukendt for den 
yngre Generation, og derfor har Udgiveren ment, det 
var hensigtsmæssigt af Buchs Optegnelser at udgive 
det Afsnit, der omhandler Aarets Arbejder uden Døre 
foruden Optegnelserne om Sognestyre og Fattigfolks 
Kaar. 



Chr. H. Møller. 

HJEMMEFLID I ÆLDRE TID 
ERINDRINGER FRA VEJLE AMTS VESTEREGN 

AF CHR. H. MØLLER 
EFTER ET EFTERLADT MANUSKRIPT VED J. S. MØLLER') 

D e trav 1 e V in t.e raften er. 

Husets Folk samledes Vinteraftener, naar Dagens 
Gerning ved Mørkets Frembrud var endt, Lygter 

benyttedes den Gang sjældent, til Aftensmaden (Noter). 
Husbonden tog Plads for Bordenden, Karlene og Dren- 

1) Min Fader, der var Gaardmand i Hedeby, Ringive Sogn, blev født 
i Breinhoved, Give Sogn, den 20. Decbr. 1837, døde i Hedeby den 7. Marts 
19~0. Del her udgivne Manuskript udgør et Supplement til »Gammdt 
vestjysk Bondeliv«, der tryktes i Vejle Amts Aarbog for 1918, S. 47 ff. (Udg.) 
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gene tog Plads paa den faste Bænk langs Ydervæggen 
efter Rang og Alder. Foran Bordet var der en løs 
Bænk til Kvinderne, men ved den Lejlighed sad de 
sjældent ned, de stod op ved Bordet, naar de spiste. 
Maden bestod af Grød og Mælk. Grøden og Mælken 
sattes frem i røde eller sorte Lerfade (Sætter); man fik 
enten Byggrynsgrød, der enten kunde være »Sødgrød« 
eller » Surgrød «, eftersom den var kogt paa sød Mælk 
eller Kærnemælk, eller man fik Boghvedegrød. Under 
tiden kunde der dog ogsaa serveres Rugmelsgrød eller 
Bygmelsgrød. Alle langede til Fadene, Skeerne med Grød 
paa dyppedes i Mælken. Naar Maaltidet var endt, 
tørrede enhver sin Ske af og anbragte den paa sin be 
stemte Plads, hvor den blev siddende, til den atter 
skulde tages i Brug. 

Naar Maaltidet var endt, samledes man i Stuen, 
hvor enhver tog fat paa en eller anden Beskæftigelse; 
ingen var ledige. Belysningen bestod i et Tællelys, 
der anbragtes i en høj Lysestage, der paa tre Ben stod 
paa Gulvet og som ved en Mekanisme kunde gøres 
længere eller kortere efter Behov (Lysekælling). Sta 
gen anbragtes saaledes, at alle tilstedeværende kunde 
faa det Lys, som Arbejdet for hver især krævede. 

Kvinderne tog fat paa at spinde, strikke (binde), 
reparere Tøj og at sy nyt Undertøj af uldent og Lin 
ned samt paa andet Arbejde, hvormed de havde at 
sysle. En Dreng eller en anden kunde sættes Lil at 
karte, Mændene kunde sætte sig til at sno Halmbaand 
(stryge Halmsimer) til Tækkebrug eller til Stolesæder, 
eller de kunde binde Halmkurve, hvortil der lavedes 
Skinner af Pil, medens andre maaske reparerede Sele 
tøj eller sine egne daglige Gangklæder eller de slidte 
Stolesæder. En Dreng eller større Tøs, der intet sær 
ligt havde at bestille, kunde ogsaa sættes til at vinde 
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Garnet af Tenen, naar denne var spundet fuld; den 
toges da af Rokken, hvorpaa en tom Ten blev an 
bragt, saa Spindingen kunde fortsættes uden Afbry 
delse; den fyldte Ten blev anbragt i en Tensiol for at 
vindes, naar Garnet skulde anvendes til Vævning uden 
forinden at maatte farves, men skulde det farves, blev 
det derimod vundet op paa en Garnvinde. Naar der 
var større Børn, som gik i Skole, maatte de selv læse 
deres Lektier, medens de mindre, skolesøgende Børn 
blev hjulpne til Rette hermed af en eller anden, der 
var skikket dertil. Ingen var ledige. 

Saaledes gik Tiden, Aften efter Aften, til Sengetid. 
Man spandt dog ikke Lørdagaftener. 

S m a a s y s s e 1 o m D a g e n. 
Heller ikke om Dagen havde man en ledig Stund. 

Naar Vejrforholdene var saaledes, at man ikke kunde 
arbejde i Mark eller Eng, og naar der heller ikke var 
noget indendørs Arbejde at udrette i Lo eller · Lade, 
eller i de ledige Timer, hvor Trækdyrene maatte ind 
tage deres Foder (bede), maatte Mand og Karle ar 
bejde i Huggehus eller Smedie, for saa vidt de var dyg 
tige nok dertil; f. Eks. maatte de slidte Plovjern skær 
pes (hvæsses) eller have et nyt »Bid«, Vogne og andre 
Redskaber, der brugtes i Mark eller Gaard, trængte 
ofte til Reparation, Riverne maatte f. Eks. ofte have 
ny Tænder i Stedet for dem, der var knækkede, Rive 
tænder som Tøjrepæle kunde laves paa Oplag, Leerne 
kunde slibes eller skærpes med Hammeren o. s.f r. Der 
var altid nok at udrette. 
Pigerne kendte næsten slet ikke til Fristunder, selv 

Søndag Morgen kunde Spinderokken faa sig en Om 
gang, naar Morgengerningen var endt. Deres Fristun 
der blev dog anvendt til egen Nytte. Sagen var nem- 
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lig følgende: Ved Faareklipningen Foraar og Efteraar 
var det almindelig Skik, at den Uld, der klippedes af 
Faarets Bug (Bugulden) samt det groveste og stride 
ste af Laarulden, der ikke er af saa god Beskaffenhed 
som den øvrige Uld paa Faaret, blev lagt til Side og 
ikke blev blandet med den gode Uld. Af denne Uld 
med den mindre gode Beskaffenhed overlodes saa me 
get til Husets Døtre og Tjenestepiger, som de kunde 
forarbejde i deres Fritid. Saaledes var det Skik 
hjemme hos os og i Omegnen, saa langt mit Kend 
skab naaede, indtil 1850, men efter den Tid tabte 
denne Skik sig efterhaanden. Kartningen og Spindin 
gen af Ulden udførtes i Regelen i Vintertiden; Hus 
moderen kunde da ogsaa give dem en Friaften til at 
karte og spinde deres egen Uld, naar hun syntes, at de 
havde fortjent den. Det var nemlig af Betydning for 
dem (som for Husmoderen) at faa saa megen Uld som 
muligt spundet og tvundet paa den Aarstid, for at de 
altid kunde have Garn nok at strikke af. Naar Pigen 
f. Eks. var i Marken eller i By, havde hun Bindehosen 
med, og paa Vejen hen og hjem var Strikkepindene 
da i Gang; jeg har ogsaa set dem værende i Gang paa 
Vejen til Kirken. Naar man spiste Mellemmad, der i 
Reglen bestod af afskaaret Smørrebrød eller Fedte 
brød med mere eller mindre Paalæg, kom Strikketøjet 
ogsaa frem. Naar Ungdommen en Vinteraften var for 
samlet et eller andet Sted, skete det ogsaa ikke sjæl 
dent, at Garnet blev afmaalt i ens Længde for hver 
Deltager, og saa var det om at gøre for hver især at 
faa sin Portion strikket saa hurtigt som muligt, thi 
den, der først blev færdig, »vandt sig da en Kærrest« , 
og det var jo noget at kæmpe for! 

Naturligvis blev det ikke store Summer, som Pi 
gerne kunde tjene paa denne Maade, men Pengene 
havde jo større Værdi den Gang end nu om Dage; og 
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hertil kommer det gode og kønne, at enten de unge 
Piger var fra mere eller mindre velhavende Hjem, var 
de alle henvist til Selvhjælp i langt højere Grad end 
nu. I Aaret 1845 var en Piges Løn for hele Aaret 8 til 
10 Rdl., saa der kunde jo ikke blive meget tilovers til 
Stads. Men det, hun saaledes i sin Fritid kunde faa 
lavet i Aarets Løb, blev slet ikke saa helt lidt. Det, 
hun selv ikke havde Brug for, kunde hun sælge til en 
eller anden af de omvandrende Bissekræmmere; for 
et Par Halvstrømper (Snakker) kunde hun faa .8 Skil 
ling til 1 Mark, for et Par Langstrømper (Hoser) 
kunde hun faa 1 Mk. 8 Sk. til 2 Mk. Derfor var det 
ogsaa en Glæde for hende, enten hun var Tjenestepige 
eller Datter af Huset, at det, hun paa den Maade fik 
lavet, var hendes Ejendom, som hun kunde anvende 
efter Behag. 

F o r a r b e j d ni n g e n a f u l d e n t o g L i n n e d. 
Farvning. 

Faareholdet var i ældre Tid langt større end nu for 
Tiden, der var altsaa megen Uld at forarbejde, men 
der skulde jo ogsaa meget til til Gangklæder og til 
Sengetøj. Med Ulden skulde man gerne være færdig 
til Kyndelmisse (Kjørmes), thi efter den Tid skulde 
der spindes Hør og Blaar, Jeg ved ikke, naar Tvist 
lærred kom i Brug her paa Egnen, det var i hvert Fald 
ikke i almindelig Brug i Slutningen af 1850'erne, der 
imod blev der en Tid anvendt en Del Tvistgarn som 
lslet paa Hør- eller Blaargarn, og heraf lavedes der 
ret smukt og holdbart Lærred. Paa den Maade kunde 
det daglige Slid paa Tøjet erstattes med nyt Tøj, og 
der blev endda noget tilovers til at gemmes hen i Ki 
sten til Fremtiden. 

Linnedgarnet afhaspedes til Fed ( Klavser ), som kog 
tes i Lud af Bøgeaske; derefter blev Klavserne lagt paa 
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Bleg i kortere eller længere Tid efter Behag og vandtes 
derpaa til Nøgler. Dermed var det færdigt til at kom 
me paa Vævestolen. 

Uldgarnet maatte ofte farves, før det kunde bringes 
til Væveren, eller før det kunde strikkes. Til Farvning 
af Strømper og Strømpegarn brugtes Indigo (Engelsk 
blaat), og den udførtes saaledes: Farvegryden var af 
samme Slags som de almindelige Jydepotter og rum 
mede et Par Spande Vand; den lignede de store Suppe 
gryder, der brugtes ved store Gilder. Nogen Tid, før 
Farvningen skulde finde Sted, blev Menneskeurin op 
samlet og bevaret, til man havde tilstrækkeligt heraf 
til Farvningen.2) Den opsamlede Urin hældtes i Farve 
gryden ( Lødgryden); Farven blev i mindre Stykker 
anbragt i en lille Lærredspose, der oventil lukkedes 
med en Snor, hvorpaa Posen sænkedes ned i Gryden 
- dette kaldtes »at lede«. Gryden anbragtes i en 
aaben Skorsten, som i den Tid, Farvningen stod paa, 
ikke blev brugt til andet. Der blev lagt Gløder ved Gry 
den, hvis Indhold ikke rnaattø opvarmes mere end til 
»Mælkely« i det højeste. Naar Indholdet havde naaet 
denne Varmegrad, blev den omrørt nogle Gange, og 
man anbragte saa det i Gryden, som skulde farves. 
Man maatte passe. paa, at Indholdet hverken blev for 
varmt eller for koldt; blev det for varmt, fik Farven 
ikke den ægteblaa Kulør, men blev graablaa, fik en 
»skiden« Kulør; blev det for koldt, farvede det ikke, 
saa Tiden trak ud. Men naar Grydens Indhold hele 
Tiden holdtes passende varmt, kunde Farvningen af 
sluttes i Løbet af en Uges Tid. Genstandene muatte 
under Farvningen tages op en Gang imellem, og Ind 
holdet i Gryden maatte omrøres, for at Farvningen 
kunde blive ensartet overalt. Lødgryden var en meget 
ubehagelig Genstand, naar den var i Brug, dens Stank 

2
) Den virkede som Bejdsemiddel. (Udg.) 
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kunde brede sig over hele Huset, ja, over hele Gaar 
den; den kunde endog. mærkes et længere Stykke fra 
Gaarden, naar man befandt sig i Vindretningen. Og~ 
saa i det farvede kunde Stanken holde sig i Aarevis. 
Det var den Gang meget almindeligt, naar man havde 
ondt i Halsen, at man bandt en Strømpe, der var far 
vet paa denne Maade, om Halsen; den var ogsaa god 
mod dette Onde, men Stanken var unægtelig mindre 
behagelig! Man farvede dog ogsaa i andre Farver og 
paa anden Maade, men dette skal ikke omtales her. 

Naar Garnet skulde til Væveren (Vejster3)) bragte 
Husmoderen det selv, selvom hun havde en anden med 
til at bære. Hun maatte jo selv give Væveren Besked. 
selv fremsætte sine Ønsker om, hvorledes Vævningen 
skulde være. Noget af Garnet skulde jo væves til 
Kjoletøj i Toskaft (tosel); til Bukser? vævedes det i 
Fireskaft (firsel), til Dynevaar i Treskaft (tresel). Til 
Lagenlærred og Linned vævedes Linnedgarn i tosel. 
Til Underdynevaar brugtes femsels-Vævning, til 
Haandklæder brugtes Drejlsvævning. Husmoderen 
skulde ogsaa være til Stede ved Trendingen af Garnet, 
ligesom hun egentlig skulde medbringe sigtet Rugmel. 
der var lavet til Klister og kaldtes Sold. Denne Klister 
anvendtes til at solde det trendede Garn med, hvorved 
dette blev mere holdbart under Vævningen, idet Traa 
den da ikke saa let gik itu. I Stedet for denne Klister 
med ragte hun dog gerne en Del Fødevarer af forskel 
lig lags. Disses Mængde kunde faa Indflydelse paa 
Væv rlønnen og udgjorde maaske en Del af denne. 
Fere havde selv en Vævestol (Vævel) og vævede da 

ikke blot deres eget, men ogsaa noget for andre. Her, 
paa gnen var der flere Vævere, baade Mænd og Kvin 
der, flest dog af Kvindekøn, der drev Vævningen som 
Haa dværk. 

8) ~enævnelsen var vist snarere: Væwster = Væverske. (Udg.) 



218 CHR. II.MØLLER 

Karte g i 1 der. 
Om Efteraaret, naar Aftensædet begyndte, og Spin· 

derokken kom i Gang, var Strømpegarnet det første, 
-der blev spundet - og i tilstrækkelig Mængde til Hu 
sets Forbrug. Men naar dette var fra Haanden, skulde 
der spindes til Vævning. Før dette kunde ske, skulde 
Ulden blandes (den kaaredes sammen). Til dette Ar 
bejde var det her paa Egnen almindelig Skik, at de 
nærmeste Naboers Piger og Karle med deres Karter 
(Kaarer) forsamlede sig paa det Sted, hvor der den 
Aften skulde blandes Uld. Sagen var nemlig den. at 
Foraarsulden (Lød) og Efteraarsulden (Ul) havde for 
skellige Egenskaber, idet Tøj, der var lavet af forskel 
lig Slags Uld, ikke krympede sig lige meget ved Valk 
ning og Stampning. Denne Ulempe undgik man ved 
at blande de to Slags Uld paa bestemt Maade. 
Før Kartningen begyndte, stillede Husets Folk og de 

Fremmede sig op i en større Halvkreds i Stuen og med 
tilstrækkelig Afstand mellem hver, saaledes at der var 
Plads til den ukartede Uld og til de kartede store Tøjer 
(Luffer). Naar hver Deltager havde sat sig paa Plads, 
begyndte Kartningen, idet man tog ligemeget af hver 
.Slags Uld i hver Kartning (Kaarfuld). Lysekællingen 
blev anbragt paa Gulvet saa heldigt som muligt for 
hver Deltager i Arbejdet. 

Det kan nok være, at Arbejdet gik for sig med Liv 
-og Lyst. Der blev da ogsaa fortalt Historier, sunget 
Viser og gættet Gaader. Og man »snesede Luffer om 
Piger og Karle«, d. v. s. den, der først fik Snesen fuld 
(Varvelt4)), vandt sig en Kæreste, og det var jo en egen 
Maade at faa sig en Kæreste paa ! De, der havde de 

-daarligste Karter, var jo paa den Maade ilde farne; men 
herpaa raadede man Bod ved at bytte Karter. 

') Denne Benævnelse synes ukendt, findes ikke i Feilbergs Ordbog.(Udg.) 
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Naar Kartningen endelig var færdig, skulde Luf 
ferne plukkes. Saa stillede alle sig op i en større 
Rundkreds, hver med et Bundt Luffer under venstre 
Arm. Med højre Haand plukkede man saa smaa Tot 
ter af Ulden fra Enden af Lufferne, til Haanden var 
fuld, hvorpaa man kastede den plukkede Uld paa Gul 
vet midt i Kredsen, hvor der efterhaanden dannede sig 
en meget stor Dynge, naar der, som Sædvane var, 
skulde plukkes flere Lispund Uld en saadan Aften. 5) 
Saa skete det ofte, at en af Karlene saa Lejlighed til at 
faa en af Pigerne kastet omkuld i Ulddyngen og søgte 
at hindre hende i at komme ud af denne igen. Ger 
ningsmanden til denne Bedrift fik gerne Assistance af 
de andre, alt til stor Morskab for Deltagerne. 

Selve Gildet var ikke stort, hvad Maden angik. Hen 
paa Aftenen opvartedes Deltagerne med varme Vafler 
og Æbleskiver, og naar Arbejdet var endt, og naar 
Stuen var gjort ryddelig, blev Lyset stillet paa Bordet, 
og saa tog man fat paa at lege: Blindebuk, »sidde i 
Marias Stol«, » banke ud« o. 1., samt paa at danse. Det 
skete undertiden, at der var en til Stede, der kunde · 
spille lidt paa en Violin (Fiol), og saa gik Dansen til 
denne Musik, ellers efter Sang af Deltagerne. Og den 
gik med Liv og Lyst, ikke sjældent satte man Træsko 
ene og fortsatte Dansen paa Strømpefødder. Naar Dan 
sen var til Ende, gerne først noget hen paa Natten, 
kom man til Bords og opvartedes med skaaret Smørre 
brød (af Sigtekage) med Paalæg. Karlene fik hertil Øl 
og Snaps, Pigerne Mjød, Karlene fik ogsaa en Kaffe 
puns eller maaske flere. 

6) Den saaledes sammenkartede Uld blev senere kartet for anden Gang 
til smaa »Tøjer«, hvilket var almindelig Aftensyssel Dm Vinteren for Gaar 
dens egne Karle og Piger (jfr, S. 1.) (Udg.) 
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L y s es t ø b ni n g. 
Naar Faareslagtningen var tilendebragt om Efter 

aaret, var Tiden inde til at lave de Lys, der skulde 
bruges i Aarets Løb. 

Hertil lavede man sig nogle Trekvarter lange, tynde 
Kæppe af Pil eller Hassel (Lysspil); de maatte ikke 
være tykkere, end at de, naar Barken var fjernet af 
dem, kunde bære 6-8 Lys uden at bøjes for meget. 
Garnet; der skulde bruges som Væge, haspedes af 
»Klauiseti« i saa stor Længde, at denne blev den dob 
belte af Lysets Længde, hvorpaa det klippedes over. 
Vægen anbragtes paa Kæppen paa følgende Maade: 
Kæppen anbragtes mellem Knæene og holdtes fast af 
disse; med begge Hænder tog man saa to eller tre 
Garnstykker og slog disse om Kæppen, hvorom de 
bandtes med en halv Knude, idet man passede paa, at 
begge fri Ender blev lige lange. Derpaa snoede (tvandt) 
man med Hænderne Vægen en Ubetydelighed, men 
ikke mere end at Traadene kunde holde sammen, naar 
man først havde strøget dem et Par Gange med et 
Stykke Talg. Vægerne kunde da ikke let komme i 
Urede. Jo flere Traade, der anbragtes i Vægen, des 
bedre lyste Lyset, men des mere tæredes der ogsaa af 
Lyset, naar det brændte. Paa »Spilerne« anbragte man 
Vægerne med et Par Tommers Afstand, Antallet ret 
tede sig efter Vidden af det Kar, som anvendtes til 
Støbningen. Som Regel var det Stampekærnen, som 
man anvendte hertil. Denne stilledes i en større Ballie, 
der iøvrigt, stoppedes tæt omkring Karret med Hø - 
som Gryden i en Høkasse. Støbekarret fyldtes med 
koghedt Vand til ca. 8 Tommer fra Overkanten. Der 
over hældtes saa smeltet, koghedt Faaretalg til Karrets 
øverste Rand. Man maatte altid have mere smeltet, 
varmt Talg til Rede for at kunne hælde mere i Karret, 
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eftersom Talgen svandt i dette under Støbningen, ellers 
blev Lysene »langhalsede«; men ved Paapassenhed 
kunde dette undgaas. 

Ved Slutningen af Støbningen blev Karrets Indhold 
blot forøget med kogende Vand i Stedet for Talg, for 
at man paa denne Maade kunde faa ogsaa den sidste 
Talg anvendt. Hertil sattes ogsaa Dryppeenderne af 
de støbte Lys, idet de spidse nederste Ender skares af 
(tippedes) med en skarp Kniv og smeltedes. Derpaa 
dyppede man atter Lysene nogle Gange efter bedste 
Skøn, dog ikke oftere, end at en Rest Talg paa en 
Tommes Tykkelse blev til Rest. Heri lavedes saa Praa 
serne, som brugtes ved mange Lejligheder, naar man 
havde Ærinde et eller andet Sted i Huset for at se efter 
noget eller for at udføre en mindre Gerning. Praasen 
bar man i Haanden eller anbragte den i en Praase 
stage, der havde tre Ben, og som man kunde sætte fra · 
sig. Til P:raaser kunde man godtbruge Væger af Blaar 
garn, naar man ikke havde mere »Lysegarn«, men Væ 
gen maatte ikke tvindes for haardt. Praaserne var til 
bøjelige til at sprutte, men det gjorde ikke saa meget, 
naar man var vænnet dertil. 

Der kunde godt være to Deltagere til at støbe Lys i 
samme Kar; man sad da paa en Stol paa hver Side af 
Karret, ligeoverfor hinanden. Ved Siden af dem an 
bragtes, saa nær som muligt, en almindelig Loftsstige 
paa to » Stokke« eller to Stole, de sidste lagdes paa 
Siden. Uden at man behøvede at rejse sig eller skifte 
Plads, kunde man, naar man havde dyppet Lysene i 
Karret, naar man havde rettet Vægerne eller Lysene 
med den ene Haand, og naar Lysene havde dryppet af, 
hænge Lysespilet mellem Spolerne paa Stigen i pas 
sende Afstand fra hinanden. Naar alle Lysespilers Lys 
var dyppet, begyndte man forfra; 
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Paa denne Maade dyppede man Gang paa Gang, 
indtil Lysene havde faaet den Tykkelse, man ønskede. 
Og dette beroede atter paa det Formaal, de skulde 
tjene. De Lys, der skulde anvendes ved Højtider, Bryl 
luper og andre større Gilder samt paa den Tid, man 
havde Skræddere o.l., maatte have tykke Væger og til 
svarende Tykkelse. De Lys, der brugtes til Lygten 
(Løjtlys), skulde kun være halvt saa lange som de al 
mindelige Lys; men der brugtes ikke mange af disse, 
da Lygten ikke brugtes ret meget den Gang. 

Hjemmestøbningen af Lys foretoges som nævnt saa 
godt som altid om Efteraaret efter Faareslagtningen. 
Men for en eller anden kunde det ofte hænde, at Be 
holdningen i Aarets Løb slap op. Man raadede da Bod 
herpaa ved at støbe nogle Lys i Blikforme, hvori der 
kunde støbes et eller to Lys ad Gangen. Denne Metode 
var gerne forbundet med Spild. Man kunde iøvrigt og 
saa godt støbe Lys · af Oksetalg, men de er svagere, 
mere fedtede og mere tilbøjelige til at løbe end Lysene 
af Faaretalg; disse Ulemper kunde dog tildels afhjæl 
pes ved mod Slutningen at dyppe dem nogle Gange i 
Faaretalg. 

A r b e j d e t i G a a r d e n s S m e d i e. 
De mange Reparationer, hvortil Redskaberne trængte, 

maatte man selv udføre; men til mange saadanne Re 
parationer var det bl. a. nødvendigt at have en Sme 
die, og for over halvtreds Aar siden var det da ogsaa 
almindeligt, at de Agerdyrkere, der selv drev deres. 
Jord, havde en Smedie. Der var jo ogsaa meget andet, 
der kunde laves her. Man kunde selv lave Hestesko· 
og selv sko Hestene. Sømmene dertil lavede man her 
ogsaa selv. Man kunde selv smede Træskobeslag: 
(Ringe, Kramper (Krammer), Plader til at lægge un- 
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der Træskonæsen og » N æsebaand «) , ligesom man la 
vede Søm hertil. Man smedede ogsaa Søm til an 
det Brug i en Længde af 2, 3 og 4 Tommer samt Nag 
ler, Bolte og meget andet. Alt saadant kunde Iaves, 
uden at man havde staaet i egentlig Lære hos en Smed 
af Faget. Naar man har Øjnene med sig, kan der 
læres meget ved at se en faglært Smed arbejde, naar 
man blot øver sig. Lykkedes Arbejdet ikke første Gang 
eller anden Gang, lykkedes det maaske tredie Gang, 
Nyt og gammelt Jern svejsede man sammen til kor 
tere eller længere, tynde eller tykkere Stykker (Søm 
ten). 

Der var dog her paa Egnen, som andre Steder, og 
saa faglærte Smede, dog i Forhold ikke saa mange. 
Naar der skulde laves et nyt Redskab, en Vogn, en 
Plov, eller naar andre endnu vanskeligere Arbejder 
skulde udføres, henvendte man sig til en faglært Smed. 

En Gaardsmedie laa gerne en 100 Alen fra de andre- 
Bygninger, men enkelte Steder var Smedien dog ind 
rettet i et Rum i et af Udhusene. De særskilt belig 
gende Smedier lignede meget hinanden, da de i Reg 
len var opført paa samme Maade. Spærtræerne stod 
paa en Kampestensmur, idet der dog var lidt Mur 
værk omkring Indgangsdøren og omkring et Vindue 
med Karm. Af Murværk var endvidere en Skorsten 
med tilhørende Esse i den ene Ende af Huset. Døren 
bestod af to Halvdøre; naar den øverste Dør var aaben, 
kom der mere Lys ind i Smedien. Naar Spærtræerne 
var stillet op og· lægtet, blev der lagt et tyndt Lag smi 
dige Ris tværs over Lægterne, og derover lagdes et 
godt tykt Lag Græstørv (Sojer).6) Dermed var Huset 
tækket og færdigt til Brug. Gulvet dannede sig selv 
efterhaanden under Benyttelsen. 

Man maatte ogsaa være i Besiddelse af det nødven 
"> I Skriftsprog: Saddc (i Enkellal\ jfr. Feilberg Jyske Ordbog, (Udg.), 
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dige Værktøj. Dette bestod i en Blæsebælg, en Ambolt, 
Skruetang med Bænk, Spærhager, Forhammer, 
Haandhammer, Haandtænger, Kløvejern, Nagljern, 
» Forstampe- 7) samt » Efterstempe« 8) og File. Naar 
man havde disse Redskaber, kunde man selv lave de 
øvrige, eftersom man fik Brug derfor. 

I Efteraaret 1859 kom jeg, efter at have tjent i 3 
Aar som Brændevinsbrænderikarl hos Købmand Jør 
gen Jensen i Søndergade i Vejle og derefter havde væ 
ret Soldat, til at tjene i Baunsgaard i Give Sogn og 
var, der til 1863. Min Moder var nemlig Aaret før ble 
vet gift med Gaardens Ejer, Thomas Mathiasen.9) 
Denne havde fire Sønner af første Ægteskab, der alle 
var hjemme; den ældste af dem hed Mathis og var to 
Aar ældre end jeg, den næste var et Aar yngre, de to 
andre var ukonfirmerede. Mathis var ualmindelig 
dygtig til alt Arbejde i Træ og Jern, som Smed kunde 
han sikkert staa Maal med en Smedelærling i sidste 
Læreaar. Han var heller ikke fremmed for Klejn 
smedearbejdet, saaledes lavede han Knive og Gafler, 
der nok kunde staa Maal med det den Gang . i Hande 
len værende Gaffeltøj til daglig Brug, og dertil kom, 
at hans Spiseredskaber var mere holdbare, og at hans 
Knive holdt sig skarpere i Brug end de købte. Ved at 
være hans Medhjælper lærte jeg lidt af Haandværket, 
og det sidste Aar, jeg var der, maatte jeg overtage hans 
Plads i Smedien, da han var kommen i selvstændig 
Stilling. Det er dog en Selvfølge, at jeg ikke paa 
nogen Maade kunde maale mig med ham i Smede 
faget. Jeg kunde saa nogenlunde holde Plovjernene i 
Orden, jeg kunde til Nød omlægge gamle Sko under 
Hestene, men skulde der smedes nye Sko eller Søm 

7) Staalspids til at mærke af, hvor der skal bores eller slaas Hul. (Udg.) 
8) Staal til at slaa Huller i Jern med. (Udg.) 
9) Hendes første Mand døde den 11. April 1850 (se • .\arbog for Vejle 

Amt 1918). (Udg.) 
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dertil, maatte jeg have Bud efter Mathis. Der skal slet 
ikke saa lidt Øvelse til for med en Tang at holde et 
Stykke glødende Jern paa Ambolten, samtidig bruge 
Hammeren og vende Jernet paa den rigtige Maade, 
Naar Stedfar hørte, at vi arbejdede i Smedien, kom 
han ofte ind til os; saa kunde det hænde, at det, vi ar 
bejdede med, var mislykkedes, og at vi maatte be 
gynde forfra; skønt der da kunde være Anledning, 
dummede han os aldrig ud, men sagde som saa: » Naa, 
det er nok ikke lykkedes for jer, men prøv igen, det 
gaar nok bedre, der er jo ingen Mestre født.« Dette 
satte Mod i os, vi smedede videre, og selv om saadanne 
Gentagelser gik ud over baade Kul og Jern, tog han 
ikke dette saa nøje. 

Til Slutning vil jeg fortælle, hvorledes jeg en Gang 
var lige ved at komme galt af Sted. Sagen var den, at 
i Stuehusets Døre var Lukkelserne (Vriderne) for 
synet med Messinghaandgreb, og nogle af disse var 
gaaet i Stykker. Stedfar spurgte mig, om jeg kunde 
lave dem. Jeg svarede, at det vidste jeg ikke, men jeg 
skulde gerne prøve. »Ja, prøv! Det gaar nok,« sagde 
han. Jeg lavede en Støbeform af Ler og henstillede 
den til Tørring. Da jeg antog, at den var blevet til 
strækkeligt tør, skulde Støbningen gaa for sig. Jeg 
lagde Metallet i Diglen, satte denne paa Ilden, og ved 
Anvendelse af Blæsebælgen var Metallet snart smeltet, 
hvorefter jeg hældte dette i Formen, men hvad sker? 
Formen eksploderede, og det flydende Metal sprøjtede 
ud over hele Værkstedet og paa mig; at jeg ikke fik 
noget i Øjnene, var ikke min Skyld. Jeg begyndte saa 
forfra, og da lykkedes det. Haandgrebene sidder i 
Dørene den Dag i Dag. Naar det ikke lykkedes for mig 
første Gang, var Aarsagen den, at jeg ikke havde faaet 
Støbeformen tilstrækkeligt tør. 

15 
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Kjeld Thomsen, Stumpen, og hans Strid med 
Forstanderskabet. 

Det Navn, man hyppigst træffer paa i Sognets gamle 
Protokoller, er Kjeld Thomsen. Aarsagen til, at 

han nævnes saa ofte, er den, at han Gang paa Gang 
fremkommer med Klager snart over Skoleforhold, 
snart over Kroens Drift, Forstanderskabets Arbejde 
o. s. v. Om denne Kjeld Thomsen, eller som han ogsaa 
kaldtes, Kjeld Stampen, om hans Virksomheder og om 
hans mange Klager skal nu fortælles. 
Han blev født i 1779 paa en Gaard (Mtr. Nr. 2) i 

Langkær, der i mange Aar havde været i Slægtens. 
Eje. Som voksen overtog han Fødegaarden og erhver 
vede sig desforuden i Nærheden af Brande en Ejendom 
(senere kaldet Stampen), som var udstykket fra Øster 
gaarden, en Gaard der laa paa det Sted, hvor Madsens 
Hotel nu ligger. 

I Aaret 1804 anlagde Kjeld Thomsen paa denne 
Ejendom et Stampeværk og nogle Aar senere et Ham 
merværk. Disse Virksomheder, der blev drevet af Aaens 
Vandkraft, ledede han selv til 1842, da han ved sin 
Kones Død <Ane Marie Jensdatter) overlod dem til 
Sønnen Jens Kjeldsen. Denne udvidede Hammerværket 
betydeligt, og desuden anlagde han et Farveri, hvis. 
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første Farversvend var H. Martensen, Bedstefader til 
nuværende Fabrikant H. Martensen. Paa Hammervær 
ket, eller med et flottere Navn Brande Jernfabrik, 
lavedes bl.a. Høleer, som solgtes paa Omegnens Mar 
keder. 

I 1855 byggede Jens Kjeldsen en Vandmølle mellem 
Stampen og Brande, og samtidig byggede hans Broder, 
Thomas Kjeldsen, en Mølle i Langkær. Jens Kjeldsen 
døde 1867, den Dag da det første Marked blev afholdt 
i Brande. Efter hans Død overtog hans Søn, Kjeld Jen 
sen, Stampen med dertil hørende Virksomheder, og en 
anden Søn, Peder Jensen, fik Møllen. Kjeld Jensens 
Enke giftede sig med Metinus Dam fra Arnborg, der i 
1888 solgte Stampen til H. Martensen. Farveriet var da 
flyttet til Brande By, men Stamperiet og et Karteri, som 
Martensen anlagde, forblev fremdeles i Stampen. 

Møllen blev 1878 solgt til en hjemvendt Dansk 
Amerikaner, Hans Christensen, der 6 Aar senere flyt 
tede den til dens nuværende Plads i Brande By. 
H. Martensen solgte i 1898 Stampen til sin Søn, Johs. 

Martensen. Han udvidede Fabrikken til ogsaa at om 
fatte Spinderi og Væveri og flyttede i 1910 hele Fa 
brikken til Brande, hvorefter han solgte Stampen til et 
Konsortium, der anlagde de nuværende Fiskedamme. 
Gaarden, der hørte med til Stampen, blev solgt for sig, 
og har mange Gange siden skiftet Ejer. I 1930 blev de 
gamle Bygninger fra 1804 nedrevet. 
En Tid efter at Kjeld Thomsen havde overladt sin 

Søn Virksomhederne ved Stampen, giftede han sig med 
en Enke, Maren Pedersdatter fra Holtum, og nedsatte 
sig som Købmand i Brande, vist nok paa det Sted, hvor 
Købmand Borgaard nu har Forretning. 

· Kjeld Thomsen spillede en stor Rolle i Sognet i sin 
Tid, og det er ikke saa underligt, at der i Sognet har 

15* 
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gaaet mange Historier om ham. Her skal fremdrages 
nogle, som findes trykt i »Jysk Almuelive. 

Bind 6. Nr. 193: Kjeld Langkjær var en svær, kraftig 
bygget Mand, meget grim af Udseende og sine tre Alen 
høj, med en meget fremtrædende Næse og et svært Un 
derbid. Paa sin Egn var han en særdeles fremtrædende 
Mand. Mange var bange for ham, da han altid vilde 
have Lov til at sige sin Mening, men han var god ved 
Fattigfolk og hjalp mange i Pengesager. Desuden var 
han vittig og kunde let finde paa at slaa Hovedet paa 
Sømmet. 

Bind 6. Nr. 194: Der boede en Skomager i Brande, 
som de kaldte for Poul Nifinger. Han var meget fattig 
og havde en stor Familie, saa det kneb ham svært at 
skaffe Føden til den. 

En Dag om Vinteren kommer Kjeld derned og siger: 
»Kan du sy mig et Par Støvler, Poul?« »Ja Tak« , han 
blev jo svært glad over det. » Lad mig nu se, du gør 
dem rummelige og dygtig lange i Skafterne. Du kan 
faa nogle Penge med det samme at købe Læder for.« 
Saa tog Skomageren Maal og bestemte selv, hvornaar 
de skulde være færdige. Da Kjeld kom efter dem, tog 
han dem paa og sagde: »Hvad koster de?« Det fik han 
at vide. » Vær saa god, der har du Pengene. Vil du saa 
ikke lige laane mig en Kniv.« 

Saa satte Kjeld Foden op paa en Skammel og skar 
en Ridse i hver af dem op over Vristen. »Naa, Tak skal 
du have, Poul, nu passer de mig. Farvel.« Det var en 
haard Maade at straffe Poul paa, og han tog sig det 
nær, men nogle Dage efter kom Kjeld igen og sagde: 
» Kan du nu tage bestemte Maal og sy en Lap over hver 
Vrist, for nu passer de mig.« Det gjorde Poul, og Kjeld 
betalte ham ogsaa for det. 

Nr. 195 i samme Bind: Et Par Jægere var paa Jagt 
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og kom over Kjeld Langkjærs Mark i Brande. Han var 
tilfældigvis ude i Marken og kom hen til dem. 

»Giver Jagten noget af sig,« siger han. »Aa, det er 
meget lidt.« »Det er da en køn Bøsse, du der har, 
Mads Skovbjerg.« »Ja, den er ogsaa skæftet med Ma 
hognitræ.« »Aa, maa a ikke lige se den.« »Jo, vær saa 
.god,« siger Mads og giver ham den. »Skyder den godt,« 
spørger Kjeld. »Ja, det kan du være vis paa.« 

I det samme holder Kjeld Bøssen ud, spænder Hanen, 
sigter og skyder den bedste af deres Hunde. » Jo, den 
skyder godt. Vær saa god Mads. Nu maa I have Far 
vel.« De luskede af uden at sige et Ord og gjorde ingen 
ting ud af det. 

Nr. 196, samme Bind: En Snedker kom og vilde 
laane Penge af Kjeld. Han havde faaet sit Laan sagt 
op og kunde ikke faa dem andre Steder.· 

»Hvor mange vil du have?« spørger Kjeld. »80 Da 
ler.« »Ja, det var jo Synd, du ikke skulde have dem, 
kom med ind, saa skal du straks faa dem.« 

»Ja Tak, men vi skulde vel have et Bevis skrevet.« 
» Det kan du selv om, har du Raad til at give Penge 

for det, saa kan a jo faa det, men a bryder mig ikke 
om det, for a laaner dig Pengene paa dit ærlige Ansigt, 
og· saa kan du sige det til din Kone, naar du kommer 
hjem, a skal nok sige det til min Kone, saa ved de det, 
i Fald nogen af os skulde dø.« 

Nr. 197, samme Bind: Kjeld havde en mandvolm 
Tyr, og den vilde tage selv for ham. Han var nu kæm 
pestærk og tog saa et Tag med den. » Nej, hold bitte 
Ven,« siger han, »a vil nok raade, og a vil raade to 
Gange,« og saa vilde han vride Halsen til Side paa den. 
Men den var ham for stærk og fik ham over Ende, saa 
den kom til at staa over ham, og der stod den og brølte. 

Da tog Kjeld en anden Stilling til den, saa op og 
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sagde smigrende: » Sølle Bos, sølle Bos.« Da tøvede 
Tyren lidt, og der kom andre til og reddede Kjeld. 
(Nr. 193-197 meddelt af Chr. Møller, Skejby.) 
Tillægsbind 5. Nr. 356: Gamle Kjeld i Brande købte 

Smør op, og saa skulde han jo have det æltet sammen. 
Men det var der ikke saa lidt Arbejde ved, og saa kom 
han i Tanker om, at det var allernemmest at komme 
det i Stampen - for han havde selv en Stampemølle. 
Det vilde han nu selv staa for, og han vilde ikke, at 
nogen skulde se paa det. Saa en Søndag Morgen gav 
han alle Folkene Lov til at gaa i Kirke, og han havde 
saa travlt med at faa dem af Sted, men Røgteren blev 
da hjemme, for han skulde passe Kreaturerne. 

Samme Røgter blev mistænkelig ved, at alle Folkene 
fik Lov til at drage af Sted, det plejede de ikke, og han 
var svært nysgerrig efter. at vide, .hvad der skulde. gaa 
for sig. Derfor borede han et Hul oppe i Loftet, og saa 
laa han der oppe og keg ned. Kjeld bar nu ned af 
Smørret og kom det ind i Stampen, og tilsidst gav han 
los for Vandet og satte Stampen i Gang. 

Nu fløj Smørklatterne til alle Sider og satte sig endog 
paa Væggene; der var jo for haard Kraft paa det, og 
det saa saa pudsigt ud, at Røgteren gav sig til at grine. 
Da ser Kjeld sig om og siger: »Hvad, er a ikke ene om 
det?« (Meddelt af Tue Madsen, Lindeballe.) 
Imens Kjeld Stampen var Købmand, skete der hos 

ham et Indbrud, der fik et dramatisk Forløb. Begiven 
heden, der endnu lever i Folkemunde og fortælles paa 
flere Maader, skal her gengives efter »Jysk Almueliv« , 
Tillægsbind Nr. 443. 

» Der kom en Karl til Brande Kro og vilde have Ar 
bejde, og han fik ogsaa Arbejde nogle Dage. Kroman 
den havde ham da saa længe, at han tjente en Fem- 
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dalerseddel. Saa gik han om til Kjeld Stampen, der 
saadan var Købmand i det smaa, og vilde have den 
Seddel byttet. 

Det fik han ogsaa, men saa blev han var, hvor Kjelds 
Pengekasse var. Nu var han henne nogle Dage, men 
saa en Nat kom han og gjorde Indbrud der, og han 
havde en Medkollega og et Fruentimmer med sig. 
Gamle Kjeld var en stærk Mand, og han vilde tage igen 
med dem. Konen hun sagde: » Tag lige hvad I vil, naar 
blot vi maa beholde vort Liv.« 

Naar Kjeld siden fortalte det, føjede han altid til: »Hun 
kunde jo lige saa godt have sagt, at de skulde smide os 
ind ad hede Helvede.« De tarsk Konen saadan, at hun 
havde store Knuder paa Armene. Kjeld sloges med den 
ene, lav den anden visiterede Pengekassen, og han fik 
da Røveren pirret om. Han fik fat i Røverens Fingre 
med sine Tænder, og saa holdt han ham der. (En an 
den Beretning fortæller, at han bed en Finger af 
Tyven.) 

Røveren raabte nu til den anden: » Dynnes ta mig æ 
Kølle,« og saa tænkte Kjeld: »Nu har mit Liv Ende.« 
Den anden havde faaet fat i en Økse og hug til Kjeld, 
saa Enden gik af hans Næse, men Kjeld var saa stærk, 
at han kom fra ham og sprang ud af et Vindue og løb 
efter Folk. Han havde saadan en Fart paa, at han tog 
baade Karm og Post med sig. 

Han vidste slet ikke, at han manglede noget, før Blo 
det sloppede i hans ene Træsko. Han sagde siden, at 
det gjorde ikke noget, at han mistede det Stykke Næse, 
for den var lang nok alligevel. Da der kom Folk til 
Stede, var Kæltringerne væk, men de blev senere taget 
alle tre paa Randbøl Hede og kom til Vejle, baade 
Mandfolkene og Kvindfolket. Hvordan det saa siden 
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gik dem, det ved a ikke.« (Meddelt af Jørgen Nielsen, 
Nørlund, Ejstrup.) 
Efter at Kjeld Stampen i flere Aar havde drevet For 

retning, byggede han Thornvig Mølle og bosatte sig 
her. Han døde 10. Oktober 1854. 

Kjeld Stampens Kamp med Tyvene viser, at han var 
en Mand, der i bogstavelig Forstand ikke var bange 
for at bide fra sig, og at det ogsaa passer paa ham 
i overført Betydning, f'aar man Indtrykket af gennem 
de Skrivelser, hvori han fremsætter sine Klager. For 
standerskabet har haft nok at gøre med at gendrive 
disse Klager, og selv om dets Medlemmer undertiden 
behandler ham noget overlegent, har de nok ikke været 
helt glade ved hans Skriverier. 

I det første Klageskrift, der bliver behandlet i For 
standerskabets Møde den 23. April 184 7, har Kjeld 
Thomsen klaget over flere forskellige Forhold. Skri 
velsen er stilet til Amtsraadet, og Forstanderskabet 
medgiver det en Erklæring, hvori det søger at paavise, 
at Klagen er uberettiget. 
Først besværer Kjeld Thomsen sig over, at Forstan 

derskabet ikke har taget Hensyn til hans Tilbud om 
at oprette et Arbejdshus i Brande. 
Forstanderskabet erklærer: »Det er den første vit 

terlige Løgn i dette Andragende. Kjeld Thomsen blev 
indbudt til at overvære Forsamlingen, og han mødte 
personlig. Han blev gjort opmærksom paa, at hans 
Tilbud var forbundet med store Udgifter. Ejendom 
med Jord og Inventar skulde anskaffes, og en Økonom 
med Kone lønnes og fødes. 

Det kan næppe svare sig i et Sogn, hvor der kun er 
ti Fattiglemmer, der nyder Understøttelse, deraf 5 mel 
lem 60--80 Aar og 4 Børn 4--13 Aar. Hvor mange af 
dem kan kaldes arbejdsføre og raske?« 
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Det næste Klagepunkt angaar Skoleordningen i Uhre 
Brandholm. 
Læreren i Uhre skulde efter den approberede Skole 

plan holde Skole i Uhre og i Brandholm Biskole skifte 
vis hveranden Dag. Kjeld Thomsen anker over, at Læ 
reren skal holde Skole to Steder og ønsker Biskolen 
flyttet til Langkjær, hvor han vil give gratis Jord til 
en Skolebygning. 

Hvis Uhre Skole kunde flyttes saa langt mod Øst, 
at Biskolen kunde undværes, kunde Forstanderskabet 
se 'noget rimeligt i Forslaget om, at Læreren kun skål 
holde Skole et Sted, men det kan ikke lade sig gøre, da 
Skolevejen for mange Børn saa bliver for lang. 

Denne Ordning har Kjeld Thomsen heller ikke tænkt 
paa. Hans Forslag gaar nemlig ud paa, at Uhre Skole 
flyttes mod Øst, og Brandholm Biskole flyttes til Lang 
kær, men paa denne Maade skulde Læreren fremdeles 
holde Skole to Steder, og de eneste, der fik Fordel af 
Ordningen, skriver Forstanderskabet, var Kjeld Thom 
sens Børnebørn, der fik Skole lige ved deres Faders 
Gaard. 

Kjeld Thomsen klager videre over, at man (Hans 
Hansen Læborg) vil bygge et Hus vest for Kirken, 
efter hans Mening paa Kirkens Grund eller for nær 
ved denne. 
Forstanderskabet mener, at andre maa tage sig af 

denne Klage, men fremfører dog, at han, »der her saa 
nidkært taler for Kirkens Bedste« , selv for flere Aar 
siden har opført et Hus paa Brande Gade, kun 6 Alen 
længere fra Kirkens Vaabenhus end det endnu ikke 
opførte Hus, der efter Bestemmelsen skal ligge 56 Alen 
vest for Kirkens Taarn. 
Til sidst beklager Kjeld Thomsen sig over Uorden i 

Brande Kro. Til denne Klage fremkommer Forstander- 
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skabet med en længere Erklæring, af hvilken Hoved 
trækkene her skal gengives. 

»At Uorden i Kroen strider mod Helligdagslovens 
Bestemmelser og paaankes, naar de kommer til vor 
Kundskab, er vist, men det er Klagerens Sag, naar han 
erfarer Uorden, som vi ikke kende, at anmelde det 
eller at anklage Kromanden derfor. 

Naar Klageren anfører, at en Skurk uden noget Pas 
eller Bevis logerede hos Kromanden i flere Dage etc., 
da burde Kjeld Thomsen, som vidste dette, have an 
meldt det til Sognefogden eller Forstanderskabet, der 
var uvidende derom) men i det Sted laante han selv 
denne Skurk to Specier og gav ham derved Lejlighed 
til at se, hvor han gemte sine Penge. 

Men hvad man skal dømme om den Person, der an 
klager sin Sognepræst, fordi denne en streng Vinternat 
har givet en fattig og trængende Person, der anmeldte 
sig som Sendebud for en sædelig bekendt Mand, Natte 
logi i sin Gaard, hvilken han Dagen efter straks forlod, 
medens Kjeld Thomsen selv flere Gange og i længere 
Tid har haft pasløse Folk i sin Tjeneste, ja, han har 
endog antaget i sit Brød et Menneske, der har været 
efterlyst som Tyv, hvilket var Kjeld Thomsen velbe 
kendt - hvad Dom, man skal fælde over slig Person, 
overlade vi til det højtærede Amtsraad selv at afgøre. 

Vi henstiller til det højtærede Amtsraad at afgøre, 
om det er os eller ham, der trænger til at modtage en 
alvorlig Paamindelse om at ændre, hvad der endnu 
staar til Ændring. Naar Klageren skriver som denne, 
behøver man ej engang at frygte, at han skal opnaa 
sin Hensigt med den - denne nemlig: » Bagvask kun, 
der hænger altid noget ved.« 

I September 1853 søger Kjeld Thomsen om Lov til 
at anlægge en Kro i Brande, Borup eller Flø, men For- 
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standerskabet kan ikke anbefale, at der oprettes en Kro 
mere i Sognet, tværtimod finder man det ønskeligt, om 
den gamle Kro blev fjernet fra Kirkebyen. 

Maaske er det Forstanderskabets Stilling til Kjeld 
Thomsens Ansøgning, der faar ham til at fremkomme 
med en ny Klage. Den er stilet til "Højædle og Høj 
velbaarne Hr. Amtmand 0. Lehmann« og er dateret 
30/n 1853. 

» Tilgiv at jeg tager mig den underdanigste Frihed 
at tilstille Deres Højvelbaarenhed her anførte Klage. 
Jeg har ligesaa vel som flere af Sognets Beboere med 
megen Misfornøjelse set og erfaret, hvor Svir og Slags 
maal og Uorden har tiltaget i det sidste Aar i Brande 
Kro om Søndagene, og især har det tiltaget i meget høj 
Grad blandt det unge Mandkiøn siden nuværende Kro 
mand Filskou er kommen til Kroen.« 

Kjeld Thomsen vilde have klaget i Maj Maaned, men 
da Sognefogden og Forstanderskabet tog sig af Sagen, 
og Uroen blev dæmpet ved Amtets gode Foranstalt 
ning, lod han være. 

»Men det blev ej af nogen Varighed, thi der begyndte 
saa igen et Skienkeri, om ej i Skienkestuen saa i andre 
Stuer i Kroen, hvor de, som havde Lyst til at svire, 
søgte hen, og man kunde i sidst afvigte Juni og Juli 
Maaneder træffe berusede Mands Personer af Sognets 
Beboere i Kroen kort efter, at Kierke-Tjenesten var 
endt, og senere hen paa Eftermiddagen gik det rask 
med Svir. Søndag sidst afvigte 14. August var der Slags 
maal om Eftermiddagen i bemeldte Kro, og 14 Dage 
senere var der ligeledes Skjænderi og Slagsmaal, og 
<let har flere Gange siden den Tid været Tilfældet og 
har ofte vedvaret til langt ud paa Natten.« 

Han har erfaret, at naar. Sognefogeden har været i 
Kroen, svires der ikke saa meget, men selv om nogle 



236 T. BUNDGAARD·LASSEN 

af Forstanderskabet har været der, har der siddet flere 
ved »Ponsebordet« og er bleven der langt ud paa Nat 
ten. Det undrer ham, at Forstanderskabet ej af bedste 
Evne og Iver søger at neddæmpe et Onde, der har saa 
mange skadelige Følger for Sognets Beboere. Han har 
endvidere hørt, at nogle unge Karle har lovet Sogne 
fogeden en banket Trøje, ligesom han og Medlemmer 
af Forstanderskabet maa høre Skældsord, fordi de har 
søgt at standse Uordenen. 

» Men man skulde vel ikke tro, at de af Frygt for 
Truslerne skulde lade sig afskrække fra at tjene det 
almene Bedste, eller der kan være andre Grunde, hvor 
for de tier dertil. Dette er mig ubekendt, men det ved 
jeg, at saafremt Ondet vedbliver at tiltage, da vil der 
inden kort Tid blive lige saa stor Svir, som der var, 
før nuværende Kromand kom under Tiltale derfor.« 

Han ønsker til Slut Kroen fjernet saa langt fra Kir 
ken, at den ikke skal være til Anstød for den offentlige 
Gudsdyrkelse, og henlever i det glade Haab, at Øvrig 
heden vil tage »foranførte i naadig Betragtning». 
Forstanderskabet, Sognepræsten og Sognefogeden 

vedlægger hver for sig Klagen en Erklæring. 
Forstanderskabet svarer, at det har gjort, hvad det 

kunde for at opretholde Orden og »sømmelig Tugt« i 
Kroen, og mener, at Klageren har overdrevet sin Skil 
dring af Brande Krohold, der vist er som Krohold i 
Almindelighed. 

Sognepræsten skriver: »Da Klageren har anført, at 
Uvæsen drives i Kroen om Eftermiddagen, Aften og 
Nat, saa er det soleklart, at den offentlige Gudstjeneste, 
der altid er til Ende før Kl. 1, ingen Forstyrrelse kan 
lide ved Kroens Medfør, og rosværdig har Kirkegangen 
altid været i min Embedstid. Er hellige Følelser og 
menneskekærlige Hensyn Drivfjederen til Kjeld Thom- 
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sens Klagemaal, fortjener Manden Ros for sin Iver.« 
Sognefogeden indrømmer, at det desværre er sandt, 

at Uvæsen drives i Kroen. Han har flere Gange paatalt 
det over for Kromanden, men opnaaede kun grove Ord. 
Dog skal hverken Trusler eller noget andet hindre ham 
i at tjene det almene Bedste, naar han blot ved, hvem 
de Personer er, der gør sig skyldig i ulovlig Krogang. 
Et Par Maaneder senere er Kjeld Thomsen ude med 

en ny Klage. Denne Gang gælder det atter Hans Han 
sen Læborgs Hus, som han paastaar ligger paa Kirkens 
Grund. Forstanderskabet kan ikke tage Hensyn til 
hans Klage, før han kan bevise, at hans Paastand er 
rigtig, og bemærker, at Husets Beliggenhed generer 
hverken Kirken eller dens Omraade. 

Det ser ud til, at Forstanderskabet nu bliver den an 
gribende Part i Striden med Kjeld Thomsen ·- maaske 
skal det ses som et Modtræk mod hans Klage over 
Læborgs Hus. 

Anledningen er den, at Kjeld Thomsen i sin Tid har 
opført et Hus vestfor og tæt ved Præstegaarden. For 
standerskabet mener, at det staar paa Byens Gadejord, 
og at Kjeld Thomsen kun har haft Ret til at lade det 
staa, saa længe Husets Beboer, Maren Cathrine Peders 
datter, levede, men da hun er død for ca. 20 Aar siden, 
har han mistet denne Ret, hvorfor Forstanderskabet 
udbeder sig Oplysning om følgende: 1) Betingelserne 
under hvilke bemeldte Hus blev opført, og 2) hvo eller 
hvilke, der har givet Samtykke til dets Opførelse. 

Kjeld Thomsens Svar, der foreligger den 8. Juli 1854, 
viser, at han er ikke saadan at bides med. Han giver 
ikke flere Oplysninger, end han selv ønsker, og kun til 
de, der er berettiget til at modtage dem. 

Svaret lyder: » Dokumenterne paa bemeldte Hus blev 
borte for mig i Krigens Tid tilligemed et halvt Dusin 
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Sølvspiseskeer. I vor Forbavselse over Pastor Blædels 
Efterretning om Slavernes Ankomst, forvarede vi nem 
lig nogle af vore bedste Goder. Efter Tyskernes Bort 
rejse fandt vi endelig efter lang Søgen Sølvskeerne i en 
Tønde med Svineæde, men Dokumenterne er endnu 
ikke fundne. Hvor de er blevet af, ved jeg ikke, men 
jeg befrygter, at vi i vor Forbavselse har grebet disse 
og indsvøbt Sølvskeerne deri. Om Svinene saa har 
ædt dem, ved jeg ikke, men saa meget er vist, at de 
endnu ikke er fundet, og af den Grund kan jeg ikke 
give det ærede Forstanderskab den begærede Under 
retning og Oplysning. 

Men skulde Dokumenterne igen komme for Dagens 
Lys, da skal jeg villig forevise disse for Forstander 
skabet - eller rettere for enhver anden, som det ved 
kommer, og som kan forevise mig Instruks for, at han 
har Ret til at affordre mig Forevisning og Oplysning, 
men skulde nogen gøre det uden at være berettiget der 
til, da foreviser jeg det ikke, om det og findes, thi den 
uvilkaarlige Ret, som nogle af Højmodighed kan ind 
bilde sig at være i Besiddelse af, endskønt de ikke er 
det, dem retter jeg mig slet ikke efter, thi dersom jeg 
viste mig underdanig for saadanne hovmodige Narre, 
saa gjorde jeg mig selv til Nars Nar, og det vilde jeg 
ret nødig skulde ske.« 

Han foreslaar, at Forstanderskabet bekoster en 
Landinspektør til at maale Byens Fællesgade, for at 
man kan se, om nogen har mere deraf, end han kan 
tilkomme, og han tilbyder, at han saa vil fremskaffe 
et Kort over Udskiftningen, saa man kan se, om Huset 
ligger paa Gadejorden. 
Forstanderskabet gaar imidlertid en anden Vej, idet 

man 26. Juli sender Skrivelse til Indenrigsministeriet 
angaaende Huset. 
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Man paaviser i Skrivelsen, at Husets Størrelse, 5 Fag 
eenetages, og dets Indretning til 3 å 4 Smaafamilier, 
ikke er gavnlig for Kommunens Tarv, da dets Beboere 
let kan opholde sig der saa længe, at de kan blive for 
sørgelsesberettigede, ligesom det ogsaa i Ildsvaadestil 
fælde kan være faretruende for Præstegaardens Byg 
ninger. Af disse Grunde ønsker man Ministeriets Til 
ladelse til, at Huset borttages. 

Amtmanden, Orla Lehmann, henstiller til Forstan 
derskabet, at det lader Sagen falde, da det kun er en 
Paastand, at Husets Grund ikke tilhører Ejeren, og han 
tvivler paa, at Ministeriet vil afgøre Sagen. 

Desuagtet kræver Forstanderskabet Sagen ført vi 
dere, men Ministeriets Svar af 19. September gaar da 
ogsaa ud paa, at der ikke kan gives Tilladelse til Husets, 
Nedrivning. 

Med dette Svar endte Sagen om Kjeld Thomsens 
Hus, i hvilken Forstanderskabet altsaa trak det kor 
teste Straa. Et Par Uger efter døde Kjeld Thomsen, og 
Striden om hans Hus blev saaledes den sidste, han 
havde med Forstanderskabet. 



DEN GAMLE PORTAL 
AF FR. ORLUF 

Da den ovenfor side 58 trykte afskrift af indskrif 
ten paa Fredericia reformerte kirkes gamle portal 
fra 1735 stiller datidens stedlige færdigheder i et saa 
ugunstigt lys, at tavlens senere kassation niaatte synes 
fuldt forklarlig, ogsaa uden den side 61 givne histori 
ske oplysning, og Nationalmuseets stærke interesse for 
tavlens genopsættelse maatte synes ikke at kunne und 
gaa kritik, gives her en rigtig afskrift af indskriften. 

Af hensyn til ikke stedkendte læsere, der maatte 
ville sammenligne de to afskrifter, bemærkes udtryk 
keligt, at nedenstaaende ikke er en filologisk rekon 
struktion, men at alt, hvad der staar her neden 
for med versalier, virkelig staar ganske saaledes - 
altsaa i rigtigt sprog og uden stenhuggerfejl - paa 
tavlen (med den eneste undtagelse, at ordene ANNO 
MDCCXXXV, der her er sat underst som usyntaktisk 
datering, paa tavlen er betegnet saaledes paa anden 
maade, idet nemlig de to ord er sat hvert paa sin 
side af den sidste tekstlinie i nogen afstand fra denne, 
hvad disse aarbøgers kolumnebredde ikke tillod at 
efterligne): 
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SACRVM HOC AEDIFICIVM 
IMMORTALE 

AVGVSTISSIMORVM DAN E'F NORV PRINCIPVM 
CHRISTIANI VI 

ET 
SOPHIAE MAGDALENAE 

BENEFICIVM 
IMMORTALI DEO COMMENDAT 

POPVLVS ECCLESIAE REFORM GALL 
ANNO MDCCXXXV 

Da den sammesteds trykte oversættelse viser, at 
oversætteren ikke har· forstaaet indskriftens sproglige 
bygning, uagtet denne er epigrafisk tilkendegivet ved 
stillingen af ordene IMMORTALE og BENEFICIVM, 
.gengives indskriften her tillige i almindelig tekstskrift 
og med tegnsætning*), udfyldning af forkortelser og 
udhævelse af den stilistiske pointe: 

Sacrum hoc aedificium, immortale augustissimorum 
Dan(iae) et Norv(egiae) principum Christiani VI et 
Sophiae Magdalenae beneficium, immortali deo com 
mendat populus ecclesiae reform( atae) Gall(icae ). Anno 
MDCCXXXV. 

Oversættes : 
» Denne hellige bygning, en udødelig velgerning af 

Deres Majestæter Christian VI og Sophia Magdalena 
til Danmark og Norge, befales den udødelige Gud af 
den fransk-reformerte kirkes menighed. Aar 1735.« 

Den oprindelig franske reformerte menighed i Fre 
dericia undergik i tidens løb nationalitetsskifte ved de 
franskes danisering og ved tilflytning af tyskere. I et 
helt aarhundrede prædikedes udelukkende tysk, nu tysk 
(overvejende) og dansk. 

*) Indskriften har ikke grammatisk interpunktion, men adskiller de 
enkelte ord ved et trekantet punkt (mangler mellem ET og NORV p. gr. 
af beskadigelse); disse punkter er ovenfor udeladte. 

16 
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Det franske synes i mærkelig grad fjærnt for den 
omtalte artikels forfatter, hvis familienavn er fransk. 
Den franske indskrift over kirkens nye indgang, som 
han har villet afskrive side 61, staar i virkeligheden 
saaledes over den nye indgang: 

Mon arne ne cesse de conooiier grandement et tneme 
defaut apres les parvis de l' Eternel. Ps. 84, v. 3. 

Forf. siger rigtigt, at den nye indgang er paa kir 
kens nordside, men urigtigt, at den gamle var paa 
sydsiden. Kirken er rektangulær med gavlsiderne i 
nord og syd; den tilmurede gamle portal, hvor den 
oprindelige indskrift nu er genopsat, er paa kirkens 
mod vest vendende langside mod Dronningensgade. 



LITTERATUR OM VEJLE AMT 
AF AAGE BREDSTED 

Som meddelt i Aarbogen for 1935, er det Hensigten 
hvert Aar at bringe en Liste over nyere Litteratur om 
Vejle Amt. 

Da det er meget vanskeligt at gøre en saadan Liste 
fuldstændig, beder jeg · alle, der er interesseret i Sagen, 
hjælpe mig dermed. Det sker bedst ved at sende mig 
eller Aarbogens Redaktion Meddelelse om lokalhisto 
riske Bidrags Udgivelse i Bogform eller Fremkomst i 
Tidsskrifter, Aarbøger, Aviser og lignende Publika 
tioner ( dog ikke lokale). 

Andersen J. P.: Urnehave paa Kolding Kirkegaard (i: Vore 
Kirkegaarde, 1935. S. 30-32.) 

Arbejdernes Brugsforening i Vejle 1910-35. 31 S., ill. 
Fredericia Grundejerforening 1884-1929. 1934. 16 S., ill. 
Fredericia Landboforeninger gennem 75 Aar. Af Marinus 

Olsen. 1935. 64 S., ill. 
Gamle Danse fra VejleVesteregn. Udg. af Foreningen til Folke 

dansens Fremme. Samlet og beskrevet af H. H. Hansen. 
1934. 60 s. 

Jacobsen, Lis: Jelling-Stenens Historie gennem 1000 Aar (i: 
Tilskueren. 1936. S. 1-25.) 

Jul i Vejle 1936. Red. af Aage Bredsted og E. W. Lorentzen, 
44 s., ill. 

K. F. U. K. i Kolding 1884-1934. 32 S., ill. 
Knudsen, P. C.: Kolding, Blade af Byens Historie (i: Købstad 

foreningens Tidsskrift. 1935. S. 186-190.) 
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Kolding borgerlige Skydeselskab i Tiden efter 1910. 1935. 
50 s., ill. 

Kolding Vandværk 1886 - 1936. 40 S., ill. 
Meinhardt, Hans: Bjergvipstjerten ... paa Vejleegnen (i: Dansk 

ornithologisk Forenings Tidsskrift. 1935. S. 49-53.) 
Nygaard, H. B.: De stærke Jyder (i: Højskolebladet 1936. S. 

247-49.) 
Officiantforeningen i Fredericia gennem 100 Aar 1836-1936. 

Udg. af Officiantforeningen i Fredericia. 70 S., ill. 
Petersen, Jens A.: Forskellige Artikler om Koldingegnen. 1936 

(i: Berlingske Tidende, 12. Juli; Dansk Havetidende 10. 
og 25. Juni; Folket 6., 21. og 23. Maj; Horsens Avis 16. 
Maj; Landboværoet Nr. 5, 11. og 25. Juli, 15. og 29. Aug., 
12., 19. og 26. Sept.; Ringkøbing Amtstidende 2., 13., 20. 
og 27. Maj, 10. og 15. Juni og 24. Okt.; Roskilde Avis 22. 
Apr., 1. og 25. Maj, 18. og 25. Juni, 30. og 31. Okt.) 

Rimestad, Chr.: Harald Kidde (i: Tilskueren 1935, S.114'---20.) 
Sinning, M. Jensen: Balle Valgmenighed 1885-1935 (i: Bav 

nen 1935, S. 313-14 og 26-30.) 
Vejle Handelsstandsforening 1861-1936. Af E. W. Lorentzen, 

C. V. Petersen o. fl. 107 S., Hl. 
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1 Slægten Bie. 1930 92 
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2 Indskrifter paa gamle Huse i Kolding. 1908 255. 1917170 
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18 Beatus Dodt. 1933 202 
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2 Erindringer fra Fredericias Belejring 1849. 1911 ooo 
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1912106 
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REGISTER 1905-36 

• De gamle Klokker. 1905 202 
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a) De tyske Kolonister, b) Udskiftningen. 1906 77 
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' Fra de 8 Sogne. 190769 
8 En Bydemand. 1907 250 
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Knudsen, P., Bygmester: 
1 Øster Starup Præstegaard, 1925186 
2 Nørre Stenderup Præstegaard, 1925192 
8 Ødis Præstegaard. 1928 'lf>7 
• Taps Præstegaard. 1930 .123 

Knudsen, Søren, Malermester, Glud: 
1 Om gamle haandsmedede Gravkors i Bjerre. 1919 82 
2 Hvalfangsten paa Hjarnø. 1926 123 
8 Handelspladsen »S,naptun«. 1927 252 
• To gamle Møller i Bjerge Herred. 1926 188, 1927 311 
5 De gamle Kystpakhuse. 1928 238 

Kristensen, A., Sognepræst, Hejls: 
1 Altertavlen i Hejls. 1905 193 
• Et Minde fra Munketiden i Sønderby ved Horsens. 1920 127 

Kristensen, Evald Tang, t •;, 1929: 
1 C. A. Thyregod og hans Slægt, 1918 1, 1919 24, 1920 27, 62 
• Nogle Optegnelser af Anders Mortensen i Vejle. 191~169 
• Et Par Smaatræk fra Vejle By i ældre Tid. 19201 

Kristensen, K., Grønninghoved: 
1 Træk af dagligt Liv i Vejstrup omkring 1850. 19261 

Larsen, Sander, Kancelliraad: 
1 Smaa Erindringer fra Bjerge Herred. 1907 164 

Lauriisen, Jens, fhv. Gaardejer, V. Ørum: 
1 Salmebogskampen i Sindbjerg Kirke. 1908 145 

Liljefalk, Axel, Oberst i Fredericia, t 28/, 1915: 
i Preusserne i Bjerge Herred. 1906 1 
• Vejle Amt, særligt omkring Kolding, i første Krig. 1906153 
• Frederiksoddes første Dage og Carl Gustavs Overgang 
over Lille Bælt. 1907 1 

• Brandenburgerne, Østrigerne og Polakkerne i Vejle Amt 
1658-59. 1907 226 

5 »Et Opraab«. 1907169 
~ Kampen om Kolding 23. April 1849. 1909 83, jfr.188 
7 Breve fra Torstenson vedr. Indfaldet i det sydlige Jylland 

1643-44. 1910 193 
8 Fredericianeren Peder Buhl. 1911149 
• Nekrolog. 19151 

Lind, Gustav: 
1 Et Sagn fra Bramdrup v. Kolding. 1932107 

Lindholm, Poul, Friskolelærer, Aagaard, t 17/, 1929. 
1 Fra Starup Sogn. 1907 177, 1908 127. 1909 1 
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2 Præsten L. M. Lund og Skolevæsenet i Starup. 1908185 

1909143 
8 Esben Hansen Degn. 1912147 
4 Slægten Sager. 1913 171 (jfr. 1914 106) 
5 Foreningen »Fostbroderskabet«. 1918141 
e Skolevæsenet i Alminde Sogn i 1. Halvdel af 19. Aarh, 

1921 47 
7 Alrninde By for lOO Aar siden. 1925 160 

Leqe, J., Vejle: 
1 Et Minde fra 1864. 1929 299 

Matthiasseh, Hugo, mag. art., Inspektør i Nationalmusæet: 
1 Enkedronning Dorothea paa Koldinghus. 1908 1 og 2M 
2 Gammelt Fredericialiv. 1909 41 
8 Bøddelboligen og dens Beboere. 1910 1 
4 En Forskr.ivning til Satan 1732. 1910 40 
5 Fredericias ældste Raadhus og Fængsel. 1910 141 
6 Lidt om Ullerup Sogn. 1910141 
7 En Tale af Hans de Hoffmann. 1911171 
8 Historiske Mindesmærker og deres Bevaring. 1911 244 
9 Fredericia i Fest 1767. 1922 231 

10 Om Fredericia Latinskole. 1923 92 
11 Et Par gamle Billeder af Prinsens Port i Fredericia. 1927 r 
12 Det middelalderlige Kolding, 1.929 1 

Melby, Fr., Sognepræst i As: 
1 Kalkmalerier i As Kirke. 1905 145 

Mogensen, N., Bogholder, Kolding: 
1 De gamle fortæller, 1909 160 

Moltesen, L., Højskoleforstander: 
1 Lidt fra Vingsted Sogn. 1908 133, 1909 150 

Mortensen, R., Lærer, Lindeballe: 
1 En middelalderlig Teglovn. 1916 1 
2 Balders Offerplads. 1919198 
8 Jydsk Jærn. 1920 73 (jfr. 1932 84) 
4 Lindeballe Skov. 1922 122 
5 Gadbjerg og Lindeballe Sogne efter Svenskekrigen. 192315. 
e Forhistoriske Mindesmærker i Lindeballe Sogn. 1925 35 
7 Midtjylland. 1930 73 
8 Natmanden fra Rostrup. 1930105 
9 Randbøl Hede. 1930161. 1931 46 

10 Mogens Jensen. 193117 
rr Vore Kirkegaai'dsdiger. 1932 214 

.. 
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12 Landeveje i Vejle Amt. 19331 
18 V. Bardenfleth. 1933 233 
14 Landskabets Tilblivelse. 1934 13 
15 Bosættelsen. 1934 30 
16 Landsbyens Grundlæggelse. 1934 72 
11 Byens Folk. 1934 79 
18 Storgaarde, Kirker, Klostre, Købstæder. 1934 108 
19 Skoven og Heden. 1934 112 
20 Johannes Buck. 1935 133 
21 Hans Kau. 1935 254 
H Boganmeldelse. 1935 259 

Moth, Fr., Dr. phil., Haderslev: 
1 Anders Sørensen Vedels Mindeskrift om Jens -Pedersen, 
Grundet. 1926 133 

Munck, Ingrid, Vandel: 
1 Randbøl Sogns Oldsagssamling. 1931 000 

Museulllsberetninger: 
1 Fredericia ved Sparekassebogholder J. Bjarne. 1927 60 
2 Kolding ved L. Espersen. 1926 238. 1929 288 
8 Vejle ved Kommunelærer K. K. Sørensen. 1928 259 

Møller, Chr. H., Hedeby: 
1 Gammelt vestjydsk Bondeliv. 1918 47 
8 Hjemmeflid i ældre Tid. 1936 211 

Møller, John M., Sognepræst, Kjærum: 
1 Provst Jacob Holm i Højen. 1909121 

Møller, P. Martin, Skomager, Kolding, t 21/s 1915: 
1 Christian VIl's sidste Ophold paa Koldinghus. 1924 202 
2 Da Kosakkerne kom til Kolding 1814. 1924 202 

Nielsen, Augusta, Kolding: 
1 Barndomserindringer fra Kolding 1864. 1924 275 

Nielsen, Jes, Kolding: 
1 Valdemars Vej. 1913120 (jfr. 1912158) 

Nordmann, V., Dr. phil., Statsgeolog: 
1 Det gamle Saltværk ved Kolding: Geol. Forhold. 1921 95 

Orluf, Fr., Lektor, Vejle: 
1 Den ældste Jellingestens oprindelige Plads, 1931 20 
2 Brorson som latinsk Digter. 1935157 
8 Den gamle portal. 1936 240 

Ousen, Hans, Gaardejer, Trelde: 
1 Minder fra Vejlby Sogn 1864. 1933 226 

Ooertnark, Peter: 1 Fra Ringgive Sogn. 1933 238. 1935 242 
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Pedersen, Jens A., Sjølund: 
1 Smaatræk fra Vejstrup Sogn. 1927156 
2 Stendysserne ved Grønninghoved Strand. 1928145 
• To gamle Viser. 1928. 273 
• Værnetræer. 1935 249 
5 Sønden Kolding Fjord. 1936 173 

Pedersen, Klemen: 
1 Fra Brande i Præsten N. Chr. Clausens Tid. 1908147 

Pedersen, Rentier, Brøndsted: 
1 Ringridning og Fastelavnsridt i gamle Dage. 1925 232 
2 En Mekaniker. 1926 250, 1927 147 

Petersen, C. V., Skoleforstander, Vejle: 
1 De 24 Mænds Conspiration i Vejle 1611. 1926108 
2 Kockens Kilde ved Vejle. 1926128 
a G. T. Gaarmanns Levned. 1928124 

Poulsen, J., Gaardejer, Toftegaard, Harte: 
1 Af Harte Bys Historie. 1917 164 

Qvistgaard, Erh.: 
1 En mærkelig Provsteskrivelse fra 1599. 1930 119 
2 En jydsk Præstedatters Bryllup 1725. 1932104 

Raonholt, A., Apoteker, Nr. Nebel: 
1 De første Kartofler i Danmark. 1925 168 
2 Lidt om Bakkeskraaningerne og Staldgaarden ved Kol 
dinghus. 1925 222 

3 Nogle ældre Beretninger om Plantevæksten i Kolding- og 
Fredericiaegnen. 1925 222 

4 Accise og Konsumption. 1929 78, 280 
s Uddrag af Konsumptionsforordningen af 1778. 1931113 
6 Randbøldal og Haraldskjær. 1931129 
7 Povl Jensen Kolding og hans Slægt. 19361 

Ravn, J. J., Lærer og Sognefoged, Mølholm, Vejle: 
1 Gamle Minder fra Tyvkær. 1906179 
• Skoler og Skolelærere. 1906 182 
8 Alterkalken fra Vejlby Kirke. 1908 288 
• Det gamle Ullerup Sogn. 1910 89 
5 Fra en Ægttur til Vejle 1808. 191094 
6 Tre Mænd fra Holmans Herred. 1911141 
7 En Slægt fra Børkop Mølle. 1912 85, 1917 101 
• Lidt 0111 Skoleforhold i gamle Dage. 1913 96 
9 Et gammelt Kort over Skærup. 1914 98 

10 Gaardene i Pjedsted. 1916 127 
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11 Erritsø. 1917 73 
" Gamle Beretninger fra Haastrup. 1917 86 
18 En Oplysning i Anledning af en Rettertingsdorn. 1917108 
14 Herredsbogsbeskrivelser fra Vejle 1649 og 1690. 1918 37 
16 En Heks og en klog Mand. 1920 67 
16 Brudeskaren i Haastrup. 1921116, 207 
17 I aaben Grav til Morderskens Henrettelse. 1921 208 
18 Et Kaldsbrev for en Lærer. 1922 86 
19 Vejle Søndermark. 1924193 
20 Lidt om den gamle Kirke i Kongsted. 1925112 
21 Viuf By. 1925118 
•• Hvolbøl Mark i Jerlev. 1925234 
23 Uddrag af Brusk Herreds Tingbog. 1925 242 
24 Uddrag af Eltang-Sdr. Vilstrup Kirkebog. 1925 243 
25 Brudstykke af en Byvide fra Eltang. 1926 127 
26 Nogle gamle Tingsvidner fra Viuf. 1926 256 
27 Et Par gamle Bryllupsindbydelser. 1927143 
28 Pjedsted Kirkes ældste Regnskabsbog. 1928 139 
•• Enkelte Oplysninger om Fredericia Skolevæsen. 1929 301 
•0 Et Optrin i Erritsø Kirke 1648. 1929 301 
"' Koldinghus Rytterdistrikt. 1930 66 
•• Et Syn over Broer og Veje i Holmans Herred. 1932171 
88 Lidt mere om gamle Veje. 1933 235 
34 Fra Holmans Herred. 1935 233 

Ravn, N. J., Gaardejer, Sjølund: 
1 En Skovauktion i de otte Sogne 1849. 1906185 (jfr. 1907175 
1908136) 

Rhode J. T.: 
1 Dronning Louise i Kolding 1743. 1923 96 
• En tysk Officers Erindringer om Slaget v. Kolding. 1925 229 

Rhode, Vilh., fhv. Strandkontrollør, t 1914: 
1 Foran Fredericia 1848. 1916 242 

Riegels, C. F., København: 
1 Minder fra Snoghøj. 1912125 

Ring, M., Sognepræst, Taps: 
1 Veteranen fortæller. 1909111 

Roseudal, H., Højskoleforstander: 
1 Erindringer fra Vejle 1864. 190511 
• Grundtvig og Skamlingsbanken. 1910 99 

Rockstroh, Kaptajn, København: 
1 Lidt om Forholdene i Fredericia 1772. 1936119 
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Schiørring, Chr. B., Nørup: 
1 Læge Chr. Petersen i Kolding. 1922 206 
2 Knud Brahes Pavillon. 1935 198 

Schmidt, August F.: 
1 Helligkilder i Vejle Amt. 1925141 
2 Sagn og Tro om Sten i Vejle Amt. 1927 7 
3 Folkeminder i Vejle Amt. 1929 281 
4 Fra Vejlby Sogn. 1932135 
• Marthes Kilde. 1933 321 
6 Fra Smidstrup Sogn. 1936 195 

Smidt, C. M., Arkitekt, Nationalmusæet: 
1 Christian III's Dronning Dorolheas Portræt. 1906 65 

Schrøder. H.: 
1 Kolding. 1934 433 

Schumacher, J. C., Politibetjent, Fredericia: 
1 En gammel Torvesten i Fredericia. 1918 204 
2 En østrigsk Militærbegravelse i Fredericia. 1918 205 

Sejer, L. P. N., Fredericia: 
1 Fredericia og Omegn. 1934 419 

Simonsen, Aage, Horsens: 
1 Fra Overtroens Verden. 1929 303 
2 Almueskolerne under Bygholm Gods ved 1742. 1932 186 

Sinning, M. Jensen, Balle: 
1 »En Brydningstide. Skildring fra Bredsten. 1916 21. 1917102 

Skytte, Jens, Forfatter: 
1 Uro i Lejren. Minde fra Landsbyen Trelde. 1900 ooo 
2 Rejser i gamle Dage over Vejle Fjord og Lillebælt. 1900000 

Sprechler, G., Tandlæge, København: 
1 En Berigtigelse til: »En Dames Dagbog fra Kolding 1864«. 

1924156 
Stephansen, N.: 

1 Preusserne i Bjerge Herred 1864. 1906 172 
Stoane, Jørgen, cand.jur., København: 

1 En lille Bemærkning til: »Slægten Sager«, 1914176 
(jfr. 1913 171) 

Søegaard, Thyge J., Oberstløjtnant: 
1 Bidrag til Vejle Byes Historie i det 17. Aarb. 1910168 

Sørensen, Marius, Seminarielærer, Jelling: 
1 Af Jellings nyere Historie. 1916137 

Sørensen, Niels, Lem pr. Skive: 
1 En Søren Kannes Daad for 100 Aar siden. 1920 59 
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Sørensen, Søren P., Bakke bo, Egtved: 
1 Lidt mere fra Egtved. 1917 so (jfr. 1916 106) 
2 Fra Slavekrigens Dage. 1917 158 
3 Bindebreve. 1918 32 
• Fra min Barndomsby (Egtved Sogn). 1919 1, 1927 50 
5 Af en gammel Mands Fortælling. 1920 7 
6 Kalkmalerier i Egtved Kirke. 1921102 
7 Ved et Besøg paa Karbjerg Kirketomt. 1925 238 
8 Series Pastorum i Egtved Kirke. 1928 133 · 

Therkildsen, J., Hauge v. Tørring St.: 
1 Arvesølv. 1905 89 
2 Andreas Murmester fra Hvejsel. 1906184 

Tholle, Johannes, Anlægsgartner, København: 
1 Slotshaven ved Koldinghus. 1929115 
• Havedyrkning i Vejle Amt. 1930 98 

Thomsen, Albert, Kommunelærer, Holbæk: 
1 Christian Kirschbaum. 1920 109 
' Kornarksbuskene ved Kolding. 1929 223 

Thomsen, Ludvig, Kolding: 
1 Musikliv i Kolding. 1932 150 

Unævnte Forfattere: 
1 En stor Begravelsesregning fra:Fredericia ;1814. 1913 21s. 
1 En Adresse til Kong Frederik VII fra 1860. 1919 209 
3 Den første jødiske Synagoge i Fredericia. 1922 234 

Vssing, Henrik, Adjunkt, Sorø: 
1 Nogle gamle Testimonier. 1907 202 
2 En Rettertingsdorn fra 1544. 1916 232 (jfr. 1917108) 

Valløe, Knud, Amtmand, Kammerherre: 
1 Forord. 1934 5 

Veslergaard, Kr. Larsen, Ulfborg: 
1 Noget mere om C. A. Thyregod og hans Slægt. 1920 62: 
(jfr. 1918 m. fl.) 

1 Kongehøjene i Jelling. 19311 
Zachariasseti, H., Arkitekt, Fredericia: 

1 Fredericia Musæum. 1930 225 
Zangenberg, H., Arkitekt, Lyngby: 

1 Præstegaarden i Paaby. 1926 62 
2 Et gammelt Landsbybus i Ødis Bramdrup. 1930 1 
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